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บทคัดย่อ  
 การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press โดยใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่รู้จักตราสินค้า Oriental Princess จ านวน 200 ราย และตราสินค้า Cute Press  
อีก 200 รายเท่า ๆ กัน จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติทางคณิตศาสตร์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Independent Sample T - test ในการทดสอบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์  
ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ 
Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก และมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ )Benefits) และด้านผู้ใช้ )User) เนื่องจากด้าน
คุณประโยชน์มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าด้านคุณประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในเชิงสถิติ และด้านผู้ใช้มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านผู้ใช้มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญในเชิงสถิติ 

 

ค าส าคัญ: การรับรู้  ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 

Abstract 
 Comparison of Oriental Princess Brand image perception with Cute Press affects consumer 
choice of products in Muang Chiang Mai Its purpose is to study and compare Oriental Princess and 
Cute Press brand image perception using a questionnaire is a data collection tool for 200 consumers 
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of the Oriental Princess brand and 200 equally aware of the Cute Press brand. The data were then 
analyzed using math statistics values such as percentage, mean, standard deviation, and independent 
sample T - test was used to test the perceived differences in the brand image of Oriental Princess and 
Cute Press. 
 The results of the research revealed that most of the respondents had a high level of 
perception of the brand image of Oriental Princess and Cute Press that affects consumers' purchasing 
in all 6 areas and have a perception of the image Brands that differed statistically at 0.05 were 
benefits and users. Since the benefit aspect has a Sig. 0.000 which is less than the statistical 
significance at the 0.05 level, it can be concluded that the perceived benefits of the brand's brand 

image are statistically significantly different and on the user side the Sig. 0.0 00, which is less than the 

statistical significance at the 05.0 level, it can be concluded that the perception of brand image on 

the user side is statistically different. 
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บทน า 
 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจ 
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการลงทุนการค้าที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินธุรกิจของนักลงทุน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามส่วนใหญ่ต่างต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการสื่อสารทางด้านการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของธุรกิจ เพื่อสร้างยอดขาย เพื่อต่อสู้กับ
คู่แข่งในตลาด และเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น (สุรีย์ เนียมสกุล , 2556  )จึงท าให้ตราสินค้า ( Brand) 
ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการวางแผนทางด้านการตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามเป็น
อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากผู้บริโภคทั่วไปท่ีมีความเช่ือมั่นว่าสินค้าที่มีตราสินค้ามักจะมีคุณภาพและมีคุณค่ามากกว่า
สินค้าที่ไม่มีตราสินค้า 
 อีกท้ังสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่มีความรุนแรง ดังนั้นการที่
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามจะยังคงอยู่ในตลาดได้จ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงเรื่องของตราสินค้า (Brand) 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) เนื่องจากภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นผลที่เกิดขึ้นมา
จากการสร้างความใกล้ชิดที่ส่งผลต่อทัศนคติ ความคิด และความรู้สึกทั้งทางด้านบวกและด้านลบของผู้บริโภค ซึ่งท าให้
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จักและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Aaker, 1996) 
 ซึ่งจากการส ารวจผลิตภัณฑ์ประเภทความงามที่ผู้บริโภคชาวไทยพูดถึงและเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ Oriental Princess และ Cute Press (ปรียา ผาติชล , 2562 ) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ Oriental Princess และ 
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Cute Press มีลักษณะตราสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งส่งผลให้ผู้บริโภค
สามารถรับรู้และจดจ าตราสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press มักจะอาศัยการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายเป็นหลัก เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตน
สามารถอยู่ในความทรงจ าและต าแหน่งในใจของผู้บริโภค  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความน่าสนใจที่จะท าการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
Oriental Princess และ Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความ
งามสามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้ามูลค่าเพิ่มของธุรกิจให้
ยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อท าการศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และตรา
สินค้า Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ (Sex) 
อาย ุ(Age) 

สถานภาพ (Status) 
อาชีพ (Occupation) 

รายได้ต่อเดือน (Income) 
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค 

 ใครคือผู้บริโภค (Who) 
ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) 

ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why) 
ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where) 
ผู้บริโภคซ้ือเมื่อไหร่ (When) 

ใครมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Who) 
ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) 

การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Oriental Princess และ Cute Press  

ที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
คุณสมบัติ (Attributes) 
คุณประโยชน์ (Benefits) 

คุณค่า (Value) 
วัฒนธรรม (Culture) 

บุคลิกภาพ (Personality) 
ผู้ใช้ (User) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่รู้จักตราสินค้า Oriental Princess และตราสินค้า Cute Press  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และก าหนดประชากรตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรตาม
แนวคิดของคอแครน (Cochran, 1997  )ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 และก าหนดค่าความคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 ซึ่งได้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 384 ราย และเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างให้
เป็นจ านวน 400 ราย และท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากผู้บริโภคที่รู้จักตราสินค้า 
Oriental Princess จ านวน 200 ราย และตราสินค้า Cute Press อีกจ านวน 200 รายเท่า ๆ กัน เพื่อป้องกันความ
ล าเอียง (Bias) ทางด้านข้อมูลของผู้บริโภคในแต่ละตราสินค้า 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค (6 W1H) 
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าความน่าเชื่อถือขอ’
แบบสอบถามจากการค านวณหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตรอัลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient ) 
ที่มีค่าเท่ากับ 0.86 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป โดยเป็นเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
ที่รู้จักตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ซึ่งผู้บริโภคอาจจะเคยใช้หรืออาจจะไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์  
แต่เคยได้ยินช่ือตราสินค้าและสามารถอธิบายลักษณะตราสินค้าต่าง ๆ น้ันได้ จ านวนตราสินค้าละ 200 ชุด  รวมเป็น 

400 ชุด การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) 
โดยผู้เช่ียวชาญ และการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Analysis) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-
out) กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับท่ีระดับ 85.0  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ค่าความถี่และค่าร้อยละ)  
  1 .2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและให้คะแนนในรูปแบบ ของมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จากนั้นน าไปค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย  
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  1.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นจัดท าตารางข้อมูลเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง ๆ และสรุป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม 
  1.4 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยใช้Independent 
Sample T - test ในการทดสอบ โดยค่า Sig ( 2 - tailed) ที่มีค่ามากกว่า 05.0 แสดงว่าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าทั้งสองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 05.0 แต่ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 05.0 แสดงว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 05.0  
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
7.40  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 3.60 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.34 และมีรายได้ต่อเดือน

5อยู่ระหว่าง , 001 - 15 , 000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะซื้อสินค้าประเภทบ ารุงหรือ  
ท าความสะอาดผิวหน้า (Skin Care) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสมเป็นเหตุผลหลักในการเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ 
และซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยมักจะซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ 2 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 501 - 1 , 000 บาทซึ่งช่วงเวลาในการซื้อสินค้า คือ เวลาตั้งแต่ 00.16 - 00.18 น.  
และใช้ระยะเวลา 30 - 45 นาทีในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง อีกทั้งมีเพื่อน คนรู้จัก และแฟนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน สาขาใกล้บ้าน และช าระเงินผ่่านบริการพร้อมเพย์เป็นหลัก 

 

ตารางที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านคุณสมบัติ    
สินค้านี้ใช้แล้วให้ความรู้สึกปลอดภัยและไมเ่กิดอาการแพ้หรือระคายเคือง 4.33 0.71 มาก 
สินค้ายี่ห้อนี้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณกระจ่างใสได้ด ี 4.20 0.76 มาก 
ท่านรู้สึกว่าสินค้ายี่ห้อนี้มคีุณภาพที่แตกต่างเหนือกว่าสินคา้ยี่ห้ออ่ืน 3.83 0.85 มาก 

รวม 4.12 0.61 มาก 

2. ด้านคุณประโยชน ์    
ท่านซื้อสินค้าเพราะท่านตระหนักในประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติ 4.29 0.67 มาก 
ท่านมีความมั่นใจในคณุภาพของสนิค้ายี่ห้อนี ้ 4.25 0.75 มาก 
เมื่อพูดถึงสินค้าประเภทดูแลผิวพรรณ ท่านจะนึกถึงสินค้ายีห่้อน้ี 4.01 0.80 มาก 

รวม 4.18 0.59 มาก 

3. ด้านคุณค่า    
เมื่อใช้สินค้านี้แล้วท่านรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากข้ึน 3.74 0.85 มาก 
เมื่อใช้สินค้าประเภทบ ารุงผิวแล้วท่านรู้สึกว่าผิวพรรณของท่านดีขึ้น 4.12 0.76 มาก 
เมื่อซื้อสินค้ายี่ห้อนี้แล้วท่านรู้สึกว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไป 3.77 0.82 มาก 

รวม 3.87 0.66 มาก 
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ตารางที่ 1 )ต่อ( 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า x̅ S.D. แปลผล 

4. ด้านวัฒนธรรม    
สินค้าภายใต้ตราสินค้านี้แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.15 0.67 มาก 
ตราสินค้านี้มีความรับผิดชอบและเน้นการท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 3.68 0.87 มาก 
ตราสินค้านี้เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4.12 0.74 มาก 

รวม 3.98 0.61 มาก 

5. ด้านบุคลิกภาพ    
ภาพลักษณต์ราสินค้านีม้ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.84 0.75 มาก 
ตราสินค้านี้แสดงถึงความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านเครื่องส าอาง 4.17 0.69 มาก 
ตราสินค้านี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.28 0.71 มาก 

รวม 4.09 0.59 มาก 

6. ด้านผู้ใช้    
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจตัวเองและมีรสนิยมด ี 3.71 0.83 มาก 
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นคนท่ีฉลาดเลือก 3.56 0.97 มาก 
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นคนท่ีดูมีภูมิฐาน 3.43 0.98 มาก 

รวม 3.57 0.85 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
Oriental Princess ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 12.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.0  
ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 18.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน 59.0 ด้านคุณค่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

87.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 66.0 ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 98.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.0  
ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 09.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 59.0 และด้านผู้ใช้อยู่ในระดับมาก ค่าเ ฉลี่ย 57.3 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 85.0  
 

 

ตารางที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Cute Press 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านคุณสมบัติ    
สินค้านี้ใช้แล้วให้ความรู้สึกปลอดภัยและไมเ่กิดอาการแพ้หรือระคายเคือง 4.31 0.55 มาก 
สินค้ายี่ห้อนี้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณกระจ่างใสได้ด ี 3.97 0.76 มาก 
ท่านรู้สึกว่าสินค้ายี่ห้อนี้มคีุณภาพที่แตกต่างเหนือกว่าสินคา้ยี่ห้ออ่ืน 3.89 0.77 มาก 

รวม 4.05 0.48 มาก 
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ตารางที่ 2 )ต่อ( 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า x̅ S.D. แปลผล 

2. ด้านคุณประโยชน ์    
ท่านซื้อสินค้าเพราะท่านตระหนักในประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติ 3.94 0.76 มาก 
ท่านมีความมั่นใจในคณุภาพของสนิค้ายี่ห้อนี ้ 4.06 0.71 มาก 
เมื่อพูดถึงสินค้าประเภทดูแลผิวพรรณ ท่านจะนึกถึงสินค้ายีห่้อน้ี 3.90 0.77 มาก 

รวม 3.96 0.53 มาก 

3. ด้านคุณค่า    
เมื่อใช้สินค้านี้แล้วท่านรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากข้ึน 3.98 0.76 มาก 
เมื่อใช้สินค้าประเภทบ ารุงผิวแล้วท่านรู้สึกว่าผิวพรรณของท่านดีขึ้น 3.95 0.69 มาก 
เมื่อซื้อสินค้ายี่ห้อนี้แล้วท่านรู้สึกว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไป 3..96 0.77 มาก 

รวม 3.96 0.50 มาก 

4. ด้านวัฒนธรรม    
สินค้าภายใต้ตราสินค้านี้แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.96 0.70 มาก 
ตราสินค้านี้มีความรับผิดชอบและเน้นการท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 4.08 0.66 มาก 
ตราสินค้านี้เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 3.91 0.72 มาก 

รวม 3.98 0.46 มาก 

5. ด้านบุคลิกภาพ    
ภาพลักษณต์ราสินค้านีม้ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.94 0.78 มาก 
ตราสินค้านี้แสดงถึงความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านเครื่องส าอาง 4.03 0.64 มาก 
ตราสินค้านี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.11 0.64 มาก 

รวม 4.02 0.42 มาก 

6. ด้านผู้ใช้    
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจตัวเองและมีรสนิยมด ี 3.95 0.70 มาก 
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นคนท่ีฉลาดเลือก 4.05 0.67 มาก 
สามารถบ่งบอกถึงผู้ใช้ว่าเป็นคนท่ีดูมีภูมิฐาน 3.93 0.67 มาก 

รวม 3.98 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Cute Press ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  

ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ด้านคุณค่า อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46 ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และด้านผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press 

 ตราสินค้า   

ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess Cute Press T - Test Sig. 

 x̅ S.D. x̅ S.D.   

ด้านคุณสมบตั ิ 4.12 0.61 4.05 0.48 1.175 0.241 
ด้านคุณประโยชน์  4.18 0.59 3.96 0.53 3.860 0.000* 
ด้านคุณคา่ 3.87 0.66 3.96 0.50 -1.488 0.138 

ด้านวัฒนธรรม 3.98 0.61 3.98 0.46 0.000 1.000 
ด้านบุคลิกภาพ 4.09 0.59 4.02 0.42 0.000 0.177 
ด้านผู้ใช้ 3.57 0.85 3.98 0.46 -5.944 0.000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental 
Princess และ Cute Press ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านคุณประโยชน์ อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ 
3.96 ตามล าดับ ค่าสถิติ T - test 3.860 และค่า Sig. 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตราสินค้า Oriental 
Princess และ Cute Press ด้านคุณประโยชน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในเชิงสถิติ ด้านผู้ใช้ 
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 และ 3.98 ตามล าดับ ค่าสถิติ T - test -5.944 และค่า Sig. 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อตรา Oriental Princess และ Cute Press ด้านผู้ใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ในเชิงสถิติ ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตราสินค้า Oriental Princess 
และ Cute Press ด้านคุณสมบัติ ด ้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม และด้านบุคลิกภาพ มีค่า Sig. มากกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในเชิงสถิติ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press  
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็นรายประเด็น ทั้ง 6 ประเด็น สามารถ
อธิบายความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อตราสินค้าของทั้ง Oriental Princess และ Cute Press พบว่ามี
จ านวน 2 ด้าน ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อีกจ านวน 4 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญเชิงสถิติ )ซึ่งในที่น้ีขออภิปรายในประเด็นที่ผู้วิจัยพบความแตกต่าง 2 ประเด็น( ได้ดังนี ้
 ด้านคุณสมบัติ )Attributes) พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคของทั้ง 2 ยี่ห้อ รับรู้ว่า เมื่อใช้สินค้าแล้วรู้สึก
ปลอดภัย ไม่เกิดความระคายเคือง ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสของผิวพรรณ และมั่นใจว่าคุณภาพของสินค้ามีความ
แตกต่างเหนือกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น 
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 ด้านผู้ใช้ )User) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เมื่อได้ใช้สินค้าทั้ง 2 ประเภทแล้วท าให้ตนเองรู้สึกได้ว่า
เป็นผู้ที่ใส่ใจตัวเอง มีรสนิยม เป็นคนฉลาดเลือกใช้สินค้า และดูดีภูมิฐาน  
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักซื้อจะสินค้าประเภทบ ารุงหรือท าความ
สะอาดผิวหน้า )Skin Care) โดยมีราคาที่เหมาะสมเป็นเหตุผลหลัก อีกทั้งยังซื้อสินค้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการจัด
โปรโมช่ันต่าง ๆ เช่น การลด แลก แจก แถม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์ )2562) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
และการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มีการรับรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรียาพรรณ หมุดสุวรรณ )2554) ที่ได้
ท าการศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อตราสินค้าแอมเวย์และตราสินค้ากิฟฟารีน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคในช่วงวัยท างาน 
ที่มีก าลังซื้อและมีรายได้เป็นของตัวเอง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามควรให้ความส าคัญกับ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับผู้บริโภค 
เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อด้วยตนเองอย่างรวดเร็วเมื่อมีสินค้าใหม่ 
  1.2 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามควรให้
ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ง่ายต่อการรับรู้ และการจดจ าได้ดี รวมถึงสร้าง
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เช่น การจัดกิจกรรมตามสถานศึกษา เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเข้าสู่
สังคมของการท างานที่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่าง ๆ  
  1.3 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001 - 15,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
รายได้เป็นของตนเองและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามควรจะ
พยายามควบคุมราคาของสินค้าให้ไม่สูงหรือมากจนเกินไป เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคไว้ 
  1.4 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการใส่ใจและดูแล
ตัวเองเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่มีภาระทางครอบครัวเท่าที่ควร จึงมีความสนใจและมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามควรมีการผลิตสินค้าใหม่ออกมาวางจ าหน่าย
ที่พอจะสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม เช่น มีส่วนผสมที่ใช้แล้วจะช่วยให้ใบหน้าดู กระจ่างใส กระชับ เพื่อเป็น 
จุดดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ในการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ Oriental Princess และตรา
สินค้า Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ดังนั้นควรศึกษา 
ในพื้นที่อ่ืน ๆ เพิ่มเติมและน าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ 
  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
Oriental Princess และตราสินค้า Cute Press เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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  2.3 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากในแต่ละตราสินค้า ซึ่งคิดว่าการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์จะท าให้คนจดจ าเอกลักษณ์เฉพาะได้ และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและ
การรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น 
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