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บทคัดยอย 
  

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรู

คุณภาพมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการ

ทดสอบความเชื่อม่ันและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในประเทศไทยท่ีมี

ความสนใจท่ีจะซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกจํานวน 385 คน สถิติเชิงอนุมานท่ีใชในการ

ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 35-40 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน มากกวา 30,000 

บาทข้ึนไป ผลวิจัยพฤติกรรมพบวาซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางทีมีตราสินคาระดับโลก 1-2 ตอเดือน

ในระยะเวลา 1 ป ซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกจํานวน 2-3 ชิ้นตอครั้งในการซ้ือ 

ซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้งเปนเงิน 500-1000 บาท สวนการ

ทดลองสมมติฐานพบวา ทัศนคติสงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย ตราสินคาระดับ

โลก สงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย ดานการรับรูคุณภาพสงผลตอการตั้งใจซ้ือ

สินคาเวชสําอางของชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรวมกันพยากรณ การตั้งใจซ้ือ

สินคาเวชสําอางของชาวไทย คิดเปนรอยละ .063 
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Abstract 

This research was aimed primarily to explore the attitude, global brand and 

perceives quality affecting to cosmeceuticals purchase intention of customer in 

Thailand. Closed-ended survey questionnaires were reviewed the validity of content, 

tested for reliability, and implement to collect data 305 person in Thailand form who 

were interested to purchase cosmeceuticals products. The inferential statistics for 

hypothesis testing was regression. 

The results revealed that majority of participants were female with 35-40 

years of age. They completed bachelors’ degrees. Most of them working in private 

companies and earned average monthly incomes more than 30,000 baht. The results 

of the research on use behavior of product revealed that they will buying product 

every once or twice in one year, The will buying product with two or three pieces for 

once purchase and they was spending 500 – 1000 baht per purchase. The result of 

hypothesis testing showed that the factors affecting cosmeceuticals purchase 

intention of customer in Thailand at .05 statistically significant levels were Attitude, 

global brand and perceive quality in terms of cosmeceuticals purchase intention. 

These factors explained the effects on cosmeceuticals purchase intention of 

customer in Thailand accounting for 06.3 percent. 

Keyword: Attitude, Global brand, perceive quality, cosmeceuticals purchase intention, 

purchase intention 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

แนวโนมของคนในยุคปจจุบันใหความสําคัญกับบุคลิกภาพและความงามมากข้ึน โดยปฏิเสธ

ไมไดวาความสวย เปนแตมตอในชีวิต เปนใบเบิกทางสูสารพัดโอกาส เปนการเสริมสรางความม่ันใจ

เปนความสุขใจ และผูคนก็ถูกกระตุนตอกย้ําจนคิดวานี่ “เปนสิ่งจําเปน” ในอดีตจะมีแตสตรีวัยทํางาน

ท่ีใหความสําคัญและเปนลูกคากลุมใหญของผลิตภัณฑความงาม แตในปจจุบันกลุมลูกคาไดขยาย 

วงกวางไปในกลุมผูชายท่ีเริ่มใหความสําคัญและหันมาดูแลเอาใจใสกับ ภาพลักษณของตัวเองมากข้ึน

กลุมเด็กท่ีกําลังกาวเขาสูวัยรุนก็มีความเขาใจ และรูจักเลือกสรรสินคาท่ีเหมาะกับความตองการของ

ตัวเองมากข้ึน รวมท้ังกลุมผูสูงวัยท่ีคาดวาจะเพ่ิมจํานวนตอเนื่องข้ึนเรื่อย ๆ โดยวัดจากดัชนีความ

เชื่อม่ันของผูบริโภคมีการปรับตัวดีข้ึน เศรษฐกิจโดยรวม โอกาสหางานทําโดยรวม และรายไดใน

อนาคตตอผูบริโภคยังไมมีความม่ันใจเก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19 โอกาสในการหางานทําและรายไดในอนาคตมากนัก ท้ังนี้ ผูบริโภคยังมี

ความกังวลเก่ียวกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความผันผวนสูง

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19  ยังคงเปนตัวบั่นทอนความเชื่อม่ันโดยรวมของ

ประเทศไทยในอนาคต ผูบริโภคยังระมัดระวังการจับจายใชสอย แตเวชสําอางถือเปนสินคาท่ีมีความ

ตองการตลอดเวลา และนั่นคือเหตุผลท่ีทําใหตลาดผลิตภัณฑความสวยความงามในประเทศไทยยังคง

เติบโตอยางตอเนื่อง (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2564  

ธุรกิจความงามและสุขภาพของไทย จากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนประเทศท่ี

พรอมผลักดันใหไทยกาวสูการเปน“ศูนยกลางธุรกิจดานสุขภาพและความงามของอาเซียน” นั้น สงผล

ใหธุรกิจดังกลาวเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยการขยายตัวไดเกิดข้ึนในทุก กลุมกําลังซ้ือ

นอกจากนี้ การท่ีรายไดตอคนเพ่ิมข้ึนทําใหเกิดความคลองตัวในการจับจายใชสอย และเริ่มท่ีจะหันมา

ดูแลสุขภาพและความงามเพ่ิมข้ึนเชนกัน ท่ีสําคัญความเจริญของธุรกิจความงามของไทยยังขยาย

ศูนยกลางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูหัวเมืองเศรษฐกิจท่ัวประเทศ สงผลใหการเขาถึง

บริการสะดวกมากข้ึนกวาในอดีต และยังคงมีแนวโนมในการเติบโตแบบกาวกระโดดตอเนื่อง ในปนี้

การพัฒนากลยุทธของผูประกอบธุรกิจความงามและสุขภาพ พบวามี 2 ทิศทาง คือ การพัฒนาธุรกิจ

แบบคลอยตามแบรนดหลักในตลาด เพ่ือแบงสวนแบงทางการตลาดท่ีเติบโตอยูแลว โดยอาศัยการ

แขงขันในดานราคาเปนหัวใจในการดึงกําลังซ้ือ และอีกกลุมคือการพัฒนาจุดขายของตนเองอยางเปน

เอกลักษณและสานตอการตอบโจทยความตองการท่ีมีอยูในตลาดดวยนวัตกรรม บริการและ 
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ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ซ่ึงในสวนนี้มักพบในกลุมของบริษัทระดับใหญท่ีมีความ พรอมท้ังดาน

งบประมาณและความเชี่ยวชาญของบุคลากร (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2562  

พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในปจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลง ไปตามวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนไป มีรูปแบบการใชชีวิตท่ีแตกตางหลากหลายมากข้ึน หรือมีเอกลักษณในรูปแบบของตัวเอง

ประกอบกับเศรษฐกิจในทุนนิยมในปจจุบนัท่ีเนนการบริโภคนิยมมากข้ึน ทําใหผูบริโภคสามารถ

เลือกใชบริการในราคาท่ีหลากหลายมากข้ึน ผูบริโภคมีตัวเลือกมากข้ึน มีการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ

ตัวเลือกตาง ๆ ท่ีตางพยายามใชกลยุทธทางตลาดรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเขาถึงความตองการของ

ผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด ดังนั้นการใชชองทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จึงเปนสิ่งท่ี

ผูประกอบการใหความสนใจ เรียนรู เนื่องจากเปนชองทางท่ีสามารถเขาถึงลูกคาไดมากท่ีสุด โดย

ความมีสวนรวมกอใหเกิดความภักดีกับตราสินคา (Brand) ไดอยางมีประสิทธิผล สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตรงความตองการ และผลจากการบอกตอ (Word Of 

Mouth) ยังสามารถขยายฐานลูกคากวางมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอการเพ่ิมยอดขายไดอีกดวย อาจกลาวได

วา การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ เปนสิ่งท่ีผูประกอบการไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตอพฤติกรรมและ

ความตองการของผูบริโภคถาไมอยากตกกระแส อยากรักษาหรือขยายฐานลูกคา สรางการมีสวนรวม

อยางเหนียวแนนตอตราสินคา (Brand) เพ่ือรับมือกลุมผูบริโภคในปจจุบัน รวมท้ังสามารถเพ่ิมความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนอีกดวย (หมะหมูด หะยีหมัด, 2559  

แมวาภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19 อุตสาหกรรมความ

สวยความงามยังคงมีแนวโนมท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซ่ึงเปน

กลุมผลิตภัณฑท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ผูบริโภคใหความสนใจเปนอยางมาก จนทําใหผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางในหลากหลาย ตราสินคา มีการแขงขันการใชสื่อโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงตลาดความสวยความงามในป 2563 เติบโตตอเนื่องประมาณ 10% โดย

ชองทางออนไลนเปนปจจัยหนึ่งในการเพ่ิมรายไดชองทางการจําหนายและยอดขายเครื่องสําอาง ไมวา

จะเปนทางเฟซบุก อินสตาแกรม หรือหนาบล็อก เนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานเฟ

ซบุกนั้น ผูสนใจสามารถสั่งซ้ือสินคาไดตลอดเวลา (24 ชั่วโมง และสามารถส อบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมกับผูจําหนายไดทันที เปนการเพ่ิมความสะดวกสบายของกลุมผูบริโภคปจจุบันมากข้ึน 

(สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย, 2564  

เครื่องสําอางในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ เครื่องสําอางท่ัวไปท่ี

ใชสําหรับปรุงแตงความงาม และเวชสําอางซ่ึงเปนเครื่องสําอางท่ีใชเพ่ือการรักษา และการบํารุง โดย

ประกอบดวย 5 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณและตกแตงบน ใบหนา กลุมดูแล
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เสนผมและหนังศีรษะ กลุมดูแลสุขภาพชองปากและฟน กลุมดูแลเล็บมือและเทา และกลุมน้ําหอม

และเครื่องหอม ในประเทศไทยมีกลุมผูประกอบการท่ีจําหนายผลิตภัณฑ เครื่องสําอางอยูจํานวนมาก 

โดยแบงเปน 3 กลุมใหญ คือ (1 กลุมผูจําหนายผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศและใชตรายี่หอของคน

ไทย โดยสวนใหญจะเปนเครื่องสําอางประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ (2 กลุมผูจําหนายเครื่องสําอาง

ท่ีผลิตในประเทศ โดยไดรับลิขสิทธิ์ใชเครื่องหมายการคา จากบริษัทแมในตางประเทศ สวนใหญเปน

เครื่องสําอางในกลุมท่ีใชเพ่ือทําความสะอาด เชน แชมพู ยาสีฟน ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย เปนตน 

และ (3 กลุมผูจําหนายเครื่องสําอางท่ีผลิตในตางประเทศนําเขาจากตางประเทศโดยตรง สวนใหญ

เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางกลุมเพ่ือความสวยงาม เชน ผลิตภัณฑแตงหนา บํารุงผิว และ น้ําหอมเปน

ตน (สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย, 2564  

แตอยางไรก็ตาม จากกระแสโลกาภิวัตน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง ในสวนตางๆ ของโลกใหมีความเหมือนกันหรือมีความสัมพันธใกลชิดประหนึ่งเปน

ประเทศเดียวกัน รวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย ทําใหการติดตอสื่อสาร

ตลอดจนการเดินทางขนสงขามทวีปกลายเปนเรื่องงาย ดวยสนามแขงขันทางการคาท่ีพัฒนาไปสูการ

ไรขอจํากัดเรื่องขอบเขต เปดโอกาสใหตราสินคาจํานวนมากมีความพยายามในการแสวงหา

ความกาวหนา หาตลาดใหมๆ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการหาผลกําไรทางการคา โดยเฉพาะในชวง 3 

ทศวรรษท่ีผานมา การคาระหวางประเทศนั้นไดเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว สินคาท่ีผลิตในประเทศหนึ่ง

กลายเปนท่ีนิยม และเปนท่ีตองการของผูบริโภคในอีกประเทศหนึ่ง ขณะเดียวกันจํานวนบริษัทขาม

ชาติท่ัวท้ังโลกมีมากข้ึนกวาเดิม 2 เทา เพ่ิมเปนจํานวนกวา 63,000 แหง บริษัทขามชาติหลายบริษัท

กลายเปนยักษใหญในวงการธุรกิจ ( Kotler and Armstrong, 2014, pp. 552-553 ดังปรากฏใน

การจัดอันดับ 100 ตราสินคา ท่ีมีมูลคาสูงสุดในโลก โดยบริษัท Interbrand ซ่ึงเปนบริษัทชั้นนําระดับ

โลกท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสรางตราสินคา การจัดอันดับตราสินคานี้พิจารณาจากคุณสมบัติของ

ตราสินคาท่ีมีความเปนระดับโลกอยางแทจริง กลาวคือ เปนตราสินคาท่ีประสบความสําเร็จในการ

เอาชนะพรมแดนทางดานภูมิศาสตรและวัฒนธรรม โดยใชเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 1 เปนตรา

สินคาท่ี 1 ใน 3 ของยอดขายตองเกิดข้ึนนอกประเทศบานเกิด 2 เปนตราสินคาท่ีมีความสําคัญใน

ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ รวมถึงครอบคลุมขอบเขตทางภูมิศาสตรในตลาดท่ีเกิดใหม 3 เปน

ตราสินคาท่ีเปดเผยขอมูลทางดานการเงินและการตลาดตอสาธารณชน 4 ผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการ

ทําการตลาดถูกคาดการณวาเปนปจจัยทางดานบวกท่ีสงผลระยะยาวตอเงินทุนของบริษัท และ 5 

เปนตราสินคาท่ีผูบริโภคในเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ัวโลกรูจัก (Interbrand, 2015  

นอกจากนี้ จากการจัดอันดับมูลคาตราสินคาท่ีสูงสุดประจําป ค.ศ. 2015 ท่ีผานมา พบวา 5 

อันดับแรกของตราสินคาท่ีมีมูลคาสูงสุดในโลกเปนตราสินคาคงทนประเภทเทคโนโลยีถึง 4 อันดับ 

และมีตราสินคาไมคงทนประเภทอุปโภค 1 ตราสินคา โดยอันดับ 1 ไดแก ตราสินคา Apple ซ่ึงเปน
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สินคาคงทน ประเภทเทคโนโลยีการสื่อสาร มีมูลคาทางการตลาดสูงท่ีสุดถึงกวา 170 พันลานดอลลาร

สหรัฐ ซ่ึงท้ิงหางตราสินคา Google ท่ีตามมาเปนอันดับ 2 ถึงเกือบ 5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

ในขณะท่ีตราสินคา Coca-Cola ท่ีตามมาเปนอันดับ 3 เปนตราสินคาไมคงทน ประเภทเครื่องดื่ม

เพียงตราสินคาเดียวท่ีติดใน 5 อันดับสูงสุด มีมูลคาทางการตลาด 78,423 ลานดอลลารสหรัฐ จากนั้น

จึงตามมาดวยอันดับท่ี 4 ตราสินคา Microsoft มีมูลคาทางการตลาด 67,670ลานดอลลารสหรัฐ และ 

อันดับท่ี 5 IBM 65,095 ลานดอลลารสหรัฐ ความสําเร็จของบรรดาตราสินคาระดับโลกเหลานี้ได

กลายมาเปนแรงผลักดันใหบริษัทอ่ืนๆ พยายามพัฒนาตราสินคาของตนเองดวย อาจกลาวไดวา จาก

การจัดอันดับดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็นวา “ความเปนตราสินคาระดับโลก (Global Brand) ”  

มีความสําคัญ ในแงของความมีคุณภาพและศักยภาพในการทําการตลาดไปยังผูบริโภคในหลากหลาย

ประเทศ อยางไรก็ตาม ยังมีตราสินคาอีกเปนจํานวนมากท่ีผูบริโภคสามารถรับรูไดถึงความเปนระดับ

โลก แมวาตราสินคานั้นอาจไมไดมีคุณสมบัติตามเกณฑการจัดอันดับตราสินคาของบริษัท 

Interbrand เลยก็ตาม   

ดวยเหตุนี้ทําใหมีนักวิจัยจํานวนหนึ่ง (Alden, Steenkamp and Batra, 1999, p. 77; 

Ozsomer, 2012, pp.72-78; Steenkamp, Batra and Alden, 2003, p. 54 สนใจศึกษา

คุณสมบัติของ “ความเปนระดับโลก” วาแทจริงแลว ความเปนระดับโลกของตราสินคาท่ีผูบริโภครับรู

นั้น มีผลกระทบอยางไรตอผูบริโภค โดยจากงานวิจัยของ Steenkamp, Batra และ Alden (2003, 

p. 55 ; Holt, Quelch  และ Taylor (2004, pp. 71-72 ; Akram, Merunka และ Akram (2011, 

pp. 294-295 พบวา ความเปนตราสินคาระดับโลกนั้นมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพตราสินคา  และ

ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคดวย ฉะนั้นความเปนระดับโลก จึงเปนคุณลักษณะ หรือภาพลักษณหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญสําหรับตราสินคาท่ีตองการพัฒนาตนเองเพ่ือการแขงขันกับตราสินคาตางประเทศใน

ระดับทองถ่ินและในระดับนานาชาติ เนื่องจากความเปนตราสินคาระดับโลกเปนสัญลักษณหนึ่งของ

ความมีคุณภาพ (Holt, Quelch andTaylor, 2004, p. 71 และวัฒนธรรมในอุดมคติ คือการทําให

ผูบริโภครูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของความยิ่งใหญ ดวยการเชื่อมโยงผูบริโภคเขาเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมผูบริโภคระดับโลก หรือ Global Consumer Culture (Steenkamp, Batra and Alden, 

2003, p. 55 และคุณคาตราสินคาท้ัง 5 ดานมีความสําคัญและสงผลตอการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

ไดแก การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) การรับรูคุณภาพตราสินคา (Perceived 

Quality) การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyalty) และทรัพยสินอ่ืน (Other Proprietary Brand Asset) มีความสัมพันธกันในทุก ๆ ดาน  

ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 และความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ (ฉัตรชัย พิศพล, 2563, น.75  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา ทัศนคติ ตราสินคาสากล และการรับรูคุณภาพท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย เพ่ือตอบโจทยรสนิยมของผูบริโภคท่ีชื่นชอบผลิตภัณฑ
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ความสวยความงาม เพ่ือเปนความรูเปนแนวทางใหผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ประเทศไทย สามารถนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปปรับใชไดเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนิน

ธุรกิจเพ่ือใหตอบรับกับแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยตอการเลือกซ้ือตราสินคาในกลุมสินคาประเภท

เวชสําอางของชาวไทย 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาตราสินคาระดับโลกมีอิทธิผลตอการซ้ือสินคากลุมประเภทเวชสําอางของ 

ชาวไทย 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาการรับรูคุณภาพของผูบริโภคชาวไทยมีอิทธิตอการซ้ือสินคากลุมประเภทเวช

สําอางของชาวไทย 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

โดยเลือกใชการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนมาและกําหนดกลุมเปาหมายและเนื้อหา

ในการวิจัยศึกษาไดแก 

 1.3.1 ประชากรท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอาง

ตราสินคาระดับโลก 

 1.3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตรา

สินคาระดับโลก ท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงใชการคํานวณตามสูตรไมทราบจํานวน

ประชากรของ Cochran (Cochran, 1977 ท่ีระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อน

ของการสุมตัวอยางท่ี ระดับ .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 

1.3.3 ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยไดแก  

ตัวแปรอิสระ คือ  

 - ทัศนคติตอตราสินคาระดับโลก  

 - การรับรูตราสินคาระดับโลก 

 - การรับรูคุณภาพ 

ตัวแปรตาม คือ  

 - การตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางสากลของชาวไทย  

 1.3.4 ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต เดือน เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2563  
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 ผูประกอบการไดทราบถึงพฤติกรรมทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยในการเลือกซ้ือสินคา

เวชสําอางตราสินคาระดับโลก 

 1.4.2 ผูประกอบการดานเวชสําอาง สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางใน

การชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมความสนใจของผูบริโภคได 

  1.4.3 นักวิชาการท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาผลิตเวชสําอาง สามารถนําไปปรับปรุงการ

วิจัยผลิตภัณฑใหมเพ่ือแกไขปญหาผิวพรรณใหตรงกับความตองการของผูบริโภคชาวไทยตอไป 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.5.1 เวชสําอาง หมายถึง Cosmetics (เครื่องสําอาง + Pharmaceuticals (ยา, เก่ียวกับ

ยา, เก่ียวกับเภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติท้ังของเครื่องสําอางและยาเขาไวดวยกัน  

 1.5.2 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคชาวไทยท่ีมีตอสินคาเวชสําอางตราสินคา

ระดับโลก ไดแก การผลิตท่ีไดมาตรฐาน การทดสอบท่ีไดมาตรฐานกอนนํามาจัดจําหนาย ความชอบที

มีตอเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศ ชื่อเสียงของตราสินคา ความภูมิใจในการเลือกซ้ือสินคา และการ

ไดรับคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคาท่ีจายไป เปนตน 

 1.5.3 ตราสินคา หมายถึง ลักษณะในเชิงสัญลักษณท่ีเจาของผลิตภัณฑ หรือนักการตลาด

ของผลิตภัณฑและบริการดังกลาวไดพัฒนาข้ึนมาในฐานะตัวแทนของสินคา โดยจะเปนสิ่งท่ีชวยใน

การสรางการจดจํา การนําเสนอภาพสะทอนของผลิตภัณฑและบริการของบริษัท และมีสวนในการ

สรางประสบการณรวมกับกลุมเปาหมาย (วิทวัส ชัยปาณี, 2546  

 1.5.4 ตราสินคาระดับโลก (Global Brand ) หมายถึง ตราสินคาท่ีเปนท่ีรูจักในระดับโลก ไม

มี พรมแดนของความแตกต่างของสินคา้และบริการเป็นตวัขวางกัน้มีการสรา้งตราสินคา้ ใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ระหวา่งเขตพืน้ท่ีท่ีตา่งกนัท่ีจะเป็นกติกา เพ่ือคงความหมาย ของการเป็นตราสินคา้สากล 

โดยท่ีจะมีทิศทางการตลาดไปในรูปแบบเดียวกนัหรือก็อาจไดร้บัผลกระทบจากการนาํเสนออ่ืน ๆ ไมว่า่

จะ เป็นการโฆษณา ลกัษณะการสื่อสาร แตย่งัคงสรา้งความแตกตา่งในบางเรื่องใหเ้ช่ือมโยง เขา้สู้

เรื่องราวของแตล่ะทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการสรา้งตลาดขึน้ใหไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ (ปฐมพงษ ์อรรคศรี, 2548 ) 

 1.5.5 การรับรูคุณภาพ หมายถึง ทัศนคติท่ีผานการกลั่นกรองความคาดหวังของผูบริโภคกับ

ประสิทธิภาพท่ีแทจริงท่ีไดรับ (Parasuraman et al, 1985) 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหัวขอ ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรู

คุณภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย” มีการศึกษางานเอกสารท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ  

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก 

 2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูคุณภาพ 

 2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือ 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6 สมมติฐานและกรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

 

2.1 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 

นิยามเก่ียวกับทัศนคติ 

รุงนภา (2536) ทัศนคติ หมายถึง รูปแบบหนึ่งขององคความรู เฉพาะบุคคลท่ีมีความเขาใจ

จากประสบการณและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ท่ีเติบโตข้ึนมา สงผลใหการตอบสนองและการกระทําตอ

สิ่งตาง ๆ มีการแสดงออกท่ีแตกตางกันท้ังในเชิงการยอมรับหรือการไมพอใจในสิ่งเหลานั้น ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

จะถูกแสดงออกมาทางพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

 โบว ฮุสตันและทริล อางใน มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ (2551) อธิบายถึงทัศนคติ คือทิศทาง

ทางความรูสึกของบุคคลเฉพาะเจาะจงตอผลิตภัณฑ และบริการ หรือความคิดเห็นท่ีไดรับโดยสามารถ

เปนไดท้ังในเชิงบวก หรือลบไดตามความคิดเห็นและมุมมองของบุคคลนั้น ซ่ึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ี

แตกตางกันเฉพาะตัวบุคคล เชน กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หรือการบอกตอของผูบริโภค 

Zajonc and Markus (1982  ทัศนคติถือเปนโครงสรางสรุปท่ีหมายรวมถึงความรูสึก

โดยรวมท่ีสงผลตอหรือการตัดสินประเมินผลเก่ียวกับบุคคลวัตถุหรือปญหา 

Fazio (1986) ทัศนคติเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

พวกเขาอางถึงชุดของความเชื่อความรูความเขาใจประสบการณและอารมณท่ีสะทอนการประเมินของ

สิ่งเรา (ผลิตภัณฑความคิดบุคคลหรือเหตุการณ และสอดคลองกับโครงสรางทางจิตวิทยาท่ีซับซอน

สวนหนึ่งของเครือขายเชื่อมโยงท่ีสรางข้ึนโดยจิตใจมนุษย 
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Aaker and Keller (1990 ทัศนคติอาจเก่ียวของกับคุณภาพของแบรนดเม่ือความพอดี

ระหวางความดีของสองสิ่ง 

Petty et al. (1991) ทัศนคติสามารถมองเห็นเปนการแสดงออกของการประเมินวัตถุท่ัวโลก

ของบุคคล` 

Eagly and Chaiken (1993) แนวคิดทัศนคติถูกกําหนดใหเปนแนวโนมทางจิตวิทยาท่ีแสดง

โดยการประเมินเอนทิตีเฉพาะท่ีมีระดับของความโปรดปรานหรือความไมพอใจ 

Kim and Hunter (1993) ทัศนคติเปนลักษณะพ้ืนฐานของผูบริโภคและอาจเปนอุปสรรค 

(ถาเปนลบ หรือเปนประโยชน (ถาเปนบวก สําหรับนักการตลาด จากมุมมองของผูบริโภคทัศนคติ

เปนสารตั้งตนของความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรม 

Ramayah et al. (2010) ทัศนคติเปนพฤติกรรมเฉพาะสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับการประเมิน

สิ่งชอบหรือไมชอบ ทัศนคติยังรวมถึงพฤติกรรมและการรับรู 

 แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

Allport (1937) ทัศนคติเปนแนวคิดทางจิตวิทยาซ่ึงหมายถึงการประเมินบุคคลของวัตถุ

สถานท่ีและปญหาและการประเมินนี้อาจเปนบวกหรือลบ (ดีหรือราย  

ประภา เพ็ญสุวรรณ (2520 อธิบายจุดเริ่มตนของทัศนคติมีแหลงกําเนิด ( Source of 

Attitude) จากการสรางความเขาใจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมกัน (Learning) โดยมีท่ีมาจาก 

1.ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เปนแหลงกําเนิดจากการท่ีบุคคลไดรับ

ประสบการณท่ีมีความเก่ียวของกับเหตุการณบางอยางท่ีมีผลไดท้ังในเชิงบวกและลบ ซ่ึงกลายเปนสิ่ง

ท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคลภายในจิตใจในการประเมินสิ่งตาง ๆ เม่ือเจอสิ่งท่ีคลายกัน 

2. การติดตอสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) เปนแหลงกําเนิดท่ีมี

ผลจากขอมูลของผูอ่ืนท่ีทําใหเกิด ทัศนคติ  

3. สิ่งท่ีเปนแบบอยาง (Models) เปนแหลงกําเนิดจากการเลียนแบบบุคคลท่ีมีอิทธิพลสงผล

ตอการสรางทัศนคติเฉพาะ 

4. ความเก่ียวของกับสถาบัน (Institutional Factors) เปนแหลงกําเนิดจากตัวสถาบันท่ี

นําไปสูมุมมองของบุคคลท่ีหลากหลายจนเกิดกลุมทัศนคติมาสรางชุดความคิดเห็นเฉพาะของบุคคล  
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องคประกอบของทัศนคติ 

 1. องคประกอบดานความเขาใจ (Cognitive component) เปนองคประกอบของบุคคลท่ี

ประกอบไปดวยองคความรู (Knowledge ความเชื่อเฉพาะสวนบุคคล ( Beliefs) และองคประกอบ

ดานการรับรู (Perception รวมกั นกับชุดความคิดท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ (Schiffman & Kanuk, 2007) 

องคประกอบดานความเขาใจถือไดวาเปนองคประกอบแรกสุดของทัศนคติท่ีเกิดข้ึนแตกตางตาม

ความรูและความเชื่อของตัวบุคคลท่ีมีความจําเพาะ รวมกับการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ มา

ประกอบการทําความเขาใจ และความเชื่อถือเหลานั้น ซ่ึงจะสะทอนมุมมองความคิดเห็นจากความ

เขาใจโดยแสดงออกในพฤติกรรมการใหความคิดเห็นท่ีเปนความเขาใจของตัวเองเปนการเฉพาะ 

            2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) เปนองคประกอบของบุคคลท่ีมี

แหลงกําเนิดจากอารมณความรูสึก (Emotional ตอชุดความคิดและมุมมองความคิดเห็นตอสิ่งตาง ๆ 

(Schiffman & Kanuk, 2007) อารมณความรูสึกถือไดวาเปนลักษณะพ้ืนฐานของตัวบุคคลท่ีใน

ทางการวิจัยถือไดวาเปนลักษณะทางจิตวิทยาเฉพาะตัวบุคคลท่ีใชในการประเมินสิ่งของ หรือสิ่งตาง ๆ 

ท่ีมีโอกาสเขามากระทําตอมุมมองความคิดเห็นในบุคคลเหลานั้น ซ่ึงถูกนํามาใชในการประเมินหรือ

การแสดงออกวาสิ่งเหลานั้นตัวบุคคลไดตัดสินไปวาดี หรือไมดี ไปแลวโดยถือไดวาเปนองคประกอบท่ี

มีความจําเพาะบุคคลมากท่ีสุด 

             3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Conative component) เปนองคประกอบสวนสุดทายท่ี

ไดรับผลกระทบจากองคประกอบดานความเขาใจและดานความรูสึกนํามาสูการแสดงออกในเชิง

พฤติกรรมท่ีมาจากทัศนคติดังกลาวโดยพฤติกรรมในการศึกษาครั้งนี้คือความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Intention 

to buy) (Schiffman & Kanuk, 2007) โดยองคประกอบดานพฤติกรรมเปนการนําความเขาใจ

เฉพาะบุคคลมาสรางมุมมองความคิดเห็นและถูกนํามาประเมินดวยความรูสึกกอนนําไปสูการตัดสินใน

สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเชนการประเมินการตัดสินใจซ้ือหรือใชผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 

 จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2547  ไดนําเสนอคุณลักษณะของทัศนคติไว 6 รูปแบบไดแก 

 1. ทัศนคติ สามารถท่ีเรียนรูได โดยมีความหลากหลายท่ีมาของแหลงความรู โดยมาใน

รูปแบบของอิทธิพลและประสบการณท่ีไดรับท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงปจจัยทางสังคมถือไดวามี

สวนของคุณลักษณะของทัศนคติท่ีใชในการเรียนรูท่ีหลากหลายมากท่ีสุด 

 2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) เปนคุณลักษณะท่ีตัวบุคคล

ท่ีจะเกิดทัศนคติมีชุดความคิดเฉพาะของตัวเองตอสิ่งตาง ๆ และสิ่งท่ีคลายคลึงกันโดยข้ึนอยูกับสถาน 

การณและความตองการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงชุดความคิดดังกลาวจะถูกนํามาใชในการประเมิน

เม่ือเกิดเหตุการณและการตัดสินใจตาง ๆ ท่ีมีความคลายคลึงกัน 

 3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม (quality and intensity เปนรูปแบบของชุดความคิด

ของตัวบุคคลท่ีแสดงออกในลักษณะของความม่ันคง เขมแข็งตอสิ่งตาง ๆ ท่ีกําลังจะแสดงออกและ
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เรียนรู โดยความเขมและคุณภาพของทัศนคติบงบอกถึงความมุงม่ัน และความม่ันใจในการตัดสินใจสิ่ง

ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน และพรอมท่ีจะเชื่อในความคิดของตัวเองเปนหลักตามความเขมดังกลาว 

 4. ทัศนคติความคงทนไมเปลี่ยนงาย (permanence เปนทัศนคติท่ีมีความคลายกับเรื่อง

ความเขม โดยเปนสิ่งท่ีแสดงออกผานชุดความคิดท่ีถูกย้ําเตือน หรือไดรับการพิสูจนในสถานการณตาง 

ๆ ท่ีสนับสนุนมุมมองความคิดเห็นดังกลาว สงผลใหในเชิงพฤติกรรมมีความเชื่อม่ันในความคิดเห็นของ

ตัวเอง ซ่ึงหากเยอะเกินไป จะกลายเปนการไมฟงและไมเกิดการเปดรับความคิดเห็นได 

  5. ทัศนคติตองมีสิ่งท่ีหมายถึง (attitude object) เปนคุณลักษณะของการตีความหมายของ

ชุดความคิดเห็นเฉพาะของบุคคลนั้น ๆ ตอสิ่งตาง ๆ 

 6. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ เปนลักษณะของการเชื่อมโยงของชุดความคิดเห็นโดยสวน

ใหญมาในรูปแบบแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีทําใหทัศนคติดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนและเกิดการกระตุนให

เปลี่ยนแปลงไป 

 จากแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติขางตนสรุปไดวา ทัศนคติเปนแนวคิดทางจิตวิทยา ผานการ

ประเมินบุคคลของวัตถุสถานท่ีและปญหาและการประเมินอาจเปนบวกหรือลบ (ดีหรือราย  

(Allport, 1937) ผานองคประกอบของทัศนคติ 3 สวน โดยสวนแรกคือ ความเขาใจท่ีแสดงถึงองค

ความรู ความเชื่อเฉพาะบุคคลและการตระหนักเฉพาะตัวบุคคลท่ีมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สวน

ท่ีสององคประกอบดานความรูสึกของตัวบุคคลท่ีมีตอมุมมองความคิดเห็นเปนการเฉพาะตอสิ่งนั้น ๆ 

โดยตัวบุคคลมีการตีความประเมินและสรางชุดความคิดเห็นภายในใจข้ึนวาชอบหรือไมชอบ และสวน

สุดทายสวนท่ีสามองคประกอบดานพฤติกรรมเปนการแสดงออกความนาจะเปนหรือโอกาสท่ี

พฤติกรรมของผูบริโภคถูกแสดงออกมาตามมุมมองดานทัศนคติซ่ึงมีลักษณะของพฤติกรรมท่ี

หลากหลายออกไป เชนความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Schiffman & Kanuk, 2007) 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวตราสินคาระดับโลก (Global Brand) 

นิยามเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก 

American Marketing Association (1995) ไดใหคําจํากัดความคําวา ตราสินคา คือ ชื่อ คํา

เรียก การออกแบบ สัญลักษณ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีใชระบุผลิตภัณฑและบริการอยางใดอยางหนึ่งของผูคา

เพ่ือทําใหมีความแตกตางจากผูขายรายอ่ืน 

Yip (1999 แบรนดระดับโลกอาจมีแนวคิดเปนแบรนดท่ีผูบริโภคสามารถคนหาภายใตชื่อ

เดียวกันในหลายประเทศดวยกลยุทธทางการตลาดท่ีไดมาตรฐาน 

 Steenkamp et al. (2003) แบรนดจะถือวาอยูในระดับโลกหากผูบริโภคเชื่อวาแบรนด

ดังกลาวมีจําหนายในหลายประเทศและเปนท่ีรูจักท่ัวโลก 
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Van Gelder (2003) กําหนดตราสินคาระดับโลกใหเปนแบรนดท่ีมีใหบริการในหลายภูมิภาค

โดยไมมีขอกําหนดของทวีป 

Schuiling and Kapferer (2004) ตราสินคาระดับโลกเปนแบรนดท่ีพบไดในหลายประเทศ

ท่ัวโลกภายใตชื่อเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑเดียวกันและโดยท่ัวไปจะดําเนินงานภายใตกลยุทธการวาง

ตําแหนงเดียวกัน (หรือคลายกัน  

 Alden et al. (2006) ผูบริโภครับรูตราสินคาระดับโลกเม่ือพวกเขาเชื่อวาแบรนดนั้นทํา

การตลาดและไดรับการยอมรับวาเปนแบรนดระดับโลกในหลาย ๆ ประเทศ 

 Özsomer and Altaras (2008) ตราสินคาระดับโลก หมายถึง ลักษณะของตราสินคาตามท่ี

กําหนดโดยธุรกิจ และความเปนตราสินคาระดับโลก หมายถึงลักษณะของการจดจําตราสินคาของ

ผูบริโภค 

 Dimofte et al. (2010) ตราสินคาะดับโลกมีความหมายมากกวาการเปนผูนําในตลาด  

ท่ีสําคัญกวานั้นพวกเขาไดรับการยอมรับและยอมรับในระดับโลก 

แนวความคิดเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก 

Randall (2000 อธิบายถึงท่ีมาของตราสินคาระดับโลก  เปนผลจากผลิตภัณฑท่ีตองการ 

ใหมีประโยชนทางดานหนาท่ีการใชสอย (Function Benefit) รวมกับการพัฒนาคุณคาเพ่ิม  

(Value Added) ซ่ึงผูบริโภคมีการประเมินความเหมาะสมในคุณคากับราคาท่ีจะจายอยางมีเชิงเหตุผล 

(Rational) และจับตองได (Tangible) ไปจนถึงคุณคาเพ่ิม ทางดานสัญลักษณ (Symbolic) ใน

ลักษณะเชิงอารมณ (Emotional) และไมสามารถจับตองได (Intangible) ซ่ึงสัมพันธกับคุณสมบัติ

ของแตละตราสินคาโดยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองอาศัยการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  

Keller (2013) กลาววาตราสินคาเปนมากกวาผลิตภัณฑ เพราะตราสินคามีมิติท่ีแตกตาง

ในทางใดทางหนึ่งจากตราสินคาอ่ืน ๆ ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเหมือนกัน ความ

แตกตางใด ๆนั้นเก่ียวของกับสิ่งท่ีจับตองกับการใชเหตุผล เชนการทํางานของผลิตภัณฑของตราสินคา 

หรืออาจจะอยูในเชิงสัญลักษณ สิ่งท่ีจับตองไมได เชน ตัวแทนของตราสินคา 

 นอกจากนั้นตราสินคามีความซับซอน สามารถสื่อความหมายไดถึง 6 ระดับ ไดแก 

1. คุณลักษณะ (Attributes) ตราสินคาทําใหใหผูบริโภคสามารถนึกคุณลักษณะของสินคา 

2. คุณประโยชน (Benefits  คุณลักษณะสามารถถายทอดคุณประโยชนเชิงหนาท่ีและ

คุณประโยชนเชิงอารมณ 

3. คุณคา (Values) ตราสินคาสามารถบอกเลาบางอยางท่ีเก่ียวของกับคุณคาของผูผลิต 

4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาสามารถนําเสนอวัฒนธรรม 

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาสามารถแสดงบุคลิกภาพ 

ผูใช (User) ตราสินคาบงบอกไดวาใครคือผูใช และมีลักษณะอยางไร 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMR-01-2012-0001/full/html#b30
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 Hankinson and Cowking (1996 กําหนดตราสินคาระดับโดลกวาตราสินคานั้นมีความ

สอดคลองตรงกับตําแหนงโจทยและกําหนดสินคา 

Craig and Douglas (2000) ตราสินคาระดับโลกมีใหสําหรับผูบริโภคภายใตชื่อเดียวกันใน

หลายประเทศและโดยท่ัวไปมีกลยุทธทางการตลาดท่ีคลายคลึงและประสานงานจากสวนกลาง พวก

เขามีการเขาถึงทางภูมิศาสตรอยางกวางขวางเปนท่ีรับรูของผูบริโภคในระดับโลกและมีการวาง

ตําแหนงและภาพลักษณท่ีเหมือนกันท่ัวโลก  

 Levitt (1983) การเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกจะใหโอกาสท่ีดีสําหรับนักการตลาดระดับโลกท่ีมีแบ

รนดระดับโลก เนื่องจากขอเสนอระดับโลกเหลานี้สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนของการประหยัดตอ

ขนาด ตัวอยางเชน โดยการนําเสนอแบรนดเดียวกันใหกับผูบริโภคท่ัวโลกมากกวาไปยังประเทศใด

ประเทศหนึ่งนักการตลาดสามารถไดรับผลพลอยไดจากการประหยัดจากขนาด ผานมาตรฐานการ

ผลิตและการตลาดท่ีสามารถลดตนทุนไดอยางมากเม่ือเทียบกับการผลิตและการตลาด ประโยชน 

ทางเศรษฐกิจเหลานี้ไดรับการเสนอเปนเหตุผลหลักสําหรับการแพรกระจายของแบรนดระดับโลก 

Zou and Cavusgil (2002 แบรนดระดับโลกมีการรับรูแตกตางกันระหวางผูบริโภคและ

ผูประกอบการ ในอดีตมีการกําหนดแบรนดระดับโลกบนพ้ืนฐานของขอบเขตของการดําเนินธุรกิจ 

ตัวอยางเชน สําหรับแบรนดระดับโลกท่ีดีท่ีสุดไดโดย รายไดหนึ่งในสามของพวกเขาจะตองมาจาก

ตลาดตางประเทศ นักวิจัยกลยุทธการตลาดบางคนยังกําหนดหนวยธุรกิจระดับโลกดวยการเขารวม 

ในตลาดสําคัญ ๆ (เชนสหรัฐอเมริกาญี่ปุนและยุโรป  (Dimofte et al, 2010) สําหรับผูบริโภคแบรนด

ระดับโลกมีความหมายมากกวาการเปนผูนําในตลาด ท่ีสําคัญกวานั้นพวกเขาไดรับการยอมรับและ

ยอมรับในระดับสากล  

Steenkamp et al. (2003) การเปนแบรนดระดับโลกสามารถนําแบรนดท่ีมีคุณภาพและ 

มีชื่อเสียง โดยเพราะขอมูลจากผูบริโภคทางสหรัฐอเมริกา และเกาหลี พบวาการรับรูแบรนดสากล 

นําไปสูการรับรูคุณภาพและชื่อเสียงทางสังคม นอกจากนี้จากความสัมพันธทางจิตวิทยานี้ความเปน

โลกท่ีรับรูสามารถนําไปสูความตั้งใจในการซ้ือท่ีแข็งแกรงของผูบริโภคของแบรนดระดับโลก 

 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา ตราสินคา คือรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนในมิติของ

หนาท่ีการใชสอย (Function Benefit) โดยถูกนํามาใชรวมกับคุณคาเพ่ิม (Value Added) โดยท่ี

ผูบริโภคมีมุมมองประเมินความคุมคาในการซ้ือโดยคุณคาเพ่ิมนี้อาจจะอยูในเชิงเหตุผล (Rational) 

และจับตองได (Tangible) หรือหมายรวมถึงคุณคาเพ่ิม ทางดานสัญลักษณ (Symbolic) ในลักษณะ

เชิงอารมณ (Emotional) และไมสามารถจับตองได (Intangible) (Randall 2000  โดยตราสินคา

สากล เกิดจากการท่ีผูบริโภคสามารถคนหาชื่อตราสินคาเดียวกันภายใตชื่อเดียวกันโดยมีจําหนายใน

หลายประเทศและเปนท่ีรูจักท่ัวโลกภายใตกลยุทธการวางตําแหนงเดียวกัน (หรือคลายกัน  
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(Schuiling and Kapferer, 2004) และการรับรูถึงชื่อเสียงทางสังคมและการรูคุณภาพของตราสินคา

นําไปสูความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค (Steenkamp et al, 2003)  

  

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพ  

 นิยามท่ีเก่ียวของกับการรับรูคุณภาพ 

Parasuraman et al. (1985) การรับรูคุณภาพเปนทัศนคติท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบความ

คาดหวังของผูบริโภคกับประสิทธิภาพท่ีแทจริง 

 Aaker (1996) การรับรูคุณภาพสามารถสงมอบคุณคาใหกับลูกคาโดยเสนอเหตุผลในการซ้ือ

และโดยการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑหรือแบรนดจากคูแขง 

 Zeithaml (1988) การรับรูคุณภาพหมายถึงการรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพโดยรวมหรือ

คุณภาพท่ีเหนือกวาของผลิตภัณฑหรือบริการตามวัตถุประสงคท่ีตั้งใจไว 

 Keller (2003 การรับรูถึงคุณภาพของแบรนดนั้น หมายถึง  การรับรูถึงคุณภาพโดยรวมหรือ

ความเหนือกวาของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเก่ียวของกับทางเลือกท่ีเก่ียวของและดวยความเคารพตอ

วัตถุประสงคท่ีตั้งใจไว 

 Murphy et al. (2000 การรับรูถึงคุณภาพข องแบรนดนํามาซ่ึงคุณคาตอผูบริโภครวมถึง

เหตุผลในการซ้ือและสรางความแตกตางของแบรนดจากแบรนดคูแขงในตลาด 

  Aaker (1991) การรับรูคุณภาพคือการรับรูหรือความรูสึกโดยรวมเก่ียวกับแบรนด การรับรู

คุณภาพชวยอํานวยความสะดวกใหกับแบรนดในรูปแบบตาง ๆ ชวยในการขยายแบรนดมีอิทธิพลตอ

ผูบริโภคในการจายราคาท่ีสูงข้ึนสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการใหตําแหนงท่ีแตกตางกับแบรนดในแบ

รนดคูแขงและเปนเหตุผลสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ 

 Liu et al (2017a) การรับรูคุณภาพคือการตัดสินของผูบริโภคซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคประเมิน

คุณภาพของแบรนด 

 Rana et al (2015) การรับรูคุณภาพเปนหนวยท่ีแบรนดไดรับการพิจารณาเพ่ือใหผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพดีแกผูบริโภค 

 Khalid and Helander (2004) การรับรูคุณภาพหมายถึงการประเมินคุณสมบัติโดยรวมของ

ผูบริโภค 

 แนวความคิดท่ีเก่ียวของการรับรูคุณภาพ 

 Parasuraman et al. (1988) ไดระบุหามิติคุณภาพท่ีเชื่อมโยงลักษณะการบริการ/สินคากับ

ความคาดหวังของผูบริโภคดานคุณภาพ โดยมีหามิติพ้ืนฐานดังนี้ คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ 

(Tangibles), ความเชื่อถือได (Reliability), การตอบสนองตอ ลูกคา (Responsiveness), การ

ประกันคุณภาพ (Assurance), และความเขาอกเขาใจ (Empathy)  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMR-01-2012-0001/full/html#b30
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 Antioned and Van Raaij (1988) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวัง ของ

ลูกคา สินคาหรือบริการจะมีคุณภาพสูงตอเม่ือความตองการของลูกคาตรงกับความ คาดหวังท่ีตั้งไว 

การรับรูคุณภาพท่ีสูงตอสินคา หรือการบริการลูกคาจะทาการพิจารณาจาก ความเหมาะสมของการ

ใชงาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถ่ีในการใชบริการและ

บริการหรือสินคาจะ มีคุณภาพเม่ือลูกคาไดทาการเปรียบเทียบการ รับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคา

หรือบริการนั้น  

Zeithamal et al. (1990) ความคาดหวังของผูรับบริการจําแนกออกเปน 2 ระดับ ซ่ึง

แตกตางกัน ระหวางการประเมินระดับบริการท่ีปรารถนา และผลลัพธจากระดับ บริการท่ีเคยไดรับ 

ในระดับแรก เกิดจาก ผูรับบริการหวังวา ควรไดรับหรือควรจะเปน สวนระดับท่ีสอง ผูรับบริการไดรับ

บริการเหมือน ท่ีผานมาในครั้งกอน ๆ กจะยอมรับในบริการนี้ได  

จากแนวคิดเก่ียวกับการรับรูคุณภาพขางตนสรุปได การรับคุณภาพท่ีเกิดจากการตัดสินใจ

ของผูบริโภคและการเปรียบเทียบความคาดหวังของตัวผูบริโภคกอนซ้ือสินคาท่ีไดรับคุณคาท่ีตรา 

สินคาสงมอบใหเหนือและแตกตางจากผลิตภัณฑหรือตราสินคาอ่ืนท่ีมีผลตอการต้ังซ้ือ (Antioned 

and Van Raaij, 1988) 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) 

นิยามท่ีเก่ียวของ 

 Huarng et al. (2010) ความตั้งใจในการซ้ือ หมายถึงกระบวนการท่ีผูบริโภควางแผนท่ีจะซ้ือ

ผลิตภัณฑ / บริการเนื่องจากโฆษณาท่ีสงผานสื่อโฆษณา 

 Crosno et al. (2009) ความตั้งใจในการซ้ือ หมายถึงความนาจะเปนท่ีผูบริโภคใน

สถานการณเฉพาะของการซ้ือสามารถเลือกกลุมผลิตภัณฑในอนาคต 

 Omar et al. (2012) ความตั้งใจในการซ้ือเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภครูสึกวามีความตองการท่ีจะมี

สิ่งนั้นความตั้งใจในการซ้ือสามารถสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในอนาคต 

 Beneke et al. 2016(  การตั้งใจซ้ือแสดงใหใหเห็นความเปนไปไดของบุคคลท่ีจะเจาะจง 

ท่ีซ้ือสินคาบนทัศนคติและความตองการท่ีรับรูจากสินคาและตราสินคา 

 Baumgartner (2002) ความตั้งใจซ้ืออาจเกิดข้ึนในการซ้ือท่ีเกิดข้ึนเองหรือไมไดวางแผนไว 

 Schiffman and Kanuk (2010 ความตั้งใจในการซ้ืออธิบายพฤติกรรมการทําธุรกรรมท่ี

แสดงหลังจากประเมินสินคาและบริการโดยลูกคา 

 Cook et al (2002) ความตั้งใจในการซ้ือหมายถึง ความตั้งใจในการซ้ือท่ีไมไดเกิดข้ึนและยัง

อยูในรูปแบบของความคิด 
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Kamalul Ariffin et al. (2018  ความตั้งใจในการซ้ือเปนความสนใจของผูบริโภคในการซ้ือ

ผลิตภัณฑเฉพาะ 

จากแนวความคิดดังกลาวขางตนเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือไดวา เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ผูบริโภคมีความตองการตองการจะมีสิ่งนั้นสงผานการตัดสินใจซ้ือ หรือความนาจะเปนท่ีจะซ้ือ

ผลิตภัณฑนั้นในอนาคต 

แนวความคิดท่ีเก่ียวของ  

Hsu (1987) กลาววาการตั้งใจซ้ือ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนบางอยางเกิดข้ึนหลังจากการ

ประเมินผลิตภัณฑโดยท่ัวไปของผูบริโภค โดยเปนปฏิกิริยาของการรับรูทัศนคติท่ีมีตอของวัตถุ เปน

ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลิตภัณฑหรือทัศนคติท่ีมีตราสินคารวมกับปจจัย

ภายนอกมากระตุน 

Engel et al. (1995 ระบุวามีความตั้งใจซ้ือสามประเภท ไดแก การซ้ือท่ีไมไดตั้งใจการซ้ือ

ท่ีตั้งใจเพียงบางสวนและการซ้ือท่ีตั้งใจไวอยางสมบูรณ การซ้ือท่ีไมไดวางแผนหรือไมไดตั้งใจนั้นถือ

เปนการซ้ือแบบแรงกระตุนท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจแบบฉับพลันในรานคาเพ่ือซ้ือหมวดหมูสินคา

หรือแบรนด ในการวางแผนการซ้ือบางสวนผูบริโภคจะเลือกหมวดหมูผลิตภัณฑและพ้ืนฐานกอนท่ีจะ

ซ้ือผลิตภัณฑและตัดสินใจเฉพาะแบรนดและประเภทในราน ในทางกลับกันการวางแผนซ้ืออยางเต็มท่ี

หมายความวาผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและแบรนดกอนท่ีจะเขาราน ควรสังเกตวาพฤติกรรมการ

ซ้ือท้ังสามประเภทนี้อาจไดรับผลกระทบจากระดับการรับรูและความแข็งแกรงของภาพลักษณแบรนด 

Aaker (1997) ความตั้งใจในการซ้ือเปนความพยายามสวนบุคคลท่ีใสใจในการซ้ือแบรนด

และสะทอนถึงแผนการซ้ือของผูบริโภค ความตั้งใจซ้ือมีความสัมพันธอยางมากกับพฤติกรรมการซ้ือ

จริงของผูบริโภคและเปนดัชนีและตัวทํานายท่ีเปนไปไดวาเจตนาของผูบริโภคนําไปสูพฤติกรรมการซ้ือ 

(Ajzen and Fishbein, 1977, Davidson and Jaccard, 1979) 

Kotler (2003 ความตั้งใจซ้ือนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากคว ามรูสึกและสถานการณท่ีถูกกระตุน

ของแตละบุคคล ในขณะท่ีความรูสึกของแตละคนเก่ียวของกับความชอบสวนตัวสถานการณหุนหัน

พลันแลนอางถึงสถานการณท่ีเปลี่ยนความตั้งใจซ้ือ 

Muruganantham and Bhakat (2013 ความตั้งใจในการซ้ือถูกสรางข้ึนโดยไมมีการ

วางแผนลวงหนาหรือการควบคุมตนเองของผูบริโภคเม่ือหมดลงจะถูกมองวาเปนโอกาสในการซ้ือท่ี

เก่ียวของกับการขับเคลื่อนทางอารมณ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Lee, J., et al (2019) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิว

ของผูบริโภค การศึกษาครั้งนี้มีปจจัยสี่ประการ ไดแก การรับรูแบรนดการเชื่อมโยงแบรนดการรับรู

คุณภาพและความภักดีตอแบรนด โดยเก็บแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 150 ชุด  

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก แกนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเมือง มะละกา และเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใช SmartPLS พบ ตัวแปรท้ังสี่ท่ีทดสอบในการศึกษานี้มีอิทธิพลเชิงบวกตอความ

ตั้งใจซ้ือของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคุณภาพการรับรูถูกคนพบวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิว ดังนั้นจึงเปนท่ีชัดเจนวา บริษัท

จะตองสรางคุณลักษณะคุณภาพท่ีจําเปนสําหรับท้ังอุตสาหกรรมและผูบริโภคเพ่ือใหไดเปรียบในการ

แขงขันเหนือคูแขง  

 Srivastava, A. and Balaji, M.S. (2018) ศึกษาเก่ียวกับ การจัดการผูบริโภคท่ีมีตอแบรนด

ระดับโลกจากการเก็บขอมูลท่ีศูนยการคาใน 4 เมืองใหญท่ีประเทศอินเดียจากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 613 คนเพ่ือตรวจสอบบทบาทของผูบริโภคท่ัวโลกท่ีตองการความเปนเอกลักษณและวัตถุ

นิยมในทัศนคติและความตั้งใจซ้ือสินคาท่ีมีตอแบรนดระดับโลกจากตลาดในประเทศกําลังพัฒนาและ

ตลาดประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย ในชวงอายุ 18-25 ป ตอบ

ขอคําถามเก่ียวกับการซ้ือสินคาแบรนดระดับโลกระหวาง 2 แบรนดในหมวดสินคาท่ีเพ่ิงสนใจซ้ือ  

กับสินคาท่ีซ้ือประจํา โดยผูตอบแบบสอบถามแตละคนจะตอบสอบถามสองชุด และผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนกับแบบสอบถามสําหรับผูใหบริการโทรคมนาคม (28.2%เปนสวน

ใหญ ตามดวยเครื่องสําอาง (25.7 เปอรเซ็นต รถยนต (19.1 เปอรเซ็นต เครื่องดื่ม (18.6 

เปอรเซ็นต และแล็บท็อป (8.4 เปอรเซ็นต  โดยพบวา คุณลักษณะของผูบริโภคเก่ียวกับความเปน

ระดับโลก และความตองการเอกลักษณในการรับรูถึงทัศนคติของแบรนด โดยเฉพาะความเปนระดับ

โลกมีอิทธิพลในเชิงบวก ตอทัศนคติตอแบรนดระดับโลกจากตลาดประเทศท่ีพัฒนาแลวเม่ือเทียบกับ

แบรนดระดับโลกจากตลาดประเทศกําลังพัฒนา โดยผูบริโภคท่ีนิยมความเปนสากลมีแนวโนมท่ีจะซ้ือ

สินคาและบริการท่ีมาจากตางประเทศมากกวาสินคาและบริการทองถ่ิน 

 Hsu, Chang, & Yansritakul (2017) ศึกษาเก่ียวกับ ความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิว

ออรแกนนิค โดยใชผานทฤษฎีโครงสราง พฤติกรรมวางแผน ทดสอบผลการวิเคราะหแหลงท่ีมา ความ

ออนไหวดานราคา โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในประเทศไตหวัน จํานวน 300 คน พบวา ทัศนคติ

แตละบุคคลท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิค และพฤติกรรมควบคุมการรับรูมีผลเชิงบวกตอการ

ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิค ดังนั้นหากอยากเพ่ิมทัศนคติแตละบุคคลท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุง

ผิวออรแกนนิค ท่ีมีผลตอการตั้งใจนักการตลาดสามารถใชการสื่อสารการตลาดโดยตรงผานชองทาง 

ท่ีหลากหลาย เชน ชองทางทีวี ปายโฆษณา นิตยาสาร แผนพับและชองทางทางอินเตอรเน็ต เพ่ือสง
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ขอความผลิตภัณฑเพ่ือสงขอความผลิตภัณฑและทําใหเกิดทัศนคติเชิงบวกตอผลิตภัณฑบํารุงผิวสี

เขียว นอกจากนี้นักการตลาดยังสามารถสรรหาโฆษกเชนผูนําทางความคิดเห็นหรือบุคคลสาธารณะ 

ท่ีเคารพนับถือเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับประโยชนของผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท้ังตอผิว

และสิ่งแวดลอม โดยกลยุทธนี้จะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีเก่ียวของเขาถึงผูบริโภคท่ีไมคุนเคยกับ

ผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิคและในทางกลับกันก็ชวยอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑดูแลผิวออรแกนนิคไดสําเร็จ 

Yeon Kim, H. and Chung, J. (2011) ศึกษาเก่ียวกับ ความตั้งใจในการซ้ือของผูบริโภค

สําหรับผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคลอินทรีย โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพ่ือตรวจสอบผลกระทบ

ของคานิยมของผูบริโภคและประสบการณในอดีตท่ีมีตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคของผลิตภัณฑดูแล

สุขภาพอินทรียการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมผลของการควบคุมการรับรู

พฤติกรรม โดยเก็บแบบสอบจากผูท่ีอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา จํานวน 207 คน จากรายงานการ

สังเกตรานคาและสวนแบงตลาดผลิตภัณฑท่ีมีอยูในหมวดของผลิตภัณฑดูแลผิวและผลิตภัณฑดูแล

เสนผมนั้นถูกเลือกใหเปนเปาหมายสําหรับแบบสอบถาม ไดแก โลชั่นบํารุงผิวออรแกนิคและแชมพู

ออรแกนิค โดยแบบสอบถามสํารวจประกอบดวยคําถามเก่ียวกับคานิยมของผูบริโภคโครงสราง 

ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีวางแผนไว และประสบการณท่ีผานมาของผูบริโภคและวัดจากระดับเจ็ดจุด พบวา

การสรางทัศนคติเชิงบวกตอการซ้ือผลิตภัณฑดูแลสุขภาพอินทรียอาจเปนการพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับ

ผูคาปลีกเพ่ือเพ่ิมความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑ  

เบญจรัตน โอฬารกิจวานิช. (2555 ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของภาพลักษณประเทศ

แหลงกําเนิดของตราสินคาเครื่องสําอางกับการรับรูคุณภาพตราสินคา ทัศนคติ และความตั้งใจซ้ือของ

ผูบริโภค โดยตราสินคาท่ีเลือกศึกษามีแหลงกําเนิดในประเทศท่ีตางกันโดยมีตราสินคาดังนี้ Estee 

Lauder, L’Oreal และ Shiseido โดยตราสินคามีแหลงกําเนิดมาจาก 3 ประเทศคือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุน จากการเก็บแบบสอบถามพบผูตอบแบบสอบถาม

เปนเพศหญิงในชวงอายุ 25-29 ป โดยจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของ

เครื่องสําอางท่ีมาจาก ญี่ปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาในระดับมาก โดยมีสาเหตุมาจากตลาด

เครื่องสําอางของประเทศไทยในปจจุบัน มีเครื่องสําอางจากท้ัง 3 ประเทศท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี

ยอมรับในดานคุณภาพในตลาดเปนจํานวนมาก และเปนตราสินคาเครื่องสําอางตางประเทศท่ีอยูใน

ตลาดเปนเวลายาวนาน และมีผลมาจากการท่ีท้ัง 3 ตราสินคาใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดใน

รูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ในโอกาสพิเศษตาง ๆ สงผลทําใหผูบริโภคมีการรับรูในคุณภาพตราสินคาเพ่ิมมากข้ึนไปดวย 

  

file://insight/search%3fq=Hee%20Yeon%20Kim
file://insight/search%3fq=Jae%E2%80%90Eun%20Chung
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 Charton-Vachet, F, Lombart, C. and Louis, D. (2020 ศึกษาเก่ียวกับ ผลกระทบของ

ทัศนคติท่ีมีตอภูมิภาค ตอความตั้งใจซ้ือสินคาในภูมิภาค: ผลกระทบจากการรับรูคุณคาและความพึง

พอใจ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยสามประการ ประการแรกการวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นวา

การเชื่อมโยงระหวางทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคและความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจากภูมิภาค

นั้นไมไดเปนไปในทางตรง แตทางออม ประการท่ีสองการวิจัยนี้จะกําหนดวาการรับรูคุณคาของ

ผลิตภัณฑระดับภูมิภาคและความพึงพอใจของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้คือการเปนสื่อกลาง

ตัวแปรของความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคและความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ

ระดับภูมิภาค ทายสุดการวิจัยนี้จะเนนเสนทางหรือเสนทางการรับรู (ผานการรับรู และความรูสึก 

(ผานการตั้งคา จากทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคห นึ่งไปสูการซ้ือผลิตภัณฑจากภูมิภาคนั้น 

พบวา ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคไมมีอิทธิพลสําคัญตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจาก

ภูมิภาคนั้น ในทางกลับกันทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคมีอิทธิพลในเชิงบวกและสําคัญตอการ

รับรูคุณคาของผลิตภัณฑในภูมิภาค การรับรูคุณคาของผลิตภัณฑระดับภูมิภาคและความพึงพอใจของ

ผูบริโภคตอผลิตภัณฑเหลานี้มีอิทธิพลในเชิงบวกและสําคัญตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจาก

ภูมิภาคนั้น ดังนั้นการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคไมมีอิทธิพลโดยตรงท่ี

สําคัญตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจากภูมิภาคนั้น ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภูมิภาคนั้นมีอิทธิพล

ทางออมตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจากภูมิภาคนั้น 

 

2.6 กรอบแนวความคิด 

 จากการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถอธิบายถึงการศึกษาในครั้งนี้ไดวา ทัศนคติ ตราสินคา

ระดับโลกและการรับรูคุณภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย โดยการนําแนวคิด

ทฤษฎีจากการศึกษาเรื่องผลกระทบของทัศนคติท่ีมีตอภูมิภาค ตอความตั้งใจซ้ือสินคาในภูมิภาค: 

ผลกระทบจากการรับรูคุณคาและความพึงพอใจ (Charton-Vachet, F., Lombart, C. and  

Louis, D., 2020  การจัดการผูบริโภคท่ีมีตอแบรนดระดับโลกตรวจสอบบทบาทของผูบริโภคท่ัวโลก 

ท่ีตองการความเปนเอกลักษณและวัตถุนิยมในทัศนคติและความตั้งใจซ้ือสินคาท่ีมีตอแบรนดระดับ

โลกจากตลาดประเทศกํากังพัฒนาและตลาดประเทศท่ีพัฒนาแลว (Srivastava, A. and  

Balaji, M., 2018) และปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวของผูบริโภคโดยพบวา

การรับรูคุณภาพมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือ (Lee, J., et al, 2019) แสรางเปนกรอบแนวความคิดการ

วิจัยไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 : กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถสรางสมมติฐานใน

การศึกษาครั้งนี้ไดวา  

 สมมติฐานท่ี 1.1 ปจจัยดานทัศนคติสงผลตอความตั้งใจซ้ือเวชสําอาง 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ปจจัยดานตราสินคาระดับโลกสงผลตอความตั้งใจซ้ือเวชสําอาง 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ปจจัยดานการรับคุณภาพสงผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอาง 

ทัศนคติ 

ตราสินคาระดับโลก ความตั้งใจซ้ือเวช
สําอาง 

การรับรูคุณภาพ 

H2 

H3 

H1 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย” ผูวิจัยนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ

สินคาเชสําอางของชาวไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research  โดยทําการวิจัยเชิง

ประจกัษ (Empirical Researchและใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

3.2 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 

 การเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตรา

สินคาระดับโลก ท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงใชการคํานวณตามสูตรไมทราบจํานวน

ประชากรของ Cochran  (Cochran, 1977 ท่ีระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อน

ของการสุมตัวอยางท่ี ระดับ .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน สูตรท่ีใช ดังนี้ 

    สูตร  n  = 
𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)𝑧𝑧2

𝑑𝑑2
 

 

  n แทน ขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  p แทน สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการ (0.5) 

  z แทน ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

โดย Z ท่ีระดับนัยสําคัญ = 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อม่ันท่ี 95%  

  d แทน คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได (Allowance error  

 ดังนั้น 

  n = 
0.5(1-0.5)(1.96)2

(0.05 2
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  n = 
0.25(3.8416

0.0025
 

 

  n = 
0.9604

0.0025
 

 

  n = 384.16 ~ n = 385 

 

 จากการคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ W.G Cochran ไดจํานวนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรรวมท้ังสิ้นจํานวน 385 คน   

 การสุมกลุมตัวอยาง 

 การสุมกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกตตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน (Nonprobability Sample) โดยการการสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience 

Sample  โดยเฉพาะผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกเทานั้น 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

  การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ซ่ึงแบบสอบถามเหลานี้ถูกสรางข้ึนจากการสํารวจวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงเครื่องมือออกเปน 5 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคชาว

ไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายเฉลี่ยตอเดือน โดยคําถามแบบใหเลือกคําตอบเดียว 

สวนที 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล ของผูบริโภคชาว

ไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล จํานวน 3 ขอ ไดแก ระยะเวลาการซ้ือสินคาเก่ียวกับ

เวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในระยะเวลา 1 ป จํานวนการซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตรา

สินคาระดับโลกในแตละครั้งการซ้ือ ราคาสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้ง 

โดยคําถามแบบใหเลือกคําตอบเดียว 

 สวนท่ี 3 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภคชาวไทยท่ี

เลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกแบบสอบถามมีจํานวน 6 ขอ ไดแก  

3.3.1 ทานเลือกซ้ือสินคาประเภทสําเวชสําอางท่ีมีแหลงตนกําเนิดมาจาก 

ตางประเทศเพราะเชื่อวามีการผลิตท่ีไดมาตราฐาน 
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3.3. 2 ทานเชื่อวาตราสินคาระดับโลกมีผลการทดสอบท่ีไดมาตรฐานกอนนํามาจัด 

จําหนาย 

3.3.3 ความชอบทีมีตอเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมากกวาเวชสําอางท่ี 

ผลิตในไทย 

3.3.4 ทานเลือกซ้ือเวชสําอางท่ีมีตราสินคาท่ีมีชื่อเสียง 

  3.3.5 ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตราสินคาสากล 

  3.3.6 ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตราสินคาสากลเพราะมีราคาเหมาะสมกับคุณคา 

ทีไดรับ 

โดยขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดการให

คะแนนดังนี้ 

  1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจ

ซ้ือสินคาเวชสําอางต่ํามาก 

  2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจ

ซ้ือสินคาเวชสําอางต่ํา 

  3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอทัศนคติตอการ

ตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจ

ซ้ือสินคาเวชสําอางมาก 

  5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจ

ซ้ือสินคาเวชสําอางมากท่ีสุด 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลงความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

   1.00-1.49  ระดับต่ํามาก 

   1.500-2.49  ระดับต่ํา 

   2.50-3.49  ระดับปานกลาง 

   3.50-4.49  ระดับสูง 

   4.50-5.00  ระดับสูงมาก 

  

 

 



 

 

23 

 สวนท่ี 4 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลกตอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภค

ชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเครื่องสําอางตราสินคาระดับโลก แบบสอบถามจํานวน 4 ขอ ไดแก  

  3.4.1 ตราสินคาเวชสําอางสากลตองมีแหลงผลิตในตางประเทศ 

  3.4.2. ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองออกเสียงหรือสะกดจากภาษาตางชาติ 

 3.4.3 ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับใน

ตางประเทศ 

 3.4.4 ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองมีวัตถุดิบสวนประกอบจากตางประเทศ

  3.4.5 มีการมองหาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศในระหวางการซ้ืออยู

เสมอ 

โดยขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale  5 ระดับ มีรายละเอียดการให

คะแนนดังนี้ 

  1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก

ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางต่ํามาก 

  2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก

ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางต่ํา 

  3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก

ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก

ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางมาก 

  5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก

ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางมากท่ีสุด 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลงความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

   1.00-1.49  ระดับต่ํามาก 

   1.500-2.49  ระดับต่ํา 

   2.50-3.49  ระดับปานกลาง 

   3.50-4.49  ระดับสูง 

   4.50-5.00  ระดับสูงมาก 
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สวนท่ี 5 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูปคุณภาพตราสินคาตอความตั้งใจซ้ือ 

ของผูบริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเครื่องสําอางตราสินคาสากล แบบสอบถามจํานวน 5 ขอ ไดแก  

  3.5.1 ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีความสามารถทางการแขงขันใน

ระดับสูงเม่ือเทียบกับตราสินคาเวชสําอางจากประเทศไทย 

  3.5.2 ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีคุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจาก

ประเทศไทย 

  3.5.3 ตราสินคาเวชสําอางมีนวัตกรรมท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูง 

  3.5.4 ทานเชื่อวาสินคาประเภทเวชสําอางเปนยามากกวาเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว 

  3.5.5 ตราสินคาเวชสําอางสากลมีประสิทธิภาพสูงเม่ือใชแลวสามารถเห็นผลไดอยาง

ชัดเจน 

 โดยขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale  5 ระดับ มีรายละเอียดการให

คะแนนดังนี้ 

  1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสิน

ตราสินคาตอการตั้งใจซ้ือต่ํามาก 

  2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสิน

ตราสินคาตอการตั้งใจซ้ือต่ํา 

  3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสิน

ตราสินคาตอการตั้งใจซ้ือปานกลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสิน

ตราสินคาตอการตั้งใจซ้ือสูง 

  5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสิน

ตราสินคาตอการตั้งใจซ้ือสูงมาก 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลงความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

   1.00-1.49  ระดับต่ํามาก 

   1.500-2.49  ระดับต่ํา 

   2.50-3.49  ระดับปานกลาง 

   3.50-4.49  ระดับสูง 

   4.50-5.00  ระดับสูงมาก 
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สวนท่ี 6 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางตราสินคาสากล แบบสอบถามจํานวน 2 ขอ ไดแก  

 3.6.1 ทานมีแนวโนมท่ีจะซ้ือเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศโดยเฉพาะ 

 3.6.2 ทานเชื่อวาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีความเหมาะสมในการซ้ือ 

โดยขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale  5 ระดับ มีรายละเอียดการให

คะแนนดังนี้ 

  1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งซ้ือต่ํามาก 

  2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือต่ํา 

  3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือปาน

กลาง 

  4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือสูง 

  5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือสูงมาก 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลงความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

   1.00-1.49  ระดับต่ํามาก 

   1.500-2.49  ระดับต่ํา 

   2.50-3.49  ระดับปานกลาง 

   3.50-4.49  ระดับสูง 

   4.50-5.00  ระดับสูงมาก 

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไดดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ (1 การตรวจสอบความ

ตรง (Validity) ประกอบดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ (2 การ

ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) 

เพ่ือใหเกิดความแมนยําของเครื่องมือในการวัดสิ่งท่ีตองการจะวัดหรือสิ่งท่ีเครื่องมือควรจะวัด 

และคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือท่ีมีความตรงสูงสามารถบอกถึงสภาพท่ีแทจริง และพยากรณไดถูกตอง

แมนยํา (สุวิมล ติรกานันท, 2548 แบบสอบถามจึงต องไดรับการตรวจสอบความถูกตองในดานภาษา

ในเชิงเนื้อหา 
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ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

งานวิจัยนี้จะนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวมอบใหกับอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 

 3.4.2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เปนวิธีท่ีถูกใชใน การ

วัดคาความเท่ียงอยางกวางขวางมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหหาคาความเท่ียงของมาตรวัด คาสัมประสิทธิ์แอลฟาควรมีคา 

ในระดับ .70 ข้ึนไป (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006 คาอํานาจจําแนกรายขอ

ของแตละขอคําถาม (Corrected Item–Total Correlation) ตองมีคาตั้งแต 0.3 ข้ึนไป (Field, 

2005 ในการตรวจสอบความเท่ียงผูวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียงท้ังขอมูลทดลองใช ( n = 40 และ 

ขอมูลท่ีเก็บจริงของลูกคา (n = 305 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  การตรวจสอบความเท่ียงสําหรับขอมูลทดลองใช (Pre–test) (n = 40 จากผลการวิเคราะห 

ความเท่ียงผูวิจัยไมไดทําการตัดขอคําถามใด ๆ ออกจากการวัดตัวแปร เนื่องจากผลการวิเคราะห

ความเท่ียงของแตละตัวแปรไดคาตามมาตรฐานท่ีกําหนด คือ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต .744 ถึง.

838  
 

ตารางท่ี 3.1: ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันขอคําถาม (Reliability)  

 

ตัวแปร Cronbach's Alpha 

(n = 40) 

Cronbach's Alpha 

(n = 305) 

ทัศนคติ (ATT) 

ตราสินคาสากล (GLB) 

การรูคุณภาพสินคา(PVQ) 

ความตั้งใจซ้ือ(PCT) 

.744 

.781 

.838 

.837 

.732 

.715 

.751 

.737 

 

3.5 วิธีการเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอความ 

รวมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูท่ีบริโภคท่ีใชสินคาเก่ียวกับเวชสําอาง ในการแจกแบบสอบถาม 

เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม  รวมเวลาในการเก็บรวบรวม ขอมูลท้ังสิ้น 1 เดือน 
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 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

รายละเอียดของข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 ขอความรวมมือจากผูบริโภคท่ีใชสินคาเก่ียวกับเวชสําอาง และแจกแบบสอบถาม

ใหกับผูบริโภคสินคาเก่ียวกับเวชสําอาง  

ข้ันท่ี 2 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจํานวนแบบสอบถามท่ีไดกลับมาวามีความ

สมบูรณและมีจํานวนครบตามท่ีไดออกแบบไวคือ 385  ชุดหรือไม จากนั้นผูวิจัยแจกแบบสอบถามไป

และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความสมบูรณทุกชุด ไดจํานวนท้ังสิ้น 385 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

3.6 วิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

เม่ือผูวิจัยไดแบบสอบถามครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบความ

ถูกตอง สมบูรณของขอมูล และแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก แลวจึงนําขอมูลท้ังหมดมาจัด

ระเบียบกลุมขอมูล ลงรหัส นําไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร และวิเคราะหประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใชเปนคาจํานวนและคารอยละ 

 สวนที 2 พฤติการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากลของผูตอบแบบสอบถามสถิติท่ี

ใชเปนคาจํานวนและคารอยละ 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภควัยทํางานชาว

ไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย และสวนเบยงเบนมาตรฐาน 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาสากลตอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภควัย

ทํางานชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเครื่องสําอางตราสินคาสากล สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูปคุณภาพตราสินคาตอความตั้งใจซ้ือ ของ

ผูบริโภควัยทํางานชาวไทยท่ีเลือกซ้ือเครื่องสําอางตราสินคาสากล สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือของผูบริโภควัยทํางานชาวไทยท่ีเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางตราสินคาสากล สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.2 ขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพ่ืออธิบายถึง ทัศนคติ ตราสินคา

สากล และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย 

 1 ทดสอบสมมติฐาน  คือ ทัศนคติ ตราสินคาสากล และการรับรูคุณภาพท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุม ตัวแปรท่ี
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ศึกษา ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เปนการวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว กับตัวอยางอิสระตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป ใน

กรณีท่ีตัวแปรตามมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระหลายตัวโดยท่ี ท้ังตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเปน

ตัวแปรเชิงปริมาณท่ีมีระดับการวัดแบบชวง (Interval) หรือแบบอัตราสวน (Ratio Scale)  

(นิคม ถนอมเสียง, 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.2: สมมติฐานในการวิจัยและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 

สมมติฐาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

1. ทัศนคติมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

ประเภทเวชสําอาง 

Multiple Regression  

Analysis 

2. ตราสินคาสากลมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเวชสําอาง 

Multiple Regression  

Analysis 

3. การรับรูคุณภาพมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาประเภทเวชสําอาง 

Multiple Regression  

Analysis 



 

 

บทท่ี 4 

วิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยรายงานผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics และใชสถิติแบบพหุตัวแปร ( Multivariate Statistics  โดยกลุมตัวอยางมีอัตราการตอบ

กลับของแบบสอบถาม (Response rate) ท้ังหมด 385 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยจึงนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลเปน 5 ข้ันตอน ตามลําดับดังนี้ 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

4.2 พฤติการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 ระดับความคิดเห็นในปจจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรู

คุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตังใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย 

4.4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1: ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม (n = 385  

 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

        ชาย 154 40.0 

        หญิง 231 60.0 

รวม 385 100.0 

2. อายุ   

        20-25 ป 69 17.9 

        26-30 ป 86 22.3 

        36-40 ป 99 25.7 

        41-45 ป 78 20.3 

        46-50 ป 32 8.3 

        51 ปข้ึนไป 21 5.5 

รวม 385 100.0 

 (ตารางมีตอ  
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ : ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม (n = 385  

 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

3. ระดับการศึกษา   

        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช 11 2.9 

        อนุปริญญา / ป.ว.ส 37 9.6 

        ปริญญาตรี 196 50.9 

        ปริญญาโท 129 33.5 

        ปริญญาเอก 12 3.1 

รวม 385 100.0 

4. อาชีพ   

        นักศึกษา 39 10.1 

        ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 68 17.7 

        พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 161 41.8 

        ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  94 24.4 

        อ่ืน ๆ 23 6.0 

รวม 385 100.0 

5. รายไดตอเดือน   

        ต่ํากวา15,000 บาท 31 8.1 

        15,000-20,000 บาท 40 10.4 

        20,000-25,000 บาท 78 20.3 

        25,000 -30,000 บาท 96 24.9 

        มากกวา30,000 บาท 140 36.4 

รวม 385 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวาการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา สามารถแสดงขอมูลแตละรายการดังนี้ 

  ดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 231 คิด

เปนรอยละ 60.0 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 154 คิดเปนรอยละ 40.0 
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 ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36-40 ป จํานวน 99 คน 

คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมามีอายุ 26-30 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.3 อายุ 41-45 ป

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 อายุ 20-25 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.9 อายุ 46-50 

ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3 และนอยท่ีสุด อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอย 5.5 

 ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 50.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 

129 คน คิดเปนรอยละ 33.5 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ป.ว.ส จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 9.6 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.1 และนอยท่ีสุด

ในระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.9 

   ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง

บริษัทเอกชน จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.4 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.7

นักศึกษา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.1 และนอยท่ีสุดคือ อ่ืน ๆ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 

6.0 

 ดานรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 

มากกวา 30,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเปนรอย 36.4 มีรายได 25,000 -30,000 บาท จํานวน 

96 คน คิดเปนรอยละ 24.9 มีรายได 20,000-25,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.9 มี

รายได 15,000-20,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และมีรายไดนอยสุดต่ํากวา 

15,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.1 

 

4.2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล 
 

ตารางท่ี 4.2: พฤติกรรมซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกของผูตอบแบบสอบถาม (n = 385) 
 

(ตารางมีตอ  

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. ระยะเวลาการซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับ

โลกในระยะเวลา 1 ป 

  

        เม่ือมีโอกาส 103 26.8 

        1 – 2 ครั้ง/เดือน   226 58.7 

รวม 385 100.0 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ : พฤติกรรมซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกของผูตอบแบบสอบถาม  

                       (n = 385) 

 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา การวิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา สามารถแสดงขอมูลแตละรายการดังนี้ 

 ดานระยะเวลาการซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในระยะเวลา 1 ป 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลก 1 – 2 ครั้ง/

เดือน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมา 3 ครั้ง/เดือน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 

14.5 และเม่ือมีโอกาส จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.8 

 ดานจํานวนการซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้งการซ้ือ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้ง 2 – 3 

ชิ้น จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา 1 ชิ้น จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.1 และ

มากกวา 3 ชิ้นข้ึนไป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.2 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

        3 ครั้ง/เดือน   56 14.5 

2. จํานวนการซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลก

ในแตละครั้งการซ้ือ 

  

        1 ชิ้น 108 28.1 

        2 – 3 ชิ้น 207 53.8 

        มากกวา 3 ชิ้นข้ึนไป  70 18.2 

รวม 385 100.0 

3.ราคาสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละ

ครั้ง     

  

        ต่ํากวา 500 บาท 87 22.6 

        500 – 1,000 บาท 167 43.4 

        1,001 – 1,500 บาท 82 21.3 

        1,500 บาทข้ึนไป 49 12.7 

รวม 385 100.0 
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 ดานราคาสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้ง พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกแตละครั้งราคา 500 – 

1,000 บาท จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมา ต่ํากวา 500 บาท จํานวน 87 คน คิด

เปนรอยละ 22.6 ราคา 1,001 – 1,500 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และราคา 1,500 

บาทข้ึนไป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.7 

 

4.3 ระดับความคิดเห็นในปจจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมี

อิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย 

 4.3.1 ขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับทัศนคติ 
 

ตารางท่ี 4.3: ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติ (n = 385)  

 

ตัวแปร 𝒙𝒙 S.D แปลความ 

หมาย 

ทัศนคติ (ATT)    

ทานเลือกซ้ือสินคาประเภทสําเวชสําอางท่ีมีแหลงตน

กําเนิดมาจากตางประเทศเพราะเชื่อวามีการผลิตท่ีได

มาตราฐาน (ATT1) 

3.839 0.764 ระดับสูง 

ทานเชื่อวาตราสินคาสากลมีผลการทดสอบท่ีได

มาตราฐานกอนนํามาจัดจําหนาย (ATT2) 

3.966 0.811 ระดับสูง 

ความชอบทีมีตอเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศ

มากกวาเวชสําอางท่ีผลิตในไทย (ATT3) 

3.787 0.830 ระดับสูง 

ทานเลือกซ้ือเวชสําอางท่ีมีตราสินคาท่ีมีชื่อเสียง  

(ATT4) 

3.777 0.867 ระดับสูง 

ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตราสินคาสากล 

(ATT5) 

3.673 0.830 ระดับสูง 

ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตราสินคาสากลเพราะมีราคา

เหมาะสมกับคุณคาทีไดรับ (ATT6) 

3.912 0.805 ระดับสูง 

รวม 3.826 0.818 ระดับสูง 



 

 

34 

ผลการศึกษาขอมูลระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอทัศนคติ จากตาราง 4.3 พบวา 

ทัศนคติ (ATT) มีคาเฉลี่ย 3.826 แปลความวา อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในระดับขอคําถามพบวา 

ทานเชื่อวาตราสินคาสากลมีผลการทดสอบท่ีไดมาตราฐานกอนนํามาจัดจําหนาย (ATT2) มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ 3.966 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง รองลงมาทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตราสินคา

สากลเพราะมีราคาเหมาะสมกับคุณคาทีไดรับ (ATT6) มีคาเฉลี่ย คือ 3.921 แปลความหมายวา อยูใน

ระดับสูง ทานเลือกซ้ือสินคาประเภทสําเวชสําอางท่ีมีแหลงตนกําเนิดมาจากตางประเทศเพราะเชื่อวา

มีการผลิตท่ีไดมาตราฐาน (ATT1) มีคาเฉลี่ย 3.839 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง ความชอบทีมี

ตอเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมากกวาเวชสําอางท่ีผลิตในไทย (ATT3) มีคาเฉลี่ย 3.787 แปล

ความหมายวา อยูในระดับสูง ทานเลือกซ้ือเวชสําอางท่ีมีตราสินคาท่ีมีชื่อเสียง (ATT4) มีคาเฉลี่ย 

3.777 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง และนอยท่ีสุดคือ ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตรา

สินคาสากล (ATT5) มีคาเฉลี่ย 3.673 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง 

 

4.3.2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก 
 

ตารางท่ี 4.4: ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลก (n = 385)  
 

 

ผลการศึกษาขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลกจากตาราง 4.4 พบวา ตรา

สินคาสากล  มีคาเฉลี่ย 3.725 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในระดับขอคําถาม

ตัวแปร 𝒙𝒙 S.D แปล

ความหมาย 

ตราสินคาระดับโลก (GLB)    

ตราสินคาเวชสําอางระดับโลกตองมีแหลงผลิตใน

ตางประเทศ (GLB1) 

3.829 0.827 ระดับสูง 

ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองออกเสียงหรือ

สะกดจากภาษาตางชาต ิ(GLB 2) 

3.610 0.806 ระดับสูง 

ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองมีวัตถุดิบ

สวนประกอบจากตางประเทศ (GLB 3) 

3.657 0.805 ระดับสูง 

มีการมองหาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจาก

ตางประเทศในระหวางการซ้ืออยูเสมอ (GLB 4) 

3.805 0.804 ระดับสูง 

รวม 3.725 0.811 ระดับสูง 
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พบวา ตราสินคาเวชสําอางระดับโลกตองมีแหลงผลิตในตางประเทศ (GLB1) มีคาเฉลี่ยมากสุด 3.829

แปลความหมายวา อยูในระดับสูง รองลงมามีการมองหาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศใน

ระหวางการซ้ืออยูเสมอ (GLB 4) มีคาเฉลี่ย 3.805 แปลความหมายวาว อยูในระดับสูง ตราสินคา

ประเภทเวชสําอางนั้นตองมีวัตถุดิบสวนประกอบจากตางประเทศ (GLB 3) มีคาเฉลี่ย 3.657 แปล

ความหมายวา อยูในระดับสูง และนอยท่ีสุดคือ ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองออกเสียงหรือ

สะกดจากภาษาตางชาติ (GLB 2) คาเฉลี่ย 3.610 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง 

 

4.3.3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสินคา 
 

ตารางท่ี 4.5: ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสินคา (n = 385)  
 

ตัวแปร 𝒙𝒙 S.D แปล

ความหมาย 

การรับรูคุณภาพสินคา(PVQ)    

ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

ความสามารถทางการแขงขันในระดับสูงเม่ือเทียบ

กับตราสินคาเวชสําอางจากประเทศไทย (PVQ 1) 

4.135 0.667 ระดับสูง 

ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

คุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจากประเทศไทย 

(PVQ 2) 

4.010 0.791 ระดับสูง 

ตราสินคาเวชสําอางมีนวัตกรรมท่ีมีเทคโนโลยีใน

ระดับสูง (PVQ 3) 

3.790 0.757 ระดับสูง 

ทานเชื่อวาสินคาประเภทเวชสําอางเปนยา

มากกวาเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว (PVQ 4) 

3.743 0.809 ระดับสูง 

ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตราสินคาสากล 

(PVQ 5) 

3.709 0.850 ระดับสูง 

รวม 3.877 0.775 ระดับสูง 

 

 ผลการศึกษาขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณคาจากตาราง 4.5 พบวา การรับรู

คุณภาพ (PVQ) มีคาเฉลี่ย 3.877 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในระดับขอคําถาม

พบวา ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสูงเม่ือเทียบ

กับตราสินคาเวชสําอางจากประเทศไทย (PVQ 1) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.135 แปลความหมายวา อยู
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ในระดับ รองลงมา ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีคุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจาก

ประเทศไทย (PVQ 2) มีคาเฉลี่ย 4.010 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง ตราสินคาเวชสําอางมี

นวัตกรรมท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูง (PVQ 3) มีคาเฉลี่ย 3.790 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง 

ทานเชื่อวาสินคาประเภทเวชสําอางเปนยามากกวาเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว (PVQ 4) คาเฉลี่ย 3.743

แปลความหมายวา อยูในระดับสูง และนอยท่ีสุดคือ ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตราสินคา

สากล (PVQ 5) คาเฉลี่ย 3.709 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง 
 

4.3.4 ขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือ 
 

ตารางท่ี 4.6: ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งใจซ้ือ (n = 385)  
 

ตัวแปร 𝒙𝒙 S.D แปล

ความหมาย 

การตั้งใจซ้ือ (PCT)    

ทานมีแนวโนมท่ีจะซ้ือเวชสําอางท่ีมาจาก

ตางประเทศโดยเฉพาะ (PCT 1) 

3.777 0.679 ระดับสูง 

ทานเชื่อวาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีความ

เหมาะสมในการซ้ือ (PCT2) 

3.956 0.807 ระดับสูง 

รวม 3.866 0.743 ระดับสูง 

 

  ผลการศึกษาขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือจากตาราง 4.6 พบวา 

ความตั้งใจซ้ือ (PCT) มีคาเฉลี่ย 3.866 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในระดับขอ

คําถามพบวา ทานเชื่อวาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีความเหมาะสมในการซ้ือ (PCT2) มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด 3.956 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง และนอยท่ีสุดคือ ทานมีแนวโนมท่ีจะซ้ือเวช

สําอางท่ีมาจากตางประเทศโดยเฉพาะ (PCT 1) คาเฉลี่ย 3.777 แปลความหมายวา อยูในระดับสูง 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ตราสินคาสากล และการ

รับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะหและมีความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้ 

 Sig.  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญ 

 R2  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ 
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 S.E.  หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 b  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณในสมการท่ี

เขียนในรูปคะแนนดิบ 

 beta (𝛽𝛽) หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตราฐาน 

 t  หมายถึง  คาสถิติท่ีใชการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ยของ

สมการแตละคาท่ีอยูในสมการ 

 Tolerance หมายถึง  คาท่ีสภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมี

ความสัมพันธกัน 

 VIF  หมายถึง  คาท่ีสภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมี

ความสัมพันธกัน 
 

ตารางท่ี 4.7: การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของ ทัศนคติ ตราสินคาสากล และการรับรูคุณภาพท่ี

       มีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย 
 

ปจจัย การตั้งใจซ้ือเวชสําอาง 

S.E. b 𝜷𝜷 t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี .348 2.141 - 6.154 .000 - - 

ทัศนคติ .072 .151 .111 2.092 .037* .873 1.145 

ตราสินคาระดับ

โลก 
.057 .050 .045 .870 .039* .906 1.103 

การรับรูคุณภาพ .072 .248 .179 3.451 .001* .910 1.098 

Note: n = 385, R2 = .063, F = 8.591, Sig = .000, P < 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.7 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบ

พหุ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทยมีนัยสําคัญท่ี .05 ไดแก ปจจัยดาน

ทัศนคติ (Sig. = .037) ปจจัยดานตราสินคาระดับโลก (Sig. = .039) และปจจัยดานการรับรูคุณภาพ 

(Sig. = .001   

 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปลอิสระท่ีสงผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของ

ชาวไทย พบวา ปจจัยตราสินคาระดับโลก ( 𝛽𝛽= .111  สงผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการรับรูคุณภาพ ( 𝛽𝛽= .179 และ ปจจัยตราสินคาระดับโลก   

( 𝛽𝛽= .045    
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 นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = .063 แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของปจจัยตราสินคา

ระดับโลก และปจจัยการรับรูคุณภาพ สงผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย คิดเปนรอยละ 6.3 

ท่ีเหลืออีกรอยละ 93.7 เปนเนื่องจากตัวแปรอ่ืน 

 เม่ือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธจะทําใหเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยท่ีวา

ตัวแปรอิสระทุกตัวตองเปนอิสระกันไมเปนจริง จึงทําใหเกิดปญหาท่ีเรียกวา Multicollinearity การ

เกิดปญหา Multicollinearity จะทําใหสัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไปเม่ือตัวแปลอิสระในสมการ 

เพ่ิมข้ึน และทําใหคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมีเครื่องหมายตรงกันขามกับท่ีควรจะเปน (กัลยา วา

นิชยบัญชา, 2554)  

 ดังนั้น กอนนําตัวแปรอิสระใด ๆ เขาสูสมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกอนวาแตละตัวมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด โดยใชวิธีการตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 2 วิธี ไดแก 

1.) การตรวจสอบคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระแตละตัว 

2.) การตรวจสอบคา Tolerance ตัวแปรอิสระแตละตัว 

  Tolerance ของ Xi = 1 – Ri2 

  VIF ของ Xi = 1/Tolerance  

  หรือ Xi = 1/1-Ri2 

 คา Tolerance มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 ถาคา Tolerance เขาใกล 1 แสดงวา ตัวแปรเปนอิสระ 

จากกัน แตถาคา Tolerance เขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ 

 หากคา VIF มีคาตั้งแต 10 ข้ึนไป ตองตัดตัวแปรนั้นออกจากสมการถดถอยเพราะตัวแปร 

อิสระนั้นมีลักษณะของความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 2555) 

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงคา VIF ท่ีมีคา 

เกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา คา VIF ของตัวแปร 

อิสระมีคาตั้งแต 1.098–1.145 ซ่ึงมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันแตไมมี 

นัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)  

 จากผลการทดสอบคาทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent 3 ตัว 

ไดแก ทัศนคติ (X1 ตราสินคาระดับโลก ( X2 และการรับรูคุณภาพ ( X3  ท่ีสงผลการตั้งใจซ้ือเวช

สําอางของชาวไทย (�́�𝑌  สามารถเขียนใหอยูในรูปสมาการเชิงเสนตรงท่ีไดจากการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 เพ่ือทํานายการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย ไดดังนี้ 

  ý = 2.141 + .151 (X1) + .050 (X2) + .248 (X3) 
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 จากสมาการเชิงเสนตรงดังกลาวจะเห็นวาคาสัมประสิทธิ์ (b  ของปจจัยทัศนคติ เทากับ .151 

ปจจัยตราสินคาระดับโลก เทากับ .050 และปจจัยการรับรูคุณภาพ เทากับ .248 ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์

เปนบวก ถือวา มีความสัมพันธกับทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอ

การตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทยในทิศทางเดียวกัน 

 

4.5 สรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

 จากผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทัศนคติ ตราสินคาระดับ

โลกและการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย สามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.8: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมี

อิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ทัศนคติ สงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของ

ชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. ตราสินคาระดับโลก สงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวช

สําอางของชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

3. การรับรูคุณภาพสงผลตอการต้ังใจซ้ือสินคาเวช

สําอางของชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การนําเสนอในบทนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือสรุปผลการศึกษาท้ังหมด (Conclusion) ให

เกิดความกระชับ งายตอการอาน และทําความเขาใจพรอมกับการอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

ในประเด็นสําคัญๆ เพ่ือใหเห็นทัศนะของผูวิจัยทีมีตอประเด็นเหลานี้ และในทายท่ีสุดเปนการ

เสนอแนะเก่ียวกับทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคา

เวชสําอางของชาวไทย ผูวิจัยนําเสนอการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางเปนประชาชนชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก จํานวน 385 

คน สวนใหญเปน (1 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 (2 มีอายุ 35 -40 ป คิดเปนรอยละ 25.7 (3 มี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.9 (4 มีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน คิด

เปนรอยละ 41.8 (5 รายไดตอเดือน คิดเปนรอยละ มากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.4 

  ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก 

 กลุมตัวอยางท่ีซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก สวนใหญ (1 ซ้ือสินคาเก่ียวกับเวช

สําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลก 1 – 2 ครั้ง/เดือน ในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 58.7 คิดเปนรอย

ละ 52.5 (2 ซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกจํานวน 2 -3 ชิ้น ตอครั้งในการซ้ือ คิด

เปนรอยละ 53.8 (3 ซ้ือสินคาเก่ียวกับเวชสําอางตราสินคาระดับโลกในแตละครั้งราคา 500 -1,000 

บาท คิดเปน 43.4 

 ขอมูลทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวช

สําอางของชาวไทย 

  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมความเห็นตอ ทัศนคติ (ATT) อยูในระดับสูง ตราสินคา

ระดับโลก (GLB) อยูในระดับสูง การรับรูคุณภาพ (PVQ) อยูในระดับสูง การตั้งใจซ้ือ (PCT) อยูใน

ระดับสูง 
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การสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยโดยเรียงลําดับของวัตถุประสงคการวิจัยท่ีสอดคลองกับสมมติฐานการ

วิจัย ดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยตอการตั้งใจซ้ือตราสินคาในกลุม 

สินคาประเภทเวชสําอางของชาวไทย 

 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติมีอิทธิพลทางบวก ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย โดย

มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .151 

 วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือศึกษาตราสินคาระดับโลกมีอิทธิผลตอการตั้งใจซ้ือสินคากลุมประเภท 

เวชสําอางของชาวไทย 

 ผลการวิจัยพบวา ตราสินคาระดับโลก มีอิทธิพลทางบวก ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของ

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .050 

 วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือศึกษาการรับรูคุณภาพของผูบริโภคชาวไทยมีอิทธิตอการตั้งใจซ้ือสินคา

กลุมประเภทเวชสําอางของชาวไทย 

 ผลการวิจัยพบวา การรับรูคุณภาพ มีอิทธิพลทางบวก ตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของ

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .248 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลของขอคนพบตาง ๆ ท่ีไดรับจากผลวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก 

และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย ผูวิจัยนําเสนอการตีความ 

และประเมินขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเพ่ืออธิบายและยืนยันความสอดคลองระหวางขอคนพบและ

สมมติฐานการวิจัยโดยอธิบายขอความคนพบวา สนับสนุนทฤษฎีท่ีเก่ียวของอยางไร ผูวิจัยนําเสนอ

การอภิปรายผลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติสงผลตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางของชาว 

ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งใจไวโดยสอดคลองกับแนว 

ความคิดของ Hsu, Chang, & Yansritakul (2017) ศึกษาเก่ียวกับ ความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิว

ออรแกนนิคพบวา ทัศนคติแตละบุคคลท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิค และพฤติกรรมควบคุม

การรับรู มีผลเชิงบวกตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิค ดังนั้นหากอยากเพ่ิมทัศนคติแต

ละบุคคลท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิวออรแกนนิคท่ีมีผลตอการตั้งใจนักการตลาดสามารถใชการสื่อสาร 
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การตลาดโดยตรงผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน ชองทางทีวี ปายโฆษณา นิตยาสาร แผนพับและ

ชองทางทางอินเตอรเน็ต เพ่ือสงขอความผลิตภัณฑเพ่ือสงขอความผลิตภัณฑและทําใหเกิดทัศนคติเชิง

บวกตอผลิตภัณฑบํารุงผิวสีเขียว 

สมมติฐานท่ี 2 ตราสินคาระดับโลกมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ตราสินคาระดับโลกมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือซ้ือสินคา 

เวชสําอางของชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว

ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการมองหาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศในระหวางการ

ซ้ือเสมอและตราสินคาเวชสําอางระดับโลกตองมีแหลงผลิตในตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (Srivastava, 2018) ท่ีศึกษาการจัดการผูบริโภคท่ีมีตอแบรนดระดับโลก พบวา 

ผูบริโภคท่ีนิยมความเปนตราสินคาระดับโลกมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาและบริการท่ีมาจากตางประเทศ

มากกวาสินคาและบริการทองถ่ิน โดยผูบริโภคจะจัดลําดับความสําคัญในการเลือกซ้ือระหวางสินคา

จากตางประเทศกอนสินคาทองถ่ิน และผูบริโภคท่ีนิยมสินคาระดับโลกจะเลือกซ้ือตราสินคา

ภายในประเทศตอเม่ือมอง 

เห็นคุณคาของตราสินคาทองถ่ิน 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูคุณภาพมีอิทธิพลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาวไทย 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูคุณภาพมีอิทธิผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของชาว

ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความเห็นวาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีคุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจาก

ประเทศไทย และตราสินคาเวชสําอางมีนวัตกรรมท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับผลการ 

วิจัยของ Lee, J., et al, (2019  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวของ

ผูบริโภค พบวา คุณภาพการรับรูถูกคนพบวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือ

ของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑบํารุงผิว ดังนั้นจึงเปนท่ีชัดเจนวา บริษัทจะตองสรางคุณลักษณะคุณภาพ

ท่ีจําเปนสําหรับท้ังอุตสาหกรรมและผูบริโภคเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง และเปนไป 

ตามทฤษฎีของ Antioned and Van Raaij (1988) กลาวคือ กลุมผูบริโภคชาวไทยท่ีซ้ือสินคาเวช

สําอางตราสินคาระดับโลก เกิดจากประสบการณการใชจริงของผูบริโภคท่ีไดใชแลวรูสึกปลอดภัย และ

ไววางใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื่องจากผลิตภัณฑตราสินคาสินคาเวชสําอางเลือกซ้ือสินคาตราสินคา

เวชสําอางระดับโลกจากการรับรูคุณภาพวาสินคาประเภทเวชสําอางนั้นเปนยามากกวาผลิตภัณฑ

บํารุงผิว และตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมีคุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจาก 

ประเทศไทย ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันและเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

 ธุรกิจหรือองคกรท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเวชสําอาง ท่ีสนใจสามารถนําผลการศึกษานี้ไปใชได

ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยทําใหทราบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 35-40 

ป ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน

มากกวา 30,000 บาท ดังนั้นผูประกอบการเวชสําอางตราสินคาสากลสามารถนําไปวางแผนกลยุทธ

ในการขายสินคาเวชสําอางตราสินคาสากลได เชน การนําเสนอนวัตกรรมท่ีมีเอกลักษณ มุงเนนในการ

ชวยปรับสภาพผิว เปนตน 

  2.ผลการวิจัยทําใหทราบวาการรับรูคุณภาพมีผลตอการตั้งใจซ้ือเวชสําอางของผู 

บริโภคชาวไทย ดังนั้นธุรกิจหรือองคกร เจาของตราสินคาสากลจะตองมีมาตราฐานการผลิตท่ีดีได

มาตรฐาน และมีเทคโนโลยีการผลิตในระดับสูงเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ

ตอไป โดยการสงเสริมการวิจัยคิดคนใหผลิตภัณฑใหมเพ่ือแกปญหาผผิวพรรณใหกับเพศหญิงท่ัวโลก

ใหมีประสิทธิเห็นผลชัดเจนตอไป 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรทําการศึกษาการตัดสินใจซ้ือซํ้าของผูบริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวช

สําอางตราสินคาสากล เพ่ือนําไปพัฒนากลยุทธการตลาดในการขายสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล

ในอนาคตตอไป 

   2. ควรทําการศึกษาความสามารถทางการแขงขันของสินคาเวชสําอางตราสินคา

สากล เพ่ือทําการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมายในอนาคต 
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เรื่อง “ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรูคุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอาง

ของ ชาวไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง ขีดเครื่องหมาย Pลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบ

เดียว 

เพศ 

�  ชาย  � หญิง  

อายุ 

�  20-25 ป   � 0-30 ป      � 36-40 ป     

� 40-45 ป        �  46-50 ป      �  50 ปข้ึนไป  

ระดับการศึกษา 

�  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  �  อนุปริญญา / ปวส   �  ปริญญาตรี  

�  ปริญญาโท     �  ปริญญาเอก  

อาชีพ 

�  นักศึกษา  �  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  �  พนักงาน/ลูกจาง

บริษัทเอกชน  

�  ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  �  อ่ืน ๆโปรดระบุ............................ 

 

 

แบบสอบนี้ถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําการคนควาวิจัยอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือศึกษา “ทัศนคติ ตราสินคาระดับโลก และการรับรู

คุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาเวชสําอางของชาวไทย” จึงใครขอความรวมมือจากทาน 

ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง ท้ังนี้ขอมูลท่ีทานตอบในแบบสอบถาม

ท้ังหมดจะถือเปนความลับ ซ่ึงจะนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะโดยรวมเทานั้นและนําผลท่ีไดไป

ใชประโยชนทางการศึกษาตอไป 
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รายไดตอเดือน 

�  ต่ํากวา15,000 บาท  �  15,000-20,000 บาท  �  20,000-25,000 บาท  

�  25,000 -30,000 บาท   �  มากกวา30,000 บาท  

 

สวนที 2 พฤติการซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก 

คําชี้แจง   ใหผูตอบแบบสอบถามขีดเครื่องหมาย ลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีตรง

กับพฤติกรรมในการซ้ือสินคาเวชสําอางท่ีตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 

ทานซ้ือสินคาเกี่ยวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกบอยครั้งเทาใดในระยะเวลา 1 ป 

� เม่ือมีโอกาส  � 1 – 2 เดือน   � 3 ครั้ง/เดือน  

ทานซ้ือสินคาเกี่ยวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกจํานวนกี่ช้ินในแตละครั้งในการซ้ือ 

� 1 ชิ้น   � 2 – 3 ชิ้น    � มากกวา 3 ชิ้นข้ึนไป  

ทานซ้ือสินคาเกี่ยวกับเวชสําอางท่ีมีตราสินคาระดับโลกในแตละครั้งเปนราคาเทาใด 

� ต่ํากวา 500 บาท  � 500 – 1000 บาท  � 1001 – 1500 บาท  

� 1500 บาทข้ึนไป  

 

สวนท่ี 3  แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภควัยทํางานชาวไทยท่ี

เลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลก 

คําช้ีแจง ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาระดับโลกมากนอย

เพียงใด โดยขีดเครื่องหมาย Pลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

5 = เห็นดวยมากท่ีสุด    4 = เห็นดวย   3 = เฉยๆ    2 = ไมเห็นดวย  

1 = ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 

ขอ คําถาม 
มาตราวัดคะแนนความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ทานเลือกซ้ือสินคาประเภทสําเวชสําอางท่ีมี

แหลงตนกําเนิดมาจากตางประเทศเพราะเชื่อ

วามีการผลิตท่ีไดมาตราฐาน 

     

2 ทานเชื่อวาตราสินคาสากลมีผลการทดสอบท่ี

ไดมาตราฐานกอนนํามาจัดจําหนาย 

     

3 ความชอบทีมีตอเวชสําอางท่ีมาจาก

ตางประเทศมากกวาเวชสําอางท่ีผลิตในไทย 
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4 ทานเลือกซ้ือเวชสําอางท่ีมีตราสินคาท่ีมี

ชื่อเสียง 

     

5 ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางท่ีมีตราสินคา

สากล 

     

6 ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตราสินคาสากลเพราะมี

ราคาเหมาะสมกับคุณคาทีไดรับ 

     

 

สวนท่ี 4 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลกอการตั้งใจซ้ือ ของผูบริโภควัยทํางาน

ชาวไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล 

คําช้ีแจง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาระดับโลกตอการตั้งใจซ้ือสินคาเวช

สําอางตราสินคาสากลมากเพียงใด โดยขีดเครื่องหมาย Pลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทานมากท่ีสุด 

5 = เห็นดวยมากท่ีสุด    4 = เห็นดวย   3 = เฉยๆ    2 = ไมเห็นดวย  

1 = ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 

ขอ คําถาม 
มาตราวัดคะแนนความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ตราสินคาเวชสําอางสากลตองมีแหลงผลิตใน

ตางประเทศ 

     

2 ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองออกเสียง

หรือสะกดจากภาษาตางชาติ 

     

3 ตราสินคาประเภทเวชสําอางนั้นตองมีวัตถุดิบ

สวนประกอบจากตางประเทศ 

     

4 มีการมองหาตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจาก

ตางประเทศในระหวางการซ้ืออยูเสมอ 
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สวนท่ี 5 แบบประเมินการรับรูคุณภาพสินคาตอการตั้งใจซ้ือของผูบริโภควัยทํางานชาวไทยท่ีเลือกซ้ือ

สินคาเวชสําอางตราสินคาสากล 

คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูคุณภาพสินคาตอการั้งใจซ้ือสินคาเวช

สําอางตราสินคาสากลมากเพียงใด โดยขีดเครื่องหมาย Pลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทานมากท่ีสุด 

5 = เห็นดวยมากท่ีสุด    4 = เห็นดวย   3 = เฉยๆ    2 = ไมเห็นดวย  

1 = ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 

ขอ คําถาม 
มาตราวัดคะแนนความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

ความสามารถทางการแขงขันในระดับสูงเม่ือ

เทียบกับตราสินคาเวชสําอางจากประเทศ

ไทย 

     

2 ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

คุณภาพสูงกวาเวชสําอางท่ีมาจากประเทศ

ไทย 

     

3 ตราสินคาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

นวัตกรรมท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูง 

     

ขอ คําถาม มาตราวัดคะแนนความคิดเห็น 

4 ทานเชื่อวาสินคาประเภทเวชสําอางเปนยา

มากกวาเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว 

5 4 3 2 1 

5 ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดใชเวชสําอางทีมีตราสินคา

สากล 

     

 

สวนท่ี 6 ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภควัยทํางานชาวไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคาสากล 

คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือสินคาเวชสําอางตราสินคา

สากล โดยขีดเครื่องหมาย Pลงในชอง � หนาขอท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

5 = เห็นดวยมากท่ีสุด    4 = เห็นดวย   3 = เฉยๆ    2 = ไมเห็นดวย  

1 = ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 
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ขอ คําถาม 
มาตราวัดคะแนนความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ทานมีแนวโนมท่ีจะซ้ือเวชสําอางท่ีมาจาก

ตางประเทศโดยเฉพาะ 

     

2 ทานเชื่อวาเวชสําอางท่ีมาจากตางประเทศมี

ความเหมาะสมในการซ้ือ 
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ขอ 1. ผูอนุญาตใหใชสิทธิขอรับรองวาเปนผูสรางสรรคและมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานสารนิพนธหัวขอ  
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ขอ 2. ผูอนุญาตใหใชสิทธิตกลงยินยอมใหผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ ใชสิทธิโดยปราศจากคาตอบแทนและไมมี

กําหนดระยะเวลา ในการนําสารนิพนธ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน 

ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน ใหประโยชนในสารนิพนธ แกผูอ่ืน  อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิโดยจะกําหนดเงื่อนไข

อยางหนึ่งอยางใดหรือไมก็ได ไมวาทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หรือการกระทําอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน   

        ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิมีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูอนุญาต

ใหใชสิทธิ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงวาดวยการอนุญาตใหใชสิทธิในสารนิพนธ ของผูอนุญาตใหใชสิทธิตลอดไป 

โดยขาพเจาในฐานะผูอนุญาตใหใชสิทธิ ตกลงยินยอมใหผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิทําการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวของขาพเจาได 

 

ขอ 3. หากกรณีมีขอขัดแยงในปญหาลิขสิทธิ์ในสารนิพนธระหวางผูอนุญาตใหใชสิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือ

ระหวางผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดของอ่ืนๆ เก่ียวกับลิขสิทธิ์ อันเปนเหตุให 



ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิไมสามารถนํางานนั้นออกทําซ้ํา เผยแพร หรือโฆษณาได   ผูอนุญาตใหใชสิทธยิินยอมรับ

ผิดและชดใชคาเสียหายแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในความเสียหายตางๆ ที่เกิดข้ึนแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ

ทั้งสิ้น 

 

สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว 

จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ และเก็บไวฝายละฉบับ 
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