
บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี แบงการ
นําเสนอออกเปน 5 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหจากการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคา และคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
ดังนี้

การนําเสนอและผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหจากการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ แสดงดวย
ตารางท่ี 4.1
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=385) รอยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

103
282

26.80
73.20

2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ป ข้ึนไป

23
172
126
49
15

6.00
44.70
32.70
12.70
3.90

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

171
186
28

44.40
48.30
7.30

4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

96
257
32

24.90
66.80
8.30

5. อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อ่ืน ๆ

95
118
112
41
19

24.70
30.60
29.10
10.60
4.90

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท

107
170
91
17

27.80
44.20
23.60
4.40
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=385) รอยละ
7. ประเภทของเครื่องสําอาง

บํารุงผิว (Skin care)
แตงหนา (Make up)
น้ําหอม (Perfume)

187
243
159

48.6
63.1
41.3

จากตารางที่ 4.1 ผลจากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 - 30 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อยูในปริญญาตรี อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท ประเภท
ของเครื่องสําอางท่ีใชมากท่ีสุด คือ แตงหนา (Make up)

ตารางท่ี 4.2 ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศของผูใชในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศ

จํานวน
(n=385)

รอยละ ลําดับท่ี

SK II 139 36.10 1
Mac 92 23.90 2
Covermark 90 23.40 3
Revlon 86 22.30 4
Shiseido 64 16.60 5
Loreal 56 14.50 6
Cavin Klein 56 14.50 7
DKNY 53 13.8 8
Lancome 30 7.80 9
Clinique 30 7.80 10
Laura Mercier 28 7.30 11
Nars 27 7.00 12
Estee Lauder 24 6.20 13
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)

ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศ

จํานวน
(n=385)

รอยละ ลําดับท่ี

Versace 24 6.20 14
Tommy Hilfiger 23 6.00 15
Coach 22 5.70 16
Kate 17 4.40 17
Kose 17 4.40 18
Pupa 16 4.20 19
Burberry 14 3.60 20
Bobbi Brow 12 3.10 21
Redeath 7 1.80 22
Ermenegildo Zeqna 6 1.60 23
อ่ืน ๆ 5 1.30 24

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีผูใชเลือก
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ SK II, MAC และ Covermark
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงดวยตารางท่ี 4.3 - 4.10

ตารางท่ี 4.3 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวม

องคประกอบของภาพลักษณตราสินคา X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ดานคุณสมบัติ
2. ดานคุณประโยชน
3. ดานคุณคา
4. ดานวัฒนธรรม
5. ดานบุคลิกภาพ
6. ดานผูใช
7. ดานประเทศแหลงกําเนิด

4.05
3.98
3.89
3.99
3.94
3.82
3.84

0.61
0.65
0.67
0.65
0.63
0.72
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
5
2
4
7
6

รวม 3.93 0.55 มาก

จากตารางท่ี 4.3 ระดับของภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา ระดับของภาพลักษณตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานวัฒนธรรม ดานคุณประโยชน ดานบุคลิกภาพ ดานคุณคา
ดานประเทศแหลงกําเนิด และดานผูใช
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ตารางท่ี 4.4 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคณุสมบัติ

ดานคุณสมบัติ X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีเอกลักษณเฉพาะตัว 4.24 0.73 มากท่ีสุด 1

2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ีรูจัก
กวางขวางและในทิศทางท่ีดี 4.06 0.75 มาก 2

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีโลโกท่ีโดดเดน 4.03 0.80 มาก 4

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการบรรจุหีบหอของ
ผลิตภัณฑมีความสวยงามหรูหรา
และทันสมัย 4.04 0.78 มาก 3

5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีสีสันและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย 3.89 0.78 มาก 5

รวม 4.05 0.61 มาก

จากตารางท่ี 4.4 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคุณสมบัติ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
มีเอกลักษณเฉพาะตัว ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ีรูจักกวางขวาง
และในทิศทางท่ีดี ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ
มีความสวยงามหรูหราและทันสมัย ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีโลโกที่โดดเดน
และตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีสีสันรูปแบบของผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย
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ตารางท่ี 4.5 ระดับของภาพลักษณตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคณุประโยชน

ดานคุณประโยชน X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศนี้มีผลิตภัณฑ
ท่ีสามารถใชงานไดดี 4.10 0.76 มาก 1

2. ตราสินคานําเขาจากตางประเทศ
ไมโออวดสรรพคุณของผลิตภัณฑ
เกินจริง 3.86 0.81 มาก 5

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศทําใหถูกใจ 3.94 0.82 มาก 4

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศสามารถเพ่ิมความม่ันใจ 4.02 0.78 มาก 2

5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศทําใหบุคลิกภาพดูดีข้ึน 3.96 0.85 มาก 3

รวม 3.98 0.65 มาก

จากตารางท่ี 4.5 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคุณประโยชน พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ โดยเรียงจากมมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศนี้มีผลิตภัณฑท่ีสามารถใชงานไดดี ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสามารถ
เพ่ิมความม่ันใจใหกับตัวของผูใช ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศทําใหบุคลิกภาพ
ของผูใชดูดีข้ึน ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศทําใหผูใชถูกใจ และตราสินคานําเขาจาก
ตางประเทศไมโออวดสรรพคุณของผลิตภัณฑเกินจริง
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ตารางท่ี 4.6 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคุณคา

ดานคุณคา X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศคุมคาตอราคา
และการไดรับความสนใจ 3.98 0.80 มาก 1

2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศนี้ทําใหรูสึกภูมิใจ 3.87 0.80 มาก 4

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศสรางความประทับใจ 3.88 0.82 มาก 3

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีราคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณสมบัติและการใชงาน 3.85 0.83 มาก 5

5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศสะทอนถึงรสนิยม
อยางชัดเจน 3.91 0.79 มาก 2

รวม 3.89 0.67 มาก

จากตารางท่ี 4.6 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคุณคา พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
คุมคาตอราคาและการไดรับความสนใจจากผูอื่น ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
สะทอนถึงรสนิยมของผูใชไดอยางชัดเจน ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสรางความ
ประทับใจใหแกผูใช ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนี้ทําใหผูใชรูสึกภูมิใจ และตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติและการใชงาน
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ตารางท่ี 4.7 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานวัฒนธรรม

ดานวัฒนธรรม X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. พนักงานท่ีใหบริการตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4.15 0.81 มาก 1

2. พนักงานท่ีใหบริการตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
มีความเปนมิตรพรอมใหบริการ 3.91 0.74 มาก 4

3. พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศมีความรู
ความสามารถ 3.94 0.76 มาก 2

4. พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศมีความเชี่ยวชาญ
ในการใหบริการ 3.92 0.81 มาก 3

รวม 3.98 0.65 มาก

จากตารางท่ี 4.7 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานวัฒนธรรม พบวาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก พนักงานท่ีใหบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศมีมนุษยสัมพันธท่ีดี พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
มีความรูความสามารถ พนักงานท่ีบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความเชี่ยวชาญ
ในการใหบริการ และพนักงานท่ีใหบริการตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความเปนมิตร
พรอมใหบริการ
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ตารางท่ี 4.8 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบุคลิกภาพ

ดานบุคลิกภาพ X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศแสดงถึงความเปนผูนํา
ดานผลิตภัณฑ 4.01 0.75 มาก 1

2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีความนาเชื่อถือ 3.94 0.78 มาก 2

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศเปนท่ีนิยมอยูเสมอ 3.91 0.78 มาก 5

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีความมุงม่ันในการพัฒนา
สินคาใหทันสมัย 3.92 0.77 มาก 4

5. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศสามารถใชงานไดนาน 3.93 0.77 มาก 3

รวม 3.94 0.63 มาก

จากตารางท่ี 4.8 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบุคลิกภาพพบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
แสดงถึงความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีความนาเชื่อถือ
ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศสามารถใชงานไดนาน ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศมีความมุงมั่นในการพัฒนาสินคาใหทันสมัย และตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนท่ีนิยมอยูเสมอ
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ตารางท่ี 4.9 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานผูใช

ดานผูใช X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนทันสมัย 3.83 0.84 มาก 2

2. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนฉลาดเลือก 3.77 0.84 มาก 5

3. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนมีรสนิยมดี 3.80 0.84 มาก 3

4. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนมีความม่ันใจ 3.79 0.84 มาก 4

5. ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนมีความพิถีพิถัน
เอาใจใสตัวเอง 3.88 0.87 มาก 1

รวม 3.82 0.72 มาก

จากตารางท่ี 4.9 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานผูใช พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
เปนคนมีความพิถีพิถันเอาใจใสตัวเอง ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนทันสมัย
ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคนมีรสนิยมดี ผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศเปนคนมีความม่ันใจ และผูใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเปนคน
ฉลาดเลือก
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ตารางท่ี 4.10 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานประเทศแหลงกําเนิด

ดานประเทศแหลงกําเนิด X S.D.
ระดับของภาพลักษณ

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการใชเทคโนโลยี
การผลิตท่ีทันสมัย 3.93 0.77 มาก 1

2. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตทุกข้ันตอน 3.80 0.81 มาก 4

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีความรูความเขาใจ
ในข้ันตอนการผลิต 3.84 0.78 มาก 2

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ
ท่ีมีคุณภาพ 3.81 0.80 มาก 3

รวม 3.98 0.65 มาก

จากตารางท่ี 4.10 ระดับภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานประเทศแหลงกําเนิด พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
มีความรูความเขาใจในข้ันตอนการผลิต ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการผลิต
รูปแบบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตทุกข้ันตอน



61

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงดวยตารางท่ี 4.11 - 4.14

ตารางท่ี 4.11 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

องคประกอบคุณคาตราสินคา X S.D.
ระดับของคุณคา

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ดานการรูจักตราสินคา
2. ดานคุณภาพการรับรู
3. ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา

3.90
3.88
3.89

0.67
0.64
0.71

มาก
มาก
มาก

1
3
2

รวม 3.89 0.61 มาก

จากตารางท่ี 4.11 ระดับภาพลักษณของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ในภาพรวม พบวา ระดับภาพลักษณของธนาคารพาณิชย อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการรูจักตราสินคา ดานความ
เชื่อมโยงกับตราสินคา และดานคุณภาพการรับรู
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ตารางท่ี 4.12 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรูจักตราสินคา

ดานการรูจักตราสินคา X S.D.
ระดับของคุณคา

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. รูจักตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศท่ีใชเปนอยางดี 4.00 0.84 มาก 1

2. มีความคุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีใช 3.84 0.77 มาก 5

3. สามารถบอกชื่อตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีใชได 3.92 0.86 มาก 2

4. สามารถจดจําตราสินคาหรือโลโกของ
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศได 3.89 0.79 มาก 3

5. เลือกซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ท่ีรูจักตราสินคา 3.88 0.78 มาก 4

รวม 3.90 0.67 มาก

จากตารางที่ 4.12 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรูจักตราสินคา พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก รูจักตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศท่ีใชเปนอยางดี สามารถบอกชื่อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศที่ใชได
สามารถจดจําตราสินคาหรือโลโกของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศได ผูใชเลือกซื้อเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศที่รูจักตราสินคา และมีความคุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศท่ีใช
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ตารางท่ี 4.13 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคณุภาพการรับรู

ดานคุณภาพการรับรู X S.D.
ระดับของคุณคา

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีคุณภาพมาตรฐานมากกวา
เม่ือเทียบกับตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน 3.96 0.77 มาก 1

2. รับรูถึงคุณภาพในคุณสมบัติและลักษณะของ
สินคาตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ 3.84 0.78 มาก 4

3. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพอยูเสมอ 3.89 0.78 มาก 2

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีพนักงานท่ีมีความสามารถใน
การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 3.83 0.79 มาก 5

5. รูสึกม่ันใจในความสามารถการใชงานของ
ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ 3.88 0.78 มาก 3

รวม 3.88 0.64 มาก

จากตารางท่ี 4.13 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานคุณภาพการรับรู พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมีคุณภาพมาตรฐานมากกวาเม่ือเทียบกับตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน ตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพอยูเสมอ รูสึกมั่นใจ
ในความสามารถการใชงานของตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ รับรูถึงคุณภาพ
ในคุณสมบัติและลักษณะของสินคาตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ และตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีพนักงานท่ีมีความสามารถในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
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ตารางท่ี 4.14 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา

ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา X S.D.
ระดับของคุณคา

ตราสินคา
ลําดับท่ี

1. มีความผูกพันกับตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ 3.90 0.83 มาก 2

2. คุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมากกวาตราสินคา
เครื่องสําอางอ่ืน 3.84 0.85 มาก 5

3. มีความเชื่อม่ันในตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ 3.92 0.82 มาก 1

4. ไมเคยผิดหวังท่ีเลือกใชตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ 3.89 0.84 มาก 3

5. เลือกตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศท่ีสรางความภูมิใจ 3.88 0.81 มาก 4

รวม 3.88 0.71 มาก

จากตารางที่ 4.14 ระดับคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา พบวา อยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีความเชื่อม่ันในตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ มีความผูกพันกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ไมเคยผิดหวังท่ีเลือกใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ เลือกตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีสรางความภูมิใจใหแกผูใช และคุนเคยกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศมากกวาตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน
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สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงดวยตารางท่ี 4.15 - 4.20

ตารางท่ี 4.15 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวม

องคประกอบของความจงรักภักดี X S.D.
ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับท่ี

1. ดานความพึงพอใจ
2. ดานตั้งใจซื้อ
3. ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม
4. ดานบอกตอผูอ่ืน
5. ดานความออนไหวตอราคา

3.92
3.87
3.86
3.90
3.85

0.64
0.67
0.72
0.67
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
4
2
5

รวม 3.88 0.61 มาก

จากตารางที่ 4.15 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม พบวา ระดับความจงรักภักดีของผูใชอยูในระดับมาก
หากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความ
พึงพอใจ ดานบอกตอผูอ่ืน ดานตั้งใจซื้อ ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดานความออนไหวตอราคา
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ตารางท่ี 4.16 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความพึงพอใจ

ดานความพึงพอใจ X S.D.
ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับท่ี

1. มีความพึงพอใจในตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีใชอยูเปนประจํา 4.04 0.77 มาก 1

2. ชื่นชอบในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศท่ีใชอยู 3.88 0.73 มาก 4

3. ชื่นชอบในรูปลักษณของตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.90 0.79 มาก 2

4. ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศนี้ใชดีกวาตราสินคา
เครื่องสําอางอ่ืน 3.89 0.78 มาก 3

รวม 3.92 0.64 มาก

จากตารางที่ 4.16 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความพึงพอใจ พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีความพึงพอใจในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศที่ใชอยูเปนประจํา ชื่นชอบในรูปลักษณของตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนี้ใชดีกวาตราสินคาเครื่องสําอางอื่น
และชื่นชอบในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีใชอยู
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ตารางท่ี 4.17 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานตั้งใจซ้ือ

ดานตั้งใจซ้ือ X S.D.
ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับท่ี

1. มีการวางแผนในเลือกซื้อตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.91 0.74 มาก 1

2. เม่ือตองการจะเลือกซื้อเครื่องสําอาง
มีความตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีเปนอันดับแรก 3.90 0.79 มาก 2

3. มีความตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ 3.83 0.84 มาก 5

4. ไมเปลี่ยนใจไปซื้อตราสินคาอ่ืน แมตราสินคา
จะไมไดอยูในชวงสงเสริมการขาย 3.88 0.82 มาก 3

5. ไมเปลี่ยนความตั้งใจ แมวาตราสินคา
เครื่องสําอางอ่ืนมีการจัดโปรโมชั่น 3.85 0.85 มาก 4

รวม 3.87 0.67 มาก

จากตารางที่ 4.17 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานตั้งใจซื้อ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีการวางแผนในเลือกซื้อตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ เม่ือตองการจะเลือกซื้อเครื่องสําอาง มีตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศท่ีเปนอันดับแรก ไมเปลี่ยนใจไปซื้อตราสินคาอ่ืน แมตราสินคาจะไมไดอยูในชวง
สงเสริมการขาย ไมเปลี่ยนความตั้งใจ แมวาตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืนมีการจัดโปรโมชั่น และมีความ
ตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ



68

ตารางท่ี 4.18 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานซ้ือซํ้าตราสินคาเดิม

ดานซ้ือซํ้าตราสินคาเดิม
X S.D.

ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับท่ี

1. ถาจะซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไป จะเลือกซื้อ
ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศท่ีใชอยูเปนประจํา 3.95 0.80 มาก 1

2. ซื้อซ้ําตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ 3.82 0.82 มาก 3

3. ถาซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไปจะซื้อซ้ํา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.86 0.84 มาก 2

4. จะยังซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศเดิมแมจะมีผูอ่ืนแนะใหใช
ตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน 3.79 0.85 มาก 4

รวม 3.86 0.72 มาก

จากตารางที่ 4.18 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ถาจะซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไป
จะเลือกซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีใชอยูเปนประจํา ถาซื้อเครื่องสําอางครั้งตอไป
จะซื้อซ้ําเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ซื้อซ้ําตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
อยางสมํ่าเสมอ จะยังซื้อตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศเดิมแมจะมีผูอื่นแนะใหใช
ตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน
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ตารางท่ี 4.19 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบอกตอผูอ่ืน

ดานบอกตอผูอ่ืน X S.D.
ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับท่ี

1. เต็มใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 4.06 0.80 มาก 1

2. เต็มใจท่ีจะบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.87 0.78 มาก 3

3. ยินดีและเต็มใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาใช
ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ 3.89 0.84 มาก 2

4. มีการแนะนําและบอกตอแกบุคคลอ่ืน
ใหใชตราสินคานําเขาจากตางประเทศ
ท่ีใชอยูอยางแนนอน 3.84 0.83 มาก 4

5. พูดสิ่งดี ๆ เก่ียวกับตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศใหผูอ่ืนฟง 3.83 0.80 มาก 5

รวม 3.90 0.67 มาก

จากตารางที่ 4.19 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบอกตอผูอ่ืน พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก เต็มใจที่จะแนะนําใหบุคคลอื่นใชตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ยินดีและเต็มใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาใชตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ เต็มใจท่ีจะบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
มีการแนะนําและบอกตอแกบุคคลอ่ืนใหใชตราสินคานําเขาจากตางประเทศที่ใชอยูอยางแนนอน
พูดสิ่งดี ๆ เก่ียวกับตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศใหผูอ่ืนฟง
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ตารางท่ี 4.20 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความออนไหวตอราคา

ดานความออนไหวตอราคา X S.D.
ระดับความ
จงรักภักดี

ลําดับที

1. ไมมีปญหากับการข้ึนราคาของตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.85 0.83 มาก 2

2. ยอมจายเงินเพ่ิมเพ่ือใชตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ 3.83 0.84 มาก 4

3. จะยังคงใชตราสินคาเดิมของเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศแมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคา 3.84 0.85 มาก 3

4. ยินดีจะจายเพ่ิมหากตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศนัน้สามารถ
ตอบสนองความตองการได 3.86 0.85 มาก 1

รวม 3.85 0.73 มาก

จากตารางที่ 4.20 ระดับความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความออนไหวตอราคา พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ยินดีจะจายเพ่ิมหากตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศนั้นสามารถตอบสนองความตองการได ไมมีปญหากับการข้ึนราคาของตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ จะยังคงใชตราสินคาเดิมของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
แมจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ยอมจายเงินเพ่ิมเพ่ือใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
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ตอนท่ี 5 ผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคา ของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใช
เครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบสเปยรแมน (The spearman rank-difference method) แสดงดวยตารางท่ี 4.21 - 4.24
โดยกําหนดให

ภาพลักษณตราสินคา
A1 = ดานคุณสมบัติ
A2 = ดานคุณประโยชน
A3 = ดานคุณคา
A4 = ดานวัฒนธรรม
A5 = ดานบุคลิกภาพ
A6 = ดานผูใช
A7 = ประเทศแหลงกําเนิดสินคา

ความจงรักภักดีในตราสินคา
C1 = ดานความพึงพอใจ
C2 = ดานตั้งใจซื้อ
C3 = ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม
C4 = ดานบอกตอผูอ่ืน
C5 = ดาวความออนไหวตอราคา
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ตารางท่ี 4.21 สรุปการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C1 C2 C3 C4 C5

A1 1.00
มาก

(0.71**)
มาก

(0.61**)
ปานกลาง
(0.53**)

ปานกลาง
(0.56**)

ปานกลาง
(0.58**)

ปานกลาง
(0.49**)

ปานกลาง
(0.59**)

ปานกลาง
(0.55**)

ปานกลาง
(0.55**)

ปานกลาง
(0.53**)

ปานกลาง
(0.52**)

A2 - 1.00
มาก

(0.69**)
ปานกลาง
(0.57**)

มาก
(0.62**)

ปานกลาง
(0.59**)

ปานกลาง
(0.48**)

ปานกลาง
(0.55**)

ปานกลาง
(0.54**)

ปานกลาง
(0.58**)

ปานกลาง
(0.52**)

ปานกลาง
(0.54**)

A3 - 1.00
ปานกลาง
(0.57**)

มาก
(0.69**)

มาก
(0.68**)

มาก
(0.64**)

ปานกลาง
(0.54**)

ปานกลาง
(0.58**)

มาก
(0.63**)

ปานกลาง
(0.55**)

มาก
(0.61**)

A4 - 1.00
มาก

(0.66**)
ปานกลาง
(0.60**)

ปานกลาง
(0.51**)

ปานกลาง
(0.50**)

ปานกลาง
(0.56**)

ปานกลาง
(0.57**)

ปานกลาง
(0.57**)

ปานกลาง
(0.54**)

A5 - 1.00
มาก

(0.67**)
มาก

(0.65**)
ปานกลาง
(0.58**)

ปานกลาง
(0.58**)

ปานกลาง
(0.60**)

ปานกลาง
(0.57**)

ปานกลาง
(0.58**)

A6 - 1.00
มาก

(0.70**)
ปานกลาง
(0.59**)

มาก
(0.62**)

มาก
(0.64**)

ปานกลาง
(0.57**)

ปานกลาง
(0.60**)

A7 - 1.00
ปานกลาง
(0.49**)

ปานกลาง
(0.54**)

ปานกลาง
(0.56**)

ปานกลาง
(0.50**)

ปานกลาง
(0.51**)

C1 - 1.00
มาก

(0.73**)
มาก

(0.65**)
มาก

(0.65**)
มาก

(0.62**)

C2 - 1.00
มาก

(0.72**)
มาก

(0.72**)
มาก

(0.68**)

C3 - 1.00
มาก

(0.67**)
มาก

(0.69**)

C4 - 1.00
มาก

(0.72**)
C5 - 1.00

**p<0.01 72
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จากตารางท่ี 4.21 สรุปผลการวิเคราะหระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.01
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานคุณสมบัติ โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน

ดานคุณประโยชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน

ดานคุณคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
กับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพึงพอใจ ดานตั้งใจซื้อ
ดานบอกตอผูอื่น มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สวนดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดาน
ความออนไหวตอราคามีความสัมพันธอยูในระดับมาก

ดานวัฒนธรรม โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน

ดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
กับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน

ดานผูใช โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางกับ
ความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพึงพอใจ ดานบอกตอผูอื่น
และดานความออนไหวตอราคามีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สวนดานตั้งใจซื้อและดานซื้อซ้ํา
ตราสินคาเดิม มีความสัมพันธอยูในระดับมาก

ดานประเทศแหลงกําเนิด โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลางกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน
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ตารางท่ี 4.22 สรุปผลรวมการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับ
ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

รวม A รวม C

รวม A 1.00
มาก

(.786**)

รวม C
มาก

(.786**) 1.00
**p<0.01

โดยกําหนดให
รวม A = ภาพลักษณตราสินคา
รวม c = ความจงรักภักดีในตราสินคา

จากตารางท่ี 4.22 สรุปผลรวมการวิเคราะหระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก



1

ตารางท่ี 4.23 สรุปการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5

B1 1.00
มาก

(0.66**)
มาก

(0.65**)
มาก

(0.63**)
มาก

(0.61**)
ปานกลาง
(0.59**)

มาก
(0.62**)

มาก
(0.61**)

B2 - 1.00
มาก

(0.73**)
ปานกลาง
(0.60**)

มาก
(0.65**)

มาก
(0.67**)

มาก
(0.66**)

มาก
(0.63**)

B3 - 1.00
มาก

(0.63**)
มาก

(0.67**)
มาก

(0.68**)
มาก

(0.64**)
มาก

(0.63**)

C1 - 1.00
มาก

(0.73**)
มาก

(0.65**)
มาก

(0.65**)
มาก

(0.62**)

C2 - 1.00
มาก

(0.72**)
มาก

(0.72**)
มาก

(0.68**)

C3 - 1.00
มาก

(0.67**)
มาก

(0.69**)

C4 - 1.00
มาก

(0.72**)

C5 - 1.00
**p<0.01
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โดยกําหนดให
คุณคาตราสินคา

B1 = ดานการรูจักตราสินคา
B2 = ดานคุณภาพการรับรู
B3 = ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา

ความจงรักภักดีในตราสินคา
C1 = ดานความพึงพอใจ
C2 = ดานตั้งใจซื้อ
C3 = ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม
C4 = ดานบอกตอผูอ่ืน
C5 = ดานความออนไหวตอราคา

จากตารางท่ี 4.23 สรุปผลการวิเคราะหระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศ ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม มีความสัมพันธ
เชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา

ดานการรูจักตราสินคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูใน
ระดับมากกับความจงรักภักดีในตราสินคา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพึงพอใจ
ดานความตั้งใจซื้อ ดานบอกตอผูอ่ืน และดานความออนไหวตอราคา มีความสัมพันธอยูในระดับมาก
สวนดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิมมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง

ดานคุณภาพการรับรู โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก
กับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความตั้งใจซื้อ ดานบอกตอผูอ่ืน
ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดานความออนไหวตอราคามีความสัมพันธอยูในระดับมาก สวนดาน
ความพึงพอใจมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง

ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธ
อยูในระดับมากกับความจงรักภักดีในตราสินคา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธ
อยูในระดับมากทุกดาน
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ตารางท่ี 4.24 สรุปผลรวมการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

รวม B รวม C

รวม B 1.00
มาก

(.809**)

รวม C
มาก

(0.809**) 1.00
**p<0.01

โดยกําหนดให
รวม B = คุณคาตราสินคา
รวม c = ความจงรักภักดีในตราสินคา

จากตารางท่ี 4.24 สรุปผลรวมการวิเคราะหระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก


