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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เครื่องสําอางมีบทบาทมากข้ึนตอวิถีชีวิตประจําวันของคนในสังคม การเสริมสรางบุคลิกภาพ
และความงามกลายเปนสิ่งสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมได ไมวาสถานการณเศรษฐกิจจะเปนอยางไร
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตลาดเครื่องสําอางท่ีผานมามีการ
เติบโตแบบกาวกระโดดเฉลี่ย 18% ตอป โดยมีมูลคาตลาดรวม 2.1 แสนลานบาท แบงเปนตลาด
ในประเทศ 60% มูลคา 1.2 แสนลานบาทและตลาดสงออก 40% มูลคา 9 หม่ืนลานบาท (Sanoachitt,
2558) ผูบริโภคใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ท้ังความงามและผิวพรรณ จึงทําใหธุรกิจ
ประเภทนี้เติบโตอยางโดดเดน เพ่ือรองรับความตองการท่ีสูงข้ึน ขอมูลของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ไดทําการจัดอันดับธุรกิจที่โดยประเมินจาก ป 2554 -
2557 พบวา ธุรกิจท่ีเก่ียวกับสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องสําอาง เปนธุรกิจท่ีครอง
อันดับ 1 ติดตอกัน (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2558) ทําใหตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีความ
หลากหลายท้ังในเรื่องของราคาและคุณภาพท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันไดอยางชัดเจน นําไปสูการแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด
ท่ีมีมูลคามหาศาลท้ังตลาดในประเทศและนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากข้ึน (สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต,ิ 2558)

ตลาดเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศมีอัตราการเติบโตตอเนื่อง 10% ตอป มีมูลคาทาง
ตลาดป 2558รวม 22,000 ลานบาท (Marketeer, 2558) เพ่ือตอบสนองตอความตองการของรสนิยม
ของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป คานิยมท่ีมีตอตราสินคา ทําใหมูลคานําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ป พ.ศ. 2553 คิดเปนมูลคา 29,207 ลานบาท ป พ.ศ. 2554 คิดเปน
มูลคา 31,595 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 มูลคา 37,983 ลานบาท ป พ.ศ. 2556 มูลคา 42,007
ลานบาท ป พ.ศ. 2557 มูลคา 44,354 ลานบาท และในป พ.ศ. 2558 คิดเปนมูลคา 51,483 ลานบาท
โดยนําเขาเครื่องสําอางจากประเทศสิงคโปรมากท่ีสุด คิดเปน 8,411 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศ
ฝรั่งเศส คิดเปน 6,914 ลานบาท และประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปน 6,526 ลานบาท ตามลําดับ
(กรมศุลกากร, 2558)

การแขงขันอยางรุนแรงเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาดของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ตราสินคาจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จทางการตลาด เปนการเชื่อมโยงระหวางตัวสินคากับลูกคา
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ดังนั้น การสรางตราสินคาเปนเรื่องสําคัญในกลยุทธผลิตภัณฑตราสินคาท่ีรูจักแพรหลาย สามารถท่ีจะ
กําหนดราคาของสินคาใหมีราคาสูงข้ึน และเพ่ือแสดงความแตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืน (Kotler, 2003)
สงผลใหผูบริโภคซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสามารถรับรูและจดจําขอมูลเกี่ยวกับสินคา
ไดงายข้ึน (บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ, 2555) ดังนั้น ตราสินคาจึงบงบอกถึงตัวตนของผูขายและผูผลิต
ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา ไดรับสิทธิผูกขาดใหเปนผูใชชื่อตราสินคาแตเพียงผูเดียว ตราสินคา
ทําใหผูบริโภครูจักคุณภาพของสินคา และเห็นความแตกตางระหวางสินคา ทําใหผูบริโภคทราบถึง
ผลิตภัณฑใหมจากตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีอิสระตอการเลือกซื้อสินคาใดก็ได (Biel, 1997) และ
การออกแบบผลิตภัณฑมีเอกลักษณของตราสินคาท่ีแตกตางจากคูแขง ทําใหทราบถึงท่ีมาของสินคา
และปกปองคูแขงท่ีพยายามเขามาเพ่ือแยงสวนแบงทางตลาด (Aaker, 1991)

ธุรกิจเครื่องสําอางท่ีมีภาพลักษณของตราสินคาหรือบริการท่ีแข็งแกรงยังคงชวยเสริมสราง ให
เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ภาพลักษณตราสินคาเปนผลทําใหตราสินคาเกิดการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ตราสินคาเครื่องสําอางท่ีมีคุณภาพยอมเปนท่ียอมรับ ผูบริโภคมีความภูมิใจที่ได
ใชตราสินคาเครื่องสําอางนั้น ยอมจายเงินเพื่อใหไดใชตราสินคาดวยความเต็มใจ ถาตราสินคา
เครื่องสําอางนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได (รวิช เมฆสุนทรากุล, 2554)
ภาพลักษณตราสินคาของเครื่องสําอางไมวาจะทางบวกหรือทางลบ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในเชิงจิตวิทยา
ถาตราสินคามีภาพลักษณท่ีดี มีการสรางภาพลักษณอยางตอเนื่อง ภาพลักษณของตราสินคาเครื่องสําอาง
ก็ยอมสงผลตอภาพลักษณของผูใชเครื่องสําอางท่ีจะไดรับความสนใจจากสังคม นอกจากนี้ภาพลักษณ
ตราสินคาเครื่องสําอางท่ีดีจะไดรับความนาเชื่อถือไววางใจ รูสึกคุนเคยและเกิดความพึงพอใจและ
พรอมท่ีจะสนับสนุนในตราสินคานั้น ทําใหผูบริโภคไมแสวงหาตราสินคาอ่ืนมาทดแทน (อัครวิชญ
เชื้ออารย, 2556) ดังนั้นภาพลักษณตราสินคาเครื่องสําอางจึงมีความสําคัญอยางมากกับความสําเร็จ
ของธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (Kotler, 2003)

คุณคาตราสินคาของเครื่องสําอางก็เปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีนักการตลาดตองคํานึงถึง
เพ่ือพัฒนาตราสินคาใหมีคุณคาสําหรับการตลาดเชนเดียวกัน (สุพรรณี จันทรรัสมี, 2550) ตราสินคา
ท่ีมีชื่อเสียง และเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีเก่ียวกับตราสินคาเครื่องสําอาง สงผลไปถึงความตองการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน หากตราสินคาไมมีคุณคาแลวยอมไมสามารถสรางมูลคาใหกับเจาของได
ซึ่งมูลคาของตราสินคาจะเกิดข้ึนมาไดก็ตอเม่ือตราสินคานั้นมีคุณคาตอผูบริโภค (อัจฉรา มีทองแสน,
2554) ตราสินคาเครื่องสําอางที่ผูบริโภคมองเห็นวามีคุณคา ตองเปนตราสินคาที่ยอมรับในสังคม
ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอคุณสมบัติของสินคา ท่ีสามารถตอบสนองแกผูบริโภค ชื่นชอบตราสินคานั้น
รวมไปถึงความผูกพันของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาเครื่องสําอาง ความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจ
ของผูบริโภค ซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา (อัครวิชญ เชื้ออารย, 2556)
นอกจากจะเปนการจูงใจใหเกิดความเชื่อในตัวสินคาและผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคจะเกิดความรูสึก
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ในแงดกัีบเครื่องสําอางท่ีตอบสนองความตองการของผูใชดวยสิ่งท่ีตราสินคานําเสนอออกไปจนกระท่ัง
นําไปสูการซื้อในท่ีสุด (Aaker, 1991)

ความหลากหลายในตราสินคาเครื่องสําอางท้ังในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับการใช
กลยุทธทางการตลาดมากมายเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคเปลี่ยนใจหรือหันไปใชตราสินคาใหม ๆ อยูเสมอ
ความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งทางการตลาด เนื่องจากมีคูแขงขัน
ทางการตลาดเครื่องสําอางจํานวนมากไดใชกลยุทธตาง ๆ เพ่ือนําเสนอสินคาตอผูบริโภค (Aaker,
1991) ความภักดีตอตราสินคาเครื่องสําอางมีบทบาทสําคัญท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
ซึ่งถือเปนเปาหมายท่ีสําคัญทางการตลาด หากผูบริโภคมีความภักดีแลวก็เปนการยากที่จะทําให
เปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน (หมะหมูด หะยีหมัด, 2555) ความจงรักภักดีในตราสินคาจะนําไปสูความ
ไดเปรียบทางการตลาด สงผลใหผูบริโภคซื้อตราสินคาเครื่องสําอางหรือบริการซ้ํา และยังสามารถเก็บ
รักษาลูกคาใหคงอยู (Customer Retention) นอกจากจะกลายเปนฐานลูกคาท่ีม่ันคงแลวยังอาจแนะนํา
หรือเพ่ิมลูกคาใหธุรกิจเครื่องสําอางมากข้ึนโดยการแนะนําสินคาแบบปากตอปากจากผูบริโภคท่ีภักดี
อีกดวย (Assael, 1992) นอกจากนี้ หากผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางแลว
ผูบริโภคยังยินดีท่ีจะจายราคาสินคาเพ่ิมข้ึน เพราะผูบริโภคมีความภักดี มีความพึงพอใจในตราสินคา
อันจะสงผลใหธุรกิจเครื่องสําอางมีผลกําไรในระยะยาวอยางตอเนื่อง (Ehrenberg, Goodhardt
and Arwise, 1990) ดังนั้น ผูประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอางจึงตองพยายามทําความเขาใจ
เก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา และพยายามสรางความจงรักภักดี
ในตราสินคาใหเกิดข้ึน และรักษาความภักดีไวใหยั่งยืน (Nelson, 2002)

จังหวัดสุราษฎรธานีมีชองทางการจําหนายตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ท่ีหลากหลายท้ังในหางเซนทรัล โรบินสัน สหไทย และโคลี่เซี่ยม เปนตน อีกท้ังจังหวัดสุราษฎรธานี
ยังมีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีมากที่สุด
เมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากสภาพภูมิศาสตรท่ีอุดมสมบูรณและชัยภูมิท่ีเหมาะสมสงผล
ใหสุราษฎรธานี มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดแหงหนึ่งในภูมิภาคและยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญมากมาย
เปนเมืองเศรษฐกิจของภาคใตตอนบนและเปนศูนยรวมการคาตาง ๆ และยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ป 2558 จะขยายตัวท่ีรอยละ 2.7 และมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องในป 2559 คาดวาจะขยายตัว
ท่ีรอยละ 3.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการท่ีขยายตัว สงผลใหเศรษฐกิจของจังหวัดเริ่มมี
ทิศทางท่ีดีข้ึนโดยพิจารณาจากท้ังดานอุปทานและดานอุปสงค (สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี,
2558) ประกอบกับในอําเภอเมืองมีผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากท่ีสุดในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
175,140 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษางานวิจัย
ครั้งนี้ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
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ดังนั้น จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยผูวิจัยทําการศึกษาในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานี
เปนเมืองเศรษฐกิจของภาคใตตอนบนและเปนศูนยรวมการคาตาง ๆ และในอําเภอเมืองมีผูอยูอาศัย
เปนจํานวนมากท่ีสุดในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนําผลวิจัยไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในดานภาพลักษณตราสินคา
คุณคาตราสินคา และความจงรักภักดีในตราสินคาเพ่ือตอบสนองตามความตองการของผูบริโภค

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดี
ในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

2. เพ่ือศึกษาคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

3. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวดัสุราษฎรธานี

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของ
ผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

ความสําคัญของการวิจัย

1. นําไปพัฒนาและกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศ

2. ทราบระดับความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคาและความจงรักภักดี
ในตราสินคาของลูกคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการการจัดทําแผนการดําเนินงานของธุรกิจ ที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาด
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

3. เปนแนวทางในการทําใหเกิดประโยชนใหแกงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาด
เครื่องสําอาง



5

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคาและความจงรักภักดี

ในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยศึกษา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีจัดจําหนายผานหางสรรพสินคา (Counter Sale) เปนโตะ
สําหรับแสดงสินคาและมีพนักงานสงเสริมความงาม (Beauty Advisor) ประจําตามเคานเตอร
เครื่องสําอางมีหนาท่ีในการใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับเครื่องสําอางใหกับลูกคา รวมถึงการสาธิต
การใชเครื่องสําอางและแตงหนาใหกับลูกคาท่ีสนใจ

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคท่ีใชและซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
ขอบเขตดานตัวแปร

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 ภาพลักษณตราสินคาของลูกคาท่ีใชและซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา วัฒนธรรม
บุคลิกภาพ ผูใช และประเทศแหลงกําเนิด

1.2 คุณคาตราสินคาของลูกคาท่ีใชและซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย การรูจักตราสินคา คุณภาพการรับรู ความเชื่อมโยง
ตราสินคา

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี 2 ดาน ประกอบดวย ดานทัศนคติ คือ ความพอใจ ความตั้งใจซื้อ
และออนไหวตอราคา ดานพฤติกรรม คือ การซื้อซ้ํา บอกตอ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับ
ความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
แสดงตามภาพท่ี 1.1 ดังนี้
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คุณคาตราสินคา (Brand equity)
1. การรูจักตราสินคา
2. คุณภาพการรับรู
3. ความเชื่อมโยงกับตราสินคา

ความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ
1. ทัศนคติ

1.1 ความพึงพอใจ
1.2 ตั้งใจซื้อ
1.3 ความออนไหวตอราคา

2. พฤติกรรม
2.1 ซื้อซ้ํา
2.2 บอกตอ

ภาพลักษณตราสินคา (Brand image)
1. คุณสมบัติ
2. คุณประโยชน
3. คุณคา
4. วัฒนธรรม
5. บุคลิกภาพ
6. ผูใช
7. ประเทศแหลงกําเนิด

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

การวิจัยความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดี
ในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีสมมติฐาน
การวิจัยดังนี้

1. ภาพลักษณตราสินคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

2. คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
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นิยามศัพทเฉพาะ

ภาพลักษณตราสินคา (Brand image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นภายในใจของผูบริโภค
ความรูสึกในทางบวกท่ีมีตอตราสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งท่ีมีความแตกตางจากตราสินคาอ่ืน เปนคุณลักษณะ
เฉพาะของตราสินคานั้น โดยอาศัยการเชื่อมโยงตราสินคาการรับรูและประสบการณของผูบริโภค
โดยใชองคประกอบภาพลักษณ 7 ดาน คือ คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา วัฒนธรรม บุคลิกภาพ
ผูใช และประเทศแหลงกําเนิดสินคา

คุณสมบัติ (Attributes) หมายถึง เอกลักษณเฉพาะตัวของตราสินคาและผลิตภัณฑ
เปนตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในทิศทางท่ีดี มีโลโกโดดเดน มีการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ
ท่ีสวยงามหรูหราและทันสมัย มีสีสันและรูปแบบของผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย

คุณประโยชน (Benefits) หมายถึง ประโยชนจากการใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ท่ีมีผลิตภัณฑสามารถใชงานไดดี ไมโออวดสรรพคุณเกินจริง ทําใหผูใชถูกใจ เพิ่มความมั่นใจใหกับ
ผูใชเครื่องสําอาง ทําใหบุคลิกภาพของผูใชดูดีขึ้น และสามารถนําไปเปนของขวัญใหแกบุคคลอื่น
ไดอีกดวย

คุณคา (Value) หมายถึง ผลิตภัณฑของตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
คุมคาตอการไดรับความสนใจจากผูอ่ืน ทําใหผูใชรูสึกภูมิใจ และประทับใจท่ีไดใชตราสินคา ตราสินคา
มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติและการใชงาน คุมคากับคุณภาพท่ีไดรับ สะทอนถึงรสนิยมผูบริโภคได
อยางชัดเจน

วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ตราสินคาสื่อถึงวัฒนธรรมองคกรที่ถูกถายทอดออกมา
เปนองคกรท่ีดีพนักงานมีมนุษยสัมพันธ มีความเปนมิตรพรอมใหบริการ และบุคลากรมีความรูความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในการใหบริการแกผูใช

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง บุคลิกภาพของตราสินคาท่ีแสดงถึงความเปนผูนําดาน
ผลิตภัณฑ อยูในความนิยมเสมอ มีความนาเชื่อถือ มีความมุงม่ันในการพัฒนาใหทันสมัย และสามารถ
ใชงานไดนาน

ผูใช (User) หมายถึง ตราสินคาแสดงใหเห็นถึงประเภทของผูใช เชน เปนคนที่ทันสมัย
มีรสนิยมดี มีความม่ันใจ มีความพิถีพิถันเอาใจใสตัวเอง และเปนคนฉลาดเลือก เปนตน

ประเทศแหลงกําเนิด (Country of origin) หมายถึง ประเทศท่ีเปนแหลงท่ีมาของตราสินคา
มีความรูความเขาใจท่ีแตกตางไปกันตามประเทศท่ีเปนแหลงผลิตของตราสินคา สามารถบงบอกถึง
การควบคุมคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑทุกข้ันตอนและมีการผลิตท่ีทันสมัยใน แตละประเทศนั้น

คุณคาตราสินคา (Brand equity) หมายถึง คุณคาโดยรวมของตราสินคาท่ีมีความหมาย
เชิงบวกและมีมูลคาในสายตาของผูบริโภค มีเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดนของสินคา สงผลใหผูบริโภค
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เกิดความชื่นชอบ ตั้งใจและตัดสินใจซื้อสินคาชิ้นหนึ่งมากกวาสินคาอีกชิ้นหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีสินคาชิ้นนั้น
เหมือนกัน โดยใชองคประกอบคุณคาตราสินคา 3 ดาน คือ การรูจักตราสินคา คุณภาพการรับรู และ
ความเชื่อมโยงตราสินคา

การรูจักตราสินคา (Brand awareness) หมายถึง ผูใชรูจักและระลึกถึงตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ สามารถจดจําโลโกและบอกชื่อตราสินคานั้นได ผูใชจะเกิด
ความคุนเคยในตราสินคา ทําใหผูใชตัดสินใจซื้อตราสินคานั้นมากกวาตราสินคาท่ีผูบริโภคไมรูจักมากอน

คุณภาพท่ีถูกรับรู (Perceived quality) หมายถึง ผูบริโภครับรูคุณภาพโดยรวมท่ีมีตอสินคา
เปนความรูสึกท่ีมีตอตราสินคาของผูบริโภคในคุณสมบัติของสินคา ลักษณะของสินคา การผลิตสินคา
ท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการใหบริการมีประสิทธิภาพกับผูบริโภคดีเยี่ยม ผูบริโภคมีความม่ันใจวา
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานของตราสินคา

ความเช่ือมโยงตราสินคา (Brand associations) หมายถึง การเชื่อมโยงสิ่งท่ีเก่ียวของกับ
ตราสินคาทําใหผูบริโภคเขาถึงตราสินคานั้นและมีทัศนคติเชิงบวกตอตราสินคา มีความคุนเคย
ความผูกพัน รูสึกภูมิใจและมีความเชื่อม่ันในตราสินคา

ความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) หมายถึง ความรูสึกและการแสดงออกของ
ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาในเชิงบวกท้ัง 2 มิติ คือมิติเชิงทัศนคติและมิติเชิงพฤติกรรม เกิดจากประสบการณ
ในการใชสินคา มีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา มีความพึงพอใจ และตั้งใจซื้อตราสินคานั้น ซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแสดงออกมาโดยการซื้อตราสินคานั้นซ้ํา แนะนําบอกตอใหแกผูอ่ืน และเต็มใจ
ท่ีจะจายเพ่ิมใหแกสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการได

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ผูใชมีความชื่นชอบในตราสินคา ท้ังรูปลักษณและ
ความสามารถในการใชงานของสินคา จนเกิดความพึงพอใจจากการซื้อสินคารวมกับประสบการณของ
ผูใชในการใชสินคาจากตราสินคานั้นรวมอยูดวย

ตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง เปนแผนของผูใชในการเลือกซื้อตราสินคานั้น ๆ
เปนตัวเลือกแรก สามารถสะทอนนิสัยเก่ียวกับการเปลี่ยนตราสินคาได

ซ้ือซํ้า (Repeated purchase) หมายถึง พฤติกรรมของผูใชท่ีเลือกซื้อตราสินคาเดิมท่ีใช
เปนประจํา และไมเปลี่ยนใจไปซื้อตราสินคาอ่ืนถึงแมวาจะมีผูอ่ืนแนะนํา

บอกตอ (Words of mouth communications) หมายถึง ผูใชมีความเต็มใจท่ีจะแนะนํา
บอกตอใหแกผูอ่ืน และพูดในสิ่งท่ีดีเก่ียวกับตราสินคาท่ีใชใหกับผูอ่ืน

ความออนไหวตอราคา (Price sensitivity) หมายถึง ผูใชไมมีปญหาในการท่ีข้ึนราคาของ
ตราสินคา ยินดีท่ีจะจายเพ่ิมใหกับตราสินคา หากตราสินคานั้นสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได
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เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ (Imported cosmetic) หมายถึง เครื่องสําอาง
ท่ีมีตราสินคาเปนท่ีรูจัก ไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคในดานคุณภาพผลิตภัณฑและชื่อเสียง
ท่ีสั่งสมมานาน เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางกลุมเพ่ือความสวยงาม เชน สิ่งปรุงแตงท่ีใชแตงหนาหรือ
บํารุงผิว และน้ําหอม


