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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจโดยรวม

ในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภค         

ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 

คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุ 31-40 ปีระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าอาชพีเป็นพนักงาน

บรษิทัเอกชนสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท 

 จากผลการวจิยัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิ พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่า

ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิอยู่ในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอาง ตราสนิคา้ยูเซ

อรนิแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 การรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ดา้นความภกัด ีดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ และดา้น

การเชื่อมโยงตราสนิคา้ ตามลําดบัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 และ 0.05ตามลําดบัโดยตวัแปรทัง้ 3 ตวัน้ี

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 33.4 

 

คาํสาํคญั: การรบัรู ้ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ เวชสาํอาง 
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 The purpose of this research was to study the perception of brand value influencing overall 

satisfaction with buying Eucerinskin care among consumers in the Bangkok metropolitan area.  The research 

sample consisted of four hundred consumers who bought or used to buy Eucerin skin products, aged 21 

years or older and living in the Bangkok metropolitan area.  A questionnaire was used as the data collection 

instrument.  The statistics used for data analysis including percentage, mean, and standard deviation; while 

the statistics employed for hypothesis testing were the t-test, one-way ANOVA, and multiple regression 

analysis. 

 The results of the data analysis were as follows: 

 The majority of consumers were females, between thirty one to forty years of age, at an 

educational level of aBachelor’s degree or equivalent, working as private company employees, the majority of 

which had monthly income of between 35,001 to 45,000 baht. 

 Regarding the perception of Eucerin skin care brand value, it was found that the consumers had 

overall perception of the brand value at a high level, and they were satisfied with buying Eucerin skin care at 

a high level. 

 As for the hypothesis testing results, it was found that consumers with different average monthly 

incomes had different overall satisfaction levels with regard to buyingEucerin skin care products at a0.05 

levelof statistical significance. 

 The perception aspects of brand value influencing overall satisfaction with buying Eucerin skin care 

products among consumers in the Bangkok metropolitan areacould be ranked as follows: brand loyalty, 

quality perception, and brand connection, respectively.  They were at the 0.01 and 0.05 levels of statistical 

significance.  These three variables could be combined to predict the overall satisfaction with buying Eucerin 

skin care productsby consumers in Bangkok metropolitan area by 33.4 % 

 

Keywords: Awareness,Bbrand Equity, Customer Satisfaction, Cosmeceuticals 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัน้ีปญัหาสภาพแวดล้อมถือเป็นปญัหาที่สําคญัมากของโลก เน่ืองจากในปจัจุบนัมสีภาพแวดล้อม         

เป็นพษิและสง่ผลกระทบทีคุ่กคามคุณภาพของชวีติมนุษย ์และปญัหาของสภาพแวดลอ้มมกัมแีหล่งทีม่าจากสงัคมเมอืง 

ทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น ทัง้น้ี คนในสงัคมเมอืงปจัจุบนัอยู่ในภาวะของสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพษิหลายด้าน            

ไม่ว่าจะเป็น มลพษิทางอากาศ (Air Pollution) มลพษิทางน้ํา (Water Pollution) มลพษิทางดนิ (Soil Pollution) มลพษิ

ทางเสยีง (Noise Pollution) และมลพษิทางอุณหภูม ิ(Thermal Pollution) อกีทัง้อทิธพิลของฤดูกาลทีม่ผีลต่อสภาพ

อากาศ และการทํางานที่ต้องอยู่ในหอ้งปรบัอากาศ ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะส่งผลต่อสภาพผวิ โดยตรงอาจทําใหผ้วิแหง้กรา้น  

ขาดความชุ่มชื้น รวมไปถงึปจัจยัภายนอก เช่น การใช้เครื่องสาํอางที่มสี่วนผสมของสารบํารุงผวิ และสารเคมหีลาย

อย่างผสมอยู่ บางคนที่ผิวแพ้อะไรได้ง่าย เมื่อสมัผสักบัสารเคมีเหล่าน้ีแล้วก็อาจจะเป็นสวิหลงัจากการใช้ไม่นาน               

(1-3 วนั) และมปีจัจยัภายในอื่นๆ เช่น ความ เครยีด พนัธุกรรม และฮอรโ์มน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีไม่ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาสวิ

เพยีงอย่างเดยีว ยงัก่อใหเ้กดิปญัหาผวิพรรณดา้นอื่นๆตามมาดว้ย 

 จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย ที่มีการใส่ใจดูแลสุขภาพผิวมากขึ้นนัน้ พบว่ากลุ่ม

ผลติภณัฑส์าํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นผวิพรรณมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยภาพรวมตลาดสนิคา้
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ความงามในประเทศไทยในปี 2557 อตัราการเจรญิเตบิโตอยู่ที ่ 4.6% และเป็นผลติภณัฑด์ูแลผวิ (Skin Care) 46% 

(หนังสอืพมิพส์ยามธุรกจิ, 6 กนัยายน 2557) สาํหรบัตลาดโลชนับํารุงผวิ (Skin Care) กลุ่มเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซ

อรนิถอืเป็นผูนํ้าตลาดทีม่สี่วนแบ่งตลาดราว 57% และเป็นตราสนิคา้ทีข่บัเคลื่อนตลาดใหเ้ตบิโต (ขอ้มูลปี 2557 จาก: 

Beiersdorf (Thailand) Eucerin Team) ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาพบว่าตลาดเวชสาํอางบํารุงผวิมกีารเตบิโตขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองและในรอบหลายปีทีผ่่านมาผลติภณัฑเ์วชสาํอางบาํรุงผวิทีอ่อกสูท่อ้งตลาดมใีหเ้ลอืกหลากหลายตราสนิคา้มาก

ขึน้ เช่น La Roche-Posay, Vichy, Biotherm เป็นต้น ทําใหม้กีารแข่งขนักนัในดา้นต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ไดม้กีารจดัทํากลยุทธท์างการตลาดเพื่อ

ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคสนใจในตวัผลติภณัฑ ์รบัทราบขอ้มูล และตดัสนิใจซือ้ อกีทัง้ไดม้กีารสรา้งความรบัรูใ้นการจดจําตรา

สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภครวมไปถงึการสรา้งความภกัดใีนตวัตราสนิคา้  รวมไปถงึในส่วนของดา้นนวตักรรมทีม่กีารพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ในปจัจุบนัพบว่าตลาดเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิทีเ่ป็นผลติภณัฑบ์ํารุงผวิ (Skin Care) ในปี 2557 มี

มูลค่าเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ยอดขายในปีน้ีมอีตัราเพิม่สงูขึน้ถงึ 7% (ขอ้มูลปี 2557 จาก: Beiersdorf (Thailand) 

Eucerin Team) และมแีนวโน้มการขยายตวัต่อเน่ืองทุกปี 

 โดยผลติภณัฑเ์วชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคเน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ี่ได้รบั

การยอมรบัจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นผวิหนงั โดยมกีารจาํหน่ายหลายช่องทาง ทัง้ในโรงพยาบาลของรฐับาล และเอกชน  

รา้นขายยา รวมไปถงึรา้นจาํหน่ายสนิคา้เพื่อสขุภาพและความงาม (Speacialty Store) บู๊ทส ์และวตัสนั รวมไปถงึ โดย

ผ่านทางการแนะนําโดยบุคลากรทางการแพทย์และเภสชักร  ทําให้ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถึงได้ง่าย ทําใหน่้าสนใจต่อ

การศกึษาและวเิคราะหค์วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอเวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ 

 จากขอ้มูลเบือ้งต้นทีก่ล่าวมาทําให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาผลติภณัฑเ์วชสําอางตราสนิคา้ยูเซอรนิใน

ดา้นการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภค เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ปีญัหาทางดา้น

ผิวหนังจะให้ความสําคญัในการเลือกซื้อ คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบตัิของตัวผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไป เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์วชสาํอางนัน้มคีวามต้องการที่จะดูแลผวิพรรณเป็นพเิศษ เพราะเน่ืองจากมผีวิที่ค่อนขา้งแพ้ง่าย 

โดยไดเ้จาะจงศกึษาร้านจําหน่ายสนิค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (Speacialty Store) รวมไปถงึรา้นขายยาในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรา้นจําหน่ายสนิค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (Speacialty Store) และร้านขายยานัน้ มี

เคาน์เตอรท์ีจ่ําหน่ายผลติภณัฑย์ูเซอรนิและเป็นช่องทางทีส่ําคญัในการจําหน่ายกลุ่มเวชสาํอางยูเซอรนิ อกีทัง้ในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นภูมภิาคทีม่ยีอดจาํหน่ายสงูทีส่ดุ เมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่นๆ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศกึษาถงึคุณค่าของตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การตระหนกัดา้นตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตรา

สนิค้า ความภักดี ทรพัย์สินอื่น ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรินของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  
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 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)แบ่งเป็นดงัน้ี 

     1.1  ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย 

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 21 – 30 ปี 

    1.1.2.2 31 – 40 ปี 

    1.1.2.3 อายุ 41ปี ขึน้ไป  

   1.1.3  ระดบัการศกึษา 

    1.1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    1.1.4.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

    1.1.4.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.4 ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ / คา้ขาย 

    1.1.4.5 แม่บา้น / พ่อบา้น 

    1.1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ ________________ 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.5.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

    1.1.5.2 15,001 – 25,000 บาท 

    1.1.5.3 25,001 – 35,000 บาท 

    1.1.5.4 35,001 – 45,000 บาท 

    1.1.5.5 มากกว่า 45,000 บาท 

   1.2 คุณค่าของตราสนิคา้ ประกอบดว้ย 

   1.2.1 การตระหนกัถงึตราสนิคา้ (Brand Awareness) 

              1.2.2 การรบัรูคุ้ณภาพ (Perceived Quality) 

   1.2.3 การเชื่อมโยงตราสนิคา้ (Brand Association) 

   1.2.4  ความภกัด ี(Brand Royalty) 

   1.2.5 ทรพัยส์นิอื่น (Other Proprietary Brand Equity) 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

สมมติฐานการวิจยั  
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 1.  ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  การรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ ประกอบดว้ยการตระหนกัค่าตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตรา

สนิค้า ความภกัดี และทรพัย์สนิอื่น มีอทิธิพลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรนิของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัได้นําแนวคิดด้านลักษณะประชากรของ ศิริวรรณ      

เสรีรตัน์ (2550: 57) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นหาคําตอบเกี่ยวกบัลักษณะด้านประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้

เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรู ้ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูข้องจําเนียร ช่วงโชต ิและคณะ 

(วาสนา จตุัพร. 2547: 15; อา้งองิจาก จําเนียร ช่วงโชต;ิ และคณะ. 2515: 2) ทีอ่ธบิายความหมายของการรบัรูไ้วว้่า 

เป็นการสมัผสัที่มคีวามหมายเป็นการแปลหรอืตคีวามของสิง่ที่สมัผสัออกมาเป็นสิง่ที่มคีวามหมาย เป็นสิง่ที่รูจ้กัหรอื

เขา้ใจ ซึ่งในการแปลหรอืตีความหมายน้ีจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดมิหรอืความรู้เดมิที่มคีวามชดัเจนมาก่อนโดย

ผูว้จิยัเลอืกทีจ่ะนํามาศกึษาเน่ืองจากการรบัรูม้อีทิธพิลและสามารถสะทอ้นให้เหน็ถงึความพงึพอใจโดยรวมในการซื้อ

เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวคดิและทฤษฎขีอง Aaker (1995) ซึ่ง

อธบิายให้เหน็ถึง แง่มุมของคุณค่าตราสนิค้าทัง้ในส่วนการรบัรู้และพฤติกรรมของผู้บรโิภค คือ แนวคดิแบบจําลอง

คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity Model) ของ Aaker อธบิายว่า คุณค่าตราสนิคา้มอีงคป์ระกอบ 5 ส่วน คอื1. การ

ตระหนกัค่าตราสนิคา้ 2. การรบัรูคุ้ณภาพ 3.การเชื่อมโยงตราสนิคา้ 4.ความภกัด ี5. ทรพัยส์นิอื่น มาเป็นแนวทางและ

เป็นทฤษฎอีา้งองิในการกาํหนดแบบสอบถามงานวจิยัเพื่อวเิคราะหป์จัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ 

 4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของ       

อุทยัพรรณ สดุใจ (2545: 7) ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า เป็นความรูส้กึหรอืทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่

ใดสิง่หน่ึงโดยอาจจะเป็นในเชงิประเมนิค่า ความรูส้กึหรอืทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึง เป็นทางบวกหรอืทางลบโดยผูว้จิยัได้

นําแนวคดิน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาคําตอบเกีย่วกบัความรูส้กึทางบวกหรอืทางลบทีเ่กดิจากการประเมนิความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภคในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องของงานวิจยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้นํางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของ เชดิชยั   

ดวนใหญ่ (2557) พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) มาศกึษาเพิม่เตมิในสว่นของทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร ์และมกีารเกบ็

กลุ่มตวัอย่างทีก่วา้งมากขึน้จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ีเ่คยซือ้หรอืเคยใชเ้วชสาํอางรกัษาสวิและผลติภณัฑโ์ลชนับาํรุงผวิ

กายยูเซอริน จากโรงพยาบาลเอกชน ผู้วิจ ัยได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ียงัมสี่วนทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้นคอื แนวคดิเกีย่วกบัตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ การรบัรู ้

และความพงึพอใจ ซึ่งตรงกบัขอ้เสนอแนะของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งได้กล่าวไว้ และมคีวามเหมาะสมที่จะนํามาใช้ใน

การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอริน ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 



 6 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บรโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร           

ที่ซื้อ หรือเคยซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอริน ที่มีอายุตัง้แต่ 21ปีขึ้นไป เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีอํานาจในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ยตวัเอง และมกีาํลงัในการซือ้เวชสาํอาง โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผู้บรโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

อายุตัง้แต่ 21ปีขึน้ไปทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้

จงึกําหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรคํานวณหาขนาดตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 

5% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549: 26) ไดข้นาดตวัอย่างจํานวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างอกี 15 คน รวมขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างเท่ากบั 400 คน  

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหก์ารรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตรา

สนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง  

400 คน พบว่า 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี รองลงมามีอายุ  

21-30 ปี และอายุมากกว่า 41 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รองลงมาเป็นระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีและ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย/

แม่บา้น/พ่อบา้นอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา และอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ สว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 25,001 

– 35,000 บาทรองลงมาคอื 15,001 – 25,000 บาทรายได ้35,001 – 45,000 บาท รายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 

บาท และรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

 จากผลการวจิยัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิ พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่า

ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

 

 ด้านความรูจ้กัตราสินค้าเวชสาํอางยูเซอริน 

 ผู้บรโิภคมีการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า ด้านความรู้จกัตราสนิค้าเวชสําอางยูเซอรนิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก           

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

 ขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านรูจ้กัคุน้เคยกบัเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิมาเป็นเวลา

อนัยาวนาน ท่านรูจ้กัตราสนิคา้ยเูซอรนิเป็นอย่างด ีเมื่อพูดถงึเวชสาํอางทีม่คีุณภาพท่านนึกถงึยูเซอรนิเป็นอนัดบัแรก 

เมื่อพดูถงึเวชสาํอางท่านนึกถงึตราสนิคา้ยเูซอรนิเสมอตามลาํดบั 

 ด้านคณุภาพท่ีเกิดจากการรบัรูต้ราสินค้ายูเซอริน 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้ตราสนิค้ายูเซอรนิอยู่ในระดบัมากเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

 ขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพพจน์และชื่อเสยีงของเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิเป็นที่

รูจ้กัอย่างแพร่หลาย ท่านมคีวามเชื่อถอืในคุณภาพของเวชภณัฑต์ราสนิคา้ยูเซอรนิ ท่านรูส้กึมัน่ใจในคุณภาพของเวช

สาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ ท่านรูส้กึว่าคุณภาพเวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิดกีว่ายีห่อ้อื่นๆ ตามลาํดบั 
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 ด้านความสัมพันธ์ของตราสินค้ากับคุณค่าท่ี เกิดจากการรับรู้ของเวชสําอางตราสินค้า 

ยูเซอริน 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์ของตราสนิค้ากบัคุณค่าที่เกดิจากการรบัรู้ของเวช

สาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้เวชสาํอางยูเซอรนิ ท่านรูส้กึว่าเวชสาํอาง

ตราสนิคา้ยเูซอรนิดกีว่าเวชสาํอางยีห่อ้อื่น ตามลาํดบั และขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ทุกครัง้ที่

ซือ้เวชสาํอาง ท่านตัง้ใจทีจ่ะซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิเท่านัน้ 

 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้าเวชสาํอางยูเซอริน 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้เวชสาํอางยูเซอรนิเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า 

 ขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านจะแนะนําบุคคลอื่นทีรู่จ้กัใหม้าซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยู

เซอรนิ และขอ้ทีผู่้บรโิภคมกีารรบัรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ครัง้ต่อไปทีจ่ะซือ้เวชสําอางท่านจะซือ้เวชสําอางตรา

สนิคา้ยูเซอรนิเท่านัน้ ท่านจะยงัคงซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรนิต่อไปแม้ว่ามกีารลดราคาเวชสําอางอื่นๆ ท่านจะ

ยงัคงซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิตลอดไปแมว้่าจะมเีวชสาํอางตราสนิคา้อื่นๆมาแขง่ขนักบัเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซ

อรนิ ตามลาํดบั 

 ด้านทรพัยสิ์นอ่ืน 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นทรพัยส์นิอื่นอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

 ขอ้ที่ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ผลติภัณฑ์ยูเซอรนิมชี่องทางการจดัจําหน่ายที่ครอบคลุม 

กวา้งขวาง สะดวกต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ สนิคา้ของยูเซอรนิทีม่รีาคาเหมาะสม เครื่องหมายการคา้มผีลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้เวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรนิ เครื่องหมายการคา้ทําให้เกดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซ

อรนิ ท่านคดิว่าถา้ยเูซอรนิออกสนิคา้ใหม่ท่านกจ็ะเลอืกซือ้สนิคา้ใหม่ชนิดนัน้ ตามลาํดบั และขอ้ทีผู่บ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่

ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สนิคา้ของยูเซอรนิทีม่รีาคาเหมาะสม แมว้่ายูเซอรนิขายสนิคา้ในชนิดเดยีวกนัสูงกว่าบรษิัท

อื่นๆแลว้ท่านจะยงัคงซือ้สนิคา้ต่อไป ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ความพึงพอใจต่อเวชสาํอางตราสินค้ายูเซอรินเมื่อเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั 

 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อเวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัเอาไวอ้ยู่ในระดบัสงูกว่าที่

คาดหวงั 

 ความพึงพอใจต่อการซ้ือเวชสาํอางตราสินค้ายูเซอรินมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัราคา 

 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิมคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา อยู่ในระดบั

คุม้ค่า 

 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเวชสาํอางตราสินค้ายูเซอริน 

 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อเวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิอยู่ในระดบัพอใจมาก 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูปญัหาทีพ่บและขอ้เสนอแนะ 

 ปัญหาท่ีพบผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ในเรื่องราคาสงูเกนิไป รองลงมามคีวามคดิเหน็ในเรื่องไม่ไดร้บั

ผลอย่างที่กล่าวอ้างในโฆษณาบางสินค้าใช้แล้วแพ้ใช้แล้วสิวขึ้นไม่ค่อยเห็นผลชดัมากนักสภาพผิวไม่เหมาะกับ

ผลติภณัฑ ์ใชแ้ลว้หน้ามนั และมสีวิอุดตนั การดูดซมึบางทยีงัคงความมนัอยู่ มกีลิน่ทีไ่ม่หอม ซึง่ไม่มกีลิน่ยงัดกีว่าเขา้

ไปดสูนิคา้เจอแบรนดอ์ื่นๆ บงัหมดแรกๆ ใชดู้เหมอืนจะด ีแต่หลงัๆ ไม่เปลีย่นแปลง แต่ซือ้เป็นเซทเพราะคุม้ดจีํานวน 

อยากใหป้รบัปรุงพนกังานบรกิารขายตามเคาน์เตอรข์องเซน็ทรลัสนิคา้บางชนิดไม่น่าเปลีย่นแพค็เกจต้องใชเ้วลานาน
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กว่าจะเหน็ผลเน้ือครมีเหนอะไปเปิดกล่องมาแล้วพบว่าบรรจุภณัฑ์แตกหกัตวัคลนีซิง่มลิค์ เช็ดเครื่องสําอางได้ไม่ดี

เท่าทีค่วรสภาพผวิตอนใชด้มีาก พอเลกิใชก้เ็หมอืนเดมิตอ้งซือ้เป็นเซต็ถงึจะเหน็ผลตามลาํดบั 

 ข้อเสนอแนะ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ในเรื่อง ควรลดราคาสนิคา้รองลงมามคีวามคดิเหน็ในเรื่อง

ขอใหม้โีปรโมชัน่เยอะๆอยากใหซ้มึซบัเรว็ไม่เหนียวเหนอะหนะ อยากใหอ้อกสนิคา้สาํหรบัผูช้ายมากกว่าน้ีเปลีย่นสตูร

ใหม่อยากให้จดัเป็นเซตมากกว่าน้ีควรมกีารลดราคาในช่วงเทศกาลมากเป็นพเิศษน่าจะมขีนาดพกพาควรปรบัปรุง

พนกังานบรกิารทีเ่คาทเ์ตอรอ์ยากใหย้เูซอรนิประชาสมัพนัธเ์วลามโีปรโมชัน่ตามบูทสห์รอืวตัสนัอยากใหม้สีนิคา้ขนาด

เลก็ขายอยากใหย้เูซอรนิผลติสนิคา้ทีม่รีาคาเหมาะกบันกัศกึษาอยากใหพ้นกังานแนะนําสนิคา้ใหเ้ขา้ใจเวลาทีล่กูคา้ถาม

ควรปรบัปรุงเน้ือผลติภณัฑใ์หเ้หมาะกบัคนผวิมนัควรมบีรกิารหลงัการขาย เช่น บตัรสมาชกิ บตัรเครดติ นิตยสารราย

เดอืนพนกังานผูแ้นะนําสนิคา้ควรแนะนําผลติภณัฑท์ีเ่หมาะกบัลกัษณะผวิของผูซ้ือ้ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทาํการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมในการซ้ือเวชสาํอางตรา

สินค้ายูเซอรินของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ ไม่แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิไม่แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิ

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิไม่แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิแตกต่าง

กนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้หลงัจากได้ทําการทดสอบวเิคราะห์ค่า

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทมคีวามพงึพอใจ

โดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิค้ายูเซอรนิแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001 – 45,000 

บาท อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

มีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินน้อยกว่าลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือน           

35,001 – 45,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.30 สาํหรบัรายคู่อื่นๆไม่พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรู้คุณค่าของตราสินค้า ประกอบด้วยการตระหนักค่าตราสินค้า การรบัรู้

คณุภาพ การเช่ือมโยงตราสินค้า ความภกัดี และทรพัยสิ์นอ่ืน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซ้ือ

เวชสาํอางตราสินค้ายูเซอรินของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 การรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านความภกัด ี( ) ด้านการรบัรู้

คุณภาพ ( ) และด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า( )ตามลําดบัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึเป็นการ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 และปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0โดยตวัแปรทัง้ 3 ตวัน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพงึพอใจ

โดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ไดร้อ้ยละ 33.4  
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาเรื่อง การรบัรู้คุณค่าของตราสนิค้าที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวช

สาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวจิยัขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

  เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิ

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05เน่ืองจากว่าเวชสําอางตรา

สนิค้ายูเซอรนินัน้สามารถใช้ได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง การได้รบัคําแนะนํา หรอืการได้รบัขอ้มูลข่าวสาร หรอืด้วย

ความจําเป็นในการรกัษาสิว หรือผิวพรรณทําให้มีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอริน           

ไม่แตกต่างกนั ถึงแม้จะมเีพศที่แตกต่างกนักต็าม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุณีรตัน์ จริเกรยีงไกร (2551) ที่ได้

ทาํการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วช

สาํอางในรา้นขายยาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วช

สาํอางในรา้นขายยา ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัพงษ์ เตชะ

รตันเสฏฐ์ (2552) ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการ การรับรู้คุณค่าตราสนิค้า และความพึงพอใจโดยรวม ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ร้านขายยาพี แอนด์ เอฟ 

ซุปเปอร ์ดรกั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อรา้น

ขายยา P&F ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชดิชยั ดวนใหญ่ 

(2557) ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเวช

สาํอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่าง

กันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณต่อครัง้ในการซือ้ และมลูค่าต่อครัง้ในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บํารุงผวิกายยีห่อ้ยูเซ

อรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์

โลชัน่บาํรุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

  อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05เน่ืองจากเวชสาํอางตราสนิคา้

ยเูซอรนินัน้ไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหลายสตูร ซึง่สามารถใชไ้ดทุ้กวยั และในกระแสยุคปจัจุบนัผูบ้รโิภคนิยม

หนัมาดแูลตวัเองกนัมากขึน้ ดงันัน้ทศันคตต่ิอการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคจงึเปลีย่นไป โดยผูท้ีม่อีายุน้อยกต็้องการบํารุง

ผวิ และใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิอาการแพ ้เวชสาํอางจงึเป็นผลติภณัฑห์น่ึงทีผู่บ้รโิภคนิยมใช ้เพราะผ่านการทดสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผวิหนัง ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุมากขึ้น ก็ต้องการดูแลรกัษาผิวของตัวเองให้อ่อนเยาว์จึงให้

ความสาํคญักบัผลติภณัฑบ์าํรุงผวิมากขึน้เช่นกนั ซึง่ผูบ้รโิภคทีใ่ชอ้าจเป็นเพราะไดร้บัการแนะนําจากแพทย ์หรอืไดร้บั

ขอ้มูลข่าวสารจากด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางด้านโฆษณา หรอื สื่อทางดจิติอล เวบ็บอร์ดต่างๆ หรอือาจจะได้รบั

อทิธพิลมาจากปจัจยัภายนอกเช่น ครอบครวั สงัคม และวฒันธรรม ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซื้อ

เวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติรส โชติเธียระวงศ์ (2552) ที่ได้

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางแบรนด์เกาหลีของผู้หญิงใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้ญงิทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางแบรนดเ์กาหลไีม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยั



 10 

เรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ และความภกัดต่ีอตราสนิค้าของ

เครื่องสาํอาง Oriental Princess ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั           

มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอาง Oriental Princess ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวช

สาํอางตราสนิค้ายูเซอรนิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05

เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคอาจจะมกีารซือ้ผลติภณัฑต์ามคําแนะนํา หรอือาจมคีวามจําเป็นต้องการใชเ้พื่อรกัษาผวิ เน่ืองจาก

ผลติภณัฑม์คีวามน่าเชื่อถือ และสามารถรกัษาสวิได้ เหมาะสําหรบัผวิแพง้่าย ดงันัน้ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั ถ้า

หากมปีญัหาดา้นผวิพรรณ กย็่อมมคีวามตอ้งการทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑเ์วชสาํอางดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

คาํรณ สนัตพิรวทิย ์(2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางบํารุงผวิหน้า

ยีห่อ้นีเวยีสาํหรบัผูช้ายวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม

การซื้อเครื่องสําอางบํารุงผิวหน้ายี่ห้อนีเวียสําหรบัผู้ชายวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุณีรตัน์ จริเกรยีงไกร (2551) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยั

เรื่อง การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางในร้าน            

ขายยาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เวช

สาํอางในร้านขายยา ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐพงษ์               

เตชะรตันเสฏฐ ์(2552) ทีไ่ดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บริการ การรับรู้คุณค่าตราสนิค้า และความพึงพอใจโดยรวม ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ร้านขายยาพี แอนด์ เอฟ 

ซุปเปอร์ ดรกั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บรกิารที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

โดยรวมต่อร้านขายยา P&F ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05และสอดคล้องกบังานวจิยัของ             

รงัสยิา พวงจิตร (2555) ที่ได้ทําการศึกษาวิจยัเรื่อง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลต่อ

พฤติกรรมการซื้อ และความภกัดต่ีอตราสนิค้าของเครื่องสําอาง Oriental Princess ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอาง Oriental Princess 

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซ

อรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก เวชสาํอางเป็น

ผลติภณัฑ์ที่เหมาะกบัผู้ที่มปีญัหาทางด้านผิวพรรณหรือผิวที่แพ้ง่าย ดงันัน้ ผู้ที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั ถ้าหากมี

ปญัหาด้านผิวพรรณ ก็ย่อมมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เวชสําอางด้วยเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ            

คาํรณ สนัตพิรวทิย ์(2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางบํารุงผวิหน้า

ยีห่อ้นีเวยีสาํหรบัผูช้ายวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสําอางบํารุงผวิหน้ายี่ห้อนีเวยีสําหรบัผู้ชายวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุณีรตัน์ จริเกรยีงไกร (2551) ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรูก้าร

สื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางในร้านขายยาใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วชสาํอางในรา้นขายยา ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ ์(2552) ทีไ่ด้

ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร การรบัรูคุ้ณค่าตรา

สินค้า และความพึงพอใจโดยรวม ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ร้านขายยาพี แอนด์ เอฟ ซุปเปอร์ ดรัก ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าทีม่าใชบ้รกิารที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารด้านค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิารต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัราภา จติต์เอกชยั 
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(2552) ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เวชสําอาง พบว่า ผู้บรโิภคที่มี

ระดบัการศกึษาต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วชสาํอางไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  รายได้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยู

เซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้

35,001 – 45,000 บาท มอีตัราการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิมากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีําลงัซือ้สงู 

สามารถซื้อสนิคา้ได้ เน่ืองจากเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรนิจดัอยู่ในสนิค้าของกลุ่มคนที่มรีายได้สูง เป็นสนิค้าระดบั       

พรเีมีย่ม ใชส้ว่นประสมของผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ซึง่ผ่านการทดสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นผวิหนัง ทําใหผู้บ้รโิภค

สามารถรบัรูไ้ดถ้งึความเปลีย่นแปลงทีด่หีลงัการใชผ้ลติภณัฑซ์ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษา ลมิปธนโชต ิ(2545) ที่

ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชายที่ใช้เครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย ทีใ่ชเ้ครื่องสาํอางบาํรุงรกัษาผวิหน้า ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มี

พฤตกิรรมการใชเ้ครื่องสาํอางเพื่อบาํรุงรกัษาผวิหน้าแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของงานวจิยัของ ณัฐพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ์ (2552) ที่ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสม

การตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ และความพงึพอใจโดยรวม ของลูกคา้ทีม่า

ใช้บรกิาร ร้านขายยาพ ีแอนด์ เอฟ ซุปเปอร์ ดรกั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้ที่มาใช้บรกิารที่มรีายได้ต่อ

เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจํานวนครัง้ที่ใช้บริการต่อ 3 เดือนและด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ

เวชภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และสอดคล้องกับงานวิจัยของ            

ภกัดิค์นางค ์บุญสม (2552) ทีไ่ดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาด และคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การซือ้เครื่องสาํอางชเิซโดข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางชเิซโดแ้ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

อญัชล ีธรีะยุทธสกุล (2553) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางนําเขา้จากประเทศเกาหล ีแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิล ลิม้สุวรรณศลิป์ (2554) ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ และการรบัรู้

เกี่ยวกับความคุ้มค่า ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางต่างประเทศของผู้หญิงไทยในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคหญิงไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางต่างประเทศ

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีนาฎ โกมณเฑยีร (2556) ทีไ่ด้

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซํ้าเครื่องสําอางนําเข้าจากเกาหลีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเขา้จาก

เกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) 

ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชัน่บํารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บาํรุงผวิกายยเูซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 2. ผลการวจิยัขอ้มลูการรบัรูคุ้ณค่าของตราสนิคา้ 

   ประกอบด้วย การตระหนักถึงตราสนิค้า การรบัรู้คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสนิค้า ความภักดี และ

ทรัพย์สินอื่น มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเวชสําอางตราสินค้ายูเซอรินของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความภกัดกีารรบัรู้คุณภาพ และการเชื่อมโยงตราสนิค้า ที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ

โดยรวมในการซือ้เวชสาํอางตราสนิคา้ยูเซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั

0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 33.4 เน่ืองจากคุณค่าตราสนิคา้สามารถบ่งบอกถงึตวัตนของ

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ในมุมมองของผูบ้รโิภค เมื่อองคก์รสามารถทาํใหผู้บ้รโิภคมองตราสนิคา้ของเราในเชงิบวกมากเท่าไหร่ 

กจ็ะสามารถทําใหผ้ลติภณัฑข์องเรานัน้มขีอ้มขีอ้ไดเ้ปรยีบและขอ้แตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แข่งทนัท ีซึ่งทําใหผ้ลติภณัฑ ์          

มมีูลค่าเพิม่ในใจของผู้บรโิภค โดยการสรา้งตราสนิคา้ทีด่ ีจะสามารถเพิม่ยอดขายและกําไรมหาศาลให้กบัองคก์รได ้ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ์ (2552) ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสม

การตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ และความพงึพอใจโดยรวม ของลูกคา้ทีม่า

ใช้บรกิาร ร้านขายยาพ ีแอนด์ เอฟ ซุปเปอร์ ดรกั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าถ้าลูกค้าที่มาใช้บริการมกีารรบัรู้

คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบั

คุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูด้า้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวมมากขึน้ จะทาํใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมเพิม่ขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเวชสําอางตราสนิค้ายูเซอรนิ เจาะจงไปในช่องทางอื่นๆเช่น บู๊ทส ์วตัสนั หรอืร้านขายยา 

เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และนําข้อมูลมาปรับใช้ในการทําการตลาดเพื่อสามารถเจาะ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

 2.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษากลยุทธท์างการตลาดของเวชสาํอางแบรนดอ์ื่น เพื่อนํามาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด ใหเ้หมาะสมและประสบผลสาํเรจ็มากขึน้ เพราะผลติภณัฑเ์วชสาํอางในปจัจุบนัมี

การแขง่ขนักนัมากขึน้ และมกีารออกผลติภณัฑใ์หม่มากมาย 

 3.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่อีทิธพิลหรอืความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวช

สําอางตราสนิค้ายูเซอริน ของผู้บรโิภคในเขตปรมิณฑล หรอืเขตอื่นๆ กรณีที่สาขาตวัแทนจาหน่ายเพิ่มมากขึ้นใน

จงัหวดัต่างๆ หรอืนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 

 4. การวจิยัครัง้น้ี เป็นวจิยัเชงิปรมิาณเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ โดยครัง้ต่อไปควรมกีาร ศกึษาดําเนินการใน

เชงิคุณภาพ พรอ้มทัง้หาขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัเวชสาํอางตราสนิคา้ยเูซอรนิ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทั ไบเออร ์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารยด์ร. ณักษ์ กุลสิร์

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆในการทําวิจัยตลอดจนการตรวจแก้ไข

ขอ้บกพร่องจนทําใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงู

ไวณ้ทีน้ี่ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณา

ใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์ซึง่ผู้วจิยัฯรู้สกึซาบซึ้งใน

ความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่านทีก่รุณาใหค้าํปรกึษาแนะนาแนวทางในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนสาํเรจ็

สมบรูณ์จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควชิาบรหิารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ทุกท่าน และอาจารยณ์ัฐพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วาม

ช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยัอกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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 ขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิคณะสงัคมศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผู้มสี่วน

ร่วมสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนทําใหส้ารนิพนธ์

ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 ขอขอบพระคุณบดิามารดาที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดีขยนัอดทนซื่อสตัย์มีคุณธรรม      

และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัเพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ีคุณประโยชน์และความดอีนัพึงจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา

มารดาญาตแิละบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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