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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินคา้ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน  ออล  อะเบาท์ ยู ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชค้ือ ผูบ้รโิภคที่เคยซือ้และเคยใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่ง
เป็นสมาชิกของรา้น All About You จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
26-33 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปรญิญาตรี อาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัดี ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท์ ยู  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้รอ้ยละ 56.7 ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท ์ย ูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดร้อ้ยละ 5.9    
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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 25,001-
35,000 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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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  
อาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค ์อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ นอกจากนี ้ยังได้ช่วยเหลือ  ตรวจสอบ  รวมถึงแก้ไข
ขอ้บกพร่อง ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นอย่างยิ่ง  ผูว้ิจัยขอ
กราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจยักราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย ์ศิริวรรณ เสรีรตัน ์ที่กรุณามาเป็นประธานในการ
สอบสารนิพนธ ์ขอบพระคณุรองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิุตตา และอาจารย ์ดร.รสิตา สงัขบ์ุญนาค 
ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า
ในการใหข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ
ท าวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบพระคณุคณาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่าน  ที่ไดก้รุณาอบรม สั่งสอน
ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้จริงได้ในชีวิตการท างาน  รวมถึง
เจา้หนา้ที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุก
คนที่สละเวลาอนัมีค่าท าใหง้านวิจยันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น Executive MBA รุ่น 17 ทัง้สาขาการจัดการและสาขาการตลาดทุก
คน ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือเป็นก าลงัใจใหซ้ึ่งกนัและกนั ตลอดจนมิตรภาพที่ดีงามในทุกช่วงระยะเวลา
ที่ศกึษาอยู่ 

สดุทา้ยนีข้อขอบพระคณุครอบครวัของขา้พเจา้ที่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ ส่งเสรมิ ใหก้ าลงัใจจน
ส าเรจ็การศึกษา ท่ามกลางสภาวะของโรคระบาด เศรษฐกิจที่แย่ลง และสภาวะแวดลอ้มที่ไม่แน่นอน
ตลอดเวลา ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครัง้นี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต  
นกัศกึษา และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไม่มากก็นอ้ย 

  
  

พชัราภา  เชิญขวญัศรี 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัคนไทยสว่นใหญ่ไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกบัสขุภาพกนัมากขึน้อาจเกิดจากปัจจยัที่

หลากหลาย เช่น ตามกระแสสงัคม มีคนมากมายหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพเพื่อตนเองจะไดใ้ช้
ชีวิตอย่างมีความสขุปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งซึ่งมีวิธีต่างๆ 
มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกก าลงักายเพื่อใหร้่างกายแข็งแรง ปัจจุบนัเทรนดก์ารออกก าลงั
กายมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิ่ง เข้าฟิตเนส โยคะ ว่ายน ้า ฟุตบอล ขี่จักรยาน เป็นต้น 
นอกจากนีก้ารรบัประทานอาหารที่มีประโยชน ์ลดไขมนั ลดแป้ง ลดน า้ตาล ไม่รบัประทานอาหารที่
ใชส้ารเคมีหรือก่อใหเ้กิดสารตกคา้งในร่างกายปริมาณมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่างๆ หรือแมก้ระทั่งเรื่องความสวยความงามตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ปลอดภยั ไม่มีสารเคมี ไม่มีสารที่
ก่อใหเ้กิดอาการแพต่้างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการใชส้ารเคมีในการผลิตอาหารและเครื่องส าอาง
มากมาย ซึ่งสารเคมีเหล่านีเ้ขา้สู่ร่างกายโดยตรงส่งผลใหเ้กิดอาการแพเ้จ็บป่วยและส่งผลเสียต่อ
สขุภาพ ดว้ยสาเหตนุีเ้องจึงท าใหค้นเกิดความระมดัระวงัในการเลือกซือ้สินคา้และผลิตภณัฑต่์างๆ 
เพิ่มมากขึน้ มีตัวเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค (Organic Product) ซึ่งเป็น
สินคา้เกษตรอินทรียท์ี่ปลอดสารเคมีตกคา้ง ไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือวัตถุสงัเคราะหใ์ดๆ 
ทั้งสิน้ และมีกรรมวิธีการผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานรบัรอง สะอาด และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม จากกระแสการรกัสุขภาพนี่เองที่ท าใหใ้นปัจจุบันความตอ้งการผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิ
คจึงมีเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ และมีการขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใหค้วามส าคัญกับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติในที่นีห้มายถึงความสวยงามตามแบบธรรมชาติ ไดแ้ก่ การรบัประทานอาหาร
ที่มีประโยชนต่์อสุขภาพ การใชส้มุนไพร หรือแม้กระทั่งการใชผ้ลิตภัณฑท์ี่ท าจากธรรมชาติ ไม่มี
สารเคม ี

ธุรกิจที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคมีอตัราการขยายตวัอย่างรวดเรว็ทั่วโลกเมื่อเจาะลึก
ตลาดผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคในประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,000 ลา้นบาท ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 20-25 โดยเริ่มต้นจากความต่ืนตัวจากกระแสในด้านการรักสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ซึ่งธุรกิจผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้พฒันาให้
มีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ จากเดิมที่มีแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภทผักและผลไม ้
เพราะช่วงแรกคนไดห้ันมาใหค้วามส าคญัในเรื่องกินจากนัน้ก็มีการปรบัเปลี่ยนเพิ่มรูปแบบสินคา้
และบริการใหม้ีความหลากหลายแตกเป็นหลากหลายประเภทมากขึน้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้
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ผูบ้ริโภค ซึ่งในปี 2561 บริษัท เนิรน์แบรก์ แมสเซ่ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้
ร่วมมือกันจัดงาน “Organic Expo-BIOFACH Southeast Asia และ Natural EXPO Southeast 
Asia ในไทย ซึ่งงาน BIOFACH นีเ้ป็นแพลตฟอรม์งานออรแ์กนิคที่รวบรวมสินค้าออรแ์กนิคไว้
มากมาย โดยปัจจุบนัมี 6 ประเทศทั่วโลก ไดแ้ก่ เยอรมนี สหรฐั บราซิล จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และไทย
ก าลังจะเป็นแห่งที่  7 ของโลก เป็นตลาดอันดับ 4 ในเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่ก าลังเติบโต แม้ใน
ตลาดโลกจะมีสดัส่วนที่นอ้ย ซึ่งไม่ถึง 10% ของตลาดออรแ์กนิคทั่วไป แต่เป็นทิศทางที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วเพราะมีฐานการผลิตที่พรอ้มและผลกัดันใหไ้ทยเป็น “ศูนยก์ลางแห่งออรแ์กนิคอาเซียน” 
หลงัจากมีการจัดงานเก่ียวกับสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ท าจากธรรมชาติ (Natural) พบว่ามีอตัรา
เติบโตขึน้มากกว่า 100% ในทุกๆ ปี ตลาดออรแ์กนิคในไทยจึงมี โอกาสและช่องว่างอีกมาก 
(ประกายดาว แบ่งสนัเทียะ, 2561) 

ปัจจบุนัผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคไม่ไดม้ีแค่อาหารเท่านัน้โดยเฉพาะผูห้ญิงที่มีความรกัสวยรกั
งาม ธุรกิจเครื่องส าอางเทรนดแ์นว “ออรแ์กนิคและธรรมชาติ” ก าลงัมาแรงในตลาดยุคนี ้และมี
แนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องส าอาง ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว เช่น สบู่ ครีม
บ ารุงผิว โฟมลา้งหน้า ลิปสติก เป็นตน้ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต มีการขยายตัวมาโดย
ตลอดไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร จากปัจจัยหลักที่มีผลต่อผูบ้ริโภคที่ยังท าใหม้ีการซือ้
สินคา้กลุ่มนีคื้อ การดแูลตวัเอง ซึ่งผูบ้รโิภคจ านวนมากทัง้ในและต่างประเทศเริ่มใส่ใจเรื่องสขุภาพ
และค านึงถึงเรื่องปริมาณของสารเคมีที่ร่างกายไดร้บั ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางและผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวเป็นผลิตภัณฑท์ี่คนใหค้วามสนใจในเรื่องปริมาณของส่วนผสมและปริมาณสารเคมีที่ตกคา้ง
และเป็นพิษต่อร่างกาย ผิวหนังจะซึมซับสารต่างๆ ทั้งที่มีประโยชนแ์ละเป็นพิษต่อร่างกาย โดย
ภาพรวมของธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพความสวยความงามท าใหค้นรกัหนัมาสนใจดแูลสขุภาพมากขึน้ 
จนเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ และธุรกิจความสวยความงามจากธรรมชาติจึงเติบโตอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะคนเริ่มใหค้วามส าคญัและใส่ใจกบัสิ่งแวดลอ้มมากยิ่งขึน้ จึงมีแนวโนม้ที่จะผลิต
สินคา้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มเพิ่มมากขึน้  

ปัจจุบันมีรา้นขายสินคา้ออรแ์กนิคประเภทต่างๆ เกิดขึน้เป็นจ านวนมากในทอ้งตลาด 
รวมถึงในสงัคมออนไลนซ์ึ่งไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากลกูคา้โดยเป็นการซือ้ขายผ่านทางสื่อออนไลน ์
เพราะสะดวก รวดเร็ว มีสินค้าให้เลือกจากหลายร้านค้าทั้งใน Facebook และ Instagram 
ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดเจนส าหรบัสินค้าผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคคือ รา้น All About You ซึ่งเป็นรา้น 
Multi-Brand ที่รวบรวมแบรนดอ์อรแ์กนิค ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคธรรมชาติมากมายจากทั่วโลกและ
ได้รับความนิยมสูงทั้งในญ่ีปุ่ น อเมริกา หรือยุโรปมารวมไว้ในรา้นเดียว โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่
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เก่ียวกับคอสเมติกและสกินแคร ์ซึ่งรา้น All About You มีผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคที่น าเข้าทั้งจาก
สหรฐัอเมริกา ฝรั่งเศส บัลแกเรีย อังกฤษ เนเธอรแ์ลนด์ เกาหลีใต ้และไทย ซึ่งภายในรา้นเริ่มมี
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคแบรนด์ของคนไทยเพิ่มมากขึน้ โดยทางรา้น All About You ได้คัดสรร
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภค สามารถใชไ้ด้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูบ้ริโภคที่มีผิวแพ้ง่าย อีกทั้งยังหาซือ้ได้ง่าย  มี
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง ทัง้รา้นคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป ช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่น Website ของทางรา้น Facebook Line เป็นต้น ราคาสามารถจับต้องได้ สินค้ามีให้
เลือกหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด ์สามารถใชไ้ด้ทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยทางรา้นไดม้ีการจดัโปรโมชั่นอยู่บ่อยครัง้ นอกจากนี ้สญัลกัษณห์รือโลโก้
ของรา้นมีสีสนัสวยงาม ชื่อแบรนด ์All About You มีเอกลกัษณท์ าใหง้่ายต่อการจดจ าของผูบ้รโิภค 
จากเหตผุลที่กลา่วมาท าใหร้า้น All About You มีการเติบโตและสามารถเขา้ถึงสินคา้ของผูบ้รโิภค
ที่เพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหปั้จจบุนัรา้น All About You ในประเทศไทย มีการขยายสาขาออกไปทัง้หมด 
29 สาขาทั่วประเทศ  

ดว้ยเหตนุี ้ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความน่าสนใจของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
และตอ้งการที่จะศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ และคณุค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นวางแผน
ทางการตลาดในอนาคต และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้รโิภค 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได ้

2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1.ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ดา้น
การแข่งขันทางการตลาด พัฒนาและก าหนดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่ม
มากขึน้ และน าไปสูก่ารสรา้งตราสินคา้ที่เขม้แข็งเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ 

2.เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All About 
 You ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง น าไปสู่คุณภาพของสินคา้ที่ดี เพื่อให้
เกิดความพงึพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ซ  า้เป็นการเพิ่มยอดขายและก าไรในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจยันีมุ้่งศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และคณุค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดขอบเขตการวิจยัดงันี ้
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู ้บริโภคที่ เคยซื ้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิคของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู ้บริโภคที่เคยซือ้และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิคของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
จึงใช้การก าหนดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรที่ ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 27-28) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 ตวัอย่าง 
โดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน ์(Online) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมไม่อาศยั
ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่
กลุม่ตวัอย่างที่เป็นสมาชิกของรา้น All About You 

ขั้นตอนที่  2  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามบนช่องทางออนไลน์ตามขั้นตอนที่  1 ที่ เต็มใจตอบ
แบบสอบถามจนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
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 ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.1.3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.3 ธุรกิจสว่นตวั 
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1.1.5.4 พ่อบา้น / แม่บา้น 
1.1.5.5 นกัศกึษา / นิสิต 
1.1.5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ............................ 

1.1.6 รายได ้
1.1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 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 บาทขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
1.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
1.2.2 ดา้นราคา 
1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1,2,4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
1.2.5 ดา้นบคุคล 
1.2.6 ดา้นกระบวนการ  
1.2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1.3 คณุค่าตราสินคา้ 
1.3.1 ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
1.3.2 ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
1.3.3 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  
1.3.4 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษปราศจากสารเคมีหรือสาร

สงัเคราะหต่์างๆ โดยผ่านขัน้ตอนการผลิตที่ปลอดสารเคมีและสารพิษทุกขัน้ตอนจึงเป็นผลิตภณัฑ์
ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ไม่มีการทดลองกบัสตัวแ์ละไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค  
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2.ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You หมายถึง ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคหลากหลาย 
แบรนดท์ี่น าเขา้จากต่างประเทศและแบรนดอ์อรแ์กนิคของไทย ซึ่งไดน้ ามารวบรวมและจ าหน่ายใน
ร้าน All About You ผลิตภัณฑ์ของร้าน All About You มีหลากหลายประเภทตั้งแต่เมคอัพ 
ผิวหนา้ ผิวกาย เสน้ผม โดยทางรา้นจะคดัสรรผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวและเครื่องส าอางที่เป็นออรแ์กนิค
จากทั่วโลกมารวมไวใ้นที่เดียว 

3.ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท้ี่เคยซือ้และเคยใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You ที่
อาศยัในกรุงเทพมหานคร 

4.ส่ วนป ระสมท างก ารตล าด บ ริก า ร  (Service Marketing Mix 7Ps)  ห ม ายถึ ง
องคป์ระกอบทางการตลาดที่ใชใ้นธุรกิจเพื่อกระตุน้หรือจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการและ
ประทบัใจในการซือ้สินคา้ของรา้น All About You ไดแ้ก่ 

4.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง รูปลกัษณข์องผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About You ในดา้นต่างๆ เช่น คณุภาพของสินคา้ ส่วนประกอบหรือวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต สินคา้
มีใหเ้ลือกหลากหลาย รวมถึงการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

4.2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ความเหมาะสมของดา้นราคาเมื่อเทียบกบัคณุภาพโดยมีระดบัราคาใหเ้ลือกหลากหลาย 

4.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ที่ผู ้บริโภคเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น สาขาในหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าทั่วไป ทางสื่อออนไลน ์สื่อโซเชียลต่างๆ ทัง้ 
Facebook, LINE 

4.4 ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้เพื่อส่งเสริม
การขายของรา้น All About You เช่น การจัดโปรโมชั่นต่างๆ การลดราคา การมอบส่วนลดพิเศษ 
การแจกของแถม สิทธิประโยชนต่์างๆ ส าหรบัสมาชิกของรา้น รวมถึงสามารถซือ้ผลิตภัณฑพ์่วง
อ่ืนๆ ในราคาพิเศษ 

4.5 ดา้นบุคคล (People) หมายถึง การใหบ้ริการของพนกังานในรา้น All About You
ตามสาขาต่างๆ ในหา้งสรรพสินคา้ พนักงานใหบ้ริการดี สุภาพ เป็นกันเอง และสามารถแนะน า
สินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี 

4.6 ด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง ลักษณะของรา้น All About You ที่ท าใหผู้ ้บริโภครบัรูภ้าพลักษณ์ การ
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ใหบ้ริการที่มีคุณภาพ เช่น การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในรา้น บรรยากาศภายในรา้น ความ
สะอาดภายในรา้น เป็นตน้ 

4.7 ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการการใหบ้ริการเพื่อสรา้งความ
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ การใหบ้รกิารมีความถกูตอ้งรวดเรว็ มีมาตรฐานในการใหบ้รกิาร 

5.คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกที่มี ต่อตราสินค้า
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

5.1 ด้านการรูจ้ักตราสินค้า (Awareness) หมายถึง การจดจ าชื่อ จ าโลโก้รา้น All 
About You ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคญัของคณุค่าตราสินคา้ 

5.2 ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพของสินคา้ (Perceived Quality) หมายถึง ความรูส้ึกของ
ผูบ้รโิภคที่รบัรูเ้ก่ียวกบัคณุภาพสินคา้ในรา้น All About You ซึ่งมีคณุภาพดีกว่าของตราสินคา้อ่ืนๆ 
เป็นสิ่งที่ผูบ้รโิภคใชเ้พื่อประกอบเหตผุลในการเลือกซือ้สินคา้ 

5.3 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyalty) หมายถึง ความยึดมั่นที่ผูบ้รโิภคมีต่อตรา
สินคา้ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าจะไม่เปลี่ยนไปใชส้ินคา้รา้นอ่ืน มีความชื่นชอบและมั่นใจในตราสินคา้
โดยจะบอกต่อและแนะน ากบับุคคลอื่น 

5.4 ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Associations) หมายถึง การเชื่ อมโยง
คณุสมบติัหรือคณุประโยชนท์ี่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากผลิตภณัฑใ์นรา้น All About You ผ่านเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดสรา้งทศันคติในดา้นบวกใหก้บัลกูคา้หรือผูบ้รโิภค 

6.พฤติกรรมภายหลังการซือ้ หมายถึง ขั้นตอนที่ผูบ้ริโภคได้ตัดสินใจซือ้สินค้าไปแล้ว 
หลังจากนั้นเกิดการเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รบัจริงจากการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All 
About You กับความคาดหวัง ถา้คุณค่าที่ไดร้บัมากกว่าสิ่งที่คาดหวงัจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
ชื่นชอบและพงึพอใจในสินคา้และเกิดการซือ้ซ  า้ในครัง้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดในการท างานวิจยัดงัต่อไปนี ้
            ตวัแปรอิสระ (ตัวแปรต้น)                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศกึษา 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

• ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

• ดา้นบคุคล 

• ดา้นกระบวนการ 

• ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

•  

• ดา้นกระบวนการ 
 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น 

 All About You ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 คณุค่าตราสินคา้ 

• ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 

• ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 

• ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

• ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1.ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

2.สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า และดา้นความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภาย
หลักการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิ คร้าน  All About You ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหา



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคในรา้น ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมการตลาดบริการ 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค 
5.ประวติัความเป็นมาของรา้น All About You 
6.เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ประชากร หมายถึง ตัวเลขที่มีความเก่ียวขอ้งกับประชากร เช่น การตาย การเกิด การ

เจ็บป่วย รวมถึงเรื่องอายุ เพศ การศกึษา สถานภาพ รายได ้และอาชีพ (วิทยาลยัประชากรศาสตร,์ 
2550, น. 10) 

คอทเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler & Armstrong, 2008, p. 64) กล่าวว่า การศึกษา
ประชากรศาสตรเ์ก่ียวกับประชากรมนุษยใ์นรูปของขนาด ความหนาแน่น ถิ่นที่อยู่ เพศ เชือ้ชาติ
อาชีพ และขอ้มลู สถิติดา้นอ่ืนๆ 

เช ฟ แ ม น  แ ล ะ ค านุ ค  (Schiffman & Kanuk, 1991, pp. 31-34) ก ล่ า ว ว่ า  ด้ า น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน เป็นลกัษณะที่
ส  าคญัของประชากรที่สามารถวดัไดท้างสถิติ ซึ่งมีการก าหนดกลุม่เปา้หมายของตลาด มีดงันี ้

1.อาย ุ(Age) สินคา้ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั 
นกัการตลาดไดม้ีการศึกษาว่า ผูบ้ริโภคหรือลกูคา้ที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการที่แตกต่าง
กนั 

2.เพศ (Sex) นักการตลาดพบว่าปัจจุบันเพศมีส่ วนท าให้พฤติกรรมการบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตอุาจมาจากผูห้ญิงมีโอกาสในการท างานเพิ่มขึน้ 
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3.ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดจะสนใจลักษณะของบุคคลใน
ครอบครวัในการใชส้ินคา้ นอกจากนีส้นใจลักษณะทางประชากรศาสตร ์เพื่อน ามาพัฒนาและ
ปรบัปรุงการสง่เสรมิการตลาด 

4.การศึกษา อาชีพ และรายได้ (Occupation, Education and Income) นักการตลาด
ส่วนใหญ่จะสนใจผู้บริโภคร  ่ารวย แต่ตลาดที่มีขนาดใหญ่คือผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่า ส่วนแบ่ง
การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้คือตัวชีว้ัดถึงความสามารถในการซือ้สินค้า และการเลือกซือ้
สินคา้อาจจะยึดหลักเกณฑจ์ากการด าเนินชีวิต การศึกษา อาชีพ ถึงแมว้่าดา้นรายไดจ้ะเป็นตัว
แปรที่ใชบ้่อย นกัการตลาดจึงไดว้ิเคราะหร์ายไดแ้ละดา้นประชากรศาสตรอ่ื์นๆ เพื่อใหไ้ดเ้ปา้หมาย
ที่มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ (2550) ได้ศึกษาด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ  รายได้ และ
อาชีพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

1.อายุ (Age) บคุคลที่มีอายุแตกต่างกนั ย่อมตอ้งการสินคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั เช่น 
กลุ่มวัยรุ่นมีความชอบในการทดลองอะไรใหม่ๆ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะมีความสนใจในสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสขุภาพ โดยสามารถแบ่งช่วงกลุม่อายอุอกเป็นกลุม่ๆ ดงันี ้

1.1 กลุ่มวยักลางคนจนถึงกลุ่มผูสู้งอายุ คือ ผูท้ี่มีอายุตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป ปัจจุบนัคน
กลุ่มนีจ้ะมีอ านาจของการตัดสินใจในการบริโภคมากขึน้จากอดีต เนื่องจากมีรายไดม้ีการวาง
แผนการลงทุนติดตามข่าวสารอยู่ตลอด กลุ่มอายุวยักลางคนและสงูอายุมีแนวโนม้จะตดัสินใจซือ้
สินค้าและบริการจากประสบการณ์และความเชื่อมั่นของตนเองมากกว่าการเชื่อข้อมูลจาก
ภายนอก เช่น การโฆษณาการสง่เสริมการขายและสว่นใหญ่ครอบครวัจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซือ้ต ่า โดยมีแนวโนม้จะซือ้สินคา้ที่คุน้เคยและรูจ้กัตรายี่หอ้เดิมมากกว่าตรายี่หอ้ใหม่ และคนกลุ่ม
นีย้ินดีที่จะจา่ยไม่ว่าสินคา้ราคาแพงขึน้ก็ตาม 

1.2 กลุ่มหนุ่มสาวถึงวยักลางคนคือ ผูท้ี่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี คนกลุ่มนีม้ีเหตผุลใน
การซือ้สินคา้ ไม่ยดึติดกบัตราสินคา้ราคาแพง เลือกตามความชื่นชอบ  

1.3 กลุ่มวัยรุ่น คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง  13-22 ปี กลุ่มนี ้ไม่ค่อยรอบคอบ ใช้เวลา
ตดัสินใจซือ้ไม่นาน รายไดใ้นการน าไปซือ้สินคา้มาจากผูป้กครอง ชอบรวมตวักนัเป็นกลุ่มในการ
สรา้งค่านิยมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย สถานที่บนัเทิงรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

2.เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภค เนื่องจาก 
เพศที่แตกต่างกนัมักมีทัศนคติและการตดัสินใจเลือกสินคา้แตกต่างกนั อาจมาจากการเลีย้งดใูน
วยัเด็ก  
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3.สถานภาพสมรส (Status) สมรส โสด หย่ารา้งหรือหมา้ย ปัจจบุนัไดม้ีความส าคญัมาก
ขึน้ ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการและมีการซือ้สินคา้และบรกิารท่ีแตกต่างกนั เช่น คนที่มีสถานภาพหย่า
รา้งหรือเป็นหมา้ยจะซือ้เครื่องแต่งกายที่หรูหราดทูนัสมยั 

4.การศึกษา (Education) คนที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกซื ้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่า อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ที่
สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดม้ากมายและหลากหลายกว่า 

5.อาชีพ (Occupation) ขึน้อยู่กับแต่ละคนจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
สินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ขา้ราชการจะเลือกซือ้สินค้าเท่าที่จ  าเป็น 
พนกังานบริษัทมีความตอ้งการเลือกซือ้สินคา้เพื่อเสริมบุคลิกภาพ ส่วนนักธุรกิจจะเลือกซือ้สินคา้
เพื่อสรา้งภาพลกัษณใ์หต้วัเอง  

6.ราย ได้  (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิ จ  (Economic Circumstances) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลกระทบในการตัดสินใจเลือกซือ้ตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการ ซึ่งนักการตลาดสนใจรายได้ของแต่ละบุคคลเพราะมีผลต่อการ
ตดัสินใจหรือเลือกซือ้สินคา้และบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550, น. 57-59) กล่าวว่า ส่วนแบ่งการตลาดมีการใช้
ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นเกณฑใ์นการแบ่ง เนื่องจากสามารถวดัไดง้่ายกว่าตวัแปรอ่ืน ซึ่งไดแ้ก่
เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได ้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ (2550) ที่
กล่าวถึงลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และ
รายได้ โดยได้น าแนวคิดนี ้ไปพัฒนาแบบสอบถามของผู้วิจัย  การที่ ผู ้บริโภคมีลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่ความแตกต่างกนัจะมีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคท าให้
ทราบว่ากลุม่เปา้หมายที่เราตอ้งการมีลกัษณะอย่างไร 
 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือทางด้าน

การตลาดที่ใชเ้พื่อสรา้งความพึงพอใจและใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือ
ลกูคา้ที่เป็นกลุม่เปา้หมายซึ่งจะท าใหเ้กิดการซือ้สินคา้และบริการ  
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สว่นประสมทางดา้นการตลาด คือ ตวัแปรที่บริษัทใชใ้นการสรา้งความพึงพอใจใหล้กูคา้ 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ (Kotler & Armstrong, 1997) ส่วนแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดไดถ้กูน ามาใชเ้ก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , ปริญ  ลักษิตานนท์ , และ ศุภร เสรีรัตน์ (2541) ได้มีกาสรุป
แนวความคิดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการว่าผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ้อยู่ 7 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ 

1.ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) คือ ผูข้ายไดม้ีการส่งมอบสินคา้และบรกิารนัน้ใหก้บัลกูคา้ 
ผลิตภัณฑไ์ดแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือผลิตภัณฑท์ี่สามารถจับตอ้งไดแ้ละที่จับตอ้งไม่ได ้ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑท์ี่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ธุรกิจบริการต่างๆ การใหบ้ริการดา้นสินเชื่อ เมื่อลกูคา้เกิด
ความรูส้กึพงึพอใจก็จะกลบัมาใชบ้รกิารอีกในครัง้ต่อไป 

2.ด้านราคา (Price) หมายถึง ผลิตภัณฑท์ี่มีคณุค่าเป็นตวัเงิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคา
กบัคณุค่าแลว้ ถา้คณุค่าที่ลกูคา้ไดร้บัหรือลกูคา้เกิดความพึงพอใจสงูกว่าย่อมเกิดการตดัสินใจซือ้
ตามมา  

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เนื่องจากในการเลือกท าเลที่ตัง้มีความส าคญั
คือจะเป็นตวัที่ก าหนดกลุม่เปา้หมายหรือกลุม่ผูบ้ริโภค  

4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากผูข้ายหรือผู้
ใหบ้รกิารใชส้  าหรบัติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้หรือผูบ้ริโภค ซึ่งประกอบดว้ย  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยจะมี
ค่าใชจ้่ายเกิดขึน้ดว้ย เช่น โทรทศัน ์วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ ์ปา้ยต่างๆ เป็นตน้  

4.2 การใชพ้นักงานในการขาย (Personal Selling) เป็นกาสื่อสารทางตรงระหว่าง
ผูข้ายและผูซ้ือ้คือลกูคา้โดยมีการพบเจอและพดูคยุกนัโดยตรง  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเครื่องมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดที่กระท าการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการขายโดยใชพ้นกังาน การโฆษณาและ การ  
ประชาสมัพนัธท์ี่ช่วยกระตุน้ความสนใจในการใชบ้รกิารของลกูคา้  

4.4 การประชาสมัพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการน าเสนอแผนงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะใหม้ีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงทศันคติต่อองคก์ร 
และยงัเป็นการสรา้งความเขา้ใจเพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ดีต่อองคก์รกบักลุม่ลกูคา้ด้วย  

5.ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นการคัดเลือกบุคคลหรือ
พนักงานใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโดยมีการฝึกอบรมและการจูงใจ เพื่อใหต้ัวบุคคลหรือ
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พนกังานนัน้สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ อีกทัง้ยงัมีความสามารถที่จะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ไดเ้ป็นอย่างดี   

6.ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็น
การน าเสนอลกัษณะทางดา้นกายภาพต่อลูกคา้ มีการใหบ้ริการที่มีคุณภาพทัง้ทางดา้นกายภาพ
และสรา้งคณุค่าในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ ตัง้แต่การแต่งกาย การพดูจาดว้ยค าพดูที่สภุาพ รวมถึง 
มีการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ดว้ย  

7.ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนการน าเสนอและการให้บริการต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารหรือลกูคา้อย่างรวดเร็ว และมีความถกูตอ้งเพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 11) กลา่วว่า ส่วนประสมทางดา้นการตลาด หมายถึง การที่มี
สินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ มีการซือ้ขายกันดว้ยราคา
หรือมลูค่าที่เหมาะสมยอมรบัได ้อีกทัง้มีการจดัจ าหน่ายเพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อพฤติกรรมของ
ลกูคา้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, น. 26) กล่าวว่า องคป์ระกอบหรือตัวแปรของส่วนผสมทาง
การตลาดมผีลในการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ คือ 

1.ผลิตภัณฑ์ สามารถมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ควรมีคุณภาพตลอดจนลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์หีบห่อบรรจุภณัฑค์วรมีเอกลกัษณส์วยงาม และป้ายฉลากบ่งบอกถึงคณุประโยชน์
ของผลิตภณัฑซ์ึ่งสิ่งเหลา่นีม้ีผลในการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้หรือผูบ้รโิภคดว้ย 

2.ราคา มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดย
ลูกค้าหรือผู้บริโภคชอบสินค้าที่ราคาไม่แพง ดังนั้นจึงควรตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถตดัสินใจซือ้ไดง้่าย 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีสินคา้ไวส้  าหรบัพรอ้มจ าหน่ายทุกช่องทาง ซึ่งมีผลต่อ
การสรา้งการรบัรู ้ภาพลกัษณข์องสินคา้หรือผลิตภณัฑด์ว้ย  

4.การส่งเสริมการตลาด  สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการของ
ผูบ้รโิภค โดยเป็นการส่งขอ้มลูที่ตอ้งการสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคหรือลกูคา้เพื่อใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจวา
ตอ้งการซือ้หรือไม่ตอ้งการซือ้สินคา้นัน้  

สดุาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) กล่าวว่า ส่วนประสมทางดา้นการตลาด (Marketing 
Mix) เป็นสิ่งที่มีความส าคญัที่ท าใหเ้กิดกิจกรรมทางการตลาดเกิดการซือ้ขายและเกิดการใหบ้รกิาร 
สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น



    
 

16 

การส่งเสริมการขาย แต่ส่วนประสมทางดา้นการตลาดบริการจะมีเพิ่มอีก 3 ดา้น คือ ดา้นบุคคล 
ดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และสดุทา้ยคือดา้นกระบวนการ  

ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2549, น. 63-83) กล่าวไวว้่า ความแตกต่างของสว่นประสมทาง
การตลาดกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
ซึ่งเพิ่ม 3 สว่นนีเ้ขา้มา มดีงันี ้ 

1.ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งของหรือสินคา้ที่ขายโดยธุรกิจ ท าใหล้กูคา้มีความพึงพอใจใน
สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ซึ่งแบ่งได ้2 ประเภท คือสินคา้หรือผลิตภณัฑท์ี่สามารถจบัตอ้งได ้และสินคา้
หรือผลิตภณัฑท์ี่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 

2.ราคา หมายถึง มูลค่าหรือราคาของสินคา้และผลิตภัณฑท์ี่เป็นตัวเงินซึ่งผูบ้ริโภคหรือ
ลูกคา้จะซือ้ก็ต่อเมื่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคา ดังนั้นควรมีการก าหนดการใหบ้ริการใน
ราคาที่ชดัเจนและเหมาะสม สามารถยอมรบัไดท้ัง้ 2 ฝ่าย   

3.การจัดจ าหน่าย หมายถึง การเคลื่อนยา้ยสินคา้ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การขนสง่ โกดงัคลงัสินคา้ รวมถึงการเก็บรกัษาสินคา้คงคลงั  

4.การส่งเสริมการตลาด คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการกับ
ผูใ้ชบ้ริการ  อาจมีการใชพ้นักงานเพื่อสื่อสารในการขาย การสื่อสารวิธีอ่ืนใหส้ามารถเลือกใชไ้ด้
ตรงตามกลุม่ลกูคา้ ดงันี ้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 
โยมีค่าใชจ้่ายในการโฆษณา  

4.2 การใชพ้นักงานในการขาย (Personal Selling) เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
สินคา้หรือบรกิารใหล้กูคา้รบัทราบ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจซือ้ 

4 .3  ก ารส่ ง เส ริม การขาย  (Sale Promotion) เป็ น กิ จก รรม ในการโฆ ษณ า
ประชาสมัพนัธเ์ป็นการกระตุน้หรือจงูใจใหผู้บ้รโิภคซือ้สินคา้และบรกิาร  

4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicly and Public relation) เป็นการให้ข่าวสารที่
เก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการโดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งช าระเงิน ถือเป็นการใหข้อ้มูลเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บั
ทราบไว ้ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ใชก้ารสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรทศัน ์วิทย ุแคตตาล็อก จดหมาย รวมถึงหนงัสือพิมพ ์  
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5.ด้านบุคคล ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าของรา้น โดยมีการคัดเลือก 
ฝึกอบรม เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ นอกจากนีย้งัเป็นการสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง
อีกดว้ย 

6.กระบวนการให้บริการ เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคญัมาก โดยตอ้งใหพ้นกังานท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ส  าหรับส่งมอบการบริการที่ดี มี
คณุภาพ และทกุขัน้ตอนสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ได ้ 

7.ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการน าเสนอลักษณะเก่ียวกับกายภาพ สิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภาพ เช่น สถานที่หรือตวัอาคารที่ใชท้ าธุรกิจ อปุกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชต่้างๆ ที่ใชเ้ก่ียวกบั
สถานที่ ซึ่งเปรียบเสมือนรูปลกัษณภ์ายนอกที่ตอ้งดสูวยงาม  

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้ถูกน ามาใช้ในการสรา้งและวางแผนกลยุทธ์
ทางดา้นการตลาด   

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ 7Ps ตาม
แนวคิดของ Zeithaml; & Mary Jo Bitner ซึ่งธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552, น. 26-29) ได้
กลา่วถึงแนวคิดของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

1.ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการโดยในทุกธุรกิจจะต้อง
พิจารณาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ใหม้ากที่สุด แต่ละบริษัทมีการน ากลยุทธ์มาใช้
ส  าหรบัวางแผนในการเพิ่มรายไดแ้ละยอดขาย กล่าวคือในการวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ควร
ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองให้ตรงกับความ
ตอ้งการไดม้ากที่สดุ  

2.ราคา หมายถึง ราคาหรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่บริษัทไดก้ าหนดส าหรบัการ
วางแผนด้านราคา นอกจากนี ้ธุรกิจควรค านึงถึงต้นทุนในการผลิตโดยการลดต้นทุน ซึ่งต้นทุน
เหล่านีจ้ะถูกน ามาค านวณในการตัง้ราคาขายสินคา้และบริการใหก้ับลูกคา้ดว้ย ตัง้แต่ค่าใชจ้่าย
ส าหรบัผลิตภณัฑบ์รกิาร  

3.การจัดจ าหน่าย หมายถึง การที่ธุรกิจส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้าได้
ทันเวลาเมื่อลูกค้าต้องการ นอกจากนี ้ควรค านึงถึงเวลาและสถานที่ในการส่งมอบควรมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็  

4.การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดซึ่งจะเป็นการ
จงูใจลกูคา้ใหท้ าตามหรือคลอ้ยตาม การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์
การสง่เสรมิการขาย  
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5.บุคคล หมายถึง คนที่มีส่วนในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่พนกังาน ลกูคา้ โดยพนกังานมีส่วน
ส าคัญในการสรา้งความแตกต่าง ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี ้
บรษิัทควรมีกระบวนการตัง้แต่การสรรหา การฝึกอบรม รวมถึงการกระตุน้พนกังาน  

6.กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการเพื่อส่งมอบสิ่งที่ ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
กระบวนการให้บริการที่ดีควรเขา้ใจง่าย ไม่ท าให้เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพ และมีความ
รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  

7.หลกัฐานทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอ้มในการใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน 
อาคารสถานที่ ท าเลที่ตัง้ เครื่องมืออปุกรณต่์างๆ รวมถึงสญัลกัษณห์รือโลโกข้องรา้น ซึ่งหลกัฐาน
ทางกายภาพนีม้ีส่วนช่วยในการตดัสินใจใชบ้รกิารหรือซือ้สินคา้ของลกูคา้ เป็นการแสดงถึงรสนิยม
และสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว สรุปไดว้่าผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน,์ ปริญ 
ลกัษิตานนท ์และศภุร เสรีรตัน ์(2541) เพราะไดม้ีการกล่าวถึงการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคซึ่งผ่าน
กระบวนการ 7 ขัน้ตอน คือธุรกิจที่ใหบ้ริการจะใชส้่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 
7Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้น
บุคคล ดา้นการสรา้ง ดา้นกระบวนการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการสรา้ง
กลยทุธท์างการตลาดผ่านขัน้ตอนเหล่านี ้
 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
ตราสินคา้เป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถน าไปสรา้งความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการได ้แต่

อย่างไรก็ตาม การที่สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัแลว้นัน้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่รบัประกนัว่าผูบ้ริโคจะ
เกิดการซือ้ในสินคา้นัน้ๆ เนื่องจากยงัมีสินคา้อีกจ านวนมากที่แมว้่าจะมีการสรา้งตราใหก้ับสินคา้ 
แต่สินคา้นัน้ก็ไม่สามารถขายไดห้รือมียอดขายต ่า ดงันัน้จึงควรมีการหาวิธีหรือสรา้งการรบัรูท้  าให้
ผูบ้ริโภคมองเห็นว่า ความแตกต่างที่เกิดขึน้ หรือตราสินคา้นัน้ๆ มีค่าควรแก่การซือ้หามาอุปโภค
บรโิภค จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสรา้งคณุค่าใหก้บัตราสินคา้ขึน้มา  

 
 

ความหมายของคุณค่าตราสินค้า 
เอเคอร ์(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2548, น. 223) ไดก้ล่าวถึงคณุค่าตราสินคา้ไว้

ว่า คุณค่าตราสินค้า คือกลุ่มของทรพัยส์ิน (Assets) หรือหนีส้ิน (Liabilities) ที่เชื่อมโยงกับตรา
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สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือสญัลกัษณ์ก็ตาม ซึ่งกลุ่มของทรพัยส์ินดังกล่าวนีส้ามารถที่จะเพิ่มหรือ
ลดมลูคา่หรือราคาของสินคา้ หรือบรกิารท่ีมีต่อบรษิัท หรือต่อลกูคา้ได ้

เคลเลอร ์(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2548, น. 223) ไดก้ล่าวว่า คณุค่าตราสินคา้
นั้นจะถูกตีความหมายในรูปแบบของผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะตัว อันเป็นผล
เนื่องมาจากตราสินคา้นัน้ๆ หรือถ้าจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ คุณค่าตราสินคา้นัน้จะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์
ของการด าเนินงานทางการตลาดที่แตกต่างกนัระหว่างสินคา้ที่เหมือนกนั แต่มีลกัษณะเฉพาะของ
ตราสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของตราสินคา้ หรือส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ของตราสินคา้ที่ต่างกัน
นอกจากนัน้ เคลเลอรย์งัไดก้ลา่วอีกว่า คณุค่าตราสินคา้แสดงถึงมลูค่าเพิ่มที่เกิดขึน้กบัตวัสินคา้ซึ่ง
มาจากผลของการลงทนุที่ผ่านมาในอดีต 

แน็บ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2548 , น. 224) มีการให้นิยามคุณ ค่า 
ตราสินคา้ คือผลรวมของการรบัรูข้องผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้รวมไปถึงคุณภาพของตราสินคา้และ
บริการ ผลทางการเงิน ความภกัดีและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือลกูคา้ที่มีต่อตราสินคา้กล่าว
อีกนยัหนึ่งคือสิ่งที่ผูบ้รโิภค ลกูคา้ และพนกังานรูส้กึต่อตราสินคา้ 

สดุาพร กุณฑลบุตร (2549, น. 144-145) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้ คือตราสินคา้ที่มี
มลูค่ามาจากการยอมรบัของผูบ้ริโภค เช่น มีความจงรกัภักดีต่อตราสินคา้ การใหก้ารยอมรบัดา้น
คณุภาพ การรบัรูต้ราสินคา้และสามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรม เช่น เครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร โดย
บริษัทที่สรา้งตราสินคา้ใหม้ีความแข็งแกร่งย่อมไดเ้ปรียบ เนื่องจากผูบ้ริโภคเชื่อมั่นในสินคา้ที่น า
ออกจ าหน่าย เมื่อมีการน าเสนอสินคา้หรือผลิตภัณฑใ์หม่สู่ตลาด จึงสามารถสรา้งความรบัรูแ้ละ
ความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ท าใหส้ินคา้ใหม่ที่น าออกสูต่ลาดมียอดขายท่ีสงูในเวลาไม่นานนกั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2543 , น. 93) กล่าวไว้ว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ที่รบัรู ้การที่ตราสินค้ามีความหมายด้านบวกในสายตาของผู้ซือ้ คุณค่าตราสินค้า
สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 
 
องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินค้า 
ในการสรา้งคุณค่าใหก้บัตราสินคา้หนึ่งๆ ในใจผูบ้ริโภคนัน้สามารถสรา้งคณุค่าผ่านทาง

องคป์ระกอบต่างๆ ของคณุค่าตราสินคา้ โดยเอเคอร ์(Aaker, 1991) ไดอ้ธิบายว่าคณุค่าตราสินคา้
มีองคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนั คือ  

1.การตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) 
2.คณุภาพที่ถกูรบัรู ้(Perceived Quality) 
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3.การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 
4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
5.สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 

 
 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ของ 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 การระลึกถึงหรือการจดจ าตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญของคุณค่าตราสินคา้ เพราะเมื่อผูบ้ริโภคเกิดการ
ตระหนักในตราสินค้านั้นแล้ว ผู้บริโภคก็จะรูส้ึกความคุ้นเคย ไว้วางใจ น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ
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สมเหตุสมผล และเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซือ้โดยผู้บริโภคเลือกซือ้ตราสินค้าที่ รูจ้ัก
มากกว่าตราสินคา้ที่ไม่รูจ้กัมาก่อน (Aaker,1991 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547, น. 
34)  

การตระหนักถึงตราสินคา้นั้นมีประโยชนใ์นการบริหารคุณค่าตราสินคา้ซึ่งถือเป็นการ
เชื่อมโยงเขา้กบัองคป์ระกอบหรือส่วนอ่ืนๆ ที่มีต่อตราสินคา้ มีความชื่นชอบและรูส้กึคุน้เคยในตรา
สินค้า โดยสินค้าบริการผู้บริโภคจะต้องพิจารณาในส่วนต่างๆ ที่ สอดคล้องกัน  รวมถึง
ความสามารถในการใหบ้ริการซึ่งจะเหมือนกับส่วนบริการที่สามารถจับตอ้งได ้ไวว้างใจได ้การ
ตอบสนองต่อผู้ให้บริการ การมีอารมณ์ร่วม ความไว้วางใจ และความสุภาพของพนักงานผู้
ใหบ้รกิารสินคา้ (Aaker, 1991 อา้งถึงใน สศิุษฎา อินทรา, 2551, น. 31-33)  

2.การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) จะท าให้เกิดความส าเร็จทางด้านการเงิน  
กลยุทธข์องบรษิัท รวมถึงดา้นอ่ืนๆของตราสินคา้ดว้ย ในการสรา้งการรบัรูถ้ึงคณุภาพของผูบ้รโิภค
ขึน้มาจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกับค าว่า "คุณค่า" ใหถู้กตอ้งและควรทราบว่าผูบ้ริโภคในแต่ละ
กลุ่ม (Segment) ในแต่ละวัฒนธรรมเป็นอย่างไร และจะน าไปสู่ทัศนคติที่ ดีของผู้บริโภคได ้
(Aaker, 1996 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547) 

นอกจากนี ้ยังหมายถึง การรับรูต้ราสินค้าทั้งหมดโดยสามารถดูจากคุณสมบัติหรือ
วตัถุประสงคข์องสินคา้นัน้ เนื่องจากการรบัรูเ้ป็นความรูส้ึก ไม่สามารถจบัตอ้ง (Aaker, 1991 อา้ง
ถึงใน สศิุษฎา อินทรา, 2551, น. 34) 

การรบัรูค้ณุภาพควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลที่มีผลต่อการรบัรูค้ณุภาพ สามารถพิจารณา
โดยแยกตามประเภทของสินคา้ ประกอบดว้ย 7 สว่น ดงันี ้ 

2.1 ผลงานของสินคา้ คือ คุณลกัษณะของสินคา้ ซึ่งผูบ้ริโภคจะมีทัศนคติต่อสินคา้
แตกต่างกนัออกไป 

2.2 ลกัษณะของสินคา้ การออกแบบรูปรา่งของสินคา้ใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
2.3 การปฏิบัติตามรายละเอียด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและอาจช่วยลดความ

เสียหายหรืออนัตรายที่อาจเกิดขึน้ได ้
2.4 ความไวว้างใจ คือ ความสม ่าเสมอของคณุภาพสินคา้ หมายถึง ในการซือ้สินคา้

แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้ึงคณุภาพของสินคา้ 
2.5 ความคงทนของสินค้า มีอายุการใชง้านนาน ไม่เกิดความเสียหาย ช ารุด หรือ

แตกหกัง่าย  
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2.6 ความสามารถในการใหบ้รกิาร จะตอ้งมีประสิทธิภาพโดยใหบ้ริการก่อนหรือหลงั 
ผูบ้รกิารตอ้งมีความเชี่ยวชาญและมีความรูค้วามสามารถในการใหบ้ริการเป็นอย่างดี 

2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขัน้สุดทา้ยของสินคา้ว่าสามารถน าไปใชง้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าใหเ้กิดลกัษณะท่าทางหรือความรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่มีต่อคุณภาพของ
สินคา้ (Aaker, 1991 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547, น. 52-64) 

3.การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงสิ่ง
ต่างๆของตราสินคา้กับความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยความสมัพันธ์นีเ้ป็นการสรา้งทัศนคติที่ดีใน
ดา้นบวกต่อตราสินคา้โดยเชื่อมโยงตราสินคา้กบัความรูส้ึกของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนัจะช่วยสรา้งให้
เกิดคุณค่าให้กับตราสินค้า นอกจากนีย้ังสรา้งความแตกต่างให้กับตราสินค้าท าให้ผู ้บริโภคมี
เหตผุลในการซือ้ (Aaker. 1991 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547) ซึ่งการเชื่อมโยงตรา
สินคา้มีแนวคิด 2 แนวคิด คือ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นความรู้สึก
โดยรวมที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ซึ่งเกิดจากการไดร้บัขอ้มูลตราสินคา้ที่ไดร้บัจากสิ่งเรา้ภายนอก 
และการจินตนาการ (Assael.1998 อา้งถึงใน นภสักร ศกัดานุวงศ์, 2545) ซึ่งก็คือภาพลกัษณข์อง
ตราสินคา้จะเป็นสิ่งที่ผลกัดันใหเ้กิดคุณค่าตราสินคา้ (Biel. 1992 อา้งถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ์, 
2545) หรืออาจกลา่วไดว้่าภาพลกัษณ ์ตราสินคา้เป็นภาพที่เกิดขึน้อยู่ในใจของผูบ้รโิภค เป็นความ
ประทับใจของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านประโยชน์ใช้สอยหรือลักษณะทางกายภาพสินค้าเอง 
รวมถึงคณุสมบติัดา้นอารมณ ์เช่น การโฆษณา การติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก การสงัเกตและ
ประสบการณใ์นการใช ้โดยสามารถแบ่งภาพลกัษณไ์ดด้งันี ้

3.1.1 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เก่ียวขอ้งกับชื่อเสียงของบริษัทหรือผูผ้ลิตสินคา้มี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของ
องคก์รหรือธุรกิจประสบความส าเรจ็ได ้

3.1.2 ภาพลักษณ์ตัวสินค้าหรือบริการ เก่ียวข้องกับตัวสินค้าและบริการ เช่น 
สินคา้นัน้เป็นสินคา้ที่ใหค้วามรูส้กึว่าเป็นคนทนัที่สมยั สนกุสนานรา่เรงิ หรือมีลกัษณะเขม้แข็ง เป็น
ตน้ 

3.1.3 ภาพลักษณ์ของผู้ใชต้ราสินค้า ท าใหเ้ห็นว่าผู้ที่ใชส้ินค้านั้นมีบุคลิกและ
ลกัษณะอย่างไร เช่น ผูบ้ริโภคใส่นาฬิกา Rolex แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นคนมีรสนิยม โดยจะเลือกใช้
สินคา้ที่มีตราสินคา้บ่งบอกความเป็นตวัเอง (Biel. 1992 อา้งถึงใน อรรจน ์วิสทุธิถาวรวงศ,์ 2548) 
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3.2 แนวคิดการเชื่อมโยงตราสินค้าที่ความแข็งแกร่ง ตราสินคา้สามารถสรา้ง
ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดซ้ึ่งการเชื่อมโยงขึน้อยู่กบัการที่ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ
คุณประโยชน์ และคุณสมบัตินั้นโดยมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง โดย Bristol ได้ศึกษา
คุณลักษณะเฉพาะที่มีต่อทัศนคติของตราสินคา้และซื่อตราสินคา้ พบว่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติดา้นบวกของผูบ้ริโภค โดยเป็นการใชแ้นวคิดการเชื่อมโยงตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้ดา้นคณุลกัษณะหรือประโยชนท์ี่ไดร้บั (อนชุิต ศิรกิิจ, 2550, น. 102) 

วิธีการสรา้งปัจจยัเชื่อมโยงกบัผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้
3.2.1 ลักษณะของสินคา้ (Product Attributes) เป็นการน าลักษณะของสินค้า

และบรกิารมาใชเ้พื่อสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง  
3.2.2 ผลประโยชนท์ี่ผูบ้ริโภคไดร้บั (Customer Benefits) โดยการน าประโยชน์

จากการที่ใชส้ินคา้และบรกิารมาก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
3.2.3 ราคาของผลิตภัณฑ ์(Relative Price) เป็นการน าราคาสินคา้และบริการที่

มีราคาถกูกว่าคู่แข่งมาใชก้ าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์
3,2.4 การใช้ (Use/ Application) น าวิธีการใช้งานมาก าหนดต าแหน่งของ

ผลิตภณัฑ ์
3.2.5 ลูกค้าหรือผูใ้ช้ (Customer/ User) เป็นการระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

โดยใชว้ิธีการเชื่อมโยงสินคา้กบัลกูคา้เขา้ดว้ยกนั  
3.2.6 บุคลิกภาพ (Personality) น าเอาบุคลิกภาพหรือบุคลิกลกัษณะของลูกคา้

มาใชเ้ป็นตวัก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์
3.2.7 คู่แข่งขัน (Competitor) วิธีที่น าคุณสมบัติของคู่แข่งมาเปรียบเทียบกับ

สินคา้และบรกิารของบรษิัท 
3.2.8 ประเทศหรือสภาพภมูิศาสตร ์(Country or Geographic Area) น าสถานที่

ที่ผลิตสินคา้หรือแหลง่ผลิตสินคา้มาก าหนดต าแหน่งของสินคา้และบริการ  
นอกจากนี ้Lassar, Mital & Sharm ไดศ้ึกษาการวดัคณุค่าตราสินคา้โดยใชแ้นวคิดที่

สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือมลูค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ผูบ้รโิภคยอมจ่ายเงินเพื่อ
ซือ้ชื่อตราสินค้า (Brand Name) โดยสินค้านั้นต้องมีชื่อเสียง มีคุณค่าสูง มีภาพลักษณ์ที่ ดี มี
คณุภาพ ท าใหเ้กิดความรูส้กึดา้นบวกต่อตราสินคา้ (อนชุิต ศิรกิิจ, 2550, น. 97) 

4.ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ถือว่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าตรา
สินคา้ที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคจะไม่เปลี่ยนใจไปใชต้รา
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สินคา้อ่ืน นอกจากนีย้ังเก่ียวขอ้งกับประสบการณ์การใชส้ินคา้และซือ้สินคา้ อีกทัง้ยังเป็นการลด
ตน้ทนุและสรา้งอ านาจต่อรองทางธุรกิจเป็นการดึงดดูลกูคา้ทัง้เก่าและใหม่ใหเ้พิ่มขึน้ดว้ย (Aaker. 
1991 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547)  

5.สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity) เป็น
หนึ่งในองคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ได ้คือ 

5.1 เครื่องหมายการคา้ (Trade Mark) เป็นสิ่งที่ท าใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้ระลึกนึกถึง
สินคา้นัน้ๆ ไดโ้ดยไม่เกิดความสบัสน  

5.2 สิทธิบัตร (Patent) เป็นการคุม้ครองผูท้ี่คิดคน้หรือผลิตสินคา้นัน้ๆ โดยไม่มีใคร
สามารถเลียนแบบสินคา้ 

5.3 รางวัล (Prize) เป็นสิ่งที่ไดร้บัจากองคก์รหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการ
สรา้งความไดเ้ปรียบอีกวิธีหนึ่ง  

5.4 มาตรฐาน (Standard) ของสถาบนัหรือองคก์รที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบักนัทั่วไป 
เช่น IS0 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ซึ่งเป็นการรบัประกนัคณุภาพท าใหส้ินคา้มีคณุค่า 
(Aaker,1991 อา้งถึงใน สภุาภทัร ดิลกไชยชาญวฒุิ, 2547) 

ลักษณะของคุณค่าตราสินค้า 
ลกัษณะของคณุค่าตราสินคา้ มีดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2543, น. 93) 
1.เป็นความภักดีต่อตราสินค้า (Customer brand loyalty) ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้เห็น

คณุค่าของตราสินคา้จนท าใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้และซือ้ซ  า้ในครัง้ต่อไป  
2. การรูจ้กัชื่อตราสินคา้ (Name awareness) การที่ลกูคา้หรือผูบ้รโิภคไดรู้จ้กัชื่อของตรา

สินคา้ สามารถจดจ าชื่อหรือตราสินคา้ได ้ 
3. เป็นคณุค่าที่เกิดจากการรบัรู ้(Perceived value) เมื่อลกูคา้เกิดการรบัรูถ้ึงคุณค่าตรา

สินคา้และบริการ แมว้่าสินคา้นั้นจะมีราคาสูงก็ตาม ลูกคา้ก็พรอ้มและยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซือ้
สินคา้และบรกิารนัน้  

4. ความสมัพนัธข์องตราสินคา้ (Relationship) เช่น บา้นแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ผูบ้ริโภคหรือ
ลกูคา้ไดร้บัรูว้่าเป็นบา้นที่มีคณุภาพ มีความน่าเชื่อถือและมีราคาสงู  

คณุค่าตราสินคา้สามารถน าไปสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัคือ 
1. สามารถลดค่าใชจ้่ายทางการตลาดได ้เพราะรูจ้ักตราสินคา้และความภักดีต่อตรา

สินคา้  
2. ท าใหม้ีสภาพคลอ่งในการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย  
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3. สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าราคาของคู่แข่ง เพราะตราสินค้ามีคุณภาพการรับรู ้ที่
มากกว่าหรือสงูกว่าคู่แข่งขนั 

4. สามารถน าไปต่อยอดหรือขยายหรือสรา้งตราสินคา้ได้เพิ่มขึน้ เพราะชื่อตราสินค้า
สามารถน าไปสรา้งความเชื่อถือได ้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวพบว่าการสรา้งคุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึน้ภายในใจ
ผูบ้ริโภคนัน้ ควรท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกถึงความแตกต่างจากสินคา้อ่ืนก่อน แลว้ท าการเชื่อมโยงตรา
สินคา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภค หลงัจากนัน้ก็จะเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ตามมา  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว สรุปไดว้่าผู้วิจัยใชแ้นวคิดของเอเคอร ์(Aaker, 1991) 
เพราะมีการอธิบายแนวคิดคณุค่าตราสินคา้ไดอ้ย่างละเอียดและชดัเจน โดยคณุค่าตราสินคา้นีจ้ะ
สง่ผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้น
การรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ซึ่งใน
งานวิจยัครัง้นีไ้ม่ไดน้ าดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้มาศึกษา เนื่องจากไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการวิจยัของรา้น All About You ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงไม่ไดน้ ามาท าแบบสอบถาม 
 

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ค าวา่การตดัสินใจ (Decision Making) มีผูใ้หค้วามหมาย ดงัต่อไปนี ้
วัชรี วงศ์ศิริวัฒน์ (2536, น. 13) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซือ้ หมายถึง การพิจารณา

ทางเลือกเพื่อน าไปสูท่างเลือกที่ดีที่สดุในการปฏิบติัตามเปา้หมายที่วางไว ้
รศนา อัชชะกิ (2539, น. 82) ไดก้ล่าวถึงการตัดสินใจไวว้่า การตัดสินใจเป็นพฤติกรรม

ขณะเมื่อบุคคลตอ้งเผชิญหน้ากับทางเลือก ตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึน้ไป และจ าเป็นตอ้งเลือกเพียง
ทางเลือกเดียว แต่ในกรณีที่ทางเลือกดีและมีประโยชนม์ากกว่าหนึ่งสิ่ง ก็อาจจะเลือกมากกว่าหนึ่ง
สิ่งจากหลายสิ่งได ้ 

Patterson (1980, p. 107) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลเขา้
ไปสูค่วามเสี่ยงที่ว่าจะตดัสินใจถกูหรือผิดนัน้ โดยมีการรวบรวมและประเมินขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดให้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสิ่งประกอบอ่ืนๆที่ส  าคัญอันน าไปสู่การ
ตดัสินใจเลือก 

พยอม วงศ์สารศรี (2534, น. 17) ได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือก
แนวทางปฏิบติัที่คิดว่ามีความเหมาะสมต่อการใชใ้นสถานการณห์รือปัญหาต่างๆ 



    
 

26 

โกศล สุวรรณมณี (2534, น. 232) สรุปไวว้่าการตัดสินใจ คือ การเลือกพฤติกรรมจาก
ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางโดยการพิจารณาวิเคราะหข์อ้มลูตามหลกัเหตผุล ความเป็นไปไดแ้ละตก
ลงใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ 

Barnard (1966, p. 185) สรุปว่าการตัดสินใจ หมายถึง การกระท าของบุคคลสามารถ
แยกแยะออกเป็นหลกัการต่างๆ ได ้ซึ่งโดยทั่วไปเบือ้งตน้ของการมีพฤติกรรมต่างๆ ย่อมจะตอ้งมี
การตดัสินใจเป็นการกระท าเบือ้งตน้ก่อนทัง้นัน้ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 192) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ใดสินคา้หนึ่งตอ้งมีกระบวนการหรือขัน้ตอนเริ่มตัง้แต่จุดเริ่มตน้ไป
จนถึงทัศนคติเมื่อได้มีการใช้สินค้านั้นแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนดังนี ้การมองเห็น
ปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางการเลือก การตัดสินใจซือ้ 
ทศันคติหลงัการซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539, น. 470) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคว่าจะซือ้หรือไม่
ซือ้ นกัการตลาดควรใหค้วามสนใจต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 , น. 19) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนั   

คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler & Armstrong, 1997, p. 158) ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอน
ตดัสินใจซือ้ว่าเป็นการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคผ่านขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน การรบัรูถ้ึง
ความจ าเป็น การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการซือ้เริ่มตน้ก่อนการซือ้จรงิๆ และมีผลกระทบภายหลงัการซือ้ 
 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (Kotler’s Buying Decision Process) 

ที่มา : Kotler & Armstrong (1997, p. 158) 
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1.การรบัรูถ้ึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจซือ้โดยตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการสินคา้

และบริการซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุน้ภายในและภายนอกของส่วนประสมทางดา้นการตลาด (4 P’s) 
เช่น เห็นโฆษณาขนมเคก้ในโทรทศันน์่ากิน จึงรูส้กึอยากกิน เป็นตน้ 

2.การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) 
เมื่อผู้บริโภครูค้วามต้องการของสินค้าและบริการแล้ว ต่อไปก็จะเกิดการหาข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจว่าจะซือ้หรือไม่ซือ้ แหลง่ขอ้มลูไดแ้ก่  
2.1 แหลง่บุคคล (Personal Sources) เช่น สอบถามจากคนครอบครวั เพื่อน และคน

รูจ้กั เป็นตน้ 
2.2 แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) โดยหาข้อมูลตามสื่อต่างๆ เช่น 

รา้นคา้ พนกังานขาย เป็นตน้ 
2.3 แหล่งสาธารณชน (Public Sources) การถามรายละเอียดจากองคก์รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค  
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) มาจากประสบการณ์ของตัวเองที่

ไดเ้คยมีการทดลองใชส้ินคา้และบรกิารมาก่อน  
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
มีการก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินหรือการเลือก เช่น ราคา ยี่หอ้หรือแบรนด ์การ

บรกิารหลงัการขาย เป็นตน้ 
4.การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
ผูบ้รโิภคมีการตดัสินใจซือ้จากรายละเอียดต่างๆ ดงันี ้ 

4.1 ตรายี่หอ้ที่ซือ้ (Brand Decision) 
4.2 ปรมิาณที่ซือ้ (Quantity Decision) 
4.3 รา้นคา้ที่ซือ้ (Vendor Decision) 
4.4 วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
4.5 เวลาที่ซือ้ (Timing Decision) 

5.พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post-purchase Behavior) 
เมื่อลูกค้าได้มีการตัดสินใจซื ้อสินค้าและบริการนั้นไปแล้ว นักการตลาดจะมีการ

ตรวจสอบความพึงพอใจของลกูคา้ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวงักบัสิ่งที่เกิดขึน้จริง โดยจะ
เกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อคณุค่าที่ไดร้บัจริงมากกว่าหรือเท่ากบัสิ่งที่คาดหวงัเอาไว ้ลกูคา้จะซือ้ซ  า้
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หรือบอกต่อคนที่รูจ้กั แต่ถา้ลกูคา้ไม่พึงพอใจในสินคา้และบริการแสดงว่าคณุค่าที่ไดร้บัจรงิต ่ากว่า
สิ่งที่คาดหวงั อาจท าใหล้กูคา้เปลี่ยนไปใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์น     

จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้ดังกล่าว สรุปไดว้่าผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของคอตเลอร ์
และอารม์สตรอง (Kotler & Armstrong, 1997) มาใช้เป็นแนวทางและสร้างเครื่องมือในการ
ด าเนินการวิจัย เนื่องจากมีการอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ของผู้บริโภคซึ่งเป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการตัดสินใจซือ้ซึ่งตรงกับการศึกษาและแบบสอบถามของผูว้ิจัยซึ่ง
ลกูคา้จะเกิดการซือ้ซ  า้และบอกต่อท าใหย้อดขายเพิ่มมากขึน้ 

 

5.ประวัติความเป็นมาของร้าน All About You 
 

          
 

ภาพประกอบ 4 รูปภาพโลโกข้องรา้น All About You 

รา้น All About You เป็นบรษิัทลกูของ บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทยาและน าเขา้เวชภัณฑท์ี่มีคุณภาพจากต่างประเทศที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็น
ธุรกิจของครอบครวั พอมาถึงเจเนอเรชั่นของรุ่นลูกจึงมีการต่อยอดมาท าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับ 
คอสเมติก โดยมองว่าผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัคอสเมติกและสกินแครท์ี่ท าจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ
อยู่ และที่ส  าคัญต้องค านึงถึงความปลอดภัยเมื่อใชผ้ลิตภัณฑ์ดว้ย ประกอบกับเรื่องออรแ์กนิค 
เทรนด์จากทั่ วโลกก็ก าลังได้รับความนิยมสูงทั้งในญ่ีปุ่ น อเมริกา หรือยุโรป ก็ให้ความสนใจ
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคกนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะน าความสนใจของเทรนดน์ีเ้ขา้
มาในเมืองไทย ซึ่งปัจจบุนัมีทัง้หมด 28 สาขา ในกรุงเทพฯ จ านวน 22 สาขา และปรมิณฑลจ านวน 
6 สาขา 

นางเย็นจิต หรเวชกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
คุณแม่ของนิชคุณ มีแรงบนัดาลใจที่ท าใหอ้ยากเปิดรา้น All About you ว่าเริ่มตน้จากความเป็น
ห่วงตัวเองและลูกๆ จึงอยากจะหาผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวที่ใชส้ารธรรมชาติ และใชส้ารเคมีนอ้ยที่สุด 
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เพราะรูว้่าการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีสารเคมีมากๆ จะมีผลขา้งเคียงในระยะยาวกบัร่างกายของเราจึงได้
คัดเลือกผลิตภัณฑจ์ากต่างประเทศที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไดร้บัการยอมรบัในความ
ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพมาลองใชเ้หมือนที่เราน าเขา้ยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลที่ดี
ของการรกัษา พอไดล้องใช ้และใหค้รอบครวัใชก้็มั่นใจว่าการใชเ้ครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่
บ  ารุงผิวที่ผลิตจากสารธรรมชาตินัน้ มีประสิทธิภาพ ปลอดภยักว่า และไม่มีผลต่อสขุภาพในระยะ
ยาวดว้ย ทั้งสวยและปลอดภัย จึงอยากบอกต่อ และเห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีรา้นที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์สกินแครอ์อรแ์กนิค และเครื่องส าอางจากธรรมชาติ แบรนด์
อินเตอรค์ดัสรรมาอย่างดีจากทั่วทุกมมุโลกจึงเปิดรา้น All About You นีข้ึน้ใหเ้ป็นทางเลือกส าหรบั
คนที่ใสใ่จเรื่องสขุภาพและค านึงถึงความปลอดภยัในระยะยาว โดยเปิดรา้นแรกในเมืองไทยที่เดอะ
มอลล ์สาขาบางกะปิ ชัน้ G 

ตอนนี ้ All About You อยู่ในไทยมา 5 ปีแล้ว โดยในรา้น All About You มีผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิคที่น าเขา้ทัง้จากสหรฐัอเมริกา ฝรั่งเศส บลัแกเรีย องักฤษ เนเธอรแ์ลนด ์และเกาหลีใต ้แต่
ตอนนีเ้ริ่มรบัสินคา้ของแบรนดไ์ทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรามาวางจ าหน่ายในรา้นดว้ยเพราะ
แบรนดอ์อรแ์กนิคของคนไทยเองก็เริ่มมีจ านวนมากขึน้ ทั้งหมดจึงตอ้งมีการคัดสรรอย่างดี และ
มั่นใจว่าเป็นสินคา้ออรแ์กนิคที่มีความปลอดภยัจรงิๆ 

“WORLDWIDE NATURAL AND ORGANIC BEAUTY SELECTOR” 
เราคือคนธรรมดาที่ใชช้ีวิตในเมือง อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดี รกัที่จะมีความสุขในสิ่งที่

ท า เราหลงใหลและสนใจในสินคา้และผลิตภัณฑท์ี่ท ามาจากธรรมชาติ เพราะเราตระหนกัว่าการ
ใชผ้ลิตภัณฑท์ี่มีส่วนผสมของสารสงัเคราะห ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑใ์กลต้ัว เช่น ครีมบ ารุงผิวและ
เครื่องส าอางเป็นประจ าอาจท าใหเ้กิดสารตกคา้ง จึงไดม้ีการคน้ควา้หาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและ
เครื่องส าอางธรรมชาติจากทั่วโลกมารวมไวใ้นที่เดียว 

ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการคัดสรรส่วนผสมที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  และได้
มาตรฐานจากองคก์รเกษตรอินทรียน์านาชาติ เช่น ECOCERT (ยุโรป) USDA (สหรฐัอเมริกา) ว่า
ไม่มีการทดลองกับสัตว ์รวมถึงไดม้ีการทดลองใชจ้ริงดว้ยตัวเองจนเป็นที่แน่ใจในผลลพัธ์เพื่อให้
คุณมั่นใจไดว้่าจะได้รบัผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผิว นอกจากนี ้ยังมีการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  

เปา้หมายของเรา 
คือรวบรวมองคค์วามรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคณุสมบติัและคณุประโยชนข์องผลิตภณัฑบ์ ารุง

ผิวและเครื่องส าอางจากธรรมชาติและออรแ์กนิก เพื่อใหข้อ้มลูดา้นต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์เช่น สาร
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ที่ใช้ในเครื่องส าอาง สารที่ควรหลีกเลี่ยง อายุของเครื่องส าอางแต่ละประเภท เพื่อ ให้มีการใช้
ผลิตภณัฑเ์หลา่นีอ้ย่างปลอดภยั  

เราจะรวบรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัระดับ
สากลในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล นอกจากนีเ้รายังเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม การมีสขุภาพแข็งแรง และการสง่เสรมิการใชช้ีวิตเพื่อใหม้ีความสขุอย่างยั่งยืน 

 
Our Philosophy 
ตระหนักถึงการใชผ้ลิตภัณฑท์ี่คัดสรรจากธรรมชาติ จะพาเราไปสู่ความสวยงามอย่าง

ยั่งยืนและปลอดภัย  อย่างไรก็ตามเราหวังจะเป็นหนึ่ งในทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกคนเมื่อนึกถึง
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวและเครื่องส าอาง 

ที่จรงิแลว้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเรา แต่เพื่อความงามที่ยั่งยืน….ของคณุ 
It’s not about us…It’s All About You! 

 

 

ภาพประกอบ 5 รูปภาพสญัลกัษณห์รือเครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษหรือสารที่ก่อใหเ้กิด
อาการแพเ้หมาะส าหรบัทุกสภาพผิว โดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ดม้ีการ
รบัรองมาตรฐานต่างๆ จากทั่วโลก เช่น 
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USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหาร
และผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของสหรฐัอเมริกา ซึ่งสินค้าที่จัดเป็น Organic ตามมาตรฐาน USDA 
วตัถดิุบที่น ามาใชจ้ะตอ้งเป็นพืชที่ไม่ผ่านการตดัต่อพนัธุกรรม หรือฆ่าเชือ้โรคโดยการฉายรงัสี พืชที่
ปลกูดว้ยดินที่ไม่ใชปุ้๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยมลูสตัว ์

Soil Association Organic Standard สมาคมดินแห่งสหราชอาณาจักร (UK) เป็น
องคก์รที่ใหค้วามส าคัญต่อเกษตรอินทรียม์ีประวติัความเป็นมายาวนาน ไดพ้ัฒนามาตรฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียแ์ละเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางในสหราชอาณาจกัร และในหลายประเทศทั่ว
โลก 
 

สีของรา้น ALL ABOUT YOU มีความหมาย 
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สีน า้เงิน Deep Navy = ความน่าเชื่อถือ 
สีเขียว Light Grayish Green = ความออรแ์กนคิ/ธรรมชาติ 
สีชมพ ูPale Pink = ความงาม 
ทั้ง 3 สีรวมกันเป็น ALL ABOUT YOU รา้นที่คัดสรรสกินแครอ์อรแ์กนิคจากทั่วทุกมุม

โลก ที่ได้รบัการรบัรองความปลอดภัยต่อผิว มาไวใ้ห้ทุกคนไดเ้ลือกกันอย่างจุใจ ให้ผิวของเรา
สขุภาพดีขึน้ไดใ้นระยะยาว 

 
รา้น All About You เป็นรา้นที่จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคหลากหลายแบรนด์จาก

ต่างชาติและแบรนด์ของไทย โดยผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All About You มีประมาณ 80  
แบรนดท์ั่วโลก 
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ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคแบรนดต่์างๆ ที่จ  าหน่ายในรา้น All About You 

 

6.เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  (Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค  (Organic 
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Beauty Product) ประเภทผลิตภณัฑส์ าหรบับ ารุงผิวหนา้ (Face) มากที่สดุ โดยที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ส าหรบัแม่และเด็ก ใหค้วามส าคัญน้อยที่สุด และส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลดา้นคุณภาพที่ท าใหลู้กคา้
เชื่อมั่น มากถึง 24.80% ส่วนการเลือกใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค ราคาเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
คิดเป็น 21.21% และมีเพื่อนแนะน าใหใ้ช1้7.78%  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภัณฑอ์อร์
แกนิคทกุวนั มีค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของกลุ่มตวัอย่างอยู่ที่ 1,001 – 2,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคผ่านเคานเ์ตอรแ์บรนด์ของผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค
โดยตรงมากที่สุด นอกจากนีจ้ะสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคผ่านตัวแทนจ าหน่าย ได้แก่ Boots/ 
Watson/ Supermarket/ Organic Shop (All About you, ใบเมี่ยง และรา้นขายยา   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาย ุเพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา
และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง สถานภาพโสด อายุประมาณ 31-40 
ปี มีศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
75,000 บาทขึน้ไป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยดา้น
คณุภาพ และปัจจัยดา้นพนักงาน ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สว่นปัจจยัดา้นบรกิารและปัจจยัดา้นราคา ส่งผลทางลบต่อ
ความพงึพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ศิริวรรณ วิมูลชาติ (2560) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค 
(Organic Product Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภณัฑค์วามงามและดแูลร่างกาย (Beauty and Personal Care) ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 18-27 ปี สถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครวั 
4 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 
บาท ซึ่งเคยซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัผิวหนา้ แบรนดท์ี่นิยมซือ้คือ Origins และ Burt’s Bee 
งบประมาณการซือ้ต่อครัง้อยู่ที่ 1,001-2,000 บาท จ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน เหตผุลที่ใหค้วามส าคญั
ในการเลือกซือ้คือ ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคมีความปลอดภัยต่อสขุภาพของท่าน มีการหาขอ้มูลจาก
คน ในครอบครัวห รือญ าติสนิ ท  และซื ้อผ่ านหน้า เคาน์ เตอร์แบ รนด์ของผลิ ตภัณ ฑ์ 
ออรแ์กนิค และจากการวิเคราะหก์ลยุทธก์ารตลาดส าหรบัผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค (Organic Product 
Marketing) กลุ่มความงามและดแูลร่างกาย (Beauty and Personal Care) ภาพรวมสง่ผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์การเจาะกลุ่มตลาดตามไลฟ์สไตลก์ารบริโภค 
และกลยุทธ์ความน่าเชื่ อ ถือของแบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขณะที่กลยทุธด์า้นช่องทางจ าหน่ายที่เหมาะสม และกลยทุธค์วามเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ศึกษาเรื่องความรู ้ทัศนคติ และความตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของผูบ้ริโภค ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความรูต่้อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมอยู่ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมอยู่ระดบัปานกลาง และคะแนน
เฉลี่ยความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมอยู่ระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขอ้มลูลกัษณะประชากรดา้นรายไดท้ี่แตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความรูต่้อผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ขอ้มูลลักษณะประชากรดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
ส่งผลท าใหค้วามตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผม ไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนี ้ยังพบว่าความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมี 
ความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัทศันคติต่อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมอย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ทศันคติต่อผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมมี 
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเส้นผม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01นอกจากนีย้ังพบว่าความรูต่้อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบั
ดแูลผิวพรรณและเสน้ผมมี ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัทัศนคติต่อผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค
ส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมมี ความสมัพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค
ส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

อรอนงค ์พึ่งชู (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตั้งใจซือ้สินคา้
ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -
20,000 บาท มอีาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน/ ลกูจา้ง   
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยฉลาก
สินคา้ ปัจจยัการสื่อสารความพิเศษของอินทรีย ์ปัจจยัการประเมินฟารม์ออรแ์กนิค  ปัจจยัสขุภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ปัจจัยแรงจูงใจในการซือ้สินคา้ มีความสมัพันธก์ันในเชิงบวกต่อการ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้ริโภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 

ปัจจัยแรงจูงใจในการซือ้สินคา้ ปัจจัยการประเมินฟารม์ออรแ์กนิค ปัจจัยการสื่อสาร
ความพิเศษของอินทรีย ์ปัจจยัสขุภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  มีอ านาจพยากรณต่์อการตัง้ใจ
ซือ้สินคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้ริโภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนปัจจัยฉลากสินคา้ และปัจจยัสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจและทรพัยากรของอินทรียไ์ม่มี
อ  านาจพยากรณต่์อการตัง้ใจซือ้สินคา้ออรแ์กนิครา้นคา้ A ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สิริวดี ยู่ไล ้(2558) ศึกษาพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคของข้าราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งได ้3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพมีคู่สมรส มีรายไดต่้อเดือน 35,001 - 40,000 
บาท 2.พฤติกรรมการใชแ้ละการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิค พบว่าเครื่องส าอางออรแ์กนิคประเภท
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิว เพศหญิงและเพศชายซื ้อครีมบ ารุงผิวกายใช้มากที่สุด เครื่องส าอาง  
ออรแ์กนิคประเภทผลิตภณัฑส์ าหรบัตกแต่งใบหนา้ เพศหญิงซือ้ศรีมรองพืน้ใชม้ากที่สดุ ส่วนเพศ
ชายซือ้แป้งฝุ่ นใชม้ากที่สดุ กลุม่ตวัอย่างที่มีรายได ้40,001 บาทขึน้ไปเป็นกลุ่มที่มีค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคมากที่สุด เพศหญิงมีค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องส าอางมากกว่าเพศชาย 
ส าหรบักลุ่มตวัอย่างสถานภาพไม่มีคู่สมรส มีค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคมากกว่า 
สถานภาพมีคู่สมรส และช่องทางการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคผ่านเคานเ์ตอรเ์ครื่องส าอางใน
หา้งสรรพสินคา้มากที่สุด 3.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้วามส าคัญกับ
คณุภาพของเครื่องส าอางออรแ์กนิคมากกว่าราคา ถา้เครื่องส าอางมีคณุภาพราคาสงูก็เต็มใจที่จะ
จ่าย เนื่องจากกลุ่มนีม้ีรายไดสู้งมีเงินเก็บออมจึงมีก าลังซือ้สูง ใหค้วามส าคัญเรื่องฉลาก วิธีใช ้
ส่วนประกอบที่ใชใ้นการผลิตเครื่องส าอางออรแ์กนิค แหล่งซือ้สินคา้เครื่องส าอางออรแ์กนิคตอ้ง
เป็นหา้งสรรพสินคา้หรู ทนัสมยั มีสถานที่จอดรถ สะดวก และสนใจติดตามโฆษณาเครื่องส าอาง 
ออรแ์กนิคผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์

ณฐัชา สทุธิวงศ ์(2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจและการ
ซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ
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และการซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีความส าคญัที่สดุที่สง่ผลต่อ
ความพึงพอใจและการซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค โดยเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์
(Online Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นรอ้ยละ 76.00 อาย ุ20-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 81.75 สถานภาพโสด คิดเป็นรอ้ยละ 94.75 ระดบั
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 75.50 ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน คิด
เป็นรอ้ยละ 50.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35.75 ของกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด ดา้นขอ้มลูพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า แบรนดเ์ครื่องส าอางออรแ์กนิคที่ซือ้
เพื่อใชเ้องมากที่สดุคือ แบรนด ์Innisfree คิดเป็นรอ้ยละ 15.98 ซึ่งประเภทเครื่องส าอางออรแ์กนิค
ที่กลุม่ตวัอย่างซือ้เพื่อใชเ้องมากที่สดุคือ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ (Skincare) คิดเป็นรอ้ยละ 20.76 
เหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างน ามาพิจารณาเพื่อเลือกซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคมากที่สุดคือ ตราสินคา้
ของผลิตภัณฑม์ีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ คิดเป็นรอ้ยละ 23.80 ในดา้นแหล่งก าเนิดหรือประเทศผูผ้ลิต
เครื่องส าอางออรแ์กนิคที่ไวว้างใจในการเลือกซือ้มากที่สดุคือ ประเทศเกาหลี คิดเป็นรอ้ยละ 27.43 
กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใชเ้ครื่องส าอางออรแ์กนิคทกุวนั คิดเป็นรอ้ยละ 54.75 และมีค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิค 1 ,001-2,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.75 
แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในการเลือกซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิคมากที่สุดคือ 
Beauty Blogger/Influencer คิดเป็นรอ้ยละ 25.10 และช่องทางในการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิค
ที่กลุ่มตัวอย่างใชซ้ือ้มากที่สุดคือ หนา้รา้นหรือเคานเ์ตอรแ์บรนดข์องเครื่องส าอางออรแ์กนิค คิด
เป็นรอ้ยละ 33.17 ดา้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้เครื่องส าอางออรแ์กนิค พบว่า 
ปัจจยัดา้นความกงัวลดา้นระบบนิเวศ ปัจจยัดา้นการพดูถึงแบบปากต่อปาก และปัจจยัดา้นราคา 
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อเครื่องส าอางออรแ์กนิค และในส่วนปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ซือ้ซ  า้ของลกูคา้ที่มีต่อเครื่องส าอางออรแ์กนิค พบว่า ปัจจยัดา้นความกงัวลดา้นระบบนิเวศ ปัจจยั
ดา้นการพดูถึงแบบปากต่อปาก การรูจ้กัตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการซือ้ซ  า้ของลกูคา้ที่มีต่อ
เครื่องส าอางออรแ์กนิค 

จุฑารตัน ์ทองสนิท (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออรแ์กนิกของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ 
ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ออรแ์กนิกของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษา
ปัจจัยดา้นส่วน ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า
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ออรแ์กนิกของผูบ้รโิภคที่อาศยัอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุม่ตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 15-23 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มี
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (2) พฤติกรรมศาสตรด์า้น
ความถ่ี ประเภท ของผลิตภัณฑด์ูแลผิวที่เลือกใชส้ื่อและบุคคลที่มีอิทธิพลในการซือ้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแล  ผิวหน้าออร์แกนิกของผู้บริโภคที่ อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ  เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิกของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
เลือกซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ออรแ์กนิกของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของ
ผลิตภณัฑอิ์นทรียป์ระเภทเครื่องส าอางและสกินแครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร: มมุมองจากผู้บรโิภค 
นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นใน  กระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรม 
และความคิดเห็นดา้นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค
กลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้และไม่เคยซือ้ผลิตภัณฑอิ์นทรีย ์ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้  ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร ์คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุสมบติัที่ดีและมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร จะท าใหค้วามถ่ีในการซือ้ของผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึน้ 
ดังนั้นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีความแตกต่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยซือ้ผลิตภัณฑ์จะ
ค านึงถึงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยสามารถหาซือ้ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย รวมถึงด้าน
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีการชีแ้จงส่วนประกอบชดัเจน และมีการส่งเสริมการตลาดโดยมีส่วนลดในการ
ซือ้ผลิตภณัฑ ์จากการวิเคราะหส์มมติฐาน พบว่า การรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างที่เคยซือ้และ
ไม่เคยซือ้ผลิตภัณฑอิ์นทรียป์ระเภทเครื่องส าอางและสกินแคร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และการ
รบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้และไม่เคย
ซื ้อผลิ ตภัณ ฑ์ อินท รีย์ป ระ เภ ท เค รื่ อ งส าอางและสกิ น แคร์ใน เขตก รุง เทพมหานค ร



 

บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยันีผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุค่าตราสินคา้ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท ์ยู ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6.สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที่เคยซือ้และเคยใชผ้ลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค

ของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก่ ผูบ้รโิภคที่เคยซือ้และเคยใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค

ของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใชก้าร
ก าหนดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2550, น. 27-28) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ตัวอย่าง ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 ตวัอย่าง โดยนับรวม
เป็นกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 

n =
𝑍2

4e2
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โดยค่า  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  Z แทน ระดบัความเชื่อมั่นที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวท้ี่ 95% 

โดยที่ α= 0.05 หรือ 1- α/2 = 0.975 
 e แทน ระดบัความคลาดเคลื่อนโดยก าหนดใหค่้าความคลาดเคลื่อน 
ที่ 0.05 
 
โดยแทนค่าสตูรดงันี ้

          n =
1.962

4(0.05)2
 

 

                                           = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง  
 

โดยจะไดจ้ านวนประมาณของกลุม่ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และส ารองเผื่อการสญูเสียของ
แบบสอบถามไว ้5% หรือ 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นีม้ีจ  านวน
เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ  (Quantitative research) โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน ์(Online) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมไม่อาศยั
ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นสมาชิกของรา้น All About You 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยสง่แบบสอบถามบนช่องทางออนไลนต์ามขัน้ตอนที่ 1 ที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบ
จ านวน 400 ตวัอย่างตามที่ไดก้ าหนดไว ้

2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ

ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงั
การซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งน ามาสรา้งเป็นค าถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งค าถามเป็น
ลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) ใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว จ านวน 6 ข้อ 
ดงันี ้

ข้อที่  1 เพศ (Gender) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ (Nominal 
Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ตวัเลือก (Dichotomous Question) ไดแ้ก่ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ข้อที่  2 อายุ (Age) เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
(ภัทรพร ธนสารโสภิณ , 2558, น. 84) ซึ่งมีค าตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Question) ไดแ้ก่ 

2.1 18-25 ปี 
2.2 26-33 ปี 
2.3 34-41 ปี 
2.4 42-49 ปี  
2.5 ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที่ 3 สถานภาพ (Status) เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือกหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) ไดแ้ก่ 

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

ข้อที่  4 ระดับการศึกษา (Education) เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึ่งมีค าตอบใหเ้ลือกหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) ไดแ้ก่ 

 
4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตร ี
4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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ขอ้ที่ 5 อาชีพ (Occupation) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือกหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) ไดแ้ก่ 

5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
5.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.3 ธุรกิจสว่นตวั 
5.4 พ่อบา้น / แม่บา้น 
5.5 นกัศกึษา / นิสิต 
5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ......................... 

ขอ้ที่ 6 รายไดต่้อเดือน (Salary) เป็นการวดัระดบัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ซึ่งมีค าตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) (ศิริวรรณ วิมูลชาติ, 
2560, น. 64) 

6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 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 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิค รา้น All About You ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Likert 
Scale) จ านวน 30 ขอ้ โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดการ
ใหค้ะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดน า้หนักระดับความคิดเห็นของแต่ละ
ระดบั ดงันี ้

 
คะแนน 5 หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
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คะแนน 2 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดบัชัน้ในการแปลผล โดยใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ, 2548, น. 149) ดงันี ้
 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ −  ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  

แทนค่า จากสตูร    =    
5−1

5
   = 0.8 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของ
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You มีดงันี ้

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัไม่ด ี

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัปานกลาง 

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัดี 

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัดีมาก 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About 
You ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 12 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความ
คิดเห็นของแต่ละระดบั ดงันี ้
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คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง   เห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
คะแนน 2 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดบัชัน้ในการแปลผล โดยใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ, 2548, น. 149) ดงันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =    
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ −  ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

แทนค่า จากสตูร    =    
5−1

5
   = 0.8 

 
ดังนั้นเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You มีดงันี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้

ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้

ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You อยู่ในระดบัไม่ด ี
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้

ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้

ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You อยู่ในระดบัดี 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้

ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You อยู่ในระดบัดีมาก 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About You ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
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จ านวน 4 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนน
ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความคิดเห็นของแต่ละระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง   เห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
คะแนน 2 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดบัชัน้ในการแปลผล โดยใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ, 2548, น. 149) ดงันี ้
    

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ −  ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

แทนค่า จากสตูร    =    
5−1

5
  = 0.8 

 
ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You มีดงันี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัไม่ด ี
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัดี 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ในระดบัดีมาก 
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3.ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.1 ศกึษาขอ้มลูทติุยภมูิจากต ารา เอกสาร บทความและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความพึง 

พอใจ พฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีด้านการตลาดเพื่ อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

3.2 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูมาสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใ้นการวิจยั 

3.3 น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ข 

3.4 น าแบบสอบถามที่ไดร้บัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษางานวิจยัมาปรบัปรุงแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง 

3.5 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัยอีกครัง้ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขครัง้
สุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจริง แลว้น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการ
ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์  Cronbach’ s Alpha Coefficient (α-Coefficient) สู ต ร ค รอ น บ รา ค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 41-42) ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถามโดยจะมีระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือได้
มาก โดยค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาท่ียอมรบัไดม้ีค่าเท่ากบั 0.70 ขึน้ไป  

ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา (∝-Coefficient) ของ (Cronbach’s alpha) จากการทดสอบค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยประแยกเป็นแต่ละดา้นดงันี ้

แบบสอบถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นผลิตภณัฑ ์   ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.954 
ดา้นราคา     ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.859 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.955 
ดา้นสง่เสรมิการตลาด    ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.957 
ดา้นบคุคล     ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.975 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร   ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.949 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.938 

แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้   ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.920 
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ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้  ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.869 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.896 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.890 

แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคร้าน All About 
You 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้  ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากบั 0.808 
3.6 น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน  
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุค่าตราสินคา้ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งลกัษณะของแหลง่ขอ้มลู ดงันี ้  

1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 

2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการท าวิจัยที่ไดม้าจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจัยในอดีต และจากการศึกษาคน้ควา้หนังสือบทความทางวิชาการ
เอกสารต่างๆ และการสืบคน้ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือในเว็บไซดต่์างๆ จากอินเตอรเ์น็ต 
 

5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
หลังจากที่ รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุดแล้ว ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามมาด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์อง

แบบสอบถาม  
2. การลงรหัส (Coding) ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณเ์รียบรอ้ยมาลงรหัส

ตามที่ก าหนดรหสัไวใ้นแบบสอบถามแต่ละสว่น 
3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) โดยน าแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว้มาบันทึกลง

ในคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป SPSS  
4. การวิเคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหร์ายละเอียดต่างๆ ตามขัน้ตอนดงันี ้
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4.1 การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางแจก
แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
คณุค่าตราสินคา้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

4.2 การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
4.2.1 วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกต่าง t-
test และ One Way ANOVA 

4.2.2 วิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่
ใชท้ดสอบคือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

4.2.3 วิเคราะหค์ณุค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You  
ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความ

ภักดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค รา้น All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่ใช้
ทดสอบคือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

6. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยันีใ้ชส้ถิติโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร 
 

                                         P =   
f x 100

n
 

   
เมื่อ  P    แทน   ค่ารอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์
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  f    แทน   ความถ่ีของคะแนน 
 n    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 39) โดยใชส้ตูร 

                                       
เมื่อ     x ̄    แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ย 

        ∑ x    แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
          n   แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2545, น. 39) โดยใชส้ตูร 

                                                   
เมื่อ   S.D.    แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X     แทน   คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

                                  แทน   ผลวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงั 

( )       แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด ยกก าลงั 

 n    แทน   จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. สถิติที่ใชท้ดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การวดัความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่นใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัด 
(Cronbach) ส  าหรบัโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชสู้ตร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2550, น. 
35) 
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เมื่อ   α แทน   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  k  แทน   จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

 แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม 

    แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 

3. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
3.1 ค่าสถิติ t-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตวัแปร 2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระกันโดยใชสู้ตร Independent Sample t-Test ณ ระดับความเชื่อทางสถิติที่รอ้ยละ 95 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 175) 

                           
 
 

โดยที่ t แทนค่า    ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา 

  x̅1 แทนค่า   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่ 1 

 x̅2
 แทนค่า   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่ 2 

                   S1
2             แทนค่า   ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

             S2
2 แทนค่า   ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  n1 แทนค่า   ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
  n2 แทนค่า   ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  df แทนค่า   ชัน้ของความเป็นอิสระ (n1 + n2 - 2) 
3.2 ค่า F-Test ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance : ANOVA) เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 393) 
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โดยที่   F แทนค่า   ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกับค่าวิกฤติจากการแจกแจง
แบบ F เพื่อทราบนยัส าคญั 

 MS(B)  แทนค่า    ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 MS(W)  แทนค่า    ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df.) ดงันี ้
  df = n-1 
  df (B) = p-1 
  df (W) = n-p 
 เมื่อ n   แทน   ค่าจ านวนประชากร 
  p   แทน   ค่าจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
และถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว จะต้องท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ ใดบ้างที่ มีความแตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher's least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544, น. 332-333) 

                       

โดยที่  แทน  ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่
ระดบัความเชื่อมั่น 95% และชัน้ห่างความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

 MSE  แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW) 
 ni แทน   ค่าจ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 
 nj  แทน   ค่าจ านวนขอ้มลูของกลุม่ j 

สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown - Forsythe (β) ใชใ้นกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกต่างกนั (Hartung, 2001, p. 300) สามารถเขียนไดด้งันี ้
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โดยที่ β แทน   ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
 MS(B) แทน   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 MS(W) แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ 
 K แทน   จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 n แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N แทน   ขนาดของกลุม่ประชากร 
 Si

2 แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

กรณีที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตอ้งท าการทดสอบ
เป็นรายคู่เพื่อดวู่าคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยวิธี Dennett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห,์ 2543, น. 116) มีสตูร
ดงันี ้
 

                        
 

เมื่อ t แทน   ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 
 MS(W) แทน   ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 

Square within group) ส  าหรบั Dunnett’s T3  

  x̅i แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

   x̅j แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 
 ni แทน   จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 
 nj แทน   จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j 

 
3.3 การวิเคราะหส์มการเชิงซอ้น สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบ
ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงสามารถเขียนไดด้งันี ้(กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2545, น. 302) 
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เมื่อ Y1 แทน   ตวัแปรตาม 
  X แทน   ตวัแปรอิสระ 
β0 ผิดพลาด! ไม่ไดก้ าหนดที่คั่นหนา้ แทน   ค่าคงที่ของสมการถดถอย 
  e แทน   ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้จากตวัอย่างระหว่างค่าจริง Y 

และค่าที่ไดจ้ากสมการ y (hat) 
  β1 แทน   ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของ 
ตวัแปรอิสระตวัที่ I (X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่า
ตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท ์ยู ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนด
สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  n          แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

  �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
  S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
  R2 แทน สมัประสิทธิ์การตดัสินใจเชิงซอ้น 
  B แทน สมัประสิทธิ์ความถดถอยของตวัพยากรณ ์
  Beta แทน สมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
  Max แทน ค่าสงูสดุ (Maximum) 
  Min แทน ค่าต ่าสดุ (Minimum) 
  t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – Distribution 
  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 
  Df แทน ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
  Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห ์รวมถึงน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ตอนที่ 3  การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ัก
ตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บั
ตราสินคา้ 

ตอนที่  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ 
ดังนี ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1  ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอ้ที่ 3  คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูคุ้ณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร     
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
การวิเคราะหล์กัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์
เป็นจ านวน และค่ารอ้ยละ ดงัตาราง       

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ    
         ชาย 141 35.2 
         หญิง 259 64.8 

รวม 400 100 
2. อายุ   
         18-25 ปี 41 10.2 
         26-33 ปี 144 36.0 
         34-41 ปี 107 26.8 
         42-49 ปี  83 20.8 
         50 ปีขึน้ไป 25 6.2 

รวม 400 100 
3. สถานภาพ   
          โสด 179 44.8 

          สมรส / อยู่ดว้ยกนั 118 29.4 

          หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 103 25.8 
รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ระดับการศึกษา   
          ต ่ากว่าปรญิญาตรี 103 25.8 

          ปริญญาตรี 175 43.8 

          สงูกว่าปรญิญาตรี 122 30.4 
รวม 400 100 

5. อาชีพ    
         ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 88 22.0 
         พนกังานบรษิัทเอกชน 145 36.3 
         ธุรกิจสว่นตวั 53 13.2 
         พ่อบา้น / แม่บา้น 59 14.8 
         นกัศกึษา / นิสิต 49 12.2 
         อ่ืน ๆ ไดแ้ก่..รบัจา้ง..ฟรีแลนซ.์. 6 1.5 

รวม 400 100 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
         ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 35 8.8 
         15,001 - 25,000 บาท 87 21.7 
         25,001 - 35,000 บาท 127 31.8 
         35,001 - 45,000 บาท 95 23.7 
         45,001 – 55,000 บาท 43 10.7 
         55,001 บาทขึน้ไป 13 3.3 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
64.8 และเพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.2 ตามล าดบั 
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อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 36.0 รองลงมามีอาย ุ34-41 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 อาย ุ42-49 ปี จ านวน 
83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 อายุ 18-25 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.2 และอายุ50 ปีขึน้ไป 
จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.2 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 179 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 44.8 รองลงมามีสถานภาพ สมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.4 และมี
สถานภาพ หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
30.4 และต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.0 พ่อบา้น / แม่บา้น จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.8 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 53 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 13.2 นักศึกษา / นิสิต จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ 
รบัจา้ง ฟรีแลนซ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได ้25,001 - 35,000 บาท 
จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมามีรายได ้35,001 - 45,000 บาท จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.7 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รายได ้
45,001- 55,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.7 รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 และรายได ้55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
3.3 ตามล าดบั 

เนื่องจากอนัตรภาคชัน้ของขอ้มลูดา้นอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความถ่ี
ค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัปรุงกลุม่ใหม่ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงันี  ้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม (จดักลุม่ใหม่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ   
         18-25 ปี 41 10.2 
         26-33 ปี 144 36.0 
         34-41 ปี 107 26.8 
         42 ปีขึน้ไป 108 27.0 

รวม 400 100 
2. อาชีพ   
         ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 88 22.0 
         พนกังานบรษิัทเอกชน 145 36.2 
         ธุรกิจสว่นตวั / รบัจา้ง ฟรีแลนซ ์ 59 14.8 
         พ่อบา้น / แม่บา้น 59 14.8 
         นกัศกึษา / นิสิต 49 12.2 

รวม 400 100 
3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
         ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 35 8.8 
         15,001 - 25,000 บาท 87 21.7 
         25,001 - 35,000 บาท 127 31.8 
         35,001 - 45,000 บาท 95 23.7 
         45,001 บาทขึน้ไป 56 14.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยการจดักลุม่ใหม่ พบว่า  
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 36.0 รองลงมามีอายุ 42 ปีขึน้ไป จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 มีอายุ 34-41 ปี 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และอายุ 18-25 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.2 
ตามล าดบั 
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อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 36.2 รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจจ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.0 ธุรกิจส่วนตัว / รบัจา้ง ฟรีแลนซ์ และพ่อบ้าน / แม่บ้าน จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14.8 เท่ากนั และนกัศกึษา / นิสิต จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได ้25,001 - 35,000 บาท 
จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมามีรายได ้35,001 - 45,000 บาท จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.7 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รายได ้
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 และรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 ตามล าดบั   
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิค รา้น All About You 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้า น
กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของ
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.65 ดี 
2. ดา้นราคา  3.88 0.75 ดี 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.20 0.63 ดี 

4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด   4.26 0.53 ดีมาก 

5. ดา้นบคุคล  4.26 0.58 ดีมาก 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  4.25 0.54 ดีมาก 

7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.14 0.61 ดี 

รวม 4.15 0.61 ดี 
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จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26  4.26 และ 4.25 ตามล าดับ ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นดา้นการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20  4.14  4.07 และ 3.88 ตามล าดบั 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ ์ 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีคณุภาพ ได้
มาตรฐานรบัรอง 

4.24 0.43 ดีมาก 

2. ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีใหเ้ลือก

หลากหลายประเภท 

4.16 0.62 ดี 

3. ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีความน่าเชื่อถือ 4.10 0.71 ดี 

4. บรรจภุณัฑม์ีการออกแบบที่สวยงาม 4.01 0.70 ดี 

5. ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และปลอดภยัต่อผูใ้ช ้ 3.83 0.78 ดี 

รวม 4.07 0.65 ดี 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานรบัรอง ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือขอ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You มีให้เลือกหลากหลายประเภท ข้อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All 
About You มีความน่าเชื่อถือ ขอ้บรรจุภณัฑม์ีการออกแบบที่สวยงาม และขอ้ผลิตภัณฑเ์ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.16  4.10  4.01 และ 3.83 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
ราคา 

ด้านราคา  𝐗 S.D. แปลผล 
1. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัคณุภาพ 3.68 0.80 ดี 
2. ราคามีความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอายกุารใชง้าน 4.07 0.52 ดี 

3. ราคาของผลิตภณัฑใ์นรา้นมีใหเ้ลือกซือ้หลายระดบัราคา 3.95 0.80 ดี 

4. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัปรมิาณ 3.83 0.89 ดี 

  รวม 3.88 0.75 ดี 
 

 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ราคามีความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอายกุารใชง้าน ขอ้ราคาของผลิตภณัฑใ์นรา้นมีให้
เลือกซือ้หลายระดับราคา ขอ้ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ และขอ้ราคามี
ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07  3.95  3.83 และ 3.68 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  𝐗 S.D. แปลผล 
1. รา้น All About You มีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ที่
หลากหลาย 

4.25 0.72 ดีมาก 

2. รา้น All About You มีสาขาเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

4.17 0.65 ดี 

3. ท าเล ที่ตัง้ของรา้นสะดวกต่อการเดินทาง 4.14 0.57 ดี 

4. สามารถสั่งซือ้ออนไลนจ์าก Website Social Media ต่างๆ 4.22 0.57 ดีมาก 

  รวม 4.20 0.63 ดี 
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จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้รา้น All About You มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้ที่หลากหลาย 
และขอ้สามารถสั่งซือ้ออนไลน์จาก Website Social Media ต่าง ๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.22 ตามล าดับ รองลงมาคือขอ้รา้น All 
About You มีสาขาเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และขอ้ท าเล ที่ตัง้ของรา้นสะดวกต่อการ
เดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 4.14 
ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
สง่เสรมิการตลาด 

ด้านส่งเสริมการตลาด   𝐗 S.D. แปลผล 
1. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 4.33 0.53 ดีมาก 
2. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธส์ินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัผ่านช่องทาง

ที่หลากหลาย 

4.20 0.47 ดี 

3. มีการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม 4.18 0.57 ดี 

4. มีการจดัโปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ 4.29 0.52 ดีมาก 

5. มีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจส าหรบัสมาชิก 4.30 0.55 ดีมาก 

  รวม 4.26 0.53 ดีมาก 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ขอ้มีสิทธิ
พิ เศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจส าหรับสมาชิก และข้อมีการจัดโปรโมชั่ นอย่างสม ่ าเสมอ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33  4.30 และ 4.29 ตามล าดบั 
รองลงมาขอ้มีการโฆษณาประชาสมัพันธ์สินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัผ่านช่องทางที่หลากหลาย และขอ้มี
การใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.18 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
บคุคล 

ด้านบุคคล 𝐗 S.D. แปลผล 
1. พนกังานสภุาพเรียบรอ้ย มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 4.28 0.45 ดีมาก 
2. พนกังานมีความรูใ้นตวัสินคา้ และสามารถแนะน าการใชไ้ด้

เป็นอย่างดี 

4.22 0.67 ดีมาก 

3. จ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.27 0.70 ดีมาก 

4. พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี 4.28 0.48 ดีมาก 

  รวม 4.26 0.58 ดีมาก 

  
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นบคุคลโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้พนักงานสามารถแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้พนักงานสุภาพเรียบรอ้ย มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ขอ้จ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการใหบ้รกิาร และขอ้พนกังานมีความรูใ้นตวั
สินคา้ และสามารถแนะน าการใชไ้ดเ้ป็นอย่างดี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28  4.28 4.27 และ 4.22 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

ด้านกระบวนการให้บริการ 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ขัน้ตอนการช าระเงินมีความสะดวกรวดเร็ว 4.17 0.54 ดี 
2. มีการอพัเดทข่าวสารผ่านเว็บไซตแ์ละโซเชียลมีเดียอย่าง

สม ่าเสมอ 

4.30 0.60 ดีมาก 

3. มีความถูกตอ้ง และมีความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้ริการ 4.26 0.47 ดีมาก 

  รวม 4.25 0.54 ดีมาก 
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จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้มีการอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซตแ์ละโซเชียลมีเดียอย่างสม ่าเสมอ 
และขอ้มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และ 4.26 ตามล าดบั รองลงมาขอ้ขัน้ตอนการช าระเงินมีความสะดวก
รวดเรว็ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 𝐗 S.D. แปลผล 
1. มีการจดัเรียงสินคา้ภายในรา้นอย่างเป็นระเบียบ เป็น
หมวดหมู่ 

4.27 0.44 ดีมาก 

2. มีรูปแบบการจดัรา้นที่สะอาด เรียบรอ้ย 3.99 0.95 ดี 

3. มีขอ้มลูเก่ียวกบัแนะน าผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค เพื่ออ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

4.11 0.67 ดี 

4. แสงสว่างภายในรา้นมีความเหมาะสม และเพียงพอ 4.13 0.54 ดี 

5. มีการติดป้ายราคาไวอ้ย่างชดัเจน 4.19 0.43 ดี 

  รวม 4.14 0.61 ดี 

  
จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อมีการจัดเรียงสินค้าภายในรา้นอย่างเป็นระเบียบ เป็น
หมวดหมู่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา
ขอ้มีการติดป้ายราคาไวอ้ย่างชัดเจน ขอ้แสงสว่างภายในรา้นมีความเหมาะสม และเพียงพอ ขอ้มี
ข้อมูลเก่ียวกับแนะน าผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้บริโภค และข้อมี
รูปแบบการจดัรา้นที่สะอาด เรียบรอ้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.19 4.13  4.11 และ 3.99 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ 

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ 
โดยน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 11 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ จ าแนก
เป็นรายดา้น 

คุณค่าตราสินค้า   𝐗 S.D. แปลผล 
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 4.15 0.57 ดี 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 4.20 0.51 ดี 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 4.16 0.48 ดี 

ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 4.13 0.54 ดี 

  รวม 4.16 0.52 ดี 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้โดย

รวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ
ตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรูจ้ักตราสินคา้ และด้านความสัมพันธ์กับตรา
สินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.16  4.15 และ 
4.13 ตามล าดบั ซึ่งสามารถท าการสรุปวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้ไดด้งันี ้

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการ
รูจ้กัตราสินคา้ 

ด้านการรู้จักตราสินค้า  𝐗 S.D. แปลผล 
1. ตราสินคา้ All About You เป็นตราสินคา้ที่มีชื่อเสียงและมี
ความน่าเชื่อถือ 

4.13 0.71 ดี 

2. ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณห์รือโลโกร้า้น All About You 

ไดเ้ป็นอย่างดี 

4.18 0.42 ดี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านการรู้จักตราสินค้า 𝐗 S.D. แปลผล 

3. ท่านนึกถึงรา้น All About You เป็นล าดบัแรกในการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

4.15 0.57 ดี 

รวม 4.15 0.57 ดี 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ดา้น

การรูจ้กัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้
สามารถจดจ าสญัลกัษณห์รือโลโกร้า้น All About You ไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้นึกถึงรา้น All About You 
เป็นล าดับแรกในการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค และขอ้ตราสินคา้ All About You เป็นตราสินคา้ที่มี
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18  4.15 และ 4.13 ตามล าดบั 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  𝐗 S.D. แปลผล 
1. ผลิตภณัฑข์องรา้น All About You เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพ 4.25 0.43 ดีมาก 
2. ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคท ามาจากธรรมชาติ และไม่ทดลอง

กบัสตัว ์

4.24 0.43 ดีมาก 

3. รูส้กึคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

กบัสินคา้อ่ืนทั่วไป 

4.10 0.68 ดี 

รวม 4.20 0.51 ดี 

 
จากตาราง 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ดา้น

การรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ผลิตภณัฑข์องรา้น All About You เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพ ขอ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคท ามา
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จากธรรมชาติ และไม่ทดลองกับสัตว ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.24 ตามล าดับ รองลงมาคือขอ้รูส้ึกคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค กับสินค้าอ่ืนทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ท่านชื่นชอบผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคจากรา้น All About You 
มากกว่ารา้นอ่ืน ๆ 

4.22 0.50 ดีมาก 

2. แมจ้ะมีรา้นจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคเพิ่มมากขึน้ ท่าน

จะยงัคงซือ้จากรา้น All About You ต่อไป 

4.10 0.55 ดี 

3. ท่านจะบอกต่อบคุคลอื่น ๆ ใหซ้ือ้และใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค

ของรา้น All About You 

4.16 0.39 ดี 

  รวม 4.16 0.48 ดี 

 
จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ดา้น

ความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากร้าน All About You มากกว่าร้านอ่ืน ๆ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือขอ้จะบอกต่อ
บคุคลอ่ืน ๆ ใหซ้ือ้และใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You และขอ้แมจ้ะมีรา้นจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึ ้น  ท่านจะยังคงซื ้อจากร้าน All About You ต่อไป ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และ 4.10 ตามล าดบั 

 
 
 



    
 

69 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ดา้น
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ผลิตภณัฑข์องรา้น แสดงถึงความปลอดภยั ไม่มีสารเคมีที่
เป็นอนัตราย 

4.12 0.72 ดี 

2. ผลิตภณัฑข์องรา้นสรา้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

ใหก้บัลกูคา้ 

4.17 0.37 ดี 

3. ผลิตภณัฑข์องรา้นแสดงถึงเป็นคนทนัสมยั รกัสิ่งแวดลอ้ม 4.10 0.52 ดี 

  รวม 4.13 0.54 ดี 

 
 จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ดา้น

ความสมัพันธ์กบัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ผลิตภัณฑข์องรา้นสรา้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือใหก้ับลูกคา้ ขอ้ผลิตภณัฑข์อง
รา้น แสดงถึงความปลอดภยั ไม่มีสารเคมีที่เป็นอนัตราย และขอ้ผลิตภณัฑข์องรา้นแสดงถึงเป็นคน
ทันสมัย รกัสิ่งแวดลอ้ม ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
4.12 และ 4.10 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น 

All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 
ร้าน All About You 

𝐗 S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความพงึพอใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You 
 
 

4.24 0.43 ดีมาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

   

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 

ร้าน All About You 
𝐗 S.D. แปลผล 

2. ท่านรูส้กึมั่นใจและปลอดภยัเมื่อไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You 

4.23 0.42 ดีมาก 

3. ท่านจะแนะน าใหบุ้คคลที่รูจ้กัใชผ้ลิตภณัฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You 

4.09 0.66 ดี 

4. ท่านจะซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About 

You ในครัง้ถดัไป 

4.24 0.46 ดีมาก 

  รวม 4.20 0.49 ดี 

 
จากตาราง 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการ

ซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้มีความพึงพอใจในคณุภาพของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ข้อจะซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All About You ในครัง้ถัดไป และขอ้รูส้ึกมั่นใจและ
ปลอดภยัเมื่อไดใ้ชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  4.24 และ 4.23 ตามล าดับ รองลงมาคือขอ้จะแนะน าให้
บุคคลที่รูจ้ักใชผ้ลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
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จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผู้บริโภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ จะใชก้ารทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใช้

ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  

การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมม ติฐานใช้ระดับความ เชื่ อมั่ น  95%  ดังนั้น  จะยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงตงัตาราง 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิคร้าน All About You 

test for Equality of Variances 

F Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อร์

แกนิครา้น All About You โดยรวม 
0.049 0.825 

 
จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามเพศ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.825 ซึ่งมากกว่า 0.05 
ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเพศทัง้สอง
กลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test กรณีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variance assumed) 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน 

All About You 

 t-test for Equity of Means 

 เพศ X̅ S.D. t df Sig. 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น  
All About You 

ชาย 
หญิง 

4.2190 
4.1914 

0.42159 
0.43290 

0.591 370 0.555 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.555 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About 
You ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะตอ้งน าไป
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ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมม ติฐานใช้ระดับความ เชื่ อมั่ น  95%  ดังนั้น  จะยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน All About 

You 

Levene's test for Equality of Variances 
Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวม 

0.478 3 368 0.698 

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.698 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 

ร้าน All About You 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

รา้น All About You โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.116 3 0.039 0.209 0.890 

ภายในกลุม่ 68.051 368 0.185   

รวม 68.167 371    

 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.890 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อร์แกนิครา้น All About You 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้  
H0: ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันจะตอ้งน าไป
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ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You 

Levene's test for Equality of Variances 
Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวม 

0.770 2 369 0.464 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.464 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 

ร้าน All About You 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

รา้น All About You โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.214 2 0.107 0.582 0.560 

ภายในกลุม่ 67.953 369 0.184   

รวม 68.167 371    

 
จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.560 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All 
About You ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันจะตอ้งน าไป
ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You 

Levene's test for Equality of Variances 
Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวม 

0.963 2 369 0.383 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.383 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 

ร้าน All About You 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

รา้น All About You โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.197 2 0.098 0.533 0.587 

ภายในกลุม่ 67.971 369 0.184   

รวม 68.167 371    

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.587 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันจะตอ้งน าไป
ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมม ติฐานใช้ระดับความ เชื่ อมั่ น  95%  ดังนั้น  จะยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You 

Levene's test for Equality of Variances 
Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวม 

1.382 4 367 0.239 

 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.239 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค 

ร้าน All About You 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

รา้น All About You โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.561 4 0.140 0.762 0.551 

ภายในกลุม่ 67.606 367 0.184   

รวม 68.167 371    

 
จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.551 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.6 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันจะตอ้งน าไป
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ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมม ติฐานใช้ระดับความ เชื่ อมั่ น  95%  ดังนั้น  จะยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Levene’s test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิคร้าน All About You 

Levene's test for Equality of Variances 

Levene's 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You โดยรวม 

0.897 4 367 0.466 

 
จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.466 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ผูว้ิจัย
จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 
28 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน 

All About You 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 

About You โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.472 4 0.118 0.640 0.634 

ภายในกลุม่ 67.695 367 0.184   

รวม 68.167 371    

 
จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.634 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานขอ้ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ดา้นผลิตภัณฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น 
All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้  
H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
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ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  โดยจะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มี
ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 29 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 4.026 7 0.575 3.264 0.002* 

ภายในกลุม่ 64.141 364 0.176   

รวม 68.167 371    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 30 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You 
โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู ดว้ยวิธี Enter 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You 

B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 3.190 0.244 13.086 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.128 0.098 1.304 0.193 
ดา้นราคา (X2) -0.050 0.064 -0.773 0.440 
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ตาราง 30 (ต่อ)     
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิคร้าน All About You 
B SE t Sig. 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) -0.008 0.061 -0.138 0.890 
ดา้นสง่เสรมิการตลาด (X4) 0.174 0.074 2.365 0.019* 
ดา้นบคุคล (X5) -0.095 0.082 -1.147 0.252 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (X6) 0.189 0.091 2.076 0.039* 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X7) -0.102 0.099 -1.031 0.303 
                                                                       r = 0.234                       AdjustedR2 = 0.041 
                                                                     R2 = 0.059                                    SE = 0.419                    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง  30 พบว่า ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคร้าน All About You ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) ด้านส่งเสริมการตลาด (X4) ด้านบุคคล (X5) ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิาร (X6) ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X7) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้จึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ทัง้นี ้
มีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ดา้น มีอิทธิพลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 
5.9 (R square = 0.059) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการจากปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  (Y1) ไดด้งันี ้

Y1 = 3.190 + 0.189 (X6) + 0.174 (X4) 
 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการพยากรณ์พฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคร้าน All About You (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X6) และดา้นส่งเสริมการตลาด (X4) โดยมีค่าสมัประสิทธเ์ท่ากบั 0.189 
และ 0.174 ซึ่งหมายความว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X6) และ
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ดา้นสง่เสรมิการตลาด (X4) เป็นปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น 
All About You (Y1) ซึ่งค่าสมัประสิทธด์งักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการมีค่าคงที่  จะท าให้พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 3.190 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบริการ อีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย  
จะท าใหพ้ฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.189 หน่วย ทั้งนี ้เมื่อก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
อีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสรมิการตลาด (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท า
ให้พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย ทั้งนี ้เมื่อก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
อีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูคุ้ณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้  
H0: คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ

ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1: คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ
ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ที่ระดับความ
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เชื่อมั่น 95%  โดยจะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มี
ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 31 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 38.659 4 9.665 120.203 0.000* 

ภายในกลุม่ 29.508 367 0.080   

รวม 68.167 371    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหพ์บว่า คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตรา

สินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตรา
สินค้า  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 32 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You 
โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู ดว้ยวิธี Enter  

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You 

B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (constant)  0.787 0.189 4.156 0.000* 
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) -0.169 0.044 -3.833 0.000* 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ (X2) 0.057 0.044 1.303 0.193 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (X3) 0.587 0.069 8.452 0.000* 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ (X4) 0.347 0.049 7.106 0.000* 
                                                                                 r = 0.753             AdjustedR2 = 0.562         
                                                                               R2 = 0.567                           SE = 0.283 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง  32 พบว่า ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า (X1) ด้านการรับรู ้
คณุภาพตราสินคา้ (X2) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (X3) และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ (X4) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้จึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ทั้งนีม้ีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 
4 ดา้น มีอิทธิพลในการพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 56.7 (R square = 0.567) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ
จากปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All 
About You  (Y1) ไดด้งันี ้

Y1 = 0.787 + 0.587 X3 + 0.347 X4- 0.169 X1 
 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (X3) ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ (X4) และดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์เท่ากับ 0.587  0.347 และ -0.169 ซึ่งหมายความว่าคุณค่าตราสินคา้ ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (X3) ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ (X4) และดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) 
เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You (Y1) ซึ่ง
ค่าสมัประสิทธด์งักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากคุณ ค่าตราสินค้ามี ค่าคงที่  จะท าให้พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.787 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อ
ก าหนดใหค้ณุค่าตราสินคา้อีก 4 ดา้นมีค่าคงที่  

หากคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.587 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหค้ณุค่าตราสินคา้อีก 4 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากคุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.347 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหค้ณุค่าตราสินคา้อีก 4 ดา้นมีค่าคงที่ 
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หากคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหพ้ฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ลดลง 0.169 หน่วย ทั้งนีเ้มื่อก าหนดให้คุณค่าตราสินคา้อีก 2 ดา้นมีค่าคงที่ อาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบนัสินคา้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคมีใหเ้ลือกหลากหลาย และมีคณุภาพสินคา้ไม่แตกต่างกนัมาก
นกั จึงท าใหผู้บ้รโิภคไม่มีความสนใจในตราสินคา้เท่าที่ควร 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่1  

ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.1 

ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 

About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.2 

ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

ภายหลงั  การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น  

All About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.3 

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-test      

 

 

 

One Way ANOVA 

 

 

 

One Way ANOVA              

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
  

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.4 

ผู้บริโภคที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิ

ครา้น All About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.5 

ผู้บ ริโภคที่ มี อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรม

ภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All 

About You แตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยข้อที ่1.6 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี

พ ฤ ติ ก ร ร ม ภ า ย ห ลั ง ก า ร ซื ้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้

ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค รา้น All About You ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

         

 

One Way ANOVA 

 

 

 

One Way ANOVA 

 

 

 

One Way ANOVA 

 

 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

 

 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

ดา้นบคุคล 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ ์

ออรแ์กนิค รา้น All About You ประกอบด้วย 

ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านการรบัรูคุ้ณภาพ

ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ

ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

ร้า น  All About You ข อ งผู้ บ ริ โภ ค ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

Multiple Regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Regression         

Multiple Regression 
Multiple Regression 

Multiple Regression 
 

 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

ยอมรบัสมมติฐาน 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

ยอมรบัสมมติฐาน 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรบัสมมติฐาน 

ปฎิเสธสมมติฐาน 

ยอมรบัสมมติฐาน 

ยอมรบัสมมติฐาน 

   



 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุค่าตราสินคา้ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท ์ยู ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All 
About You ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผู้บริโภคอย่างแทจ้ริง น าไปสู่คุณภาพของสินคา้ที่ดี 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ซ  า้เป็นการเพิ่มยอดขายในอนาคต รวมถึงเป็น
แนวทางในการวางกลยทุธด์า้นการแข่งขนัทางการตลาด พฒันาและจดักิจกรรมทางดา้นการตลาด 
เพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่มมากขึน้ และน าไปสู่การสรา้งตราสินคา้ที่เขม้แข็งเหนือกว่าคู่แข่งทาง
ธุรกิจ 
 

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได ้

2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตรา
สินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
1.ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ดา้น

การแข่งขันทางการตลาด พัฒนาและก าหนดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่ม
มากขึน้ และน าไปสูก่ารสรา้งตราสินคา้ที่เขม้แข็งเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ 
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2.เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All About 
You ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง น าไปสู่คุณภาพของสินคา้ที่ดี เพื่อให้
เกิดความพงึพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ซ  า้เป็นการเพิ่มยอดขายและก าไรในอนาคต 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
1.ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

2.สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู ้บริโภคที่ เคยซื ้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู ้บริโภคที่เคยซือ้และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคของรา้น All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสมาชิกของรา้น All About You
รวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหร์ายละเอียดต่างๆ ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางแจก
แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร คณุค่าตราสินคา้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

2. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกต่าง 
t-test และ One Way ANOVA 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบคุคล ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่
ใชท้ดสอบคือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

2.3 วิเคราะหข์อ้มูลคุณค่าตราสินคา้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค รา้น All About You 
ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
และดา้นความสมัพันธ์กบัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 
รา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่ใชท้ดสอบคือ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.8 

มีอายรุะหว่าง 26-33 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 179 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 44.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.2 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 
35,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.8 
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ตอนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All 
About You มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรบัรอง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.16 และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ ดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ราคามีความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อายกุารใชง้าน อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 รองลงมาราคาของผลิตภณัฑใ์นรา้นมีใหเ้ลือก
ซื ้อหลายระดับราคา  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปรมิาณ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You  ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ 
พบว่า รา้น All About You มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาสามารถสั่งซือ้ออนไลนจ์าก Website Social Media ต่าง ๆ อยู่ใน
ระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และรา้น All About You มีสาขาเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 

ด้านส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่น
ประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นส่งเสริมการตลาด  
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 รองลงมามี
สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจส าหรบัสมาชิก อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และมีการจดั
โปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 

ด้านบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ 
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ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาให้
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี และพนักงานสุภาพเรียบรอ้ย มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร อยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาจ านวนพนักงานมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ อยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และพนกังานมีความรูใ้นตวัสินคา้ และสามารถแนะน าการใชไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มี
การอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซตแ์ละโซเชียลมีเดียอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 รองลงมามีความถูกตอ้ง และมีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และพนักงานมีความรูใ้นตัวสินคา้ และขัน้ตอนการช าระเงินมีความ
สะดวกรวดเรว็ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You  
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อจ าแนก
เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีการจดัเรียงสินคา้ภายในรา้นอย่างเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่  อยู่ในระดบั
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 รองลงมามีการติดป้ายราคาไวอ้ย่างชดัเจน อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และแสงสว่างภายในรา้นมีความเหมาะสม และเพียงพอ  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.13 

 
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ 

ด้านการรู้จักตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุค่าตราสินคา้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า สามารถจดจ าสญัลกัษณห์รือโล
โกร้า้น All About You ไดเ้ป็นอย่างดี อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 รองลงมานึกถึงรา้น All 
About You เป็นล าดับแรกในการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
และตราสินค้า All About You เป็นตราสินคา้ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 
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ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ผลิตภณัฑข์องรา้น 
All About You เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  อยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคท ามาจากธรรมชาติ และไม่ทดลองกบัสตัวอ์ยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.24 และรูส้ึกคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค กบัสินคา้อ่ืนทั่วไป อยู่ในระดบั
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า  ชื่นชอบผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิคจากรา้น All About You มากกว่ารา้นอ่ืน ๆ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22 
รองลงมาจะบอกต่อบุคคลอ่ืน ๆ ใหซ้ือ้และใชผ้ลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You อยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และแมจ้ะมีรา้นจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคเพิ่มมากขึน้  ท่านจะ
ยงัคงซือ้จากรา้น All About You ต่อไป อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You  ด้านความสัมพันธ์กับตรา
สินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ผลิตภัณฑ์
ของรา้นสรา้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือใหก้ับลูกคา้  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
รองลงมาผลิตภัณฑข์องรา้น แสดงถึงความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอนัตราย อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และผลิตภณัฑข์องรา้นแสดงถึงเป็นคนทนัสมยั รกัสิ่งแวดลอ้ม อยู่ในระดบัดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

 
ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 

ออรแ์กนิครา้น ออล อะเบาท ์ย ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน All About You พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About Youโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีความ
พงึพอใจในคณุภาพของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You และซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของ
รา้น All About You ในครัง้ถัดไป อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 รองลงมารูส้ึกมั่นใจ
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และปลอดภัยเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.23 และจะแนะน าใหบ้คุคลที่รูจ้กัใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You อยู่ในระดบั
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐายย่อยข้อที่ 1.5 ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี ้

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นส่งเสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณพ์ฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภค ไดร้อ้ยละ 5.9 (R square = 0.059) 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 3 คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการรบัรู ้

คณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี ้

คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินคา้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All 
About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภค 
ไดร้อ้ยละ 56.7 (R square = 0.567) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินคา้ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You แตกต่างกนั 

เพศ ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น 
All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคร้าน All About You มีหลากหลายประเภท
ผูบ้ริโภคสามารถใชไ้ดทุ้กเพศทัง้ชายและหญิง ซึ่งในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมี
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ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ จึงท าใหพ้ฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน All 
About You ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สชุาวดี ณรงคช์ยั (2563) ไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบั ความรู ้ทศันคติ และความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผม
ของผู้บริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความรูต่้อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคส าหรบัดูแล
ผิวพรรณและเสน้ผม ไม่แตกต่างกนั 

อายุ ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น 
All About You ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You เป็นผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิค ที่
สามารถใชไ้ดทุ้กช่วงอายุตัง้แต่เด็กไปจนถึงผูส้งูอายุก็สามารถใชไ้ด ้มีความปลอดภัยสูง ผูบ้ริโภค
เกิดความมั่นใจในการใชเ้พราะเป็นผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงท าใหพ้ฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจซื ้อ
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่าง
กนั มีความรู ้ทศันคติ และความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของ
ผูบ้รโิภค ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากไม่ว่าผูบ้ริโภคจะอยู่ในสถานภาพใด โสด สมรส หรือหย่า
รา้งก็สามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไดต้ามความตอ้งการของแต่ละคน 
จึงท าให้พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สชุาวดี ณรงคช์ยั (2563) ไดท้ าการศกึษาเก่ียวกบั ความรู ้ทศันคติ และ
ความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้ริโภคที่
มีสถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลท าให้ความรู ้ทัศนคติ และความตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค
ส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของผูบ้รโิภค ไม่แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผูบ้ริโภคทุกช่วงระดับการศึกษามีการรบัรูข้อ้มูล
ข่าวสารและสามารถเขา้ถึงสื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกับผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About You ทราบว่าผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคมีความปลอดภัยสูง ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ท าให้
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มั่ น ใจ ใน คุณ ภ าพ แล ะ เกิ ด ก ารซื ้อ ซ ้า ใน ค รั้ง ถั ด ไป  ซึ่ ง ส อ ดคล้อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง  
สชุาวดี ณรงคช์ัย (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความรู ้ทัศนคติ และความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดแูลผิวพรรณและเสน้ผมของผูบ้ริโภค ไม่
แตกต่างกนั  

อาชีพ   ผู้บริโภคที่มี อาชีพที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ 
ออรแ์กนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You สามารถใชไ้ด้
ทุกอาชีพ ไม่ได้จ ากัดว่าเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งจึงสามารถใช้ได้ ทุกอาชีพสามารถเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคไดต้ามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละคน เนื่องจากความพึง
พอใจเป็นความรูส้ึกของแต่ละบุคคล ไม่ไดข้ึน้อยู่กับอาชีพ จึงท าใหม้ีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน  All About You ไม่ แตกต่างกัน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สชุาวดี ณรงคช์ัย (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความรู ้ทัศนคติ และความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
สง่ผลท าใหท้ศันคติต่อผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผม ไม่แตกต่างกนั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You มีใหเ้ลือกหลายระดับราคา อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยครัง้ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้ตามรายได้ของตนเอง  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สชุาวดี ณรงคช์ัย (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความรู ้ทัศนคติ และความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผมของผู้บริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ส่งผลท าให้ทัศนคติ ความตั้งใจซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเส้นผม ไม่
แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ด้านผลิตภัณฑ ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All 
About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากขอ้มูลที่ไดร้บัจากทางรา้นและมีการ
ประชาสมัพันธผ์่านช่องทางต่างๆ ที่สมาชิกทราบอยู่แลว้ว่าผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคมีคณุภาพและได้
มาตรฐานรบัรอง ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมี รวมถึงทางรา้นอาจจะไม่มีสินคา้ประเภทใหม่ 
หรือแบรนดใ์หม่ในช่วงที่ผ่านมา หรืออาจจะเป็นสินคา้ที่มีคุณสมบัติใกลเ้คียงกัน ไม่แตกต่างกัน
มากนัก  จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุฑารตัน ์
ทองสนิท (2562) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้
ออรแ์กนิคของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภัณฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่ อาศัยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสินค้าออรแ์กนิคมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป 
ผูบ้รโิภคอาจมีความรูส้ึกว่าไม่คุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคากบัปรมิาณที่ไดร้บั หรือเมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับคณุภาพเมื่อไดท้ดลองใชแ้ลว้ ผลลพัธท์ี่ไดอ้าจจะรูส้ึกเฉยๆ ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพผิวของแต่
ละคน จึงท าใหส้่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารตัน์ ทองสนิท 
(2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ดแูลผิวหนา้
ออรแ์กนิคของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้ออรแ์กนิคของผูบ้ริโภคที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันรา้น All 
About You มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ในช่วง
สถานการณท์ี่ผ่านมาสมาชิกของรา้น All About You ส่วนใหญ่มีการสั่งซือ้สินคา้ช่องทางออนไลน์ 
Website Social Media เท่านั้น ไม่ตอ้งไปซือ้สินคา้ที่สาขาของรา้นที่ต่างทยอยปิดไปบา้งในบาง
สาขา จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ศิริวรรณ วิมูลชาติ (2560) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธก์ารตลาดส าหรบัผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 
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(Organic Product Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑค์วามงามและดูแลร่างกาย (Beauty and Personal Care) พบว่า กล
ยุทธ์ด้านช่องทางจ าหน่ายที่ เหมาะสม และกลยุทธ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้ านส่ งเสริมการตลาด  มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 เนื่องจากทางรา้น All About You มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อทัง้ออนไลนแ์ละ
ออฟไลนต่์าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จดัโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ส าหรบั
ผู้บริโภคที่เคยซือ้และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งเป็นสมาชิกของรา้น 
อาจจะมีการซือ้สินคา้เป็นประจ าอยู่แลว้หรืออาจจะซือ้ไม่บ่อยเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการซือ้สินคา้ 
เมื่อใชส้ินคา้แลว้เกิดความพึงพอใจในคณุภาพจึงบอกต่อหรือแนะน าใหค้นรูจ้กัซือ้ และเกิดการซือ้
ซ  า้ในครัง้ถัดไป จึงท าใหด้า้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค (Organic 
Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งยัง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารตัน ์ทองสนิท (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซือ้ผลิตภณัฑด์แูล
ผิวหนา้ออรแ์กนิคของผูบ้รโิภคที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรา้น All About You มีสาขาที่ใหบ้ริการลูกคา้
เป็นจ านวนมาก แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทางรา้น All About You ไดม้ีการปิดสาขาไปบาง
สาขาเพื่อเป็นการลดตน้ทุน ท าใหลู้กคา้ที่เป็นสมาชิกเปลี่ยนพฤติกรรมมาซือ้สินคา้ผ่านช่องทาง
ออนไลนแ์ทน ดงันัน้จึงท าใหส้่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุคล ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุฑารตัน ์
ทองสนิท (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าออรแ์กนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคคล ไม่มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนา้ออรแ์กนิคของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ด้านกระบวนการให้บริการ  มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องทางรา้น All About You จะมีการอัพเดทขอ้มูลข่าวสารผ่านเว็บไซตแ์ละโซเชียล
มีเดียอย่างสม ่าเสมอทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน์ รวมถึงมีระบบขัน้ตอนในการช าระเงินที่มีความ
ทันสมัย หลากหลายช่องทางและมีความถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็วเพื่ออ านวยความสะดวกท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทับใจ พึงพอใจจนเกิดการซือ้ซ  า้ในครัง้ถัดไป จึงท าให้ดา้นกระบวนการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารตัน ์ทองสนิท (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าออรแ์กนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้ริการกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบัน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป มีการซือ้สินคา้ออรแ์กนิคทางช่องทางออนไลนม์ากขึ ้น โดยไม่จ าเป็น
จะตอ้งไปที่สาขาหน้ารา้น อีกทัง้ลูกคา้สามารถคน้หาขอ้มูลผลิตภัณฑข์องรา้นไดท้างสื่อโซเชียล
มีเดียต่างๆ ซึ่งท าใหส้่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นบคุคล ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดย 5 ดา้นนีไ้ม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงั
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การซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You อาจเนื่องจากแบบสอบถามในแต่ละด้าน ข้อ
ค าถามอาจจะมีความซ า้ซอ้นหรือใกลเ้คียงกนัมากจึงท าใหก้ลุ่มตวัอย่างที่เป็นสมาชิกของรา้น All 
About You เกิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามได ้

 
สมมติฐานข้อที่ 3 คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นการรบัรู ้

คณุภาพตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ด้านการรู้จักตราสินค้ า  มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ  ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากทางรา้น All About You มีสญัลกัษณ์หรือโลโก้ของผลิตภัณฑท์ี่มีความเป็น
เอกลกัษณท์ าใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจ าไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัรา้น All About You เป็นล าดับ
ตน้ๆ ที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคจากหลากหลายประเทศอยู่ในรา้นเดียวกัน แต่ปัจจุบัน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชอบทดลองผลิตภัณฑใ์หม่ๆ อยู่เสมอ เบื่อ
ง่าย ไม่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นเวลานาน และอาจจะไม่ซือ้ซ  า้ นอกจากนีปั้จจุบันได้มีรา้นที่
จ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคเป็นจ านวนมากท าใหผู้บ้รโิภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งท าใหค้ณุค่า
ตราสินค้าด้านการรูจ้ักตราสินค้ามีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชา สทุธิวงศ ์(2563) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค 
พบว่า การรูจ้ักตราสินค้ามีผลต่อการซือ้ซ  า้ของลูกค้าที่มีต่อเครื่องส าอางออรแ์กนิค  อีกทั้งยัง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธก์ารจดัการ
ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ (organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร: มุมมองจากผู้บริโภค พบว่า ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ เคยซื ้อและไม่ เคยซื ้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) ประเภท
เครื่องส าอางและสกินแคร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภค
ทราบดีอยู่แลว้ว่าผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคของรา้น  All About You เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ ท ามาจาก
ธรรมชาติความปลอดภัยและไม่ทดลองกับสัตว์ อีกทั้งผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิค  
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ประเภทสกินแครข์ึน้อยู่กบัสภาพผิวของแต่ละบุคคล และเนื่องจากแบบสอบถามในแต่ละดา้น ขอ้
ค าถามอาจจะมีความซ า้ซอ้นหรือใกลเ้คียงกนัมากจึงท าใหก้ลุ่มตวัอย่างที่เป็นสมาชิกของรา้น All 
About You เกิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามได้ จึงท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพตราสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น 
All About You ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ 
กลยุทธ์การจดัการทางธุรกิจของผลิตภัณฑอิ์นทรีย ์(organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร: มุมมองจากผู้บริโภค พบว่า ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้และไม่เคยซือ้ผลิตภัณฑ์อินทรีย ์(Organic) 
ประเภทเคร่ืองส าอางและสกินแคร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากความภักดีต่อตราสินค้าเป็นส่วนที่ส  าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า ถ้า
ผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของรา้นที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคแต่ละตราจะเป็นสาเหตทุี่ท า
ใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจเลือกซือ้ตราสินคา้อ่ืนได ้แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ก็จะซือ้สินคา้
ซ า้อย่างต่อเนื่อง และมีการแนะน าและบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนหรือบคุคลที่รูจ้กัใชด้ว้ย จึงท าใหค้ณุค่า
ตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชา สทุธิวงศ ์(2563) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค 
พบว่า ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการซือ้ซ  า้ของลูกคา้ที่มีต่อเครื่องส าอางออรแ์กนิค อีก
ทัง้ยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การ
จัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแครใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร : มมุมองจากผูบ้รโิภค พบว่า ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ เคยซื ้อและไม่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) ประเภท
เครื่องส าอางและสกินแคร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคของรา้น All About You มีความน่าเชื่อถือ แสดงถึง
ความปลอดภยัไม่มีสารเคมีที่เป็นอนัตราย นอกจากนีผู้บ้รโิภคที่ใชผ้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคยงัแสดงถึง
ความเป็นคนทันสมัย รกัสิ่งแวดล้อม เป็นการสรา้งทัศนคติที่ดีด้านบวกให้กับตราสินค้า เมื่อ
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ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการซือ้ซ  า้ จึงท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ดา้นความสมัพันธก์บัตรา
สินคา้มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About 
You ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชา สทุธิวงศ ์(2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อความพงึพอใจและการซือ้ซ  า้ของเครื่องส าอางออรแ์กนิค พบว่า ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้
มีผลต่อการซือ้ซ  า้ของลูกค้าที่มีต่อเครื่องส าอางออรแ์กนิค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ (organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร : มุมมองจาก
ผูบ้รโิภค พบว่า ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคกลุม่ตวัอย่าง
ที่เคยซือ้และไม่เคยซือ้ผลิตภัณฑ์อินทรีย ์(Organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า รา้น All About You ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดควรมีการเพิ่มสินคา้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคใหม้ีหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด์
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหต้อบสนองกับความตอ้งการของลูกคา้ที่แตกต่างกันไดเ้พิ่มมากขึน้ โดยท า
ควบคู่ไปกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ อีกทัง้ควรเนน้สรา้งการรบัรูใ้หผู้บ้ริโภคผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคอย่างต่อเนื่องว่า All About 
You เป็นรา้นค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิคชั้นน าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน นอกจากนีค้วรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ถ้ามีการแนะน าให้คนรูจ้ักซือ้
สินคา้หรือสมคัรสมาชิกจะไดร้บัสิทธิพิเศษต่างๆ หรือมีการทดลองใหใ้ชส้ินคา้ฟรีส  าหรบัลกูคา้ใหม่ 
เป็นตน้ 

2. คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดควรมีการ
ปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑโ์ดยใชก้ลยุทธท์างการตลาดปรบัใหเ้ขา้กับผลิตภัณฑเ์ป็นการสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับตราสินคา้ นอกจากนีย้ังเป็นสรา้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถืออีกดว้ย 
เช่น จดักิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อเป็นการแสดงถึงผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ปลอดภยั ไม่มีสารเคมี   
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 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สมัพันธ์
ควรมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายทัง้ช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนเ์พิ่มเติม เช่น โปรโมชั่น 11 -
11 หรือ 12-12 มีการมอบส่วนลด สิทธิพิเศษหรือของสมนาคุณใหก้ับสมาชิก โปรโมชั่นจัดส่งฟรี
หรือโปรโมชั่นอ่ืนๆ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดิมและเพิ่มฐานลกูคา้ใหม่อีกดว้ย  

4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด
ควรมีการเพิ่มช่องทางการช าระเงินใหม้ีความหลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ และ
ในการใหบ้รกิารควรมีความสะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึน้   

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม คือเป็นผูบ้ริโภคที่

เคยซือ้และเคยใชผ้ลิตภัณฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You โดยเป็นสมาชิกของรา้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไปอาจจะศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ผู้บริโภคที่ไม่เคยซือ้และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ ์
ออรแ์กนิครา้น All About You เป็นการปรบัใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายใหม้ากขึน้ 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจที่มีผลต่อการใชบ้ริการรา้น 
All About You เพื่อท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ที่มาเข้าใช้บริการ หรือศึกษาเก่ียวกับการ
ตัดสินใจซือ้ เพื่อท าให้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซือ้ โดยน าขอ้มูลที่ไดไ้ปพัฒนา 
ปรบัปรุง และวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากที่สดุ 

3. ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มขึน้ เช่น สมัภาษณ์ผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ์
ออรแ์กนิครา้น All About You เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่สมบรูณม์ากขึน้ 
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แบบสอบถามของการวจิัย 

เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าทีม่อีิทธิพลต่อ

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคร้าน All About You  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
___________________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุค่าตรา

สินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์ออรแ์กนิครา้น All About You ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งในการศึกษาของนิสิตระดบั

ปรญิญาโทตามหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

ผูว้ิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

โดยขอ้มลูที่ท่านตอบแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั และน าไปใชใ้นการศึกษาเท่านัน้ ผูว้ิจยั

ขอขอบพระคณุในความรว่มมือที่ทกุท่านเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

          แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

          ส่วนที ่1 ขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

          ส่วนที่  2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน  

All About You 

          ส่วนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 

          ส่วนที ่4 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You 
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ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
 

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. ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

      1. โสด 

       2. สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

       3. หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

4. ระดับการศึกษา 

      1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

      2. ปรญิญาตรี 

      3. สงูกว่าปรญิญาตรี 

5. อาชีพ 

      1. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ  2. พนกังานบรษิัทเอกชน 

      3. ธุรกิจสว่นตวั     4. พ่อบา้น / แม่บา้น 

      5. นกัศกึษา / นิสิต    6. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....................... 

6. รายได้ต่อเดือน 

      1. ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 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 บาทขึน้ไป 

 

 



  
 

116 

ส่วนที ่2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารของผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค รา้น All About You 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงค าตอบ
เดียว 
 

 
 
 

5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

ด้านผลิตภัณฑ์

1
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มี

คณุภาพ ไดม้าตรฐานรบัรอง

2
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มี

ใหเ้ลือกหลากหลายประเภท

3
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You มี

ความน่าเช่ือถือ

4 บรรจภุณัฑมี์การออกแบบทีส่วยงาม

5
ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และ

ปลอดภยัต่อผูใ้ช้

ด้านราคา

6
ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรยีบเทียบกบั

คณุภาพ

7
ราคามีความคุม้ค่าเม่ือเปรยีบเทียบกบัอายุ

การใชง้าน

8
ราคาของผลิตภณัฑใ์นรา้นมีใหเ้ลือกซือ้

หลายระดบัราคา

9
ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรยีบเทียบกบั

ปรมิาณ

ข้อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ระดับความคิดเหน็
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5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

10
รา้น All About You มีชอ่งทางการจดัจ าหน่าย

สินคา้ทีห่ลากหลาย

11
รา้น All About You มีสาขาเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้

12 ท าเล ทีต่ัง้ของรา้นสะดวกต่อการเดินทาง

13
สามารถสั่งซือ้ออนไลนจ์าก Website Social 

Media ต่างๆ

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

14
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง

15
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั

ผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลาย

16
มีการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคทีน่่าสนใจ

อยา่งเหมาะสม

17 มีการจดัโปรโมชั่นอยา่งสม ่าเสมอ

18 มีสิทธิพิเศษต่างๆ ทีน่่าสนใจส าหรบัสมาชิก

ด้านบุคคล

19 พนกังานสุภาพเรยีบรอ้ย มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร

20
พนกังานมีความรูใ้นตวัสินคา้ และสามารถ

แนะน าการใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี

21 จ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการใหบ้รกิาร

22
พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดเ้ป็น

อยา่งดี

ข้อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ระดับความคิดเหน็
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5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

ด้านกระบวนการใหบ้ริการ

23 ขัน้ตอนการช าระเงินมีความสะดวกรวดเรว็

24
มีการอพัเดทข่าวสารผ่านเวบ็ไซตแ์ละโซเชียล

มีเดียอยา่งสม ่าเสมอ

25
มีความถกูตอ้ง และมีความสะดวกรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ

26
มีการจดัเรยีงสินคา้ภายในรา้นอยา่งเป็นระเบยีบ 

เป็นหมวดหมู่

27 มีรูปแบบการจดัรา้นทีส่ะอาด เรยีบรอ้ย

28
มีขอ้มลูเก่ียวกบัแนะน าผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้กผู่บ้รโิภค

29
แสงสวา่งภายในรา้นมีความเหมาะสม และ

เพียงพอ

30 มีการติดปา้ยราคาไวอ้ยา่งชดัเจน

ข้อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ระดับความคิดเหน็
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ส่วนที ่3 คณุค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงค าตอบ
เดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

ด้านการรู้จักตราสินค้า

1
ตราสินคา้ All About You เป็นตราสินคา้ทีมี่

ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ  

2
ทา่นสามารถจดจ าสัญลักษณห์รอืโลโกร้า้น All 

About You ไดเ้ป็นอยา่งดี

3
ทา่นนึกถงึรา้น All About You เป็นล  าดบัแรกใน

การซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า

4
ผลิตภณัฑข์องรา้น All About You เป็นสินคา้ที่

มีคณุภาพ

5
ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคท ามาจากธรรมชาติ และ

ไมท่ดลองกบัสัตว์

6
รูส้ึกคุม้ค่าเม่ือเปรยีบเทียบราคาทีซื่อ้ผลิตภณัฑ์

ออรแ์กนิค กบัสินคา้อ่ืนทั่วไป

ข้อ

ระดับความคิดเหน็

คุณค่าตราสินค้า
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5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า

7
ทา่นช่ืนชอบผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคจากรา้น All 

About You มากกวา่รา้นอ่ืนๆ

8
แมจ้ะมีรา้นจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคเพ่ิม

มากขึน้  ทา่นจะยงัคงซือ้จากรา้น  All About 

9
ทา่นจะบอกต่อบคุคลอ่ืนๆ ใหซื้อ้และใช้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All About You

ด้านความสัมพันธกั์บตราสินค้า

10

ผลิตภณัฑข์องรา้น แสดงถงึความปลอดภยั ไม่

มีสารเคมีทีเ่ป็นอนัตราย

11
ผลิตภณัฑข์องรา้นสรา้งความเช่ือมั่นและความ

น่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้

12
ผลิตภณัฑข์องรา้นแสดงถงึเป็นคนทนัสมยั รกั

สิ่งแวดลอ้ม

ข้อ คุณค่าตราสินค้า

ระดับความคิดเหน็
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ส่วนที ่4 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You  
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงค าตอบ
เดียว 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   

5 4 3 2 1

เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างยิง่

3
ทา่นจะแนะน าใหบ้คุคลทีรู่จ้กัใชผ้ลิตภณัฑ์

ออรแ์กนิครา้น All About You

4
ทา่นจะซือ้ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคของรา้น All 

About You ในครัง้ถดัไป

1
ทา่นมีความพึงพอใจในคณุภาพของ

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You

ทา่นรูส้ึกมั่นใจและปลอดภยัเม่ือไดใ้ช้

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิครา้น All About You
2

ข้อ

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ผลิตภัณฑ์

ออรแ์กนิคร้าน All About You

ระดับความคิดเหน็



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพชัราภา เชิญขวญัศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มกราคม 2524 
สถานทีเ่กิด นครปฐม 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2547  ปรญิญาตรี คณะวิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

                 สวนสนุนัทา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 55/73 คอนโดไอดีโอวฒุากาศ ชัน้ 8 ถ.ราชพฤกษ ์ตรอกวิ่งววั แขวง  

บางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150   
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