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บทคัดย่อ
งำนวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่อศึกษำองค์ประกอบของคุณค่ำตรำสินค้ำ คือ (1) กำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ
(2) กำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ (3) กำรรับรู้ถึงคุณภำพ และ (4) ควำมภักดีในตรำสินค้ำ ว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำ
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมลฑล ในกำรศึกษำครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำร
วิจัย คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่เคยซื้อ และใช้เสื้อ กีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
(จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธำนี, จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร) จำนวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์ สถิติที่ใช้ ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
สถิติเชิงอ้ำงอิง
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุระหว่ำง 20 – 29 ปี กำรศึกษำปริญญำตรี
สถำนภำพโสด ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 35,000 บำท ผลกำทดสอบ
สมมติฐำนเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour รำยด้ำนนั้น
พบว่ำ ด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ ด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ และด้ำนควำมภักดีในตรำ
สินค้ำ มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
คาสาคัญ: คุณค่ำตรำสินค้ำ, กำรตัดสินใจเลือกซือ้ , ตรำสินค้ำ Under Armour
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Abstract
The objectives of this research were to study the components of brand equity in terms of their effects on
consumer decision making in buying sports shirts under the Under Armor brand in Bangkok and its suburbs. The
four components of brand equity in this study were (1) the recognition of the brand (2) the linking of the brand (3)
the recognition of the quality and (4) the loyalty of the brand. In this study, the samples of this research were 400
people who have bought and used sports shirts under the Under Armor brand in Bangkok and the suburbs (Nakorn
Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhorn Provinces). An online questionnaire was
used as a tool to collect data. The data analysis employed descriptive statistics including frequency, percentage,
mean, standard deviation and inferential statistics.
The results of this research revealed that most respondents were unmarried men, between 20-29 years
old, with a bachelor’s degree, working in private companies, and earning an average of 15,000 - 35,000 baht per
month. Regarding the hypothesis testing of the brand equity that had effects on the buying decision of sport shirts
under the Under Armour brand, it was found that all of four components (the recognition of the brand, the linking
of the brand, the recognition of the quality, and the loyalty of the brand) affected the buying decision.
Key words: Brand Equity, Buying Decision, Under Armour Brand
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1. บทนา
กำรออกกำลังกำยถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เรำควรจะทำอย่ำงสม่ำเสมอไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงอำยุใดก็ตำม
เนื่องจำกประโยชน์ของมันมีมำกมำย ไม่ว่ำจะช่วยควบคุ มน้ำหนักตัว สร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ร่ำงกำย ช่วยลดกำรเกิด
ปัญหำสุขภำพ ลดโรคภัย ลดควำมเครียด และช่วยทำให้มีสมำธิดี อีกทั้งยังช่วยลดอำกำรอ่อนเพลียอีกด้วย กำรเล่นกีฬำ
นับได้ว่ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภำพที่แข็งแรงแล้ว ยังสำมำรถสร้ำงระเบียบวินัยให้
ตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งกำรออกกำลังกำยสำมำรถออกได้ทั้งในสวนสำธำรณะ ฟิตเนส หรือแม้กระทั้งในบ้ำนพักอำ ศัย
ปัจจุบันได้มีกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยโดยกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ กำรสอนวิธีกำรออกกำลังกำยในท่ำต่ำง
ๆ ผ่ำนทำงสื่อ Social Media เช่น Youtube, Facebook, iG บนเว็ปไซด์ต่ำงๆ ทำให้เกิดกระแสควำมต้องกำรออกกำลัง
กำยเพิ่มมำกขึ้น กำรเล่นกีฬำ หรือกำรออกกำลังกำยมี หลำกหลำยประเภท และหลำกหลำยท่ำ แต่ละประเภทใช้ทั้ง
อุปกรณ์ และทักษะแตกต่ำงกันไป และตัวช่วยที่ขำดไม่ได้เลยที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณสำมำรถออกกำลังกำยได้อย่ำง
เต็มที่คือ “เสื้อกีฬำ”
โดยทำงผู้วิจัยได้สนใจในตรำสินค้ำ Under Armour เนื่องจำกเป็นตรำสินค้ำใหม่ในตลำดเสื้อผ้ำกีฬำ ทำง
Under Armour มีจุดเด่นของตรำสินค้ำ คือ กำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องแต่งกำยเพื่อ เสริมในด้ำนกำร
ออกแบบเสื้อผ้ำให้เหมำะสมกับกำรออกกำลังกำย ช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรเล่นกีฬำของผู้บริโภค Under Armour ได้
จับกลุ่มเป้ ำหมำยคนที่เ ล่นกีฬำจริงจัง และคนที่อ อกก ำลังกำยเพื่อ สุ ข ภำพ ในส่ ว นของตลำดอุปกรณ์กีฬ ำ Under
Armour มีจุดแข็งที่สินค้ำกลุ่มที่มีประสิทธิภำพเสื้อผ้ำสูง โดยบริษัทมีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ให้กับนักกีฬำอยู่ตลอด
ทำให้สั ดส่ว นยอดขำยแบ่งเป็นเสื้อ ผ้ำ 65% รองเท้ำ 25% และอุปกรณ์อื่นๆ 10% ปัจ จุบัน Under Armour เป็นผู้
ให้บริกำรรำยใหม่ที่กำลังมีผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเสื้อกีฬำที่โดนเด่น และมีมำร์เก็ตแชร์เป็นอันดับ 2 ในตลำดเสื้อผ้ำกีฬำ
ในสหรัฐอเมริกำ เป็นรองจำก Nike ซึ่งถือว่ำเป็นตรำสินค้ำที่เติบโตเป็นอันดับ 1 ทำรำยได้ 3 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
ภำยใน 1 ปี และเข้ำซื้อเทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่น ทรี ฟิตเนส (Three Fitness) มูลค่ำ 710 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ใน
เดือนธันวำคม พ.ศ.2556 (Rassarin, 2015) วิจัยจึงได้ทำกำรศึกษำเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำเพื่อจะให้ทรำบถึงองค์ประกอบ
ของคุณค่ำตรำสินค้ำ คือ (1) กำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ (Brand Awareness) (2) กำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ (Brand
Associations) (3) กำรรับรู้ถึงคุณภำพ (Brand Perceived Quality) (4) ควำมภักดีในตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) ว่ำมีผล
ต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
1. ศึกษำผลของคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ (Brand Awareness) มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
2. ศึกษำผลของคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ (Brand Associations) มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
3. ศึกษำผลของคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ (Brand Perceived Quality) มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
4. ศึกษำผลของคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อ
กีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
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3. กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
คุณค่ำตรำสินค้ำ (Brand Equity)
1. กำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ
2. กำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ
3. กำรรับรู้ถึงคุณภำพ
4. ควำมภักดีในตรำสินค้ำ

ตัวแปรตำม

กำรตัดสินใจซื้อเสือ้ กีฬำ
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour

ประยุกต์มำจำก : David A. Aker. (1991,p. 17. อ้ำงถึงใน มีนำ อ่อนบำงน้อย, 2553)
4. การดาเนินการวิจัย
1. ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 6
จังหวัด ซึ่งมีทั้งเพศชำย และหญิง จำนวนทั้งสิน 10,831,988 คน (กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ) กำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรศึกษำครั้งนี้ได้ทำกำรคำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรของ Taro
Yamane
n
= N
1 + Ne2
เมื่อ
e
= ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง กำหนดให้มีคำ่ เท่ำกับ 0.05
N
= ขนำดของประชำกร
n
= ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
เมื่อแทนค่ำประชำกรในสูตร จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
n
=
N
1 + Ne2
n
=
10,831,988
1 + (10,831,988 x 0.052)
n
= 399.395 ตัวอย่ำง
ดังนั้น ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง คือ 400 คน และสำรองควำมคลำดเคลือ่ น 10 % ของกลุ่มตัวอย่ำง คือ 40 คน
รวมเป็น 440 ตัวอย่ำง
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ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ก ลุ่มตัว อย่ำงโดยกำรสุ่ มตัว อย่ำงตัว อย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling)
จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธำนี, จังหวัด
สมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร)
2. เครื่อ งมือ ที่ใช้ในกำรวิจัย
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิจัย เนื่อ งจำกกำรวิจัย ครั้ง นี้เ ป็น กำรวิจัย เชิง ปริม ำณ โดยแบบสอบถำมจะ
ครอบคลุม ปัจ จัย สำคัญ ทั้ง ได้แ ก่ คำถำมเบื้อ งต้น เพื่อ คัด เลือ กผู้ต อบแบบสอบถำม, ปัจ จัย ส่ว นบุค คล, ปัจ จัย
ส่ ว นคุณค่ำตรำสินค้ำ และปัจจัยกำรตัดสินใจซื้อ
ตอนที่ 1 คำถำมเบื้อ งต้น เพื่อ คั ดผู้ ตอบแบบสอบถำมโดยสร้ำ งเพื่ อ ให้ ส ำมำรถได้ก ลุ่มผู้ ตอบ
แบบสอบถำมที่ ต รงกั บ ควำมต้ อ งกำร โดยกลุ่ ม เป็ น หมำยในกำรท ำแบบสอบถำมเป็ น ผู้ ที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถำมต้อ งเคยซื้ อ และใช้เ สื้อ กีฬ ำของตรำสิ นค้ ำ Under Armour
จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่ว นบุคคล พิจ ำรณำจำกข้อ มูล พื้น ฐำนทำงชีว วิท ยำของผู้ที่ใช้เสื้อกีฬำภำยใต้
ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล จำกนั้น ทำกำรกำหนดเป็น รำยข้อ คำถำม แบ่ง
ออกเป็น เพศ อำยุ ระดับกำรศึก ษำ สภำนภำพ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อ เดือ น โดยมำตรวัดเป็นแบบนำมบัญญัติ
(Nominal Scale) และมำตรวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale) จำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมส่ว นคุณค่ำตรำสิ นค้ำ แบ่ง ออกเป็น กำรตระหนัก ถึงตรำสิ นค้ำ (Brand
Awareness) กำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ (Brand Associations) กำรรับรู้ถึงคุณภำพ (Brand Perceived Quality) และควำม
ภักดีในตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) โดยแบ่งมำตรวัดออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมส่วนกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำ โดยแบ่งมำตรวัดออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 9
ข้อ
3. กำรทดสอบเครือ่ งมือในกำรวิจัย
1) กำรทดสอบหำควำมตรงเชิงเนื้อหำ ผู้วิจั ยนำแบบสอบถำมไปทดสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำโดย
ผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน และให้ผู้เชี่ยวชำญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ อันประกอบด้ว ย 1 = สอดคล้อ ง 0 = ไม่
แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง นอกจำกนั้นยังขอให้ ผู้เ ชี่ยวชำญปรับปรุงแก้ไขข้อ คำถำมที่ไม่ชัดเจนเพื่อ ให้ส อดรับกับ
บริบทที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ หลังจำกนั้นผู้วิจัยนำมำปรับปรุงแก้ไขตำมที่ผู้เชี่ยวชำญเสนอแนะ จำกนั้นนำคะแนน ที่ได้
จำกกำรประเมินของผู้เชี่ยวชำญมำทำกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม กับคำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร กำร
คัดเลือ กข้อ คำถำมที่ผู้เ ชี่ยวชำญประเมิน ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ และควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับ
นิยำมศัพท์ในแต่ละด้ำนเป็นรำยข้อและตรวจสอบ ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หำ โดยใช้ดัชนีค วำมสอดคล้อ ง (Index of
Item Objective Congruence - IOC) ที่มีค่ำเท่ำกับ .50 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) จึงจะนำไปทำกำรทดลองใช้
2) กำรทดสอบควำมเชื่อมั่น ผู้วิจัยนำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น และผ่ำนกำรทดสอบจำก
ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำน และทำกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับบุคคลที่อำศัยอยู่กรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล เคยใช้เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour และเคยซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ซึ่งมีจำนวนทั้งเพศชำย และหญิง จำนวน 40 คน แล้วนำผลที่ได้จ ำกกำรทดลองใช้
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มำวิเ ครำะห์ เพื่อ ตรวจสอบคุณ ภำพแบบสอบถำม เพื่อ หำคุ ณภำพเครื่อ งมือ โดยน ำผลที่ ได้มำวิ เ ครำะห์ห ำค่ ำ
สัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของ Cronbach (Cronbach’s Alpha coefficient)
4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) กำรวิเ ครำะห์สถิติพื้นฐำนเกี่ยวกับภูมิห ลังของบุค คล เพื่อ ทรำบลัก ษณะของกลุ่ม ตัวอย่ำงที่
ศึกษำ ซึ่งกำรวิเครำะห์จะใช้สถิติพื้นฐำนบรรยำยเพื่อให้ทรำบค่ำร้อยละ (Percentage) และควำมถี่ (Frequency)
2) กำรวิเครำะห์สถิติพื้นฐำนเกี่ยวกับตัวแปรเพื่อให้ทรำบลักษณะกำรแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว
ซึ่งกำรวิเครำะห์ จะใช้สถิติพื้นฐำนบรรยำยเพื่อ ให้ทรำบค่ำ เฉลี่ย (mean) และค่ำ เบี่ย งเบนมำตรฐำน (Standard
Divination) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ทำกำรศึกษำในส่วนนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป นอกจำกนั้นกำรกำหนด
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยระดับกำรรับรู้ข องผู้ตอบแบบสอบ โดยก ำหนดระดับ กำรรับ รู้ข องผู้ต อบ
แบบสอบถำมต่อ ปัจจัยต่ำงๆ ข้ำงต้นออกเป็น 5 ระดับ จำกกำรคำนวณสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2543)
อันตรภำคชั้น

=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
5-1
5
0.8

=
กำรแปลควำมหมำยระดับคะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมำยถึง
3.41 - 4.20
หมำยถึง
2.61 - 3.40
หมำยถึง
1.81 - 2.60
หมำยถึง
1.00 - 1.80
หมำยถึง

มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
ต่ำ
ต่ำมำก

3. กำรวิเครำะห์อิทธิพลของปัจจัยคุณค่ำตรำสินค้ำ โดยใช้วิธีทดสอบพหุระดับถดถอย (Regression
Analysis) แบบปกติ (Enter) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น (Confidence Interval) 95%
5. ผลการวิจัย
ในกำรศึกษำเรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศ
ชำยจำนวน 320 คน และเพศหญิงจำนวน 80 คน
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อำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 20 – 29 ปี จำนวน 335 คน รองลงมำมีอำยุ 30 – 39
ปี จำนวน 55 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี มีจำนวน 6 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำยุ 40 – 49 ปี
มีจำนวน 4 คน
ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ จำกผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 341
คน รองลงมำมีระดับกำรศึก ษำอนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ จำนวน 34 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ มีจำนวน 14 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำโท หรือสูงกว่ำ มี
จำนวน 11 คน ตำมลำดับ
สถำนภำพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่ว นใหญ่มีสถำนภำพโสด จำนวน 199 คน รองลงมำมี
สถำนภำพอยู่ร่วมกัน จำนวน 164 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีสถำนภำพสมรส จำนวน 37 คน
อำชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน จำนวน 343 คน
รองลงมำมีอำชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร มีจำนวน 28 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำชีพเป็นนักเรียน / นิสิต /
นักศึกษำ จำนวน 15 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำชีพเป็นข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ จำนวน 12 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่มีอำชีพพ่อบ้ำน / แม่บ้ำน จำนวน 1 คน และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำชีพอื่น ๆ จำนวน 1 คน
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 35,000
บำท จ ำนวน 337 คน รองลงมำผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้เ ฉลี่ย 35,001 – 55,000 บำท จ ำนวน 31 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อ ยกว่ำ 15,000 บำท จำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้เ ฉลี่ย 55,001 –
75,000 บำท จำนวน 4 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้เ ฉลี่ ย 75,001 – 100,000 บำท จ ำนวน 3 คน และผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่มีรำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ 100,000 บำท จำนวน 1 คน
2. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำทั้ง 4 ด้ำน (ด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ, ด้ำนกำรรับรู้ถึง
คุณภำพ, ด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ, ด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำ)
1) คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ พบว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมี ระดับ
ควำมเห็นอยู่ในระดับมำก (Mean = 4.08, S.D. = 0.532) และเมื่อแยกเป็นรำยคำถำมจะพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมรู้ถึง
คุณสมบัติของเสื้อกีฬำ Under Armour ทันทีที่ได้เห็นได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.27 ผู้ตอบแบบสอบถำมจดจำ
ตรำสินค้ำ Under Armour ได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.24 ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถแยกลักษณะของตรำ
สินค้ำ Under Armour จำกตรำสินค้ำอื่นได้ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.07 และผู้ตอบแบบสอบถำมจะนึกถึงเสื้อกีฬำ
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour เป็นอันดับแรกเมื่อท่ำนต้องกำรซื้อเสื้อกีฬำ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.78
2) คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ พบว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมเห็นอยู่ในระดับมำก (Mean = 3.55, S.D. = 0.513) และเมื่อแยกเป็นรำยคำถำมจะพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
คิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำ Under Armour มีคุณสมบัติโดนเด่นในกำรใช้งำนกำรออกกำลังกำย อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.89
ผู้ตอบแบบสอบถำมรู้สึกชื่นชอบ และไว้วำงใจเมื่อได้สวมใส่เสื้อกีฬำ Under Armour อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.76
ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำ Under Armour ตอบโจทย์ในกำรใช้งำนออกกำลังกำย อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
3.48 ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำ Under Armour สร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรสวมใส่ อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.41 ผู้ตอบแบบสอบถำมรู้สึกเป็นนักออกกำลังกำยที่ทันสมัยเมื่อได้ใส่เสื้อกีฬำ Under Armour อยู่ในระดับ
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ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.40 และผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำตรำสินค้ำ Under Armour เป็นเสื้อกีฬำที่ได้รับควำมนิยม
และได้รับกำรยอมรับ อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.37
3) คุ ณ ค่ำ ตรำสิ น ค้ ำด้ ำ นกำรรั บรู้ ถึ ง คุ ณ ภำพ พบว่ำ ในภำพรวมผู้ ตอบแบบสอบถำมมีร ะดั บ
ควำมเห็นอยู่ในระดับมำก (Mean = 3.95, S.D. = 0.536) และเมื่อแยกเป็นรำยคำถำมจะพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
คิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour เหมำะแก่กำรสวมใส่ในกำรออกกำลังกำย อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
4.02 ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour ทำด้วยวัตถุดิบคุณภำพดี อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.99 ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour สำมำรถช่วยให้ท่ำนสำมำรถออก
กำลังกำยได้อย่ำงดีเยี่ยม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.98 ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under
Armour มีก ำรออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ก ระทั ดรัด เข้ ำรู ปเหมำะแก่ ก ำรใช้ งำน อยู่ในระดั บมำก ค่ ำ เฉลี่ ย 3.97 ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมรู้สึกถึงคุณภำพหลังจำกกำรสวมใส่เสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.93
ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour มีคุณภำพดีกว่ำเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำอื่น ๆ ใน
ตลำด อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.90 และผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำตรำสินค้ำ Under Armour เป็นตรำสินค้ำที่บ่ง
บอกถึงคุณภำพที่ได้มำตรฐำน อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.89
4) คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำ พบว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง (Mean = 3.18, S.D. = 0.697) และเมื่อแยกเป็นรำยคำถำมจะพบว่ำ ผู้ตอแบบสอบถำม
จะหำกมีเพื่อนที่สนใจจะซื้อเสื้อกีฬำ ท่ำนจะแนะนำเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ให้เป็นอันดับแรก อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.24 ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำแม้ว่ำจะมีข้อเสนอให้ท่ำนเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬำของ
ตรำสินค้ำอื่น ๆ ท่ำนก็ยังคงจะเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย
3.24 ผู้ตอบแบบสอบถำมจะเลือกสวมใส่เสื้อกีฬำ ภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour เป็นอันดับแรกเสมอ อยู่ในระดับ
ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.21 และผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำถึงแม้ว่ำเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นจะมีรำคำถูกกว่ำ ท่ำน
ก็ยังจะเลือกเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.06
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
พบว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมเห็นอยู่ในระดับมำก (Mean = 4.14, S.D. = 0.470) และ
เมื่อแยกเป็นรำยคำถำมจะพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อเห็นควรว่ำรำคำเหมำะกับคุณภำพที่
จะได้รับ อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.61 ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.54 เมื่อผู้ตอบแบบสอบถำมพึงพอใจกับคุณภำพที่ได้จำกเสื้อกีฬำที่
ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถำมจะกลับมำซื้อซ้ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.36 ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ
กีฬำเมื่อท่ำนได้เปรียบเทียบคุณสมบัติกับผลิตภัณฑ์จำกตรำสินค้ำอื่น ๆ ที่ท่ำนสนใจ อยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย
4.32 ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อได้ส่วนลด หรือของแถม อยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.31
ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อเห็นกำรรีวิวจำกผู้ใช้อื่น ๆ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.17 ผู้ตอบ
แบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อได้รับคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญ หรือพนักงำนขำย อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
3.98 ผู้ต อบแบบสอบถำมตั ด สิน ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ กี ฬ ำจำกตรำสิ น ค้ ำ อยู่ ใ นระดับ มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 3.66 และผู้ต อบ
แบบสอบถำมตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อท่ำนได้รับข่ำวสำรจำกสื่อ เช่น กำรโฆษณำโทรทัศน์ ป้ำยโฆษณำ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.34
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4. สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐำน
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
กำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ
0.106
0.051
0.120
2.073
กำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ
0.185
0.049
0.202
3.791
กำรรับรู้ถึงคุณภำพ
0.160
0.049
0.182
3.266
ควำมภักดีในตรำสินค้ำ
0.082
0.035
0.121
2.315
R = 0.451; R Square = 0.203; SEE= 0.421; F. = 25.20; Sig F. = 0.00
* กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
**กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.01
5. สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำน
1. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ (Brand Awareness) มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
2. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ (Brand Associations) มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสือ้ กีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
3. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ (Brand Perceived Quality) มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour
4. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำ (Brand Loyalty)
มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour

Sig
0.039*
0.000**
0.001**
0.021*

ผลกำรทดลองสมมติฐำน
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐำน 1. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำ
สินค้ำ Under Armour ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำมีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐำน 2. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ
Under Armour ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐำน 3. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพมีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อ เสื้ อกีฬ ำภำยใต้ตรำสิ นค้ำ
Under Armour ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อ
กีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐำน 4. คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ
Under Armour ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

151

ศิวกร คำแจ่ม และคณะ
Vol.5 No.2 July-December 2019

6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรายผลการวิจัย
กำรศึกษำ เรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล พบว่ำ
1) ด้ ำนกำรตระหนั ก ถึง ตรำสิ น ค้ ำ ผู้ ตอบแบบสอบถำมมี ร ะดั บ ควำมคิ ด เห็ นมำก โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีประเด็นที่ระดับควำมคิดเห็นมำกสุด คือ ท่ำนรู้ถึงคุณสมบัติของเสื้อกีฬำ Under Armour ทันทีที่ได้เห็น
และรองลงมำ คือ ท่ำนสำมำรถจดจำตรำสินค้ำ Under Armour ได้ จึงเป็นผลดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่ว นใหญ่ส ำมำรถจ ำจดเสื้ อ กี ฬ ำภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำ Under Armour ได้เ ป็น อย่ ำงดี และเมื่ อ ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมได้เห็นเสื้อกีฬำผู้ตอบแบบสอบถำมจะรู้ถึงคุณสมบัติของเสื้อกีฬำ Under Armour ทันได้ทีซึ่งสอดคล้อง
กับ Keller. 1993 เมื่อผู้บริโภคเกิดกำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำแล้ว จึงมีโอกำสที่ตรำสินค้ำสำมำรถเข้ำมำอยู่ในใจของ
ผู้บริโภคได้ Aaker (1991 อ้ำงใน สุภำภัทร ดิลกไชยชำญวุฒิ , 2557) กำรระลึกหรือ กำรจดจำได้ถึงตรำสินค้ำของ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำ เพรำะเมื่อผู้บริโภคเกิดกำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำ
แล้ว ผู้บริโภคจะเกิดควำมคุณเคย (Familiarity) ในตรำสินค้ำนั้น ทำให้สินค้ำเป็นที่น่ำไว้วำงใจ (Reliability) และเป็น
เหตุผลหลักในกำรตัดสินใจซื้อในที่สุด และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จักรพันธ์ อุพันวัน (2557) ศึกษำเรื่องคุณค่ำ
ตรำสินค้ำและควำมต้องกำรในกำรใช้งำนแบรนด์เนมที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อนำฬิกำ G-SHOCK ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ ำและควำมต้องกำรส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ นำฬิกำ G-SHOCK โดยที่
คุณค่ำตรำสินค้ำส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อมำกกว่ำ
2) ด้ ำ นกำรเชื่ อ มโยงตรำสิ น ค้ ำ ผู้ ต อบแบบสอบถำมมี ร ะดั บ ควำมคิ ด เห็ น มำก โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีประเด็นที่ระดับควำมคิดเห็นมำกสุด คือ เสื้อกีฬำ Under Armour มีคุณสมบัติโดนเด่นในกำรใช้งำน
กำรออกกำลังกำย และรองลงมำ คือ เสื้อกีฬำ Under Armour ตอบโจทย์ในกำรใช้งำนออกกำลังกำย ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ตรำสิ นค้ำ เพรำะผู้ตอบแบบสอบถำมรับรู้ถึงคุ ณภำพ และเสื้ อกีฬ ำยังตอบโจทย์ก ำรใช้งำน และเห็นได้ว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมนั้นได้มีกำรรับรู้คุณภำพจำกกำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วุฒิกร ตุลำพันธุ์ (2560) งำนวิจัย
ควำมภักดีในตรำสินค้ำ และคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ำกีฬำตรำสินค้ำเกำหลี พบว่ำ คุณค่ำ
ตรำสินค้ำด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ำกีฬำตรำสินค้ำเกำหลีในทิศทำงเดียวกัน
ในขณะที่คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรู้จักตรำสินค้ำ และ ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพไม่ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ำ
กีฬำตรำสินค้ำเกำหลี อย่ำงมีนัยทำงสถิติ และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของศศินภำ เลำหสินณรงค์ (2557) ศึกษำเรื่อง
คุณค่ำตรำสินค้ำที่ส่งผลต่อกำรบวนกำรตัดสินใจซื้อ (ควำมตั้งใจ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร และกำรตัดสินใจซื้อ )
สินค้ำแบรนด์เนมแท้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำแต่ละด้ำนมีอิทธิพลต่อควำมต้องกำรซื้อสินค้ำแบรนด์เนม
แท้ข องกลุ่มตัว อย่ำง ร้อ ยละ 0.555 อย่ำงมีนัยส ำคั ญ ที่ระดับ 0.05 คุ ณค่ ำตรำสิ นค้ ำแต่ล ะด้ำนมีอิทธิพลต่อ ควำม
ตัดสินใจซื้อสินค้ำแบรนด์เนมแท้ของกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 0.591 อย่ำงมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
พบว่ำด้ำนควำมภัคดีต่อตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพ ด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ และควำมตระหนักถึงตรำสินค้ำ
ล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำแบรนด์เนมแท้ อย่ำงมีนัยสำคัญ
3) ด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นมำก โดยผู้ตอบแบบสอบถำม
มีประเด็นที่ระดับควำมคิดเห็นมำกสุด คือ เสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour เหมำะแก่กำรสวมใส่ในกำรออก
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กำลังกำย และรองลงมำ เสื้อ กีฬำของตรำสิ นค้ ำ Under Armour ทำด้ว ยวัตถุดิบคุ ณภำพดี ทำให้ทรำบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมรับรู้ถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬำ Under Armour ภำยหลังจำกกำรสวมใส่ และใช้งำน และยังเป็น
ผลต่อดีต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย เพรำะบ่งบอกถึงคุณภำพเหมำะสมแก่กำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้องกับ Buzzell & Gale, 1987
กล่ำวว่ำ ในกำรสร้ำงตรำสินค้ำไม่เพียงแต่จะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทำงที่ดีแล้วอีกทั้งยังต้องให้คุณภำพของสินค้ำ
อีก ด้ว ย จึงจะสำมำรถให้ลูก ค้ำเกิดควำมประทับใจ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปัทมพร จิระบุญมำ ( 2556)
กำรศึกษำเรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อ รถยนต์ “ฮอนด้ำ” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
พบว่ำ ปัจจัยคุณค่ำตรำสินค้ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ “ฮอนด้ำ” ระดับปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน
ได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ รวมถึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อภิรักษ์ ดีศรีศักดิ์ (2559) ศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
คุณค่ำตรำสินค้ำ และกำรตัดสินใจซื้อขนมถั่วตัดของผู้บริโภคในเขตเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว พบว่ ำ คุ ณ ค่ ำ ตรำสิ น ค้ ำ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจซื้ อ ขนมถั่ ว ตั ด ของผู้ บ ริ โ ภคในเวี ย งจั น ทน์ สำธำรณรั ฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว คือ ด้ำนควำมภักดีในตรำสินค้ำ ด้ำนควำมสัมพันธ์ของตรำสินค้ ำ ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพ
ด้ำนรู้จักตรำสินค้ำ ตำมลำดับ ซึ่งทุกด้ำนอยูในระดับมำกที่สุด
4) ด้ ำ นควำมภั ก ดี ใ นตรำสิ น ค้ ำ ผู้ ต อบแบบสอบถำมมี ร ะดั บ ควำมคิ ด เห็ น มำก โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีประเด็นที่ระดับควำมคิดเห็นมำกสุด คือ แม้ว่ำจะมีข้อเสนอให้ท่ำนเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬ ำของตรำ
สินค้ำอื่น ๆ ท่ำนก็ยังคงจะเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour และหำกมีเพื่อนที่สนใจจะซื้อเสื้อ
กีฬำ ท่ำนจะแนะนำเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ให้เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม
พึงพอใจ และมีควำมภักดีในตรำสินค้ำ และใช้เสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
อภิรักษ์ ดีศรีศักดิ์ (2559) ศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค คุณค่ำตรำสินค้ำ และกำรตัดสินใจซื้อขนมถั่วตัดของผู้บริโภค
ในเขตเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำ ที่มีผลต่ อกำรตัดสินใจซื้อขนมถั่ว
ตัดของผู้บ ริโภคในเวีย งจัน ทน์ สำธำรณรั ฐประชำธิปไตยประชำชนลำว คื อ ด้ำนควำมภัก ดี ในตรำสิ นค้ ำ ด้ำ น
ควำมสัมพันธ์ของตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพ ด้ำนรู้จักตรำสินค้ำ ตำมลำดับ ซึ่งทุกด้ำนอยูในระดับมำกที่สุด และ
ยังสอดคล้อ งกับงำนวิจัยของ ศศินภำ เลำหสิ นณรงค์ (2557) ศึก ษำเรื่อ ง คุณค่ ำตรำสินค้ ำที่ส่งผลต่อ กำรบวนกำร
ตัดสินใจซื้อ (ควำมตั้งใจ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร และกำรตัดสินใจซื้อ) สินค้ำแบรนด์เนมแท้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
คุณค่ำตรำสินค้ำแต่ละด้ำนมีอิทธิพลต่อควำมตัดสินใจซื้อสินค้ำแบรนด์เนมแท้ของกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อ
พิจ ำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนควำมภัคดีต่อ ตรำสิ นค้ ำ ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพ ด้ำนกำรเชื่อ มโยงตรำสิ นค้ ำ และควำม
ตระหนักถึงตรำสินค้ำล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำแบรนด์เนมแท้ อย่ำงมีนัยสำคัญ
6.2 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจำกกำรทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทำงใน
กำรวำงแผนพัฒนำตรำสินค้ำ หรือวำงแผนกลยุทธ์จำกด้ำนต่ำง ๆ ของคุณค่ำตรำสินค้ำได้ดังนี้
1) คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สำมำรถจดจำ
ตรำสินค้ำ Under Armour ได้ และรู้ถึงคุณสมบัติของเสื้อกีฬำ Under Armour ทันทีที่ได้เห็น บ่งบอกให้เห็นว่ำผู้ตอ
แบบสอบถำมนั้นสำมำรถจดจำตรำสินค้ำได้ และรู้ว่ำเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำมีคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง โดยทำง Under
Armour ควรที่จะทำกำรตลำดต่อไปอย่ำงต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น และย้ำให้ตรำสินค้ำเป็นตรำสินค้ำสำมำรถจดจำได้ง่ำย
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และเมื่อนึกถึงเสื้อกีฬำ ต้องนึกถึงตรำสินค้ำ Under Armour เพรำะผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมเห็นน้อยที่สุดคือ
ท่ำนจะนึกถึงเสื้อ กีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour เป็นอันดับแรกเมื่อท่ำนต้อ งกำรซื้ อเสื้อ กีฬ ำ ถึงแม้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่ว นใหญ่จะจดจำตรำสินค้ำได้ และรู้ถึงคุณสมบัติของเสื้อ กีฬำ แต่ก็ไม่ได้นึกถึงเสื้อ กี ฬำภำยใต้ตรำ
สินค้ำเป็นอันดับแรก ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรมุ่งเน้นในกำรทำกำรตลำดสร้ำงจุดเด่นให้ตัวสินค้ำ หรือกำรใช้กำร
สื่อสำรทำงกำรตลำดเพื่อให้ตรำสินค้ำ Under Armour ชัดเจนในด้ำนเสื้อกีฬำ เมื่อมีควำมชัดเจนในด้ำนเสื้อกีฬำ และ
ประกอบกับทำง Under Armour มีเทคโนโลยีแล้วทำงผู้บริโภคก็จะมีกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำมำกขึ้น
2) คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนกำรเชื่อ มโยงตรำสิ นค้ ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่ ว นใหญ่มีระดับควำม
คิ ดเห็นอยู่ในระดับมำก คือ เสื้อ กีฬำ Under Armour มีคุ ณสมบัติโดนเด่น ในกำรใช้งำนกำรออกก ำลังกำย และ
รองลงมำ คือ เสื้อกีฬำ Under Armour ตอบโจทย์ในกำรใช้งำนออกกำลังกำย ทำให้เห็นถึงกำรเชื่อมโยงว่ำเสื้อกีฬำของ
ตรำสินค้ำ Under Armour เหมำะแก่กำรใช้งำน ทำงผู้ประกอบกำรควรเน้นกำรพัฒนำในส่วนของคุณภำพในตัวสินค้ำ
ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่ดี ก็ควรทำเสื้อกีฬำให้หลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคหลำกหลำย
รูปแบบด้วย และอีกทั้งยังสำมำรถทำให้ตรำสินค้ำโดดเด่นในด้ำนของควำมหลำกหลำยในกำรที่มีเสื้อกีฬำหลำกหลำย
รูปแบบรองรับกำรออกกำลังกำย อีกทั้งยังเพิ่มข้อได้เปรียบสำหรับไว้ใช้แข่งขันกับคู่แข่งอีกด้วย
3) คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำ เสื้อกีฬำ
ของตรำสินค้ำ Under Armour เหมำะแก่กำรสวมใส่ในกำรออกกำลังกำย และเสื้อกีฬำของตรำสินค้ำ Under Armour
ทำด้วยวัตถุดิบคุณภำพดี เห็นได้ชัดเจนว่ำหลังจำกที่ได้ใช้งำนเสื้อกีฬำผู้ตอบแบบสอบถำมพึงพอใจ และรับรู้คุณภำพ
ได้อย่ำงชัดเจน ทำงผู้ให้บริกำรควรนำประโยชน์จำกตรงนี้ไปใช้ในกำรสื่อสำรกำรโฆษณำ เพรำะผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นมำกในด้ำนของปัจจัยกำรเลือ กซื้ อ ท่ำนตัดสิ นใจเลือ กซื้ อ เสื้ อ กีฬ ำเมื่อ ได้รับข้ อ มูล เกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน และท่ำนตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำเมื่อเห็นควรว่ำรำคำเหมำะกับคุณภำพที่จะได้รับ ทำให้เห็นว่ำ
ผู้บริโภคต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และต้องกำรคุณภำพที่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรใช้จุดนี้ใน
กำรทำกำรตลำด และกำรใช้กำรสื่อสำรมุ่งเน้นถึงกำรทำให้เห็นว่ำเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำนั้นมีคุณสมบัติ ที่ดี และ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำร และเหมำะแก่กำรใช้งำน และในปัจจัยกำรจัดสินใจซื้อ เมื่อท่ำนพึงพอใจกับคุณภำพที่ได้
จำกเสื้อกีฬำที่ท่ำนซื้อ ท่ำนจะกลับมำซื้อซ้ำ ก็ได้รับระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุด ทำให้ทรำบว่ำ กำรที่มีสินค้ำคุณภำพดี
นั้นจะทำให้มีฐำนลูกค้ำที่ดี และมีกำรวนกลับมำซื้อซ้ำ เพรำะได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพ รวมถึงถ้ำหำกพัฒนำด้ำนกำร
บริกำรควบคู่ไปด้วยแล้วจะทำให้ผู้บริโภคถึงพอใจมำกขึ้น
4) คุณค่ำตรำสิน ค้ำ ด้ำนควำมภัก ดีในตรำสิ น ค้ ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่ ว นใหญ่มีระดับควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง และเห็นว่ำแม้ว่ำจะมีข้อเสนอให้ท่ำนเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬำของตรำสินค้ำอื่น ๆ ท่ำนก็
ยังคงจะเลือกซื้อ และใช้เสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour ซึ่งเป็นข้อดี ผู้ประกอบกำรควรรักษำฐำนลูกค้ำ
เหล่ำนี้เอำไว้ โดยกำรให้สิทธิพิเศษอื่น ๆ กับลูกค้ำ หรือกำรส่งเสริมกำรขำยอื่น ๆ เพรำะ กำรรักษำฐำนลูกค้ำง่ำยกว่ำ
กำรหำลูกค้ำใหม่มำกเนื่องด้วยเป็นตรำสินค้ำใหม่แล้วด้วยทำให้ผู้บริโภคอำจลังเลที่จะตัดสินใจมำซื้อ หรือใช้บริกำร
รวมถึงกำรที่แสดงให้เห็นว่ำทำงบริษัทเอำใจใส่ฐำนลูกค้ำทำให้อำจเกิ ดกำรบอกต่อในด้ำนกำรบริกำรซึ่งอำจส่งผลดี
ทำให้สำมำรถดึงดูดลูกค้ำใหม่ได้
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7. บทสรุป
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของคุณค่ำตรำสินค้ำ คือ (1) กำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ (2) กำร
เชื่อมโยงตรำสินค้ำ (3) กำรรับรู้ถึงคุณภำพ และ (4) ควำมภักดีในตรำสินค้ำ มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้
ตรำสินค้ำ Under Armour ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมลฑล สำหรับผลกำรศึกษำคุณค่ำตรำสินค้ำรำยด้ำนนั้น
พบว่ำ ด้ำนกำรตระหนักถึงตรำสินค้ำ ด้ำนกำรเชื่อมโยงตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ถึงคุณภำพ และด้ำนควำมภักดีในตรำ
สินค้ำ มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อกีฬำภำยใต้ตรำสินค้ำ Under Armour อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้ผลกำรวิจัยครั้ง
ถัดไปมีประโยชน์มำกยิ่งขึ้นผู้ทำวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสำหรับกำรทำวิจัยครั้งถัดไปดังต่อไปนี้
1. ควรเพิ่มตัวแปร/แนวคิด/ทฤษฎี อื่น ๆ ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทำกำรศึกษำอยู่ เช่น ปัจจัยทำง
กำรตลำด หรือควำมพึงพอใจ หรือ พฤติก รรมของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ค ำตอบของปัจจั ยกำรตัดสินใจซื้อ ได้อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ควรศึกษำกลุ่ม/ประชำกร ในเขตพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจำกกรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อที่จะหำข้อแตกต่ ำง
จำกเดิม เพื่อนำมำเปรียบเทียบ และศึกษำเชิงลึกอย่ำงละเอียดจะทำให้งำนวิจัยดีขึ้น
3. ควรศึกษำเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆเพื่อให้เห็นถึงควำมชัดเจนในตรำสินค้ำ หรือตัวผลิตภัณฑ์ของ
ตรำสินค้ำนั้น ๆ
เอกสารอ้างอิง
จักรพันธ์ อุพันวัน. (2557). คุณค่าตราสินค้า และความต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกา G-SHOCK ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, (Unpublished Master’s independent study),
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหำนคร.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ: เฮ้ำส์ ออฟ เคอร์มีท์
ดำรำ ทีปะปำล. (2546). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรกำรพิมพ์.
นัทธมน หมทอง. (2555). คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร. (Unpublished Master’s thesis), มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหำนคร.
บุญชม ศรีสะอำด. (2543). การวิจัยเบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น.
ปุณยนุช รัตนสุดใส. (2557). คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในมุมมองของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. (Unpublished Master’s independent study), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล, ธัญบุรี.
ปัทมพร จิระบุญมำ. (2556). คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ รถยนต์“ฮอนด้า” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. (Unpublished Master’s independent study), มหำวิทยำลัยรำมคำแหง. กรุงเทพมหำนคร.
มีนำ อ่องบำงน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจที่มีต่อความภัคดีต่อตราสินค้า
CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). (Unpublished Master’s thesis), มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพมหำนคร.
รัตนำ กี่เอี่ยน. (2552). คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้าน พัพฟ์ แอนด์ พาย. (Unpublished Master’s independent study),
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหำนคร.
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

155

ศิวกร คำแจ่ม และคณะ
Vol.5 No.2 July-December 2019

วุฒิกร ตุลำพันธุ์. (2560). ความภักดีในตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ รองเท้ากีฬาตรา
สินค้าเกาหลี. (Unpublished Master’s independent study), มหำวิทยำลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหำนคร.
ศศินภำ เลำหสินณรงค์. (2557). คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ
ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้. (Unpublished Master’s independent study),
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหำนคร.
สุดำรักษ์ วงษ์เจริญ. (2556). คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore.
(Unpublished Master’s independent study), มหำวิทยำลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหำนคร.
อภิรักษ์ ดีศรีศักดิ.์ (2559). คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมถัวตัดของผู้บริโภค ในเขตเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ((Unpublished Master’s independent study),
มหำวิทยำลัยบูรพำ, ชลบุรี
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. NY: Free.
Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. NY: Free.
Buzzell, R. T. & Gale, Bradley T. (1987). The PIMS Principles. NY: Free.
Kelle, K. L. (1993). Strategic band management, building, measuring, managing brand Equity. NJ: Prentice Hall.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity.
Retrieved from http://www.nfh.uit.no/dok/keller- 1993.pdf.
Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). Marketing management (13th ed.). NJ: Prentice-Hall.
Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing management (12th ed.). NJ: Pearson Education.
Rassarin. (2015). 10 เรื่องเกี่ยวกับ Under Armour เมื่อแบรนด์นี้เปิด Shop แรกในไทย. สืบค้นจำก
https://www.brandbuffet.in.th/2015/08/10-things-about-under-armour-first-shop-in-thailand/

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

156

