
บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาพลักษณตราสินคา ระดับคุณคาตราสินคา ระดับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน
385 คน วิเคราะหขอมูลโดยคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน ผูวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผล

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
21 - 30 ป ระดับการศึกษาอยูในปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได
เฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท ประเภทเครื่องสําอางท่ีใชมากท่ีสุดคือ แตงหนา (Make up)
และเครื่องสําอางท่ีใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ Sk II, Mac และ Covermark

2. ภาพลักษณตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานวัฒนธรรม ดานคุณประโยชน
ดานบุคลิกภาพ ดานคุณคา ดานประเทศแหลงกําเนิด และดานผูใช

3. คุณคาตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการรูจักตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา และดาน
คุณภาพการรับรู
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4. ความจงรักภักดีของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา ระดับความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารพาณิชย อยูในระดับมาก
หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก
ดานความพึงพอใจ ดานบอกตอผูอ่ืน ดานตั้งใจซื้อ ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดานความออนไหว
ตอราคา

5. ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา กับความจงรักภักดีในตราสินคาของ
ผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา
มีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้

ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานประเทศ
แหลงกําเนิดสินคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางกับ
ความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณคามีความสัมพันธอยูในระดับมาก
กับดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิมและดานความออนไหวตอราคา และดานผูใชมีความสัมพันธอยูในระดับมาก
ดานตั้งใจซื้อและดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม

6. ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่อง
สําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธ
เชิงบวก และมีความสัมพันธอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้

ดานการรูจักตราสินคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธ
อยูในระดับมากกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพึงพอใจ
ดานความตั้งใจซื้อ ดานบอกตอผูอ่ืน และดานความออนไหวตอราคามีความสัมพันธอยูในระดับมาก
สวนดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิมมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง

ดานคุณภาพการรับรู โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธ
อยูในระดับมากกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความตั้งใจซื้อ
ดานบอกตอผูอ่ืน ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และดานความออนไหวตอราคามีความสัมพันธอยูในระดับมาก
สวนดานความพึงพอใจมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง

ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธ
อยูในระดับมากกับความจงรักภักดีในตราสินคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับมากทุกดาน
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อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความ
จงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้

1. ภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นการมีภาพลักษณ
ตราสินคาท่ีดียอมมาจากประเทศท่ีมีการผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ
ทําใหตราสินคามีคุณสมบัติเฉพาะตัวสรางความแตกตางจากตราสินคาอ่ืน เปนผลิตภัณฑที่สามารถ
ใชงานไดดีมีพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูใช คุมคาตอราคาและการไดรับความสนใจจากผูอื่น
ทําใหผูใชรูสึกถึงภาพลักษณท่ีดีตอตราสินคา และตัวผูใชเองเปนคนพิถีพิถันเอาใจใสตัวเองในการเลือก
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ (Kotler, 2003) ไดกลาวไววาภาพลักษณตราสินคา
ตองมีสวนประกอบที่สําคัญทั้ง 6 ดาน คือ ดานคุณสมบัติของตราสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
มีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและมีรูปแบบใหเลือกมากมาย ดานคุณประโยชนของตราสินคาท่ีสามารถ
ใชงานไดดี ทําใหผูใชถูกใจ ดานคุณคาท่ีบงบอกเก่ียวกับตราสินคาที่คุมคาตอราคาที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติและการใชงาน ตราสินคาเปนตัวแทนดานวัฒนธรรมท่ีดีในการมีมนุษยสัมพันธ มีความเปนมิตร
ดานบุคลิกภาพตราสินคาบงชี้ถึงบุคลิกภาพของสินคาใหมีความนาเชื่อถือ เปนท่ีนิยมอยูเสมอและ
แสดงถึงความเปนผูนําในดานผลิตภัณฑ และดานผูใชซึ่งตราสินคาสามารถทําใหเห็นถึงประเภทของผูใช
ท่ีเปนคนทันสมัย ฉลาดเลือก มีรสนิยมดี สอดคลองกับงานวิจัยของรวิช เมฆสุนทรากุล (2554) ศึกษา
การรับรูภาพลักษณของตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาสตารบัคส (Starbucks) ในดาน
คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผูใช และสอดคลองกับ พนิดา สุขุมจริยพงศ
(2556) ศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจซื้อชุดวายน้ํา
ของประชาชนในกรุงเทพมาหานคร : เปรียบเทียบระหวางตราสินคาไทยกับตราสินคาของสหรัฐอเมริกา
ในดานประเทศแหลงกําเนิดสินคา คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา บุคลิกภาพ และผูใช

2. คุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศท่ีจะมีคุณคาในมุมองของผูบริโภคนั้น ควรเปนตราสินคาที่ผูใช
มีการรูจักกับตราสินคานั้นเปนอยางดี มีความเชื่อมั่นในตราสินคา และตราสินคาตองมีคุณภาพ
มาตรฐานท่ีดีและมากกวาตราสินคาเครื่องสําอางอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับอัครวิชญ เชื้ออารย (2556)
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีในแบรนด “Greyhound” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แสดงให
เห็นวาคุณคาตราสินคาโดยสวนใหญมาจากพฤติกรรมเพ่ือใหไดการยอมรับจากสังคม สอดคลองกับ
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สุพรรณี จันทรรัสมี (2550) ศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของ
เครื่องสําอางระดับบนในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยในดานการรูจัก
ตราสินคา ดานคุณภาพการรับรู และดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา แสดงวาถาผูบริโภคมีความผูกพัน
กับตราสินคามากข้ึน ก็จะมีความภักดีตอตราสินคาเพ่ิมมากข้ึนดวย และสอดคลองกับ Aaker (1991)
การวัดคุณคาในมุมมองของผูบริโภค คือ การตระหนักรูในตราสินคาเปนการจดจําหรือระลึกถึงตราสินคา
ของผูบริโภควารูจักตราสินคาเปนสินคาประเภทไหนและมีการเชื่อมโยงระหวางตัวสินคากับตราสินคา
มีการสื่อสารใหกับผูบริโภคไดรับรู และรูจักตราสินคาเปนอยางดี ทําใหสามารถครองใจผูบริโภคได
อยูตลอดเวลา

3. ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดี
ในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ เม่ือผูใชมีความพึงพอใจในตราสินคาท่ีใชอยูเปนประจํา
ผูใชยอมมีการวางแผนท่ีจะเลือกซื้อตราสินคาครั้งตอไปจะเลือกซื้อตราสินคาเดิมท่ีใชอยูเปนประจํา
อยางแนนอน ผูใชยังยินดีท่ีจะจายเพ่ิมหากตราสินคานั้นมีการข้ึนราคาเพราะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการใหแกผูใชได และผูใชยังมีความเต็มใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชตราสินคาเครื่องสําอาง
อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ หมะหมูด หะยีหมัด (2555) ไดกลาวถึงความจงรักภักดีในตราสินคาแบงเปน
2 มิติ คือ มิติเชิงทัศนคติและมิติเชิงพฤติกรรม มิติเชิงทัศนคติ ไดแก ดานความพึงพอใจ ดานตั้งใจซื้อ
ดานความออนไหวตอราคา และมิติเชิงพฤติกรรมไดแก ดานการซื้อซ้ําตราสินคาเดิม ดานบอกตอผูอ่ืน
ซึ่งความจงรักภักดีในตราสินคาดานทัศนคติเปนสวนสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา
เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา ยอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ ทัศนคติ (Attitude) คือ
ความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีประสบการณและมีความสัมพันธกับสินคา ซึ่งทัศนคติที่ดีตอตราสินคา
เปนสิ่งจําเปนเพราะนําไปสูการซื้อซ้ํา ซึ่งถือวาเปนความภักดีท่ีแทจริง สอดคลองกับ Zeithaml.et al
(1996) ในดานความออนไหวตอราคา การที่ผูบริโภคไมมีปญหาในการที่ขึ้นราคาของตราสินคาและ
ผูบริโภคยอมจายมากกวาหากตราสินคานั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได สอดคลองกับ
รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
สตารบัคส (Starbucks) ในดานความพึงพอใจ ดานตั้งใจซื้อ ดานซื้อซ้ําตราสินคาเดิม ดานบอกตอผูอ่ืน
เปนผลใหตราสินคามีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และยังพบวาตราสินคาที่มีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ ผูบริโภคมีความภูมิใจท่ีใชบริการยอมจายเงินเพ่ือใชตราสินคา ดวยความเต็มใจ ตราสินคา
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได และถามีโอกาสจะแนะนําใหคนรูจักใชตราสินคา
อยางแนนอน

4. ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใช
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี มีความสัมพันธในเชิงบวก
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อยูในระดับมาก การรับรูภาพลักษณตราสินคาของผูใชมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคา
ซึ่งการรับรูคุณคาของภาพลักษณตราสินคาและภาพลักษณของผูใชตราสินคาสงผลใหผูใชมีความ
จงรักภักดีในการตั้งใจท่ีจะซื้อซ้ําตราสินคาเดิม และยินดีที่จะจายเพิ่มใหกับตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ อัครวิชญ เชื้ออารย (2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความภักดี
ในแบรนด “Greyhound” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาภาพลักษณตราสินคามีความสัมพันธ
กับความจงรักภักดีในตราสินคา Grayhound ในทิศทางเดียวกันตราสินคาที่มีภาพลักษณที่ดี
มีการสรางภาพลักษณอยางตอเนื่อง และเปนผลิตภัณฑท่ีนําสมัย จะทําใหผูบริโภคเกิดความภาคภูมิใจ
ในตราสินคาท่ีเลือกรูสึกม่ันใจในคุณภาพของตราสินคาท่ีเลือก ดังนั้น ถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ
ผลิตภัณฑ หรือมีทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑจะมีผลใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาและ
รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
สตารบัคส (Starbucks) พบวาผูบริโภคมีความสัมพันธตอความภักดีตอตราสินคา เปนผลใหสตารบัคส
มีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และยังพบวาตราสินคาท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ ผูบริโภค
มีความภูมิใจท่ีใชบริการยอมจายเงินเพ่ือใชสินคาสตารบัคส ดวยความเต็มใจ สินคาสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภคได และถามีโอกาสจะแนะนําใหคนรูจักสินคาแนนอน สินคาสตารบัคส
ใชดีกวายี่หออ่ืนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด

5. ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใช
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีความสัมพันธเชิงบวก
อยูในระดับมาก ตราสินคาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับผูใช ทําใหผูใชรูจักตราสินคานั้นเปนอยางดีและ
รับรูถึงคุณภาพของตราสินคา มีความพึงพอใจ ท่ีทําใหผูใชตั้งใจและซื้อซ้ําตราสินคา พรอมทั้งยินดี
ท่ีจะจายและบอกตอผูอ่ืนเพ่ือมาใชตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ
อัจฉรา มีทองแสน (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยดานผลิตภัณฑ คุณคาตราสินคา ท่ีมีผลตอ
ความภักดีตอตราสินคาและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอลระหวางตราสินคา
SONYกับCANONของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สินคาท่ีมีชื่อเสียงและเปนผูนําทางดาน
เทคโนโลยีจะมีคุณคาตราสินคากับผูบริโภค มีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับมาก ประกอบดวย ดานการรูจักตราสินคา ดานคุณภาพการรับรู
ดานความผูกพันตราสินคา และอัครวิชญ เชื้ออารย (2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีในแบรนด
“Greyhound” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับภักดี
ในตราสินคา Greyhound ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับมาก ถาผูบริโภคมีความผูกพัน
กับตราสินคามากข้ึน ก็จะมีความภักดีตอตราสินคามากข้ึน

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคา ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดขอสรุปวาภาพลักษณตราสินคามีความสัมพันธ
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กับความจงรักภักดีในตราสินคา ในเชิงบวกอยูในระดับมากและคุณคาตราสินคามีความสัมพันธ
กับความจงรักภักดีในตราสินคาอยูในระดับมากเชนกัน

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับ
ความจงรักภักดีในตราสินคาในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยนํามาเปนขอเสนอแนะในแตละ
ประเด็นเพ่ือเปนแนวทางใหกับเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศนํามาไปปรับปรุงมีดังนี้

1. จากการศึกษาภาพลักษณตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ผูประกอบการนําเขาเครื่องสําอางจากตางประเทศ ควรใหความสําคัญในการชวยสงเสริมภาพลักษณ
ใหกับผูใช เพ่ือสรางความพึงพอใจ และใหผูใชรูสึกเปนตัวแทนของตราสินคาเครื่องสําอางนั้น โดยให
ผูบริโภคถายรูปการเปลี่ยนแปลงหลังจากใชผลิตภัณฑ หลังจากนั้นมอบรางวัลแกผูท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
มากท่ีสุด และนํารูปของผูใชท่ีมาการเปลี่ยนแปลงทุกทานไป แสดงในโปรแกรมออนไลนของตราสินคานั้น
เชน Facebook, Instargram เปนตน เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูใชและเพ่ิมยอดขาย ขยายฐาน
ลูกคาใหมใหเพ่ิมมากข้ึน

2. จากการศึกษาคุณคาตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ผูประกอบการ
ควรใหความสําคัญกับพนักงาน มีการจัดอบรมท้ังความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
และพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน ชวยสงเสริมใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ เพราะพนักงาน
ท่ีเปนตัวแทนของบริษัททําใหผูใชรูสึกม่ันใจ และมีความรูสึกผูกพันกับการใชตราสินคาเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศ สามารถเพ่ิมยอดขายและความภักดีในตราสินคาระยะยาว

3. ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับราคาของตราสินคา ถึงแมวาผูใชยินดีท่ีจะจายเพ่ิม
และไมมีปญหาในการข้ึนราคาของตราสินคาก็ตาม ตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
ก็ไมควรจะเพ่ิมราคาของตราสินคาใหสูงจนเกินไป หรือถาตราสินคาตองมีการปรับปรุงราคาก็ควร
ใหเหตุผลแกผูใชเพ่ือรักษาฐานลูกคาท่ีมีความภักดีในตราสินคาไว

4. จากการวิเคราะหความสัมพันธภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งบอกไดวาควรใหความสําคัญในการสงเสริมภาพลักษณตราสินคาใหมีความแข็งแกรง และปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณตราสินคาใหเขากับสถานการณและความตองการของตลาดในประเทศไทย แตคงไว
ซึ่งภาพลักษณเดิมโดยนําสิ่งท่ีดีกวาและใหความแตงตาง เปนตราสินคาท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ดานเครื่องสําอาง เปนตราสินคาท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ ทําใหผูใชสัมผัสไดจากประสบการณในการใช
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สินคาท่ีดีและเกิดการประทับใจ โดยเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคา
เพราะคุณคาตราสินคาสงผลตอความจงรักภักดีมากกวาภาพลักษณตราสินคา

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในแตละตราสินคาของเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ

เพ่ือใหทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแทจริงของตราสินคานั้น ๆ โดยนําผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยดังกลาว เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผลกลยุทธทางการตลาดอยางถูกตอง
และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด

2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีจะสงผลตอความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคาเพ่ิมเติม
เชน สวนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ เปนตน

3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา ของผูใช
เครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศและเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศไทยที่มีผลตอความจงรักภักดี
ในตราสินคา


