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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง             
เรฟลอนของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อ
เครื่องส าอางเรฟลอนสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบ
เจาะจง และสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดโควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้บริโภคเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า            
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า และโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย ด้า นเหตุ และด้าน
อารมณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุและด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางผู้บริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี่ยมีความถี่ในการซื้อ 3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 570 บาท               
มีช่องทางในการซื้อ คือ สั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-commerce การตัดสินใจซื้อส าหรับตัวเอง ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง และ เหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซื้อ คือ คุณภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบกว่าผู้บริโภคที่มี 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนด้าน
ความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ แตกต่างกันอย่างระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 คุณค่าตราสินค้าเรฟลอน 
ด้านการรู้จักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ 
ร้อยละ 4.8 และ 5.3 ตามล าดับ อย่างระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  และแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางเรฟลอนด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ ร้อยละ 4.7 และ 2.1 ตามล าดับ อย่างระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า แรงจูงใจ พฤติกรรมการซื้อ เครื่องส าอางเรฟลอน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study aims to study the brand equity and motivation affecting the 
purchasing behavior of female Revlon consumers in the Bangkok metropolitan area. The samples in 
the research were female consumers who purchased or used to purchase Revlon cosmetics in the 
Bangkok metropolitan area with 400 samples, who were selected using a specific random method 
and quota sampling. The tool used to collect the data was a questionnaire. The results showed that 
most consumers were female, aged 20 to 29 years old, and graduated with a Bachelor's degree. Most 
of them are private company employees and earned an average monthly income of 10,001 to 20,000 
Baht. The level of opinion about brand equity, including brand awareness, perceived quality, brand 
associations, and brand loyalty, were at the highest level. Moreover, the level of opinion about 
motivation included rational and emotional motivation and found that rational and emotional 
motivation were at the highest level. In terms of the behavior of purchasing female consumer 
cosmetics in the Bangkok metropolitan area and found that customers made three purchases per 
month and paid with approximately 570 Baht a time. The method of purchase was mainly through 
ordering online through the e-commerce website, they made independent decisions and the main 
reason for purchasing decisions was the quality of product. The hypothesis testing results showed 
that consumers of different ages, marital status, education levels, occupations and average monthly 
incomes had different purchasing behaviors in terms of purchasing frequency and purchase 
expenditure at a statistically significant level of 0.01. The brand equity of Revlon and the brand 
awareness affecting Revlon cosmetic purchasing behavior in terms of purchasing frequency and 
purchase budget, at 4.8% and 5.3%, respectively and with a statistical significance of 0.01. Moreover, 
emotional motivation affected Revlon cosmetics purchasing behavior in terms of purchasing 
frequency and budget at 4.7% and 2.1%, respectively and at astatistical significance of 0.01. 
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บทน า 
ในปัจจุบันเรื่องของการดูแลสุขภาพและความสวยงามได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเครื่องส าอางกับผู้หญิงถือ

เป็นที่ขาดกันไม่ได้ เครื่องส าอางถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมแต่งความงาม บ ารุงผิวพรรณ ที่ได้รับ
ความนิยม ในปัจจุบันเครื่องส าอางไม่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือย เนื่องจากบทบาททางสังคมของผู้หญิงเปลี่ยนไปโดยให้
ความส าคัญต่อรูปลักษณ์มากข้ึนกว่าอดีต ท้ังด้านการแต่งกายและความงาม เครื่องส าอางจึงกกลายเป็นส่วนส าคัญในชีวิต
ชีวิตประจ าวันในทุกกลุ่มอายุ นับตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา วัยท างาน รวมไปถึงผู้สูงอายุ ท่ีมีการพบปะผู้คนเข้าสังคมมาก
ขึ้น การเสริมบุคลิกภาพจึงเป็นที่ส าคัญ และด้วยกระแสวัตถุนิยมที่มาจากสื่อโฆษณาที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน เช่น ยูทูป 
เฟสบุ๊ค และอื่นๆ ผ่านการรีวิวโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยมี ศิลปิน ดารา บิวตี้บล็อกเกอร์ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้หญิงที่
บุคลิกภาพสวยงาม มั่นใจ เป็นที่ยอมรับในสังคม จึงท าให้ผู้หญิงเกิดแรงจูงใจที่จะแสวงหาสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องของตน โดยปัจจุบันเครื่องส าอางมีการจ าหน่ายผ่านช่องที่หลากหลายและสะดวกสบายกับผู้บริโภคมากข้ึน เช่น 
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ช่องออนไลน์ ดักส์สโตร์ต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง เครื่องส าอางจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  
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จากบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงปัจจุบัน น าไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันในอุตสหกรรมเครื่องส าอาง ส่งผลให้สถานการณ์
ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า ระบุว่า ปี 2562  ธุรกิจเครื่องส าอางและสกินแคร์ เป็นธุรกิจมาแรงเป็นอันดับ 3 และนอกจากนั้น 
ยังคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องส าอางของไทยปี 2562 – 2566 จะมีการเติบโตราว 7.14 จากอัตราการเติบโตปี 2560 ท่ี 7.8 
มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนล้านบาท ดังนั้นธุรกิจเครื่องส าอางและสกินแคร์จึงมีแนวโน้มขยายตัวสูงมากและผู้แข่งราย
ใหม่เพิ่มมากขึ้นท้ังตราสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและตราสนิค้าสัญชาติไทย จึงท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกหลากหลายใน
การตัดสินใจเลือกซื้อมากข้ึน แม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขันสูง สภาวะเศรษฐกิจหรือการเมืองจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถฉุด
หรือส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดความงามลดลงได้ หากแต่ยังเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และผู้บริโภคมองว่าสินค้าใน
กลุ่มนี้เป็นสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวันไปแล้วทั้งนี้ การเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ อาจจะมาจากปัจจัยหลายๆอย่า ง ไม่ว่า
จะเป็นการที่ผู้บริโภคค านึงถึง บุคลิกภาพของตนมากขึ้น สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นการเติบโตของสังคมเมือง ท าให้
แรงซื้อมีมากข้ึนการเติบโตของ Social Network การที่ผู้บริโภคเน้นสินค้าหลากหลายขึ้น โดยยึดติดแบรนด์น้อยลง และ
มุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น และด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นแรงผลกัดันให้ธุรกิจเครื่องส าอางมีการเตบิโตไป
เรื่อยๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของ ผู้ประกอบการ 7-8 ราย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยทุกค่ายต่างต้องทุ่มงบ
ลงทุนในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจรพร้อมงัดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ทั้งด้านราคา การตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด
จากคู่แข่ง ไม่ว่าทั้งแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ต่างชาติที่ทะลักเข้ามาช่วงชิงตลาดในไทย และการแข่งขันทางการตลาด
ค่อนข้างสูง จึงท าให้ในหลายๆ แบรนด์ต่างต้องตื่นตัวอยู่เสมอ  และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจให้แก่
แบรนด์และยิ่งเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและความต้องการเพิ่ม
มากขึ้นความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค ท าให้ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ตลอด เพราะผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่นทั้งเรื่อง คุณภาพของสินค้ารูปลักษณะของสินค้า 
เป็นต้นจึงต้องให้ความส าคัญต่อการผลิต เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภคและพร้อมกับการสร้างคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้น 

โดยตราสินค้าเรฟลอน ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องส าอางคุณภาพระดับไฮเอนด์ในราคานักศึกษา โดยมี
แหล่งก าเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี 1932 ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ าที่สุดพี่น้อง ชาร์ลส์ และ โจเซฟ เลฟ
สัน มีความคิดสร้างน้ ายาทาเล็บโดยใช้เม็ดสีแทนสีปกติ จะช่วยให้เม็ดสีมีขนาดใหญ่ขึ้น เขาได้ร่วมมือกับนักเคมีท้องถิ่นช่ือ 
ลาชแมน โดยพวกเขาก็ได้ช่ือน้ ายาทาเล็บมาว่า เรฟลอน นอกจากนี้เขาก็ได้เริ่มคิดค้นลิปสติกและเครื่องส าอางมากมาย 
เขาได้เริ่มลงขายที่ร้านค้าปลีกทั่วไปในราคาที่เป็นกันเอง ไม่นานหลังจากนั้นยอดขายถล่มทลาย เริ่มมีการขยายกิจการ
ใหญ่มากขึ้นจากการร่วมหุ้นต่างท าให้มีรายได้มากกว่า 200 พันล้านดอลล่าร์  Brand (2562) และในปัจจุบันเครื่องส าอาง
เรฟลอนมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับหน้า เช่น รองพื้น (Foundation) ,แป้ง (Powder) 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับแก้ม Blush เช่น บลัชออน (Blush On) บรอนเซอร์ (Bronzer)  
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับริมฝีปาก เช่น (Lips) คัลเลอร์ลิปสติก (Colour Lipstick) ทรีทเมนต์ลิปสติก 

(Treatment Lipstick) 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับดวงตา (Eyes) เช่น อายแชโดว์ (Eye Shadow) อายไลน์เนอร์ (Eyeliner) มาสคาร่า 

(Mascara) ดินสอเขียนคิ้ว (Eyebrow) 
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับเล็บ (Nails) เช่น สีทาเล็บ (Nail Color) , ผลิตภภัณฑ์บ ารุงเล็บ (Nail Care) 
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับผม (Hair) เช่น ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม (Hair Color) 
ซึ่งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคาแพงจึงท าให้ตราสินค้าเรฟลอนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน

ผู้บริโภคกลุ่มทุกกลุ่มอายุ 
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง เรฟลอน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เรฟลอน เป็นตราสินค้าที่มีความ
ยาวนานกว่า 84 ปีและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ และผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบัน เรฟลอน มีจ านวนสาขาทั่วประเทศอยู่มากกว่า 300 สาขาและช่องทาง
ออนไลน์ รวมทั้งตัวแทนจ าหน่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ การตลาดต่อไป และ
ปัจจุบันตลาดการแข่งขันของเครื่องส าอางมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งการแข่งขันของตลาดเครื่องส าอางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครจ าแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า เรฟลอน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เรฟล อนของ

ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภคเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550b) ประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย อายุ  เพศ รายได้  การศึกษา เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ ในการแบ่ งส่วนตลาด ลักษณะทาง 
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนที่มี ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า Aaker (1991) การแบ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าไว้
ทั้งหมด 5 ส่วน คือ 1.การรู้จักตราสินค้า 2.คุณภาพการรับรู้ 3.ความผูกพันกับตราสินค้า 4.ความภักดีต่อตราสินค้า 5.
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าเป็นผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากความมีลักษณะเฉพาะตัว
ของตราสินค้าและเป็นคุณค่าที่เพิ่มใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ซึ่งตราสินค้าท าให้เกิดขึ้นมาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะคุณค่า          
ตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า
ทั้ง 5 ส่วนต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159) โดยประกอบด้วย แรงจูงใจด้าน
อารมณ์และแรงจูงใจท่ีมีเหตุผล ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากแรงจูงใจท้ังสิ้น และแรงจูงใจท่ีส าคัญ คือ แรง
ขับภายในตัวบุคคลนั้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ และอื่น ๆ นอกจากแรงขับภายในแล้วอาจจะ
มีแรงขับภายนอกหรือแรงขับทางสภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งเป็น แรงขับท่ีเกิดจากความต้องการทางด้านจิตใจและสงัคม
เป็นส่วนใหญ่ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546: 407) การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ บริโภคของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นบุคคล            
กลุ่มบุคคล หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การเลือกบริการ 
แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคจึงพอใจ ค าถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค ก็คือ 6WS 
และ 1H ซึ่งค าถามจะประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where และ How  
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ประวัติเคร่ืองส าอางเรฟลอน เรฟลอน เป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องส าอางที่ใหญ่ที่สุดและมีช่ือเสียงที่สุดในโลก 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเสริม
ความงาม บริษัทมีการซื้อขายต่อสาธารณะและมีส านักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ เป้าหมายของเรฟลอน คือการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

บริษัทก่อตั้งในปี 1932 สหรัฐอเมริกาอยู่ในจุดต่ าสุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงเวลาแห่ง
ความตกต่ าครั้งนี้พ่ีชายสองคนชื่อชาร์ลส์และโจเซฟเรฟสันมีความคิดที่จะสร้างยาทาเล็บโดยใช้สีแทนสีย้อมธรรมดา พวก
เขาเช่ือว่าสิ่งนี้จะท าให้สีติดทนนานและจะท าให้สีมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อหาสูตรพวกเขาร่วมมือกับนักเคมีท้องถิ่นช่ือ 
Charles Lachman ใช้ช่ือ Revson และ "L" ส าหรับ Lachman พวกเขาตั้งช่ือ บริษัท ยาทาเล็บใหม่ของพวกเขา "เร
ฟลอน" ภายใน 6 ปีชายทั้งสามได้เปลี่ยนเรฟลอนเป็นบริษัทหนึ่งล้านดอลลาร์โดยขายยาทาเล็บพิเศษของพวกเขาเท่านั้น  
ในปี ค.ศ. 1930 และ 1940 เรฟลอนเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างช้าๆ พวกเขาได้เพิ่มเครื่องมือท าเล็บและกรรไกรตัดเล็บ
ที่ได้รับการคัดสรรแล้วจึงตามด้วยลิปสติกอีกหนึ่งเส้นก็ข้ึนอยู่กับการใช้สีย้อมมากกว่าสีย้อม  

ในปี ค.ศ. 1950 บริษัท มีการแยกสาขาออกไปอีกเพื่อซื้อยารักษาโรคเบาหวาน บริษัทกีฬาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร กิจการที่ไม่ใช่เครื่องส าอางเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จอย่างมาก เรฟลอนจึงเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์
หลักของตนรวมถึงเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว พวกเขาขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ประสบความส าเร็จและแนะน าน้ าหอม 
"Charlie" และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมืออาชีพหลายรายการ และเรฟลอนเริ่มพึ่งพาการโฆษณาสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก โฆษณา
สีเต็มหน้าเนื้อเรื่อง เรฟลอน รุ่น Dorian Leigh เป็นโฆษณาเครื่องส าอางช้ินแรกที่ใช้โดย บริษัท ใด ๆ เมื่อเรฟลอนเริ่ม
ขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศจึงต้องท าการโฆษณาอย่างหนักและใช้โมเดลอเมริกันในโฆษณาต่างประเทศ ผู้ชมจาก
ต่างประเทศต่างช่ืนชอบ "ภาพลักษณ์อเมริกัน" และกลายเป็นลูกค้าของ เรฟลอน ตั้งแต่เวลานั้น บริษัทได้พึ่งพาสัญญา
แบบจ าลองกับดาราภาพยนตร์หญงิและนางแบบนางแบบอย่างมาก โฆษณาที่โดดเด่นที่สุดบางส่วน ได้แก่ Shelley Hack 
for Charlie perfume และโฆษณาแต่งหน้า Cindy Crawford 

ในปี 1955 เรฟลอนเริ่มเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนและในปีถัดไป บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก 

ในปี ค.ศ. 1980 เรฟลอน ได้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาโดยมีโอกาส
ได้ร่วมงานกับนางแบบ แลละดารานักแสดงท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น Eva Mendes Jessica Alba 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปี ค.ศ. 1970 เรฟลอนน าโดยผู้ก่อตั้ง ชาร์ลส์ เรฟสัน แม้ว่าพี่ชายของเขาจะช่วย
ก่อตั้ง บริษัท โจเซฟ ชาร์ลส์ เป็นซีอีโอและน าบริษัทผ่าน 40 ปีแรก  

ในปี 1985 บริษัท ถูกขายให้กับ Pantry Pride ในราคา 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ Pantry Pride ยังคงเป็น
เจ้าของเรฟลอน แต่ขายได้เกือบ 75 เปอร์เซ็นต์ของการถือครองของบริษัท 

ในปี 1990 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ColorStayTM  ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทครีมรองพื้นที่ติดทน
นานอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาโดยเรฟลอน ได้เลือกนักแสดงสาวระดับโลก Halle Berry ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ColorStayTM  เรฟลอน ได้เลือกพรีเซ็นเตอร์โดยคัดเลือกนักแสดงหญิงที่มากด้วยความความสามารถ
และมีรสนิยมด้านแฟช่ันได้แก่ Emma Stone และ Olivia Wilde ส าหรับที่ประเทศไทยเรฟลอน เปิดตัวมากกว่า 40 ปี 
และมีช่องทางการจ าหน่ายมากถึงกว่า 330 เคาน์เตอร์ทั่วประเทศ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558)  โดยก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยระดับความเชื่อมั่น 
95% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เก็บเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ีศูนย์การค้าขนาดใหญ่

ที่มีสาขาของแบรนด์เครื่องส าอาง เรฟลอน จ านวน 10 สาขา  โดยใช้วิธีการจับฉลากจากสาขาของแบรนด์เครื่องส าอาง 
เรฟลอน ทั้ งหมด  57 สาขาใน เขตพื้ นที่ จั งหวัดกรุ งเทพมหานคร(https://www.facebook.com/เรฟลอน
ThailandOfficial) ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สาขาเดอะมอลล์ 
ท่าพระ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาโรบินสัน รามอินทรา สาขาอีฟ
แอนด์บอย เทอมินอล 21 สาขาอีฟแอนด์บอย สยามสแควร์วัน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากัน คือ จ านวน 10 สาขาละ 20 ชุด ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัย 400 คน 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยพิจารณาแบบสุ่มเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างใน 10 สาขา จนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นน าไปเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด มี
จ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีหลายตัวเลือก (Multichotomous Question) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว ดังนี้ 

1.1 อายุ เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
1.2 สถานภาพสมรส เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1.3 ระดับการศึกษา เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
1.4 อาชีพ เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จัดวัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ จ านวน 13 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภค ท้ัง 2 ด้านคือ ด้านอารมณ์ และ 
ด้านเหตุผล จัดวัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราส่วน (Ratio Scale) จ านวน 2 ข้อ และค าถาม 
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แบบปลายปิด จะมีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) จ านวน 5 ช้อน ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 

ตัวอย่าง 
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า  จากหนังสือ บทความสิ่ งพิมพ์ 

วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การจัดท าข้อมูล 
1.1 ท าการตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการ ตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
1.2 ท าการลงรหัส (Coding) โดยน าแบบสอบถามปลายปิดที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้ 
1.3 ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่า

ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินค้า แรงจูงใจ และพพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และทดสอบทางสถิติ 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าการตัดสินใจในการทดสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการส ารวจ            
โดยอาศัยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
อาชีพ โดยที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
เช่น อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ค่าสถิติแบบ One way ANOVA ในการหา   
ความแตกต่างของตัวแปรเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

สมมติฐานข้อที่  2 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ทดสอบโดยใช้สถิติสถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล และแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ทดสอบโดยใช้สถิติ
สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
 

ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 สถานภาพโสด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับคุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้ า

เครื่องส าอางเรฟลอนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยกับข้อท่านสามารถจดจ าตราสินค้าเรฟลอน
ได้เป็นอย่างดี ข้อท่านรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้าเครื่องส าอางเรฟลอน ข้อเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ท่านนึกถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเรฟลอน และข้อท่านสามารถแยกสินค้าเรฟลอน ออกจากเครื่องส าอางยี่ห้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  4.58 4.43 และ 4.32 ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพการรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพการรับรู้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยกับข้อเครื่องส าอางเรฟลอนสามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการของท่าน ข้อบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และข้อเครื่องส าอางเรฟลอนมีคุณภาพดีกว่าเครื่องส าอางแบรนด์อื่น อยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 4.46 และ 4.45 ตามล าดับ 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยกับคุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยกับข้อส่วนประกอบเครื่องส าอางเรฟลอน ส่งผลท าให้
ท่านเลือกใช้ตราสินค้านี้ ข้อท่านซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนเป็นประจ า และข้อท่านพึงพอใจในประสิทธิภาพเครื่องส าอางเร
ฟลอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 4.47 และ 4.43 ตามล าดับ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตรา
สินค้าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยกับข้อท่านช่ืนชอบและเลือกใช้เครื่องส าอางเรฟลอนมากกว่า
เครื่องส าอางแบรนด์อื่น ข้อท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเครื่องส าอางเรฟลอนได้เสมอ และข้อท่านมีความยินดีที่จะ
ใช้เครื่องส าอางเรฟลอนอย่างตลอดต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 4.46 และ 4.45 ตามล าดับ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
แรงจูงใจในการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจต่อเครื่องส าอางเร

ฟลอนในด้านอารมณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อข้อท่านเลือกซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนเนื่อง
จากการเห็นโฆษณาต่าง ๆ ข้อท่านมีความมั่นใจเมื่อใช้เครื่องส าอางเรฟลอน ข้อท่านเลือกใช้เครื่องส าอางเรฟลอนตาม           
คนใกล้ชิดหรือเพื่อน ซึ่งใช้อยู่ก่อนแล้ว และ ข้อท่านเลือกใช้เครื่องส าอางเรฟลอน เพราะสามารถบ่งบอกรสนิยม                 
ความทันสมัยของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 4.51 4.35 และ 4.34 ตามล าดับ 

แรงจูงใจในการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านเหตุผล กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจต่อเครื่องส าอางเร
ฟลอนในด้านเหตุผล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อข้อท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางเร
ฟลอนเป็นอย่างดี ข้อท่านเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องส าอางเรฟลอนกับแบรนด์อื่น ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ ข้อท่าน
เลือกซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนเพราะมีการติดฉลากที่บอกถึงส่วนผสมอย่างชัดเจน และข้อท่านเลือกซื้อเครื่องส าอางเร
ฟลอนเพราะมีช่ือเสียง และเป็นที่รู้จัก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 4.47 4.47 และ 4.44 ตามล าดับ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อเครื่องส าอางประเภทผลิตภัณฑ์ส าหรับหน้า เช่น รองพื้น แป้งผสมรองพื้น จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน มีความถี่ในการซื้อต่ าสุด คือ 1 ครั้ง และสูงสุดคือ  
8 ครั้ง โดยมีความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน งบประมาณในการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน              
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่ าสุด คือ 110 บาท และสูงสุดคือ 2000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ  
570 บาทต่อเดือน สถานที่ที่ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนผ่านช่องทางสั่ งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-commerce 
(www.lazada.co.th หรือ www.shopee.co.th) จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45  ซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน            
เพื่อตัวเอง จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง เรฟลอน คือ ตัวเอง 
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน ประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนท่ีแตกตา่งกัน
ผลการวิจัยพบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอายุที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านประเภท ด้านความถี่ ด้านงบประมาณ ด้านตัดสินใจซื้อส าหรับใคร และ             
ด้านเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนที่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลสถานภาพท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่าง
กันเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านประเภท ด้านความถี่ ด้านงบประมาณ ด้านตัดสินใจซื้อส าหรับใคร 
และ ด้านเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนที่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านประเภท ด้านความถี่ ด้านงบประมาณ และด้านช่องทาง
การซื้อ 

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนที่            
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านประเภท ด้านความถี่ ด้านงบประมาณ ด้านช่องทางการซื้อ ด้าน
ตัดสินใจซื้อส าหรับใคร และ ด้านเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง เรฟลอนที่            
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลรายได้ ต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านประเภท ด้านความถี่ ด้านงบประมาณ ด้านตัดสินใจซื้อส าหรับใคร 
และ ด้านเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า              
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

คุณค่าของตราสินค้าโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องส าอางเรฟลอน 
ด้านความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ  

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้าเครื่องส าอางเร
ฟลอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ พบว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้าเครื่องส าอาง
เรฟลอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านค่าใช้จ่าย ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล และแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

แรงจูงใจโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่            
ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ พบว่า แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล   
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน ประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนท่ีแตกตา่งกัน 
1.1 อายุ พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ และ

งบประมาณในการซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีพฤติกรรม
การซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ผู้บริโภคที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีความถี่ในการซื้อมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และผู้บริโภคที่มีอายุ 
30-39 ปี มีงบประมาณในการซื้อมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มวัยกลางคน จึงมีรายได้ที่
มั่นคงและให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเอง มีความรักสวยรักงาม ต้องการบุคคลิกที่ดูดีในการท างานและการเข้าสังคม
มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกัน ใน
เรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และ มองโลกในแง่ดีมากกว่า
คนท่ีอายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือ การปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคน
ที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้
สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร หนักๆ มากกว่าความบันเทิง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางต่างกัน ได้แก่ 
ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง จ านวนที่ซื้อเครื่องส าอางมีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ในผู้บริโภคที่มี
สถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ              
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ มากกว่ากลุ่ม
สถานภาพอ่ืนๆ เนื่องจากในปัจจุบันกระแสการดูแลตัวเอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ได้ให้แก่ตัวเองในยุคที่ต้องดูดีตลอดเวลา 
ส่งผลให้ประชากรกลุ่มสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน หันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ ท่ีปรากฏ
ต่อสังคมแล้วคนภายในครอบครัวให้ดูดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2563: 37 -39) พบว่า
สถานภาพของสมาชิกในครอบครัวสามารถน ามาเป็น ปัจจัยในการจ าแนกส่วนตลาดได้ เช่น สถานภาพโสด หย่า พ่อหรือ
แม่เลี้ยงลูกล าพังจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์ (2561) ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.3 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน                     
ด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากประชากรกลุ่มที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง           
เรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มท างาน            
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เริ่มเข้าสังคม จึงให้ความส าคัญกับการูปลักษณ์ภายนอก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเครื่องส าอางเรฟลอน มีประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับสื่อทางออนไลน์มากขึ้น เช่น 
เฟสบุ๊ค ยูทูป ท่ีก าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ จึงเปิดรับสื่อช่องทางจากการรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษาอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ เบเรลสันและสไตเนอร์ อ้างถึงใน ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) กล่าวว่าคนที่มี
การศึกษาสูงจะเป็นผู้รับสารที่ดี เนื่องจากมี ความรู้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่องและสามารถเข้าใจสารได้ดีจึงส่งผลให้คนที่
มีระดับการศึกษาสูง จะเลือกใช้สื่อมากประเภทกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ าและสอดคล้องกับงานวิจัย วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในประเทศไทย 
พบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะหาข้อมูลหรือค าแนะน าใน การซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้า          
ด้วยตนเอง 

1.4 อาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ 
และงบประมาณในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่
ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ เป็นกลุ่มคนวัยท างาน มีรายได้ จึงมีก าลังในการซื้อ
เครื่องส าอาง และเครื่องส าอางเรฟลอน มีสินค้าที่หลากลายและราคาไม่แพงที่กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ผู้บริโภคหันมารักสวยรักงามมากข้ึน ดูแลตัวเองเพราะต้องพบปะผู้คน จ าเป็นต้องใช้เครื่องส าอางเพื่อตกแต่ง เสริมความ
มั่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด นภวรรณ คณานุรักษ์ (2563: 37-39) พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ 
กันท้ังที ่

1.5 สถานภาพ พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก นาฬิกาคาสิโอ มีผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ออกแบบมา ให้เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และผู้บริโภคที่มีทุกสถานภาพสมรส ไม่ว่าจะโสด หรือ สมรสแล้ว             
ก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ ไม่ว่าจะซื้อเพื่อตนเองหรือซื้อไว้เป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ธิติมา คงชัย (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka 
Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger ไม่แตกต่างกัน 

1.6 รายได้ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน                 
ด้านความถี่ในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความถี่ในการซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น และ
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีงบประมาณในการซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งผู้บริโภคที่มีระดับ
รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มักแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับ
แตกต่างกันนั้นมักจะมีความคิดรอบคอบในการใช้จ่ายที่แตกต่าง เช่น การค้นคว้าเพื่อเปรียบเทียบราคา การวิเคราะห์
ความสมเหตุสมผลในราคาและคุณภาพที่แตกต่างกัน รวมไปความถี่ในการซื้อและงบประมาณที่ใช้ในการซื้อ สอดคล้อง
งานวิจัยของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางต่างกัน ได้แก่ 
ประเภทของเครื่องส าอาง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง จ านวนที่ซื้อเครื่องส าอางมีผล
ต่อการ ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภค
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่
ในการซื้อ ซึ่งสามารถท านายพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยสามารถอธิบายด้านความถี่ในการซื้อได้ร้อยละ 4.8 
กล่าวว่าเมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะรู้จักตราสินค้ามากขึ้นมี
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครู้จักตราสินค้าแล้ว จะส่งผลผู้บริโภคคุ้นเคยกับตรา
สินค้าและเกิดความชอบก็จะมีทัศนคติในแง่บวกกับสินค้าหรือบริการที่มีตราสินค้านั้นๆ ท าให้ตราสินค้านั้นเข้าไปอยู่ในใจ
ผู้บริโภค  ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจง่ายขึ้น น าไปสู่ลูกค้าประจ าและเกิดการซื้อซ้ าในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2560) กล่าวว่าบุคลิกภาพตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้าท าให้เกิดรูปแบบคุณค่าตราสินค้า
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ส่วนด้านการรู้จักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านงบประมาณในการซื้อ ซึ่ง
สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านงบประมาณในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 ตามล าดับ สอดคล้องกับสมมติฐานโดยสามารถอธิบายด้านงบประมาณในการซื้อได้ร้อยละ 5.3 กล่าวว่า
เครื่องส าอางเรฟลอนมีประเภทของสินค้าและระดับราคาที่หลากหลายราคาไม่แพงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เครื่อง
ส าอางเรฟลอนยังคงคุณภาพที่ได้มาตราฐานของสินค้า และมีการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาดูแลตัวเอง เพื่อพบปะผู้คน ในการท างานหรือเข้าสังคม จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องส าอางเพื่อตกแต่งเสริม
ความมั่นใจ ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติในแง่บวกและการตัดสินในซื้อเพราะมีความคุ้นเคยกับตราสินค้าแล้ ว สอดคล้อง
แนวคิดของ Aaker (1991) กล่าวว่า การรู้จักตราสินค้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องคุณค่าตรา สินค้าและจัดว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเพราะการที่ตราสินค้าใดๆ สามารถเข้า มาอยู่ในใจผู้บริโภคได้ในขณะที่ก าลังนึก
ถึงสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่ก็ย่อมแสดงว่า ตราสินค้านั้นมี ความมั่นคงอยู่ในใจของผู้บริโภคว่ามีคุณภาพดีและเช่ือถือได้ 
ดังนั้นจึงมักถูกเลือกซื้อหรือใช้มากกว่า ตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก และผู้ประกอบการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ่านคุณค่า ตราสินค้า (Brand Value) และมูลค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ซึ่งตราสินค้าจะช่วยลด 
ปัญหาในการแข่งขันทางราคาได้ 

ด้านคุณภาพการรับรู้  ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อและงบประมาณ
ในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน เนื่องจากหากผู้บริโภค
ได้รับรู้คุณภาพเครื่องส าอางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ก็สามารถไปทดลองใช้เครื่องส าอางยี่ห้ออื่นได้ อาจจะเนื่องมากจากใน
ปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มีผลต่อผู้บริโภคที่จะได้รับอิทธิพลจาก ศิลปิน ดารา บิวตี้บล็อกเกอร์ หรือบุคคลอื่นๆได้ง่าย 
และการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคสินค้าจากคุณภาพโดยแบรนด์ใดแบรนด์เดียว แต่เป็นการเลือกคุณภาพ
ของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงท าให้ด้านคุณภาพการรับรู้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง
เรฟลอนของผู้บริโภคในด้านความถี่ในการซื้อและงบประมาณในการซื้อ สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) 
ผู้บริโภคได้รับทราบถึงความแตกตา่งและต าแหน่งของ สินค้านั้น รวมทั้งท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลที่จะซื้อสินค้านั้นด้วยความ
เข้าใจถึงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องเกิดบนพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าโดยตรง อาจเป็นเพียงแค่ความเข้าใจต่อคุณสมบัติ
ของสินค้าอันเกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้สึก ที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีต่อ             
ตราสินค้าดังน้ันความเข้าใจถึงคุณภาพจึง แตกต่างจากความพึงพอใจ 
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ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อและ
งบประมาณในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
หากผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับตราสินค้าใดยี่ห้อหนึ่ง แต่ด้วยอุปนิสัยของของคนไทยเป็นคนรักอิสระ และไม่ยึดติดกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ดังนั้นหากเครื่องส าอางที่ตนใช้อยู่เป็นประจ าไม่มีขายในท้องตลาดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้บริโภคก็
พร้อมที่ทดลองเครื่องส าอางยี่ห้ออื่นๆที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน จึงท าให้ด้านความสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในด้านความถี่ในการซื้อและงบประมาณในการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องแนวคิด                    
กิตติ สิริพัลลภ และศุภวรรณ จิระอร (2541) ความสัมพันธ์ซึ่งเช่ือมโยง ตราสินค้าเข้ากับความทรงจ าของผู้บริโภค เช่น 
เมื่อจะซื้อสินค้าไทยก็จะนึกถึงความพิถีพิถัน เป็นต้น ดังนั้นตราสินค้าจึงมีส่วนช่วยให้ผู้บริ โภคสามารถดึงข่าวเกี่ยวกับ           
ตราสินค้าออกมาจากความทรงจ า ท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทั้งท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อสินค้าโดย
การสร้างทัศนคติต่อสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้นซึ่ง ก่อให้เกิด
ประโยชน์  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อและ
งบประมาณในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มีผลต่อผู้บริโภคที่จะได้รับอิทธิพลจาก ศิลปิน ดารา บิวตี้บล็อกเกอร์ หรือบุคคลอื่นๆได้ง่าย 
และการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์เดียวลดลง จึงท าให้ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในด้านความถี่ในการซื้ อและ
งบประมาณในการซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ สิริพัลลภ และศุภวรรณ จิระอร (2541)เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึด
มั่นที่ผู้บริโภคมีต่อ ตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าจัดเป็นองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าที่มี ความส าคัญเพราะจะ
สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นหรือไม่ รวมทั้งยังเป็น องค์ประกอบหลักที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า 
ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด ของตราสินค้านั้น 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล และแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า 

แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อและ
งบประมาณในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้บริโภคมัก
ซื้อสินค้าโดยค านึงถึงความสะดวกสบายต่างๆ เช่น ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง สามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ จึงท าให้แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในด้านความถี่ใน
การซื้อและงบประมาณในการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159)  

แรงจูงใจด้านเหตุผลเป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก การใช้เหตุผลความเหมาะสมจ าเป็นเพื่อไตร่ตรองพินิจพิจารณา          
ว่าท าไมจึงซื้อสินค้าชนิดนั้น น าไปใช้เพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร แรงกระตุ้นประเภทนี้ เช่น การซื้ อโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่าและการใช้งาน หรือ คุณภาพและประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้งานของสินค้า  

แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยสามารถอธิบายด้านความถี่ในการซื้อได้ร้อยละ 4.7 
เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการดูบุคคลิกภาพสวยงาม เพื่อการท างานและเข้าสังคม ท าให้ทุกอาชีพ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องส าอางเพื่อตกแต่ง เสริมความมั่นใจ โดยมนุษย์จะมีแรงจูงอีกอย่างหนึ่งคือต้องการให้ตนเป็นที่ยอมรับ 
เป็นท่ีประทับใจของผู้อื่น จึงมีการแสวงหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องของตนเองตลอดเวลา จึงท าให้แรงจูงใจที่เกิดจาก
อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในด้านความถี่ในการซื้อ สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159)  ลักษณะของแรงจูงใจ ประเภทน้ีคือ ลักษณะของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เกิดขึ้น
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการใคร่ครวญหา เหตุผลให้รอบครอบเสียก่อน เป็นการตัดสินใจที่เกิดในทันทีโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก  
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เช่น ต้องการความสะดวกสบาย เป็นการซื้อสินค้าและบริการมา สนองความต้องการด้านความสะดวกในการท างาน 
สิ่งของที่ช่วยผ่อนแรง ซึ่งมีผู้วิจัยและเสนอแนะว่าผู้ซื้อสินค้ากะทันหันส่วนมากจะใช้แรงจูงใจด้านอารมณ์มากว่า
สถานการณ์ซื้อลักษณะอื่น 

ส่วนแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ด้านงบประมาณในการซื้อ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยสามารถอธิบายด้านงบประมาณในการซื้อได้ร้อยละ 
2.1 เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการ โดยมีงบประมาณในการ
ซื้อเครื่องส าอาง ในปัจจุบันผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาออนไลน์โดยมี  ศิลปิน ดารา บิวตี้บล็อกเกอร์ ท าให้
ผู้บริโภคหันมารักสวยรักงามมากขึ้น เพื่อพบปะผู้คนในการท างาน การเข้าสังคม สร้างความประทับใจเมื่อพบเจอ จึงท า
ให้แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนของผู้บริโภคในด้านงบประมาณในการซื้อ 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ของ พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159)  กล่าวว่า การตัดสินใจที่เกิดในทันทีโดยใช้อารมณ์เป็น
หลัก แค่เป็นสินค้าที่พอใจนับได้ว่ามีเหตุอันสมควรให้ตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อสินค้านี้อาจจะมีลักษณะเพื่อการ 
แข่งขันเลียนแบบผู้อื่น เพื่อการเป็นผู้น า เพื่อการพักผ่อน หรือความมีช่ือเสียงทะเยอทะยาน ซึ่งผู้ซื้อยอมจ่าย 
 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านประชากรศาสตร์  
นักการตลาด / บริษัท ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในด้าน

ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ที่อายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ ในระดับ ปริญญาตรี อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000  – 20,000 บาท ในด้านงบประมาณในการซื้อ
เครื่องส าอางเรฟลอน ที่อายุ 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เนื่องจากกลุ่ม
ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจของเครื่องส าอางเรฟลอนให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภค
กลุ่มทั้ง 2 กลุ่มนี้เลือกซื้อและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการกลุ่มนี้ให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อและการแนะน าผู้อื่นสูงสุด  

ด้านการคุณค่าตราสินค้า 
นักการตลาด / บริษัท ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดสร้างคุณค่าตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้การ

บริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และ
ด้านความภักดีกับตราสินค้า โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านการรู้จักตราสินค้า ควรจัดท าสื่อทางโทรทัศน์ โฆษณา และสื่อโซเชียลต่างๆ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมี
อิทธิพลในการด าเนินชีวิต ผู้บริโภคจึงมีหลายช่องทางในการศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถจดจ าตราสินค้าเครื่องส าอางเรฟลอนได้แม่นย ามากขึ้น และสามารถแยกเครื่องส าอางเรฟลอน ออก จาก
เครื่องส าอางยี่ห้ออ่ืนๆได้  

ด้านคุณภาพการรับรู้ ควรเริ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตที่เป็นมาตราฐานโดยให้มีสถาบันที่
น่าเชื่อถือรับรองคุณภาพ หรือขยายสายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากข้ึน  

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ควรพัฒนาพนักงานขายโดยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญในการบริการอยู่เสมอ ตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและมั่นใจเมื่อเข้ามาใช้
บริการ เพื่อให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ า          
ในอนาคต  
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ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ควรมีการจัดกิจกรรมของเครื่องส าอางเรฟลอนให้มากขึ้น โดยเน้นโปรโมช่ันพิเศษ
ประจ าเดือนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม และการโฆษณาเครื่องส าอางเรฟลอน ให้ต่อเนื่องให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และตื่นตัว
ต่อสินค้าอยู่เสมอ  

ด้านการแรงจูงใจ 
  นักการตลาด / บริษัท ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจกับ
สินค้ามากยิ่งข้ึน แรงจูงใจด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 

แรงจูงใจด้านอารมณ์ ควรจัดท าสื่อโฆษณาโดยเลือกบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเช่น ศิลปิน ดารา บิวตี้บล็อก
เกอร์ ท่ีสะท้อนถึงผู้หญิงวัยท างานท่ีบุคลิกภาพสวยงาม มั่นใจ เป็นที่ยอมรับในสังคม เพราะลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
กลุ่มหมายในงานวิจัย เพื่อส่งให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจด้านอารมณ์และมีการแสวงหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องของตน
จากการได้รับสื่อโฆษณา 

แรงจูงใจด้านเหตุผล ควรสร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญกับการจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถจัดท าโฆษณาเพื่อแนะน า คุณสมบัติ คุณภาพ ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ขนาด ปริมาณ ราคา 
โปรโมช่ัน เพื่อส่งให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจด้านเหตุผลได้ง่ายมากขึ้น ท าผู้บริโภคเกิดการรับรู้และตื่นตัวต่อสินค้าอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษามูลค่าแบรนด์หรือส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลหรือสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอน ในกลุ่มผู้บริโภคในเขตปริมณฑลหรือพื้นที่ต่างจังหวัด ที่นอกเหนือจากเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้น าผลการวิจัยที่แตกต่างกันมาท าการศึกษาเปรียบเทียบกัน เพื่อน ามาข้อมูลที่ได้น ามา
ประยุกต์ เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางการพัฒนามูลค่าแบรนด์ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเร
ฟลอน ในกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย   

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติต่อมูลค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเรฟลอนใน
หมู่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ  

4. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องส าอางยี่ห้ออื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและประสบความส าเร็จมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในปัจจุบันมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย   

5. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย ในเชิงปริมาณเท่านั้น ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงลึกเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางเรฟลอนมากข้ึนในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน
เป็นอย่างสูงไว้ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี 
รักษ์ชูชีพ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบ ปริญญานิพนธ์ตรวจแบบสอบถามและให้ค าแนะน า  ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง นับเป็นประโยชน์ต่อการท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาคบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่ สังคม มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจน ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังให้ความ
เมตตาด้วยดีเสมอมา  

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน                 
บูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุน ทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ ดีและมีคุณค่าน ามาซึ่งก าลังใจที่ดี 
ในการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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