
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางประเภทออแกนิก 
ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  1) ศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และการ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจยัด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กบัการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และ 4) ศึกษาปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ได้แก่ ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) ค่าสหสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 มอีายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 รายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รบัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20.00                   
และนิยมซื้อผ่านช่องทางการซื้อผ่าน Website/ Social media คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 กลุ่มตวัอย่างมกีาร
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิก จ าแนกตามปัจจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั และ
ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดทัง้ 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 76.00 
 
ค าส าคญั : การตดัสนิใจ, เครื่องส าอางประเภทออแกนิก 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1)  to study the level of Marketing mix factors (4Ps) 
and decision to buy organic cosmetic in customer in Bangkok. 2)  Behavior factors which affect 
decision to buy organic cosmetic in customer in Bangkok. 3)  to examine the relationship between 
the Marketing mix factors (4Ps) and decision to buy organic cosmetic in customer in Bangkok. 
and 4)  Marketing mix factors (4Ps) affect decision to buy organic cosmetic in customer in 
Bangkok. The sample consisted of 400 people. The questionnaires rating 5 level. The statistical 



methods used were average, standard deviation, one way ANOVA, correlation and using 
Stepwise multiple regression analysis. 
 The results showed that: the sample of female consumers in Bangkok mostly female 
Accounting for 76.50%, aged between 31-40 years, representing 23.00 percent, earning between 
15,001 - 30,000 baht, representing 29.00 percent, having a career as a private company 
employee / employed, accounting for 20.00 percent and preferring to buy through purchase 
channels. Website/ Social media accounted for 26.50%. The sample of decision to buy organic 
cosmetic no different. These four Marketing mix factors (4Ps) variables of were seventy-six point 
percent explaining the variation of the decision to buy organic cosmetic in customer in Bangkok 
 
Keywords: Decisions, organic cosmetic, 
 

บทน า 
 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆทัว่โลก 
อย่างต่อเนื่อง ในตลาดการผลติภณัฑ์เครื่องส าอางที่มสี่วนผสมของสารต้องหา้มสารเคมทีี่ทางองค์การ
อาหารและยาหา้มใสใ่นเครื่องส าอาง เช่น ไฮโดรควโินน (Hydroquinone) ใชก้นัมากในกลุ่ม เครื่องส าอาง
ป้องกนัฝ้า, ปรอทแอมโมเนีย (Ammoniated Mercury) เป็นเครื่องส าอางป้องกนัฝ้ากรดวติามนิ A เป็น
ยารกัษาที่ดใีนการรกัษาสวิ และลบริ้วรอยใช้เกนิ ปรมิาณ ท าให้หน้าแดง แพ้หน้าพงั แสบร้อนรุนแรง 
และ สารสเตยีรอยด์ (Steroids) กดสวิ ฆ่าเชื้อ ท าใหไ้ม่มกีารตดิเชื้อ ท าใหเ้กดิผลติภณัฑอ์อรแ์กนิก ซึ่ง
ถูกออกแบบมาโดยใชส้ว่นผสมจากธรรมชาต ิ100% เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคทีม่คีวามกงัวล
เกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ีอ่าจผสมสารเคมตี้องหา้มหรอืสารเคมทีีอ่าจก่อเกดิการแพท้ัง้ต่อผวิหน้าและผวิกาย
อกีทัง้ในปี 2562 กระแสดา้นความสวยทัง้ภายนอกและภายใน กระแส ความใส่ใจความงามและสุขภาพ
ก าลงัมาแรงควบคู่กนั ท าใหท้ัว่โลกหนัมาสนใจต่อกระแสผลติภณัฑอ์อรแ์กนิกทีม่าจากธรรมชาต ิ100% 
และหนัมาใส่ใจเรื่องสิง่แวดลอ้ม มากยิง่ขึน้รวมไปถงึผูบ้รโิภคชาวไทยทีเ่ริม่ใหค้วามสนใจกบัผลติภณัฑ์
ดูแลผวิหน้าออรแ์กนิกเป็นอย่างมาก ตลาดนี้เป็นตลาดทีม่คีวามส าคญัอย่างมากกบัคุณภาพชวีติของทุก
คนในประเทศ โดยเฉพาะตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผวิออร์แกนิกที่มกีระแสเป็นอย่างมาก  (พรเทพ ทพิยพร
กุล. 2559) 

 จากความส าคญัดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคมคีวามสนใจต่อการใชเ้ครื่องส าอางประเภทออแก
นิกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยรกัษาสุขภาพผวิพรรณของตนให้มคีวามอ่อนเยาว์ และมคีวามปลอดภยั 
ดงันัน้ผูว้จินัจงึสนใจที่จะศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เครื่องส าอางประเภทออแกนิ



กของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิเกี่ยวกบัเครื่องส าอางประเภทออแกนิก และท าใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัผู้ทีจ่ะ
ศกึษาต่อไป ทัง้นักศกึษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทัว่ไปที่มคีวามสนใจเกี่ยวกบัทางดา้นการตดัสินใจ
ซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกมาจ าหน่าย 
 
 
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิ

กของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง

ประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
      สมมติฐานการวิจยั 

         1. ความถีใ่นการซือ้ต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกแตกต่างกนั 
          2. ค่าใชจ่้ายในการซื้อต่อครัง้ต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกแตก
ต่างกนั 
          3. สถานทีใ่นการซือ้ต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกแตกต่างกนั 
          4. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิ
กของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
          ขอบเขตการวิจยั 
          ดา้นเน้ือหา 

การศึกษาครัง้นี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิก  
ประกอบไปด้วยศ ึกษาแนวค ิดทฤษฎีพฤต ิกรรมผู ้บร ิโภค ส ่วนประสมทางการตลาด และ                       
การตัดสินใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิก 

ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน 

ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 
 
 
 



วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ประชากร คอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน ใช้
วธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบวดัตวัแปรแต่ละดา้นซึ่งเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั ตามแบบลเิอริท์ มทีัง้หมด 3 ตอน ดงันี้ 
          ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วขอ้มลูดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 
          ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั จ านวน 19 ข้อ มคี่า IOC ระหว่าง 0.67-.100 ม ีและมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.90 ด้วย
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 
          ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทออแกนิก                            
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 17 ขอ้ มคี่า IOC ระหว่าง 0.67-.100 และมคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.92 ดว้ยสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 
             การวิเคราะห์ข้อมูล  
            1. ค านวณค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรตามและตวัแปรตน้ดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ 
            2. การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (one way ANOVA)  
    3. ค านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างงา่ย ค่าสหสมัพนัธพ์หุคณู และวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณู (Multiple regression analysis) ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
 

ผลการวิจยั  
 

1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 มอีายุอยู่ระหว่าง 31 -
40 ปี จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 มรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 116 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / รบัจา้ง จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคส่วนมากซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกเดอืนละครัง้จ านวน 244 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61.00 ค่าใชจ่้ายในการซื้อแต่ละครัง้เป็นเงนิราคา 1,001 – 2,000 บาท จ านวน 148 คดิเป็นรอ้ย
ละ 37.00 และช่องทางการซื้อผ่าน Website/ Social media เช่น Facebook, Instagram ฯลฯ จ านวน 
106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 

2. ระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  ในการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.30, S.D. = 0.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                   



(x̅ = 4.45, S.D. = 0.47) รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.27, S.D. 
= 0.43) และด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคอื ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด                  
(x̅ = 4.23, S.D. = 0.55) 

3. ระดบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.35, S.D. = 0.50) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด  (x̅ = 4.60, S.D. = 0.53) 
รองลงมา คอื ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.47) และดา้นทีม่ี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ดา้นการคน้หาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.15, S.D. = 0.66) 

3. การศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิ
กของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการซื้อ ค่าใชจ่้ายในการซื้อต่อครัง้ และช่องทาง
การซือ้ ทัง้ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. การศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง
ประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทัง้ 4 ตัวแปร 
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ความแปรปรวนของการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 76.00 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีม่าอภปิรายดงันี้ 
         1. จากการศึกษาระดับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  ในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารไดค้ านึงถงึปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (4Ps)   ในสง่เสรมิ
การขายทัง้ในดา้นของผลติภณัฑ์ของเครื่องส าอางออแกนิกมคีวามหลากหลาย การค านึงถงึการรบัรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  การพัฒนาชื่อเสียงของสินค้าของ
เครื่องส าอางออแกนิกใหม้ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัทัว่ไป และการเลอืกใชว้ตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติรวมไปถงึ
การมป้ีายบอกวนัผลิตและวนัหมดอายุอย่างชดัเจน ในด้านราคาค านึงถึงคุณภาพของราคาที่มคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ มป้ีายบอกราคาลูกคา้ชดัเจน และราคามมีาตรฐานสากล ในดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย สามารถท าใหลู้กคา้มชี่องทางในการซือ้จ านวนมาก มคีวามสะดวกในการสัง่ซือ้ รวดเรว็และ
ตรงต่อเวลา มกีารรกัษาคุณภาพในการจดัส่งเครื่องส าอางออแกนิกทีด่ ีและในดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องส าอางออแกนิก และมชี่องทางการขายผ่าน Facebook, 



Instagram โดยเน้นการ Live สด และมกีารแจกสนิคา้ตวัอย่างใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้ดลองใช ้อกีทัง้ยงัมกีารจดั
ให้มีการสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าของรางวัล เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของ Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane (2012) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น ามาใช้ร่วมกันและน ามาใช้อย่างสอดคล้องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด เพือ่เพิม่มลูค่าใหส้นิคา้ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั (4P) 
คือ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) เพือ่เพิม่ยอดขายและพฒันาใหผู้บ้รโิภคสนใจในการซือ้สนิคา้มากยิง่ขึน้ 
 2. จากการศึกษาระดบัการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารไดค้ านึงถงึ
การตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภค โดยเน้นถงึการรบัรูห้รอืตระหนกั ใหผู้บ้รโิภค
ไดส้ามารถรบัรูว้่าตนเองมจุีดบกพร่องของใบหน้าตรงใด และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัทวงท ีร่วม
ไปถงึมกีารค านึงคุณสมบตัขิองเครื่องส าอางออแกนิกตดิทนนาน สามารถกนัน ้า กนัเหงื่อไดด้กีว่า และ
ไม่ท ารา้ยต่อสุขภาพผวิของผูบ้รโิภค ดา้นการคน้หาขอ้มลู มกีารให้ขอ้มลูเครื่องส าอางออแกนิกจากสือ่ 
ออฟไลน์ เช่น Billboard, แผ่นพับ, ป้ายโฆษณา และมีตัวแทนจ าหน่ายและเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น 
Facebook, Live สด ผ่าน Facebook, บิ้วตี้บล็อกเกอร์ ด้านการประเมินทางเลือก เน้นการค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ เน้นผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพสูงแต่ราคามคีุ้มค้า และเน้นให้
ผูบ้รโิภคไดม้ตีดัสนิใจซือ้ตามรายไดท้ีม่ ีและความสามารถจ่ายได้ มกีารน าเสนอสว่นลดหรอืของแถมเพื่อ
ตอบแทนแก่ลูกคา้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อมรการแนะน าและการรบัประกนัสนิคา้ และมพีนักงาน
ค่อยดูแลให้ขอ้มูลที่ถูกต้องแก่ผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Eisenfuhr (2011)ที่ กล่าวว่าการ
ตดัสนิใจเป็นกระบวนการในการเลอืกจากทางเลอืกต่างๆ เพือ่บรรลุผลตามทีต่้องการ ซึง่ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน 1) การรบัรู้ถึงความต้องการ ซึ่งเป็นการอุปทานที่มตี่อสนิค้าและบรกิารหรอือาจเกิดขึ้นเมื่อ
ผูบ้รโิภคเผชญิกบัปัญหาและตอ้งการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคสนิคา้และบรกิารประเภทอื่นๆ 
2) การคน้หาขอ้มลูก่อนการซือ้ เป็นการหาสบืคน้ขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ  3) การประเมนิทางเลอืก เป็น
ผู้บริโภคจะประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ก าลังจะพิจารณาซื้อ และ
เปรยีบเทยีบเพือ่หาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัตนเอง  4) การตดัสนิใจซือ้ ซึง่การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค
คอืการซื้อแบรนด์ทีต่้องการมากทีสุ่ดแต่ปัจจยัสองประการสามารถตัง้อยู่ระหว่างความตัง้ใจซื้อและการ
ตดัสนิใจ  และ 5) พฤติกรรมหลงัการซื้อ เป็นการซื้อผลิตภณัฑ์ผู้บรโิภคจะพอใจหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัของผูบ้รโิภคกบัประสทิธภิาพการรบัรูข้องผลติภณัฑ ์หากผลติภณัฑ์
ไม่ไดเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงัของผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความผดิหวงั แต่หากเป็นไปตามทีค่าดหวงัผูบ้รโิภคจะ
เกดิความพงึพอใจและหากเกนิความคาดหวงัผูบ้รโิภคจะเกดิความยนิด ี 
          3. การศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตรท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิ
กของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการซื้อ ค่าใชจ่้ายในการซื้อต่อครัง้ และช่องทาง
การซื้อ ทัง้ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ความพฤตกิรรมที่เกดิขึ้นเมื่อผู้บรโิภคท า



การซือ้ผลติภณัฑท์ีจ่ะตอ้งซือ้ถี ่เป็นผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะทัว่ไป มรีาคาต่อหน่วยต ่า มวีางจ าหน่ายทัว่ไป 
ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มบริโภคท าให้ใช้
ช่องทางออนไลน์ในการตดัสนิใจเลือกซื้อ และเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อเช่นเดียวกนัผู้บรโิภคนิยม
แหล่งทีซ่ื้อในช่องทางออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลชาต ิโตสาล (2562) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลขีองนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขต
หนองคาย ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายมคีวามถี่ในการซื้อ 
ค่าใชจ่้ายในการซือ้ต่อครัง้ และช่องทางการซือ้ ทัง้ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยจิตรา ภู่ข า (2564) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ 
กรณีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามถี่ในการ
ซือ้ ค่าใชจ่้ายในการซือ้ต่อครัง้ และช่องทางการซือ้ ทัง้ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. การศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง
ประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทัง้ 4 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความแปรปรวนของการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 76.00 แสดงให้ว่าในการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางประเภทออแกนิ
กของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้จ าหน่ายเครื่องส าอางประเภทออแกนิกจะต้องค านึงถงึปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เป็นส าคญั โดยด้านผลติภัณฑ์จะได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานของรฐั มกีารบอกวนัหมดอายุที่ชดัเจน และผลิตภณัฑ์มคีวามสวยงาม ด้านราคาจะต้องมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า มป้ีายบอกราคาชดัเจนเป็นมาตรฐานของสากล ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จะต้องมหีลากหลายช่องทาง มคีวามสะดวกรวดเรว็และรกัษาคุณภาพในการจดัสง่ และการ
ส่งเสริมทางการตลาด จะต้องการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ พนักกงานขายค่อยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
คุณสมบตัขิองเครื่องส าอางออแกนิก มกีารแจกตวัอย่างสนิค้าทดลองใช ้รวมไปถงึมกีารสะสมแต้มเพื่อ
แลกสนิคา้ของรางวลั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติรา ภู่ข า (2564) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ กรณีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสนิค้าด้านราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นภาพลกัษณ์ของสนิคา้และร้านคา้ และดา้นขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลสนิคา้และกระบวนการใหบ้รกิาร ทุก
ปัจจยัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางออนไลน์ 
 
 
 

 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

              1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางประเภทออแกนิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ควรมีการศึกษาพัฒนา
แนวทางปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทุกดา้น เพื่อส่งเสรมิยอดขายเครื่องส าอางประเภทออแกนิกให้
สงูขึน้ 
     2. จากการศึกษา และเก็บข้อมูลในครัง้นี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม
ตวัอย่างทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไปว่าควรเกบ็แบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลการวจิยัมาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลของผูบ้รโิภคในจงัหวดัต่างๆ เพื่อใหส้ามารถสรา้งกลยุทธ์ไดต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคใน
แต่ละจงัหวดัไดอ้ย่างเหมาะสม 
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