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ของเคร่ืองสาํอางไทยในสปป.ลาว (THE COMPOSITION OF THE PRODUCT AND  
CONSUMER BASED BRAND EQUITY  EFFECT  TO ATTITUDE OF COSMETIC THAI 
BRAND IN LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC) ผูคุ้มวิทยานิพนธ์: กฤษ  จริณโท, 
บธ.ด. 152  หนา้.  ปี  พ.ศ.  2556. 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และคุณค่าตราสินคา้ท่ี
ส่งผลต่อทศันคติในตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอางไทยในสปป.ลาวในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 
(1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทย (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทย (3) เพื่อศึกษา
คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทย 
(4) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสําอางไทย และ (5) เพื่อศึกษาความช่ืนชอบในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทย  ดาํเนินการตามขั้นตอนของการวิจยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
วิจยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจาก   ผูบ้ริโภคชาวลาว ท่ีอาศยัอยู่ในสปป.ลาว จาํนวน 
400 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัแหล่งขอ้มูล คือ ตวัแทนจาํหน่ายใน 
สปป.ลาว จาํนวน 10 คน วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)  การหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) การสัมภาษณ์ระดบัลึกใชโ้ปรแกรม Atlas ti Version Trial 6.2 ช่วยในการจดั
หมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อสร้างมโนทศัน์เชิงทฤษฎี  
 ผลการศึกษาพบวา่ 

1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรในโมเดลปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้น 
คุณค่าตราสินคา้ เคร่ืองสาํอางไทยของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาวโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นความช่ืนชอบในตราสินคา้ และ
ปัจจยัดา้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์กบั 
ความช่ืนชอบในตราสินคา้และความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธ์กบัความช่ืนชอบในตราสินคา้ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 

ง 



 

สหสมัพนัธ์ 0.518 และมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์0.482 ตามลาํดบั ซ่ึงถือวา่มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ส่วนคุณค่าตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัความช่ืนชอบในตรา
สินคา้ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.609 และมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์
0.626 ตามลาํดบั ซ่ึงถือวา่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก 
 3.  การวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่องคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทยมีผลต่อความ
ช่ืนชอบในตราสินคา้ และมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือ ของเคร่ืองสาํอางไทย โดยเฉพาะองคป์ระกอบ
ดา้นคุณภาพ โดยจะเลือกสินคา้ไทยเป็นอนัดบัแรก  ความช่ืนชอบในตราสินคา้ มีผลต่อความตั้งใจท่ี
จะใชเ้คร่ืองสาํอางของไทยและพบวา่มโนทศัน์เชิงทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนจากการสมัภาษณ์เชิงลึกมีความ
เหมาะสมพอดีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
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 A study of the composition of the product and consumer based brand equity effect to 
attitude of cosmetic Thai brand in Lao people’s democratic republic. The purposes of this study 
were  

(1) to study the composition of the product effect to purchase Intention cosmetic  
Thai brand. 
          (2) to study the composition of the product effect to band preference cosmetic  
Thai brand. 
          (3) to study the consumer based brand equity effect to purchase intention cosmetic 
Thai brand. 
         (4) to study the consumer based brand equity effect to band preference cosmetic  
Thai brand.                 
         (5) to study the band preference effect to purchase intention cosmetic Thai brand.  
 The process of study are follow to  quantitative  research to collect questionnaire from 
400 customer in Lao people’s democratic republic and qualitative  research to deep interview 
from 10 seller in Lao people’s democratic republic. The collected data were analyzed and 
interpreted using Structural Equation Model : SEM , mean, standard deviation and deep interview 
analyzed by Atlas ti Version Trial 6.2. 
  
 
 
 

 ฉ 



 

 The result of study 
1. The analyzed of the factor model of composition of the product and consumer  

based brand equity of cosmetic Thai brand in Lao people’s democratic republic the overall 
opinion in high level and the band preference and purchase intention cosmetic Thai brand overall 
opinion in medium level.  

2. The an alysis of correlation between factors of composition of the product,  
consumer based brand equity and band preference,  purchase intention of the sample group found 
a positive correlation and significant difference at a level of .01. The correlation between factors 
of composition of the product and band preference found a positive correlation at 0.518, and 
correlation with purchase intention found a positive correlation at 0.482. The correlation between 
factors of consumer based brand equity and band preference found a positive correlation at 0.609 
and correlation with purchase intention found a positive correlation at 0.602  overall in high level. 

3. In the qualitative research. Found that the composition of cosmetic products in  
Thailand affect brand preferences. And affect their purchase intention, especially in  composition 
of the product to by choose the Thai brad  first. The band preference effect  to purchase intention 
to use cosmetics in Thailand and found that the theoretical concept that is based on in-depth 
interviews with a proper fit with the empirical data obtained from the analysis of quantitative 
data. 
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