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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา และความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

**********************************

คําช้ีแจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา
คุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดีภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น
จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใดผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการกรอก
ขอมูลตามความเปนจริงมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล
ตอนท่ี 2 ภาพลักษณตราสินคา
ตอนท่ี 3 คุณคาตราสินคา
ตอนท่ี 4 ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบคุณเปนอยางสูง

สําหรับความรวมมือมา ณ โอกาสนี้

นางสาวกัญญวรา ไทยหาญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุด

1. เพศ
 1. ชาย  2. หญิง

2. อายุ
 1. ต่ํากวา 21 ป  2. 21 - 30 ป
 3. 31 - 40 ป  4. 41 - 50 ป
 5. 51 ปข้ึนไป

3. สถานภาพ
 1. โสด  2. สมรส/อยูดวยกัน
 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี
 3. สูงกวาปริญญาตรี

5. อาชีพ
 1. พนักงานบริษัทเอกชน  2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจสวนตัว  4. นักเรียน/นักศึกษา
 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1. ต่ํากวา 15,000 บาท  2. 15,001 - 25,000 บาท
 3. 25,001 - 50,000 บาท  4. มากกวา 50,000 บาท

7. ประเภทของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีทานใชสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
 1. บํารุงผิว (Skin care)  2. แตงหนา (Make up)
 3. น้ําหอม (Perfume)
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8. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีทานใชสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
(อ่ืน ๆ โปรดระบุยี่หอ)
 1. laura Mercier  9. Clinique  17. Cavin Klein
 2. Estee Lauder  10. Covermark  18. Versace
 3. Shiseido  11. Nars  19. Burberry
 4. Lancome  12. Pupa  20. DKNY
 5. SK II  13. Kate  21. Coach
 6. Revlon  14. Loreal  22. Tommy hilfiger
 7. Red eath  15. Mac  23. Ermenegildo Zeqna
 8. Kose  16. Bobbi Brow  24. อ่ืน ๆ ………………………..

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณตราสินคา
คําช้ีแจง ทานเห็นดวยกับประโยคในตารางดานองคประกอบภาพลักษณตราสินคาในระดับใดโปรด
แสดงความคิดเห็นของทานโดยการเลือกตัวเลขท่ีเหมาะสมในแตละขอท่ีกําหนดใหโดยท่ี 1 หมายถึง
เห็นดวยนอยท่ีสุด ระดับท่ี 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด

องคประกอบภาพลักษณตราสินคา
ระดับความคิดเห็น

ภาพลักษณตราสินคา
5 4 3 2 1

ดานคุณสมบัติ
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีเอกลักษณเฉพาะตัว
2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ีรูจัก

กวางขวางและในทิศทางท่ีดี
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีโลโกท่ีโดดเดน
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการบรรจุหีบหอ

ของผลิตภัณฑมีความสวยงามหรูหราและทันสมัย
5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีสีสันและรูปแบบ

ของผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย
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องคประกอบภาพลักษณตราสินคา
ระดับความคิดเห็น

ภาพลักษณตราสินคา
5 4 3 2 1

ดานคุณประโยชน
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนี้มีผลิตภัณฑท่ีสามารถ

ใชงานไดดี
2. ตราสินคานําเขาจากตางประเทศไมโออวดสรรพคุณของผลิตภัณฑเกินจริง
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศทําใหผูใชถูกใจ
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสามารถเพ่ิมความม่ันใจ

ใหกับตัวของผูใช
5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศทําใหบุคลิกภาพ

ของผูใชดูดีข้ึน
ดานคุณคา
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศคุมคาตอราคา

และการไดรับความสนใจจากผูอ่ืน
2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนี้ทําใหผูใชรูสึกภูมิใจ
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสรางความประทับใจ

ใหแกผูใช
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณสมบัติและการใชงาน
5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสะทอนถึงรสนิยม

ของผูใชไดอยางชัดเจน
ดานวัฒนธรรม
1. พนักงานท่ีใหบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
2. พนักงานท่ีใหบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

มีความเปนมิตรพรอมใหบริการ
3. พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

มีความรูความสามารถ
4. พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ
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องคประกอบภาพลักษณตราสินคา
ระดับความคิดเห็น

ภาพลักษณตราสินคา
5 4 3 2 1

ดานบุคลิกภาพ
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศแสดงถึงความเปนผูนํา

ดานผลิตภัณฑ
2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความนาเชื่อถือ
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนท่ีนิยมอยูเสมอ
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความมุงม่ันในการพัฒนา

สินคาใหทันสมัย
5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสามารถใชงานไดนาน
ดานผูใช
1. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนทันสมัย
2. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนฉลาดเลือก
3. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนมีรสนิยมดี
4. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนมีความม่ันใจ
5. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนมีความพิถีพิถัน

เอาใจใสตัวเอง
ประเทศแหลงกําเนิด
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการใชเทคโนโลยี

การผลิตท่ีทันสมัย
2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตทุกข้ันตอน
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความรูความเขาใจ

ในข้ันตอนการผลิต
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการผลิตรูปแบบ

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชท่ีมีตอคุณคาตราสินคา
คําช้ีแจง ทานเห็นดวยกับประโยคในตารางดานองคประกอบคุณคาตราสินคาในระดับใดโปรดแสดง
ความคิดเห็นของทานโดยการเลือกตัวเลขท่ีเหมาะสมในแตละขอท่ีกําหนดใหโดยท่ี 1 หมายถึง เห็น
ดวยนอยท่ีสุด ระดับท่ี 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด

องคประกอบของคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็น
คุณคาตราสินคา

5 4 3 2 1
การรูจักตราสินคา
1. ทานรูจักตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีทานใชเปน

อยางดี
2. ทานมีความคุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ท่ีทานใช
3. ทานสามารถบอกชื่อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ี

ทานใชได
4. ทานสามารถจดจําตราสินคาหรือโลโกของเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศได
5. ทานมักจะเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีทานรูจัก

ตราสินคา
คุณภาพการรับรู
1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน

มากกวาเม่ือเทียบกับตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน
2. ทานรับรูถึงคุณภาพในคุณสมบัติและลักษณะของสินคาตราสินคา

เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพอยูเสมอ
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีพนักงานท่ีมี

ความสามารถในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
5. ผูใชรูสึกม่ันใจในความสามารถการใชงานของตราสินคาเครื่องสําอาง

นําเขาจากตางประเทศ
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องคประกอบของคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็น
คุณคาตราสินคา

5 4 3 2 1
ความเช่ือมโยงกับตราสินคา
1. ทานมีความผูกพันกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
2. ทานคุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

มากกวาตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน
3. ทานมีความเชื่อม่ันในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
4. ทานไมเคยผิดหวังท่ีเลือกใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศ
5. ทานเลือกตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีสรางความ

ภูมิใจใหแกทานเอง

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชท่ีมีตอความจงรักภักดีในตราสินคา
คําช้ีแจง ทานเห็นดวยกับประโยคในตารางดานองคประกอบความจงรักภักดีในตราสินคาระดับใด
โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยการเลือกตัวเลขท่ีเหมาะสมในแตละขอท่ีกําหนดใหโดยท่ี 1 หมายถึง
เห็นดวยนอยท่ีสุด ระดับท่ี 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด

องคประกอบของความจงรักภักดีในตราสินคา
ระดับความคิดเห็นของความ

จงรักภักดีในตราสินคา
5 4 3 2 1

ดานความพึงพอใจ
1. ทานมีความพึงพอใจในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ท่ีใชอยูเปนประจํา
2. ทานชื่นชอบในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ท่ีทานใชอยู
3. ทานชื่นชอบในรูปลักษณของตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ
4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนี้ใชดีกวาตราสินคา

เครื่องสําอางอ่ืน
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จงรักภักดีในตราสินคา
5 4 3 2 1

ดานตั้งใจซ้ือ
1. ทานวางแผนในเลือกซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
2. เม่ือทานตองการจะเลือกซื้อเครื่องสําอาง ทานตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคา

เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีเปนอันดับแรก
3. ทานตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
4. ทานไมเปลี่ยนใจไปซื้อตราสินคาอ่ืน แมตราสินคาจะไมไดอยูในชวง

สงเสริมการขาย
5. ทานไมเปลี่ยนความตั้งใจ แมวาตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืนมีการจัด

โปรโมชั่น
ดานซ้ือซํ้าตราสินคาเดิม
1. ถาทานจะซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไป ทานเลือกซื้อตราสินคา

เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีทานใชอยูเปนประจํา
2. ทานซื้อซ้ําตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศอยาง

สมํ่าเสมอ
3. ถาทานซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไป ทานจะซื้อซ้ําเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ
4. ทานยังจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเดิม

แมจะมีผูอ่ืนแนะใหใชตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน
บอกตอผูอ่ืน
1. ทานเต็มใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ
2. ทานเต็มใจท่ีจะบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ
3. ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาทานใชตราสินคา

เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
4. ทานแนะนําและบอกตอแกบุคคลอ่ืนใหใชตราสินคานําเขา

จากตางประเทศท่ีทานใชอยูอยางแนนอน
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จงรักภักดีในตราสินคา
5 4 3 2 1

5. ทานพูดสิ่งดี ๆ เก่ียวกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ใหผูอ่ืนฟง

ความออนไหวตอราคา
1. ทานไมมีปญหากับการข้ึนราคาของตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา

จากตางประเทศ
2. ทานยอมจายเงินเพ่ิมเพ่ือใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศ
3. ทานจะยังคงใชตราสินคาเดิมของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
4. ทานยินดีจะจายเพ่ิมหากตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก

ตางประเทศนั้น สามารถตอบสนองความตองการแกทานได


