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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคที่เคย
ซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งเป็นสมาชิกของร้าน All About You จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ                 
ระหว่าง 26-33 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                  
25,001 - 35,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านความสัมพันธ์กับ   
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ได้ร้อยละ 56.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 5.9 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณค่าตราสินค้า พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

ABSTRACT 
 
 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 
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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 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 .0 5  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%. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Brand Equity, Post-Purchase Behavior 
 

บทน า 
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งซึ่งมีวิธีต่างๆ

มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งเรื่องความ
สวยความงามต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการ
ผลิตอาหารและเครื่องส าอางมากมาย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยตรงส่งผลให้เกิดอาการแพ้เจ็บป่วยและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ ด้วยสาเหตุนี้เองจึงท าให้คนเกิดความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มีตัวเลือกที่
หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product) ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีตกค้าง ไม่มีการใช้
สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์  และมีกรรมวิธีการผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานรับรอง สะอาด และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จากกระแสการรักสุขภาพนี่เองที่ท าให้ในปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจึงมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกเมื่อเจาะลึกตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคใน
ประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 20-25 โดยเริ่มต้นจากความตื่นตัวจากกระแส
ในด้านการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ซึ่งในปี 2561 บริษัท เนิร์นแบร์ก แมสเซ่ และกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ได้ร่วมมือกันจัดงาน “Organic Expo-BIOFACH Southeast Asia และ Natural EXPO Southeast Asia ในไทย ซึ่งงาน 
BIOFACH นี้เป็นแพลตฟอร์มงานออร์แกนิคที่รวบรวมสินค้าออร์แกนิคไว้มากมาย และไทยก าลังจะเป็นแห่งที่ 7 ของโลก เป็นตลาด
อันดับ 4 ในเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่ก าลังเติบโต แต่เป็นทิศทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีฐานการผลิตที่พร้อมและผลักดันให้ไทย
เป็น “ศูนย์กลางแห่งออร์แกนิคอาเซียน”  

ธุรกิจเครื่องส าอางเทรนด์แนว “ออร์แกนิคและธรรมชาติ” ก าลังมาแรงในตลาดยุคนี้และมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจและธุรกิจความงามจากธรรมชาติจึงเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนเริ่มให้ความส าคัญ
และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีร้านขายสินค้า  
ออร์แกนิคประเภทต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนส าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคคือร้าน All About You ซึ่งเป็นร้าน Multi-Brand ที่รวบรวมแบรนด์ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคธรรมชาติมากมาย
จากท่ัวโลกและได้รับความนิยมสูงทั้งในญี่ปุ่น อเมริกา หรือยุโรปมารวมไว้ในร้านเดียว โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคอสเมติกและ 
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สกินแคร์ ซึ่งร้าน All About You มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่น าเข้าทั้งจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส บัลแกเรีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ 
เกาหลีใต้ และไทย โดยทางร้าน All About You ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีผิวแพ้ง่าย มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง 
ทั้งร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าท่ัวไป ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Website ของทางร้าน Facebook Line เป็นต้น ราคาสามารถจับ
ต้องได้ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด์ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยทางร้านได้มีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยครั้ง นอกจากน้ีสัญลักษณ์หรือโลโก้ของร้านมีสสีันสวยงาม ช่ือแบรนด์ All About 
You มีเอกลักษณ์ท าให้ง่ายต่อการจดจ าของผู้บริโภค  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You และต้องการที่จะศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนทางการตลาดในอนาคต และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณ ฑ์ 
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์  
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ของ 
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ (2550) สรุปได้ว่าในงานวิจัยศึกษาตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ และรายได้ ซึ่งตัวแปรทางประชากรศาสตร์เหล่านี้เป็นสถิติที่วัดได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรด้านอื่นๆ โดย
น ามาเชื่อมโยงกับความต้องการพฤติกรรม การตัดสินใจและอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อ
การก าหนดตลาดเป้าหมายสง่ผลตอ่พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การ
ที่ผู้บริโภคมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภคท าให้ทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมีลักษณะอย่างไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ 
(2541) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดเกิดการซื้อขายและเกิดการให้บริการผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน ธุรกิจท่ีให้บริการจะ
ใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ผู้ขายได้มีการส่งมอบสินค้าและ
บริการนั้นให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ธุรกิจบริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านสินเช่ือ เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการก็จะเกิดความพึงพอใจ                  
2.ด้านราคา (Price)  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเป็นตัวเงิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคากับคุณค่าแล้ว ถ้าคุณค่าที่ลูกค้าได้รับหรือ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงกว่าย่อมเกิดการตัดสินใจซื้อตามมา 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เนื่องจากในการเลือกท าเล
ที่ตั้งมีความส าคัญคือจะเป็นตัวที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค  4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ ให้บริการใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย  การโฆษณา การใช้
พนักงานในการขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 5.ด้านบุคคล (People) เป็นการคัดเลือกบุคคลหรือพนักงานให้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโดยมีการฝึกอบรมและการจูงใจเพื่อให้ตัวบุคคลหรือพนักงานนั้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
นอกจากนั้นจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 6.ด้าน
การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพต่อลูกค้า โดยมีการ
ให้บริการที่มีคุณภาพทั้งทางด้านกายภาพและสร้างคุณค่าในการให้บริการกับลูกค้า ตั้งแต่การแต่งกาย การพูดจาด้วยค าพูดท่ีสุภาพ 
รวมถึงมีการให้บริการอย่างรวดเร็วด้วย 7.ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนการน าเสนอและการให้บริการต่อ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า Aaker (1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) ได้กล่าวว่าการ
สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าหนึ่งๆ ในใจผู้บริโภคนั้นสามารถสร้างคุณค่าผ่านทางองค์ประกอบต่างๆ ของคุณค่าตราสินค้า 5 อย่าง
ด้วยกัน ได้แก่ 1.การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การจดจ าหรือระลึกได้ถึงตราสินค้าของผู้บริโภคซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะเกิด
ความคุ้นเคยในตราสินค้านั้นท าให้สินคา้เป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ มีคุณภาพสมเหตุสมผล และเป็เหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซื้อ
โดยผู้บริโภคเลือกซื้อตราสินค้าที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ไม่รู้จักมาก่อน 2.การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้
คุณภาพโดยรวมของผู้บริโภคที่มีตอ่สินค้าซึ่งการรับรูคุ้ณภาพจะท าให้เกิดความส าเร็จทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงด้าน
อื่นๆของตราสินค้าด้วย ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผู้บริโภคจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่า “คุณค่า” ให้ถูกต้องก่อน
และควรจะทราบถึงผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่ละวัฒนธรรมว่าเป็นอย่างไร จึงจะสร้างคุณภาพของตราสินค้าที่ดีได้
และน าไปสู่ทัศนคติที่ดีของผู้บริโภค 3.การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเช่ือมโยงสิ่งต่างๆของ
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ตราสินค้ากับความทรงจ าของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์นี้เป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้าและจะเป็นสิ่งเช่ือมโยงตรา
สินค้ากับความรู้สึกของผู้บริโภคเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า นอกจากนี้ยังสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าท า
ให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อ 4.ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ถือว่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์การใช้สินค้าและซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและสร้างอ านาจต่อรองทางธุรกิจเป็นการดึงดูดลูกค้าทั้งเก่าและ
ใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 5.สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity) คือ 5.1 เครื่องหมายการค้า 
เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าระลกึนึกถึงสินค้านั้นๆ ได้โดยไม่เกิดความสับสน 5.2 สิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองผู้ที่คิดค้นหรือผลิต
สินค้านั้นๆ โดยไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ 5.3 รางวัล เป็นสิ่งที่ได้รับจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีช่ือเสียง เพื่อเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบอีกวิธีหนึ่ง 5.4 มาตรฐาน ของสถาบันหรือองค์กรที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น ISO 9000 ISO 14000 
หรือมาตรฐาน มอก.ซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพท าให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Kotler & Armstrong, 1997) ได้อธิบายถึงขั้นตอนตัดสินใจ
ซื้อว่าเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่าน 5 ขั้นตอน คือ 1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need 
Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยตระหนักถึงปัญหา ความต้องการสินค้าและบริการซึ่งเกิดจากสิ่ง
กระตุ้นภายในและภายนอกของส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) เช่น เห็นโฆษณาขนมเค้กในโทรทัศน์น่ากินแล้วรู้สึกอยากกิน 
เป็นต้น  2.การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครู้ความต้องการของสินค้าและบริการนั้นแล้ว ต่อไปก็จะเกิดการ
หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ โดยหาข้อมูลได้จากแหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่ งสาธารณชน แหล่ง
ประสบการณ์ 3.การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน เช่น ราคา 
ยี่ห้อหรือแบรนด์ การบริการหลังการขาย เป็นต้น 4.การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อจาก
รายละ เอี ย ดต่ างๆ  เช่ น  ต รายี่ ห้ อที่ ซื้ อ  ป ริ ม าณ ที่ ซื้ อ  ร้ านค้ าที่ ซื้ อ  วิ ธี ก ารในการช าระ เงิน  เวล าที่ ซื้ อ  เป็ น ต้ น  
5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) เป็นลูกค้าได้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นไปแล้ว นักการตลาด
จะมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยจะเกิดความพึงพอใจก็
ต่อเมื่อคุณค่าที่ได้รับจริงมากกว่าหรือเท่ากับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าจะซื้อซ้ าหรือบอกต่อคนที่รู้จัก แต่ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจ ใน
สินค้าและบริการแสดงว่าคุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าสิ่งที่คาดหวัง อาจท าให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น     
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้การก าหนดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, น. 27-28) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงได้ท าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ตัวอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด            
400 ตัวอย่าง 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของร้าน 
All About You 
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามบน
ช่องทางออนไลน์ตามขั้นตอนท่ี 1 ที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 ตัวอย่างตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด
บริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามา
สร้างเป็นค าถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายปิด 
(Close-ended Questions) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Likert 
Scale) จ านวน 30 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ประกอบด้วย ด้านการรู้จัก
ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
โดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 12 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งเป็แบบสอบถาม
โดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
     2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมภายหลงัการซื้อผลติภณัฑอ์อร์แกนิคของร้าน All About You โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่าง t-test และ One Way ANOVA 
    2.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ                  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่
ใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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     2.3 วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า 
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่ใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 4.26 และ 4.25 ตามล าดับ ส่วนด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.14 4.07 และ 3.88 ตามล าดับ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้าน
การรู้จักตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
4.16 4.15 และ 4.13 ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You ในครั้งถัดไป อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมารู้สึกมั่นใจและ
ปลอดภัยเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และจะแนะน าให้บุคคลที่
รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 5.9 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดี
ต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสนิค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภค               
ได้ร้อยละ 56.7 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีหลากหลายประเภท 
ผู้บริโภคมีความสนใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน สามารถใช้ได้ทุกเพศท้ังชายและหญิง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด โสด สมรส หรือหย่าร้าง 
อีกทั้งผู้บริโภคทุกช่วงระดับการศึกษามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียทราบว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมี
ความปลอดภัยสูงท าให้มั่นใจในคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ได้ตามความต้องการ
ของแต่ละคน สามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้ ทุกอาชีพสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้
ตามความต้องการของแต่ละคนเนื่องจากความพึงพอใจเป็นความรู้สกึของแต่ละบุคคล ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มี
ให้เลือกหลายระดับราคา อีกท้ังยังมีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้ตามรายได้
ของตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรรค์ ภานุคงประเสริฐ (2564) ได้ท าการศึกษาปัจจัยการตั ดสินใจบริโภคอาหาร 
ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิค ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อผลิตภณัฑ์ออรแ์กนิคส าหรับดูแลผวิพรรณและเสน้ผมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทางร้าน All About You มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับผู้บริโภคที่เคย
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ซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งเป็นสมาชิกของร้าน อาจจะมีการซื้อสินค้าเป็นประจ าอยู่แล้วหรือ
อาจจะซื้อไม่บ่อยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า เมื่อใช้สินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจในคุณภาพจึงบอกต่อหรือแนะน าให้คนรู้จัก
ซื้อ และเกิดการซื้อซ้ าในครั้งถัดไป จึงท าให้ด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน 
All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ด้านส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องทางร้าน All About You จะมีการอัพเดทข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอย่างสม่ าเสมอทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงมีระบบขั้นตอนในการช าระเงินที่ มีความ
ทันสมัย หลากหลายช่องทางและมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วเพื่ออ านวยความสะดวกท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ พึงพอใจ
จนเกิดการซื้อซ้ าในครั้งถัดไป จึงท าให้ด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน 
All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ทองสนิท (2562) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดี
ต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสนิค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทางร้าน All About You มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณท์ าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าได้เป็นอย่างดี ประกอบกับร้าน All About You เป็นล าดับต้นๆ ท่ีได้
รวบรวมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากหลากหลายประเทศอยู่ในร้านเดียวกัน แต่ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ชอบทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เบื่อง่าย ไม่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นเวลานาน และอาจจะไม่ซื้อซ้ า นอกจากนี้
ปัจจุบันได้มีร้านท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นจ านวนมากท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน ซึ่งท าให้คุณค่าตราสินค้าด้าน
การรู้จักตราสินค้ามีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลติภณัฑอ์อร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการซื้อซ้ าของเครื่องส าอาง
ออร์แกนิค พบว่า การรู้จักตราสินค้ามีผลต่อการซื้อซ้ าของลูกค้าท่ีมีต่อเครื่องส าอางออร์แกนิค  
 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความภักดีต่อตราสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ทีสุ่ดของคุณค่าตราสินค้าหากผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างของร้านที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแต่ละตราจะเป็นสาเหตุที่ท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าอื่นได้ แต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าก็จะซื้อสินค้าซ้ าอย่างต่อเนื่อง และมีการแนะน า
บอกต่อให้บุคคลอืน่ใช้ด้วย จึงท าให้คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  
กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร : มุมมอง
จากผู้บริโภค พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You มี
ความน่าเชื่อถือ แสดงถึงความปลอดภัยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคยังแสดงถึงความ
เป็นคนทันสมัย รักสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อซ้ า จึง
ท าให้คุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้ามีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ 
ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและการซื้อซ้ าของเครื่องส าอางออร์แกนิค พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้ามีผลต่อการซื้อซ้ าของลูกค้าที่มีต่อ
เครื่องส าอางออร์แกนิค  
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ร้าน All About You ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรมีการเพิ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคให้มีหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด์อย่างสม่ า เสมอเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกันได้เพิ่มมากขึ้น โดยท าควบคู่ไปกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ
ให้บริการ อีกทั้งควรเน้นสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างต่อเนื่องว่า All About You เป็นร้านค้าที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคช้ันน าจากท่ัวโลกท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น 
ถ้ามีการแนะน าให้คนรู้จักซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือมีการทดลองให้ใช้สินค้าฟรีส าหรับลูกค้าใหม่  
เป็นต้น 
 2. คุณค่าตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างความเช่ือมั่นและ
ความน่าเช่ือถืออีกด้วย เช่น จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการแสดงถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี   
  3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพิ่มเติม เช่น โปรโมช่ัน 11-11 หรือ 12-12 มีการมอบส่วนลด สิทธิพิเศษหรือของสมนาคุณ
ให้กับสมาชิก โปรโมช่ันจัดส่งฟรีหรือโปรโมชั่นอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย  
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรมีการเพิ่มช่องทางการช าระ
เงินให้มีความหลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และในการให้บริการควรมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากลุม่ตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม คือเป็นผู้บรโิภคที่เคยซือ้และเคยใช้ผลติภัณฑ์ออร์แก
นิคร้าน All About You โดยเป็นสมาชิกของร้าน ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษากลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อ
และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You เป็นการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และ
เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริการร้าน All About You เพื่อท าให้
ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ที่มาเข้าใช้บริการ หรือศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ เพื่อท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ 
โดยน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
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 3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มขึ้น เช่น สัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About 
You เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็ นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้
ช่วยเหลือ ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ท่ีกรุณามาเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ ขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ท่ีกรุณาตรวจแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการ
สอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งในการท าวิจัยฉบับนี ้
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