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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การ

ยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของ

ประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน ประชากรในงานวิจัยน้ีคือ กลุ่มสตรีวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1.) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 21-29 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 108 คน คิดเป็น

ร้อยละ54 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือนอยู่ท่ี 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ42.5 และมีอายุงานอยู่ท่ี 10 ปีข้ึนไป จ านวน 92 

คิดเป็นร้อยละ 46 

2.) การรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ 

และค่านิยมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ทุกดา้นมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ค่านิยมทางสงัคม การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ : การรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้, ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ , การยอมรับคุณค่าตราสินคา้, 

ค่านิยมทางสงัคม, ความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม 

 

ABSTRACT 

 The objective of research is to study perception of product quality, satisfaction in service quality, 

acceptance brand value and social values affecting the loyalty in purchase of brand-name cosmetics of working 

women in Bangkok and vicinity. Classified by personal factors include : age, marital status, income per month, 

year’s experience. The population in this research is on working women in Bangkok and vicinity. The samples 

this respondent have 200 people.  The instuments used to collect the data were analyzed using computer 

programs for percentage frequency values (𝑥) standard deviation (SD). 

 The research has found 1. )  People are the respondents all 200 people.  Most were aged 21-29 years 

old 81 peoples representing 40.5%. Most are marital single status 108 peoples representing 54%. 

Most have average income per month 15,000 –  25,000 85 peoples representing 42.5%.  Most were year’s 

experience 10 years up 92 peoples representing 46%. 

 2)  Perception of product, quality satisfaction in service quality, acceptance brand value and social 

values affecting the loyalty in purchase of brand-name cosmetics of working women in Bangkok and vicinity. 

The overall high level.  Considering that it was found that the top priority in most of the social values, 

acceptance brand value, satisfaction in service quality. 
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 Keywords : Perception of product quality, Satisfaction in service quality, Acceptance brand value, Social 

values, the loyalty in purchase of brand-name cosmetics. 

 

บทน า 

ในช่วงปลายปี 2562 นบัเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีวงการธุรกิจต่างอยู่ในช่วงขาลงอย่างหนกั ไม่เวน้
แต่ “ตลาดของธุรกิจความสวยความงาม” ท่ีนอกจะตอ้งรับมือกบัวิกฤตเศรษฐกิจแลว้ ยงัตอ้งรับมือกบัคู่แข่งขนั
หนา้ใหม่ๆท่ีเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่าเป็นช่วงขาข้ึนของตลาดความงาม การเพ่ิมข้ึน
ของกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจนอกจากนั้นยงัส่งให้การแข่งขนัมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมี
การแข่งขนักนัท่ีคุณภาพของสินคา้ รูปแบบและความแปลกใหม่ ความหลากหลาย มีนวตักรรมทั้งตวัสินคา้
และบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงด้านราคา รวมถึงต้องส ารวจความต้องการของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะได้สินค้าท่ี
ตอบสนองผูบ้ริโภคไดใ้นทุกกลุ่มอาย ุในสภาวะการแข่งขนัเช่นน้ี จึงท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางแบรนด์เนม ซ่ึงแต่ละแบรนด์ก็พยายามอย่างหนักเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าในตราสินคา้ของ
ตนเอง ซ่ึงสังเกตุไดจ้ากการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ มีการออกผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน และนึกถึงคุณค่าแบรนดสิ์นคา้นั้นๆ ใหเ้ป็นตวัเลือกอนัดบัแรกเสมอ ส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นทศัคติท่ีดี เกิดความคิดในเชิงบวกต่อผลิตภณัฑข์องแบรนด์สินคา้
นั้นๆ และเกิดพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑข์องแบรนด์สินคา้เดิมอีกคร้ังอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัอย่างมากดงันั้นความภกัดีของผูบ้ริโภคจึงเป็นประโยชน์แก่แบรนดสิ์นคา้ เพราะเม่ือ
ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ ปัจจยัต่างๆ กย็ากท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเปล่ืยนใจไป 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผูท้  าวิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาระหว่างปัจจยัการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ 
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสงัคม เพ่ือใหท้ราบวา่มีปัจจยั
ใดบา้งส่งผลต่อความความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม โดยเลือกศึกษากบักลุ่มสตรีวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะเป็นกลุ่มท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์

เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง ทางผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาในเร่ืองน้ี โดยตั้งปัญหาการวิจยัไวว้่า การรับรู้ต่อ
คุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสงัคมจะส่งผล
ต่อต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลหรือไม่ 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

 เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ 

และค่านิยมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ในการวิจยัเร่ืองการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตรา

สินคา้ และค่านิยมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรี

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1. การรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ 

2. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 

3. การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ 

4. ค่านิยมทางสงัคม 

 ตวัแปรตาม คือ ความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นมของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ขอบเขตด้านประชากร 

กลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีมีต่อเร่ืองการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับ
คุณค่าตราสินคา้ ค่านิยมทางสงัคม และความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม 

2. ท าใหท้ราบถึงอิทธิพลของการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับ
คุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสงัคม ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม 
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กรอบแนวความคิด 

ภาพตวัแปรและเส้นทางอทิธิพลระหว่างตวัแปร 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อคุณภาพสินค้ามีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีอง

ส าอางแบรนด์เนมของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชยันนัท ์เพช็รอ าไพ (2552) ไดอ้ธิบายว่า การท่ีจะเขา้ใจในตวัลูกคา้นั้นจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการ

ของลูกคา้เสียก่อนว่าท่ีจริงแลว้อะไรเป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไวใ้นตวัของสินคา้ โดยในทศันคติส่วนใหญ่ของ

ผูบ้ริโภคแลว้ลว้นแต่ตอ้งการคุณภาพของสินคา้เป็นอย่างแรก ซ่ึงคุณภาพของสินคา้แต่ละชนิดลว้นแลว้แต่มี

มาตราฐานในตวัของสินคา้อยูแ่ลว้ทั้งนั้น 

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีในการ

ซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เกษมสนัต ์พิพฒันศิ์ริศกัด์ิ (2552) ท่ีอธิบายไวว้า่ ความพึงพอใจ คือสมัผสัท่ีดีเม่ือลูกคา้พบวา่สินคา้นั้น

ใช้งานไดจ้ริงเกินกว่าความคาดหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงตามมาคือความภกัดี และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของKotler 

การรับรู้ต่อคุณภาพ
สินคา้ 

 

ความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบ
รนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

  

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ 

 

  

การยอมรับคุณค่า
ตราสินคา้ 

 

  

ค่านิยมทางสงัคมมี
ผลต่อความภกัดี 
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(2003) สรุปว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ส่ิงท่ีรู้สึกหลังจากการซ้ือสินค้าเม่ือเทียบระหว่างส่ิงท่ี

คาดหมายกบัคุณภาพสินคา้ โดยถา้ผลท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีคาดหมายจะไม่พอใจ (Dissatisfied Customer) และถา้ผล

ท่ีได้รับตรงกับท่ีคาดหมายก็จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และถ้าผลท่ีได้รับนั้ นสูงกว่าท่ี

คาดหมายท่ีจะท าใหเ้กิดความประทบัใจ (Delighted Customer) 

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีอง

ส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ยงยุทธ ฟูพงษศิ์ริพนัธ์ (2547) กล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการรู้จกัช่ือของตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีผลใน

ทางบวกต่อการตอบสนองต่อสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั หรืออาจกล่าวอีกความหมายหน่ึงก็คือคุณค่าตรา

สินคา้คือการท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมใหก้บัตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะและตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าจะ

ท าให้เกิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กล่าวคือ คุณค่าตราสินคา้จะท าให้บริษทัมีอ านาจในการต่อรองทาง

การคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัว่าพ่อคา้คนกลางจะน าสินคา้ท่ีมีคุณค่าตราสินคา้ไว้

จ าหน่าย อีกทั้งคุณค่าตราสินคา้จะท าให้บริษทัสามารถก าหนดราคาสินคา้ของตนเองได้สูงกว่าคู่แข่งขัน 

เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ไดว้่าตราสินคา้นั้นมีคุณภาพ ท าใหบ้ริษทัสามารถแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตช่ื้อตรา

สินคา้เดียวกนัไดง่้ายเน่ืองจากตราสินคา้ไดรั้บความเช่ือถือสูงและตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าจะช่วยป้องกนัการเกิด

สงครามราคา 

4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัค่านิยมทางสังคมมผีลต่อความภักดใีนการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์

เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2558) ได้ให้ความหมายของค่านิยมทางสังคมว่า
หมายถึง ความคิดของกลุ่มหรือสังคมเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมหรือถูกท านองคลองธรรม ส่ิงใด
ถูกส่ิงใดผิด ส่ิงใดน่านิยมชมชอบ ส่ิงใดน่ารังเกียจ ค่านิยมแตกต่างกบัทศันคติ ตรงท่ีค่านิยมเป็นส่ิงท่ีเป็น
พ้ืนฐาน มีพลงัและค่อนขา้งมัน่คง ส่วนทศันคติเป็นความคิดเห็นท่ีค่อนขา้งไม่มัน่คง เปล่ียนแปลงไดง่้ายกว่า  
สังคมมกัจะยอมรับทศันคติท่ีแตกต่างหลากหลายอย่างมากได ้แต่จะมีค่านิยมท่ีเป็นเอกภาพซ่ึงคนทัว่ไปตอ้ง
ยึดถือร่วมกนั 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อคุณภาพสินค้ามีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์

เนมของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เกษนก ศศิบวรยศ (2556) ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความ

ภกัดีของผูม้าใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวงัชลบุรี โดยผูต้อบแบบสอบถาม
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มีความคิดเห็นในระดบัท่ีมากในเร่ืองการรับรู้คุณภาพการให้บริการ คุณค่าท่ีรับรู้จากการเข้ารับบริการมี

อิทธิพลต่อความภกัดีของผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงอธิบายไดว้่า การรับรู้คุณภาพสินคา้ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีในการ

ซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีอง

ส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธชัพล ใยบวัเทศ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดต่อปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นความรูปธรรมของการบริการ 

(Tangible) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าผูใ้ช้บริการ (Assurance) และด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ซ่ึงส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า

ปัจจยัดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ส่งผลมากท่ีสุด 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบ

รนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชาญวิทย ์เชียงทอง (2557)  ศึกษาคุณค่าตราสินคา้และความช่ืนชอบในตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งซ้ือสมาร์ทวอท์ชในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ (Brand 

Equity) สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการรับรู้ในคุณภาพ 

(Perceived Quality) รองลงมาคือการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) ความภักดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty) และล าดบัสุดทา้ยคือความคุม้ค่าของตราสินคา้ (Brand Value) ซ่ึงส่งผลต่อความตั้งซ้ือสมาร์ทวอท์ช

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของ

ประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) กล่าววา่ ค่านิยมทางสงัคมมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของมนุษย ์

ในการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดใดก็ตามท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมจะเป็นส่ิงง่ายท่ีจะประสบความส าเร็จ ดงันั้น

ค่านิยมจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม และเม่ือมีพฤติกรรมแลว้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของผูบ้ริโภคก็จะเกิดความ

พึงพอใจ นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาขวญัรัตน์ ทรัพยป์ระเสริฐ (2559) ศึกษา

ค่านิยม พฤติกรรมผูใ้ชแ้ละความภกัดีในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาอางแบรนดเ์นมเกาหลี

ของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อค่านิยม พฤติกรรมผูใ้ชแ้ละ
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ความภกัดีในตราสินคา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมเกาหลีของสตรีวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั 

วธีิด าเนินการวจิยั 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ดว้ยไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ช้วิธีการค านวณโดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมให้เกิด ± 7% หรือ 0.07 ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือใหเ้ขา้ถึงตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จั ด ท า แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ อ อ น ไ ล น์ โ ด ย ใ ช้ บ ริ ก า ร จ า ก เ ว็ ป ไ ช ต์  Google Forms 

(https://docs.google.com/) และท าการแจกแบบสอบถามดงักล่าวผา่นทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ า
การส่งลิงค์แบบสอบถาม (https://forms.gle/9um7joAWXNNvtnjA8) ให้กบัผูใ้ชบ้ริการเฟสบุ๊ค (Facebook) 
ตาม Facebook group ต่างๆ โดยขอให้สตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นผู ้ตอบ
แบบสอบถามเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของช่ือเร่ืองแบบสอบถามยงัไดก้ าหนดตวัอกัษรขนาดใหญ่และตวัหนาเพ่ือ
เนน้ค าว่า “กลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพ่ือใหผู้ต้อบถามตรงกบัคุณสมบติัของ
ประชากรท่ีไดท้ าการศึกษา 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชวิ้เคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ แบบสอบถามเก่ียวกบัอาย ุ

สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงาน ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติัและ ซ่ึงใชม้าตรวดัจดัอนัดบั 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

2. ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับใชเ้พ่ือวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็น ของ
ตวัอยา่งในเร่ืองการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่า
ตราสินคา้ ค่านิยมทางสังคม ความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่ม
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สตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2550) 

3. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พ่ือการทดสอบสมมุติฐานส าหรับการตอบ วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาท่ีตั้งไวว้า่ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสังคม ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีอง
ส าอางแบรนดเ์นม ซ่ึงการวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ในรูปของ การส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระท่ี
ใชม้าตรวดัอนัตรภาค และตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือดูเส้นทางการส่งผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัแปรทั้งสอง
ประเภท (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระท่ีใช้มาตรวดั
อนัตรภาค ซ่ึงมีจ านวนตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั ท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรตาม 1 ตวั ท่ีใชม้าตรวดั
อนัตรภาค ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on analysis) (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2550) 

สรุปผลการศึกษา 

1. สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และอายุงาน สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ช่วง 21-29 ปี มีสถานภาพ

โสด และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยูท่ี่ 15,000 - 25,000 บาท โดยมีอายงุานอยูท่ี่ 10 ปีข้ึนไป 

 

2. สรุปผลข้อมูลตามวตัถุประสงค์ 

ผลการศึกษาท่ีสรุปขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

2.1. ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจดา้นการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการรับรู้ ในระดบัมากท่ีสุด ต่อเร่ืองความมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ การไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาการแพแ้ละการระคายเคือง ความมีสีสันท่ีสามารถใชไ้ดใ้นโอกาสท่ีหลากหลาย ความคงทน

และมีอายุจดัเก็บไดย้าวนาน ความมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัราคา การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สะดวก

ต่อการใช ้และความมีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั 
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2.2. ผลสรุปความคิดเห็นท่ีต้องการส ารวจด้านความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ต่อเร่ืองต่อการให้บริการส่งสินค้าท่ี

รวดเร็วตรงเวลา การให้บริการสั่งซ้ือทางออนไลน์ในเวลาท่ีลูกคา้สะดวก การให้บริการข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้รุ่นใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง การจดับริการแนะน าสินคา้สามารถใหค้ าแนะน าลูกคา้

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการตดัสินใจซ้ือ การใหบ้ริการรับคืนสินคา้ท่ีมีการช ารุดท่ีเป็นความ

ผิดพลาดจากบริษทัผูจ้  าหน่าย การจดัพนกังานแนะน าสินคา้มีจ านวนท่ีเพียงพอสามารถให้บริการ

ลูกคา้ไดท้ัว่ถึงทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตามล าดบั 

2.3. ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจดา้นการยอมรับคุณค่าตราสินคา้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการยอมรับในระดบัมากท่ีสุด ต่อตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางแบรนด์เนมท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่างดี ความมัน่ใจท่ีไดรั้บโดยภาพรวมจากเคร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยู่มีค่ามากกว่า

เงินท่ีตอ้งจ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง ความเป็นท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคมเม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองส าอาง

แบรนดเ์นมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การออกแบบตราสินคา้กบัรสนิยมและความเป็นตวัตนของผูใ้ช ้ความ

มัน่ใจในบุคลิกของตวัเองเม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั การใชว้ตัถุดิบท่ีไม่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพของผูใ้ช ้และความเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมาก ตามล าดบั 

2.4. ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจดา้นค่านิยมทางสังคมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความเห็น ในระดบัมากท่ีสุด ต่อการใช้บุคคลผูมี้ช่ือเสียงในการโฆษณาสามารถกระตุ้นให้เกิด

ค่านิยมของสังคมในการใชเ้คร่ืองส าอางแบรนดเ์นม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สามารถกระตุน้ให้

เกิดค่านิยมของสังคมในการใช้เคร่ืองส าอางแบรนด์เนม ความเป็นท่ีนิยมของแบรนด์ของ

เคร่ืองส าอางข้ึนอยู่กบักระแสของสังคมในขณะนั้น เช่น แบรนด์ของเกาหลี  เคร่ืองส าอางแบรนด์

เนมเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นส าหรับคนในสังคมปัจจุบนัและต่อไป การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแบ

รนด์มักจะข้ึนอยู่กับความมีช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีอยู่ในความทรงจ าของคนในสังคม และ

เคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมจะเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ๆไปมากกวา่เพราะคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั 

2.5. ผลสรุปความคิดเห็นท่ีต้องการส ารวจด้านความภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของ

ประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ต่อเร่ืองการให้รายละเอียดเพ่ิมเติมแก่บุคคลท่ีไม่พอใจกับ

เคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมท่ีท่านใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัสินคา้ การยงัคง

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนดเ์นมน้ี ถึงแมจ้ะมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของแบรนดสิ์นคา้อ่ืน

ออกสู่ตลาดโดยมีความใกลเ้คียงกนัทั้ง ราคา คุณภาพและลกัษณะการใชง้าน การแนะน าใหค้นรู้จกั
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ของท่านใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของแบรนด์เนมท่ีท่านใช้อยู่ การติดตามข่าวสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของแบรนด์เนมท่ีท่านใช้อยู่อย่างสม ่าเสมอ ความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางของแบรนดเ์นมเดิมในการซ้ือคร้ังต่อไป ตามล าดบั 

2.6. ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ว่า การรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการ การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และค่านิยมทางสงัคม ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอาง

แบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษา

พบว่า ตวัแปรค่านิยมทางสังคม ตามดว้ยตวัแปรการยอมรับคุณค่าตราสินคา้ และตวัแปรความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชน

กลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดตามล าดบั ในทางตรงกนัขา้มตวั

แปรการรับรู้ต่อคุณภาพสินค้า ไม่ส่งผลต่อความภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของ

ประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการ

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ต่อคุณภาพสินคา้มีผลต่อความ

ภักดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดชยันนัท ์เพช็รอ าไพ (2552) ไดอ้ธิบายว่า การท่ีจะเขา้ใจในตวั

ลูกคา้นั้นจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้เสียก่อนวา่ท่ีจริงแลว้อะไรเป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไวใ้นตวัของ

สินคา้ โดยในทศันคติส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคแลว้ลว้นแต่ตอ้งการคุณภาพของสินคา้เป็นอย่างแรก ซ่ึงคุณภาพ

ของสินคา้แต่ละชนิดลว้นแลว้แต่มีมาตราฐานในตวัของสินคา้อยู่แลว้ทั้งนั้น และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของเกษนก ศศิบวรยศ (2556) ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภกัดี

ของผูม้าใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวงัชลบุรี โดยผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นในระดบัท่ีมากในเร่ืองการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ คุณค่าท่ีรับรู้จากการเขา้รับบริการมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การรับรู้คุณภาพสินคา้ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีอง

ส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมี

ผลต่อความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2552) ท่ี

อธิบายไวว้า่ ความพึงพอใจ คือสมัผสัท่ีดีเม่ือลูกคา้พบวา่สินคา้นั้นใชง้านไดจ้ริงเกินกวา่ความคาดหมายท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงตามมาคือความภกัดี และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของKotler (2003) สรุปว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ 

ส่ิงท่ีรู้สึกหลงัจากการซ้ือสินคา้เม่ือเทียบระหว่างส่ิงท่ีคาดหมายกบัคุณภาพสินคา้ โดยถา้ผลท่ีไดรั้บต ่ากว่าท่ี

คาดหมายจะไม่พอใจ (Dissatisfied Customer) และถา้ผลท่ีไดรั้บตรงกบัท่ีคาดหมายก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfied Customer) และถ้าผลท่ีได้รับนั้นสูงกว่าท่ีคาดหมายท่ีจะท าให้เกิดความประทับใจ (Delighted 

Customer) นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียงัมีความสอดคล้องกับการศึกษาของธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ได้

ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อปัจจยัความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการในดา้นความเป็นความรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่

ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) และดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ซ่ึงส่งผลต่อความภกัดี

ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ปัจจยัดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

(Empathy) ส่งผลมากท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 ท่ีกล่าวว่า การยอมรับคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อ

ความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของยงยุทธ ฟูพงษศิ์ริพนัธ์ (2547) กล่าวว่า 

คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการรู้จกัช่ือของตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีผลในทางบวกต่อการตอบสนองต่อสินคา้หรือ

บริการท่ีแตกต่างกนั หรืออาจกล่าวอีกความหมายหน่ึงก็คือคุณค่าตราสินคา้คือการท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิม

ใหก้บัตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะและตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าจะท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

กล่าวคือ คุณค่าตราสินคา้จะท าใหบ้ริษทัมีอ านาจในการต่อรองทางการคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี

ความคาดหวงัว่าพ่อคา้คนกลางจะน าสินคา้ท่ีมีคุณค่าตราสินคา้ไวจ้ าหน่าย อีกทั้งคุณค่าตราสินคา้จะท าให้

บริษทัสามารถก าหนดราคาสินคา้ของตนเองไดสู้งกว่าคู่แข่งขนั เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ไดว้่าตราสินคา้นั้นมี

คุณภาพ ท าให้บริษทัสามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ภายใตช่ื้อตราสินคา้เดียวกนัไดง่้ายเน่ืองจากตราสินคา้

ไดรั้บความเช่ือถือสูงและตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าจะช่วยป้องกนัการเกิดสงคราม นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียงัมี

ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาญวิทย ์เชียงทอง (2557)  ศึกษาคุณค่าตราสินคา้และความช่ืนชอบในตรา

สินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งซ้ือสมาร์ทวอท์ชในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) สมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ

การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) รองลงมาคือการรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) ความภกัดีในตรา
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สินคา้ (Brand Loyalty) และล าดบัสุดทา้ยคือความคุม้ค่าของตราสินคา้ (Brand Value) ซ่ึงส่งผลต่อความตั้งซ้ือ

สมาร์ทวอทช์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความภกัดีใน
การซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
ผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
(2558) ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมทางสังคมว่าหมายถึง ความคิดของกลุ่มหรือสังคมเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมหรือถูกท านองคลองธรรม ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ส่ิงใดน่านิยมชมชอบ ส่ิงใดน่ารังเกียจ ค่านิยม
แตกต่างกบัทศันคติ ตรงท่ีค่านิยมเป็นส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐาน มีพลงัและค่อนขา้งมัน่คง ส่วนทศันคติเป็นความคิดเห็น
ท่ีค่อนขา้งไม่มัน่คง เปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่  สงัคมมกัจะยอมรับทศันคติท่ีแตกต่างหลากหลายอยา่งมากได ้แต่
จะมีค่านิยมท่ีเป็นเอกภาพซ่ึงคนทัว่ไปตอ้งยึดถือร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของภาสวรรณ ธีรอรรถ 
(2555) กล่าวว่า ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของมนุษย ์ในการใช้เคร่ืองมือทาง
การตลาดใดกต็ามท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมจะเป็นส่ิงง่ายท่ีจะประสบความส าเร็จ ดงันั้นค่านิยมจะน าไปสู่การเกิด
พฤติกรรม และเม่ือมีพฤติกรรมแลว้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของผูบ้ริโภคกจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

องคก์รทางธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและการจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค ์ท่ีตอ้งการก าหนด

ยุทธ์และแนวทางปฏิบติัต่อผูบ้ริโภคท่ีท าใหเ้กิดความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม กลุ่มนกัวิชาการ

ตอ้งการน าผลไปศึกษาและวิจยัในเร่ืองน้ีคร้ังต่อไป และกลุ่มบุคคลท่ีสนใจน าผลไปใชใ้นการท าความเขา้ใจ

เพ่ือตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดเ์นมตราเดิมในคร้ังต่อไป สามารถน าผลการศึกษาไปใชด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาพบว่า การท่ีจะท าให้ประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เกิดความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนด์เนม จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองค่านิยมทางสังคม

มากท่ีสุด ตามดว้ยการยอมรับคุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการตามล าดบั เน่ืองจากผล

การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชาชนกลุ่มสตรีวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ผลการศึกษาพบวา่ในดา้นความเห็นในค่านิยมทางสงัคมของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการใชบุ้คคลผูมี้ช่ือเสียงในการโฆษณาสามารถกระตุน้ใหเ้กิดค่านิยม
ของสังคมในการใชเ้คร่ืองส าอางแบรนด์เนม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สามารถกระตุน้ให้เกิดค่านิยมของ
สังคมในการใชเ้คร่ืองส าอางแบรนด์เนม ความเป็นท่ีนิยมของแบรนด์ของเคร่ืองส าอางข้ึนอยู่กบักระแสของ
สังคมในขณะนั้น เช่น แบรนดข์องเกาหลี เคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นส าหรับคนในสังคม
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ปัจจุบนัและต่อไป การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนด์มกัจะข้ึนอยู่กบัความมีช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีอยู่ใน
ความทรงจ าของคนในสังคม และเคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมจะเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ๆไปมากกวา่เพราะคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับตามล าดบั 

3. ผลการศึกษาพบว่าในดา้นการยอมรับคุณค่าตราสินคา้ของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกั
เป็นอย่างดี ความมัน่ใจท่ีไดรั้บโดยภาพรวมจากเคร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยูมี่ค่ามากกว่าเงินท่ีตอ้งจ่ายในการซ้ือแต่ละ
คร้ัง ความเป็นท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคมเม่ือได้ใช้เคร่ืองส าอางแบรนด์เนมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน การ
ออกแบบตราสินค้ากับรสนิยมและความเป็นตัวตนของผูใ้ช้ ความมั่นใจในบุคลิกของตัวเองเม่ือได้ใช้
เคร่ืองส าอางท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั การใชว้ตัถุดิบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ชแ้ละความเป็นท่ีตอ้งการ
ของผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากตามล าดบั 

4. ผลการศึกษาพบว่าในด้านของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของสตรีวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการให้บริการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วตรงเวลา การ

ใหบ้ริการสัง่ซ้ือทางออนไลน์ในเวลาท่ีลูกคา้สะดวก การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้รุ่นใหม่ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง การจดับริการแนะน าสินคา้สามารถใหค้ าแนะน าลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ การใหบ้ริการรับคืนสินคา้ท่ีมีการช ารุดท่ีเป็นความผิดพลาดจากบริษทัผูจ้  าหน่าย การจดัพนกังานแนะน า

สินคา้มีจ านวนท่ีเพียงพอ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดท้ัว่ถึงทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการตามล าดบั 

5. ผลการศึกษาในดา้นของความภกัดีในการซ้ือเคร่ีองส าอางแบรนดเ์นม ของประชาชนกลุ่มสตรีวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมแก่บุคคลท่ี

ไม่พอใจกบัเคร่ืองส าอางแบรนดเ์นมท่ีท่านใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบั การยงัคงซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนด์เนมน้ี ถึงแมจ้ะมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของแบรนด์สินคา้อ่ืนออกสู่ตลาด

โดยมีความใกลเ้คียงกนัทั้ง ราคา คุณภาพและลกัษณะการใชง้าน การแนะน าใหค้นรู้จกัของท่านใชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางของแบรนดเ์นมท่ีท่านใชอ้ยู ่การติดตามข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของแบรนดเ์นมท่ี

ท่านใช้อยู่อย่างสม ่าเสมอ การตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของแบรนด์เนมเดิมในการซ้ือคร้ังต่อไป

ตามล าดบั 
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