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ตราสินคาเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญของธุรกิจเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ซึ่งมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาด ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับภาพลักษณตราสินคา ระดับคุณคาตราสินคา ระดับความจงรักภักดีในตราสินคา และความสัมพันธ
ระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขา
จากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูใชเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 385 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบ
อาศัยความไมน าจะเปนและใชวิ ธีการเลือกตั วอย างแบบสะดวก เครื่ องมือท่ี ใช ในการวิจั ย
คือ แบบสอบถาม ดานภาพลักษณตราสินคา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 ดานคุณคาตราสินคา
มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 และความจงรักภักดีในตราสินคา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95 สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน

ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณตราสินคาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานวัฒนธรรม ดานคุณประโยชน ดานบุคลิกภาพ
ดานคุณคา ดานประเทศแหลงกําเนิด และดานผูใชตามลําดับ คุณคาตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก
หากพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการรูจักตราสินคา ดานความเชื่อมโยง
กับตราสินคา และดานคุณภาพการรับรู ความจงรักภักดีในตราสินคาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
หากพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความพึงพอใจ ดานบอกตอผูอ่ืน
ดานตั้งใจซื้อ ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดานความออนไหวตอราคา ความสัมพันธระหวางภาพลักษณ



ค

ตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาโดยภาพรวมมีความสัมพันธอยูในระดับมาก และความสัมพันธ
ระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาโดยภาพรวมมีความสัมพันธอยูในระดับมากอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ขอเสนอแนะท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบการคือการใหความสําคัญในการ
สงเสริมภาพลักษณตราสินคา การเพ่ิมความรูความสามารถใหกับพนักงาน และปรับปรุงราคาของ
ตราสินคาใหมีความเหมาะสม เพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกคา เพ่ิมยอดขาย ขยายฐานลูกคา และ
ความจงรักภักดีในตราสินคาระยะยาว

คําสําคัญ : ภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา ความจงรักภักดีในตราสินคา
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Branding is an important marketing strategy for imported cosmetic industry
having a high competition to gain the market share. This study aims to investigate the
brand image level, the brand equity level, the brand loyalty level of the customers,
and the relationships between brand image, brand equity and brand loyalty of
imported cosmetic in Maung district, Surat Thani province. Data were collected from
385 customers by applying nonprobability sampling-convenience sampling. The
reliability coefficient (Cronbach’s Alpha) of brand image, equity and loyalty were 0.96,
0.92 and 0.95, respectively. Data were analyzed by using frequency, percentage,
mean, standard deviation, and spearman rank correlation coefficient.

The study found that the overall brand image level was at high level. While,
all components of brand image including attributes, culture, benefits, personality,
value, country of origin and user were at high level. The overall brand equity level
was at high level. While, all components of brand equity including brand awareness,
brand associations and perceived quality were at high level. In the case of overall
brand loyalty level, it was at high level. The all components of brand loyalty
including satisfaction, words of mouth communications, purchase intention, repeated
purchase and price sensitivity were at high level. The study also found that there are
high relationships between brand image and brand loyalty as well as brand equity
and brand loyalty with a significance level of 0.01. The important recommendations
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for cosmetic businesses are promoting the brand image, increasing employee’s
knowledge and skills and setting appropriate price of the brand image in order to
attract customers, increase sales, expand customer numbers, as well as enhance
brand loyalty in the long term.
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