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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อย
ตามที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิ งพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตามส่ งผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์แบรนด์, การรับรู้ประโยชน์, การคล้อยตาม, ความตั้งใจซื้ อ

ABSTRACT
The main purpose of this study was to explore the Influence of Brand Image, Perceived Usefulness, and
Subjective Norm to Purchase Intention on sugar-free Candy Products of Consumers in Bangkok
The samples of study were sugar-free candy product customers in Bangkok. 400 respondents were being
selected by using purposive sampling. The data was analyzed and evaluated by descriptive statistics including
percentage, mean, standard deviation, and the inferential statistics, multiple regression, were used to test the
hypotheses.
The findings revealed that brand Image, perceived usefulness and subjective norm had statistically
significant impacts on intention to purchase sugar free candy products.
Keywords: Brand Image, Perceived Usefulness, Subjective Norm, Intention to Purchase
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1. บทนา
ลูกอมหรื อผลิตภัณฑ์สาหรับใช้อมหรื อเคี้ยวที่มีการแต่งรสใดๆ มีน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบหลัก และอาจมี
ส่ วนประกอบอื่นๆ เพื่อปรุ งแต่งกลิ่นรสด้วยหรื อไม่กไ็ ด้ (สุ ดารัตน์, 2544) ลูกอมเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากในบรรดาเด็กและวัยรุ่ น ซึ่ งมีการถูกวางขายในท้องตลาดอย่างกว้างขวาง โดยในประเทศไทยปี 2560 มูลค่าตลาด
ขนมหวานที่ผลิตจากน้ าตาลในประเทศไทยสู งกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่ งเติบโตจากปี ที่ผา่ นมาประมาณ 9% โดยได้แบ่ง
รายละเอียดดังนี้ ลูกอมเม็ดแข็งร้อยละ 45 เติบโตร้อยละ 15, เยลลี่เคี้ยวหนึ บร้อยละ 16 เติบโตร้อยละ 10, ลูกอมเคี้ยว
หนึบร้อยละ 16 มีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละร้อยละ -2.3, ลูกอมอัดเม็ดร้อยละ 14 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.5, โล
ลิป็อปร้อยละ 7 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 92, มาร์ ชเมลโลว์ 2 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 9.1 (Positioning, 2560) โดย
ในปี 2562 ได้มีคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจึงทาให้ตลาดลูกอมโตขึ้นอีกเกือบ 9,000 ล้านบาท (BrandAge, 2562)
ในปั จจุบนั ผูค้ นเริ่ มให้ความสนใจกับทิศทางในการใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกาลังกายและปรับ
พฤติ กรรมการควบคุ มการรั บประทานอาหารที่ ไม่ ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่ น การลดอาหารจาพวกแป้ ง และเลื อก
รับประทานอาหารหรื อขนมในประเภทปราศจากน้ าตาล (Sugar free) เช่นเดียวกันกับธุ รกิจลูกอม บริ ษทั มอนเดลีซ
อินเตอร์ เนชันแนล ได้กล่าวว่า เมื่อ 3-5 ปี ก่อน จากที่เคยผลิตลูกอมปราศจากน้ าตาลแค่ร้อยละ 8-9 จากทั้งหมด แต่ในปี
2560-2561 นี้ กลับมีสัดส่ วนผลิตที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 20 เพราะคนไทยนิ ยมบริ โภคลูกอมแบบไม่มีน้ าตาลมากกว่า
เนื่องจากห่วงเรื่ องสุ ขภาพ (Marketeer, 2561)
ช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจากตลาดลูกอมที่มีขนาดใหญ่และอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทาให้มี
หลากหลายบริ ษทั เข้ามาลงทุนเพื่อชิ งส่ วนแบ่งในตลาดนี้ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และแนวโน้มในเรื่ องการดูแลสุ ภาพอย่างลูก
อมปราศจากน้ าตาล และผูศ้ ึกษาต้องการจะศึกษาถึงพฤติกรรมความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับ
ผูท้ ี่สนใจทาธุ รกิจเกี่ยวกับลูกอมปราศจากน้ าตาล สามารถนาข้อมูลส่ วนนี้ ไปพัฒนาต่อยอดแผนธุ รกิจทางการตลาด
สาหรับเก็บเป็ นข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการจากผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ลู ก อมปราศจากน้ า ตาลของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อไม่
เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ลู ก อมปราศจากน้ า ตาลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อไม่
เพื่ อ ศึ กษาว่าการคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้างอิ งที่ มี ผลต่ อ ความตั้งใจลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อไม่
ทบทวนวรรณกรรม
จากทฤษฎีของ Keller (2003, pp.70-73) และ Kotler (2000) กล่าวสรุ ปทฤษฎีภาพลักษณ์แบรนด์ คือสิ่ งที่
เกิดขึ้นภายในใจของผูค้ นที่มีต่อสิ นค้ายี่หอ้ ใดยี่ห้อหนึ่ ง หรื อตราสิ นค้า (Brand) ใดตราสิ นค้าหนึ่ ง หรื อเครื่ องหมาย
การค้า (Trademark) ใดเครื่ องหมายการค้าหนึ่ ง โดยส่ วนมากจะอาศัยการทาโฆษณาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการขาย โดยการ
เน้นถึงจุดขายหรื อลักษณะเฉพาะของสิ นค้า แม้วา่ สิ นค้าหลากหลายยีห่ อ้ จะผลิตขึ้นมาจากแหล่งเดียวกัน แต่สิ่งที่จะทา
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ให้แตกต่างกันคือภาพลักษณ์แบรนด์ เนื่ องจากภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand) จะเป็ นสิ่ งที่ทาให้แตกต่างเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยจะอยูท่ ี่การกาหนดลักษณะพิเศษ (Positioning) และทิศทางของสิ นค้าที่แต่ละบริ ษทั ต้องการให้มีความ
แตกต่าง (Differentiation) จากแบรนด์อื่นๆ เพื่อให้สินค้าเข้าสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้ที่กาหนดไว้โดยทาให้สามารถเป็ นที่
จดจาและถูกเลือกซื้ ออยู่เสมอ จากการบอกเล่าหรื อคาแนะนา โดยตราสิ นค้า สามารถให้ความหมายได้ถึง 6 ระดับ
ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ และผูใ้ ช้
จากทฤษฎีของ Amaro & Duarte (2015), Davis (1989), สุ นนั ทา หลบภัย (2558) และ Venkatesh, Morris &
Davis (2003) กล่าวสรุ ปทฤษฎีการรับรู ้ประโยชน์หมายถึงความรู ้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่จะมีผลต่อการประเมิน
สิ่ งที่ ได้รับว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจว่าสิ นค้านั้นมีประโยชน์ ต่อตนเองหรื อไม่
จากทฤษฎีของ ธนพล ตันธนะรังษี (2556), Comber & Thieme (2013), White, Smith, Greenslade &
McKimmie (2009) และ Kelman (1967) กล่าวสรุ ปทฤษฎีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงคือการที่ผบู้ ริ โภคปฏิบตั ิหรื อ
ตัดสิ นใจตามบุคคลรอบตัวที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
จากทฤษฎีของ Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990), ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542, น. 9) และ Kim &
Pysarchik (2000) กล่าวโดยสรุ ปว่าความตั้งใจซื้ อนั้นหมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคประเมินแล้วว่า สิ นค้าและบริ การ ที่ผซู ้ ้ื อ
นั้นตัดสิ นใจเลือก และสิ่ งที่ทาให้ผซู ้ ้ื อนั้นเกิดความพึงพอใจ ส่ งผลให้เกิดการแสดงออกทาง พฤติกรรมในเรื่ องของ
การตั้งใจซื้ อในที่สุด
สรุ ปสมมติฐานและกรอบแนวความคิด
ผลที่ ไ ด้จากการศึ กษาตามแนวคิ ด และทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งข้างต้นนาไปสู่ ก ารตั้ง สมมติ ฐาน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตาม กับความตั้งใจซื้ อลูกอม
ปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์แบรนด์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
มาจากงานวิจยั ของ พิมพร อิ่มแสง (2560) อิทธิ พลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมทางสังคมที่มีต่อ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างทั้ง
เพศชายและเพศหญิงที่เคยซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ใน เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นคือสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิ ง อ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ ผล
การศึ กษาพบว่า อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและค่านิ ยมทางสังคมส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
มาจากงานวิจยั ของ บงกช กิตติวาณิ ชยกุล (2559) การรับรู ้ประโยชน์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความ
สนใจใช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Bugaboo โดยวิธีการศึกษาในครั้งนี้ มีตวั แปรอิสระ คือ การ
รับรู ้ ประโยชน์ ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความสนใจใช้บริ การ และมี ตวั แปรตาม การตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่
Bugaboo ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การจานวน 200 คน และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
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ผลการวิจยั พบว่า การรั บรู ้ ประโยชน์ ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความสนใจใช้บริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
แอพพลิเคชัน่ Bugaboo อยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
แอพพลิเคชัน่ Bugaboo อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 การคล้อยตามส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
มาจากงานวิจยั ของ โชติกา ชินธุ นนั ทน์ (2561) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการใช้งานต่อเนื่ องที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของผูโ้ ภคในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูโ้ ภคที่
เคยซื้ อหรื อเคยใช้สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมและพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 220 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึ กษา คื อ แบบสอบถาม และสถิ ติที่ ใช้สาหรั บวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การใช้งานต่อเนื่ อง ด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงและการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อลูกอมปราศจาก
น้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเลือกเก็บแบบสอบถามจากทั้งเพศ
ชายและเพศหญิ งที่ เคยซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล ทางานในบริ ษทั เอกชน ห้างและนักศึ กษา เป็ นต้น ในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google Forms เพื่อส่ งแบบสอบถามไปยังสังคมออนไลน์ (Online)
และเพิ่มช่องทางความสะดวกให้กบั กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม (ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราวัด
ประมาณค่า Rating Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน, เห็นด้วยมาก ให้ 4
คะแนน, เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน, เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน และ เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน
สาหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิน้ นั ทั้งหมดได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ คลาดเคลื่อน 5% ซึ่ งจะได้จานวน
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง ระยะเวลาการทาการวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล โดยขอบเขตของแบบสอบสอบถามจะ
เกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตามที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบบสอบถามได้แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุ คคลด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาล
ส่ วนที่ 3 – ส่ วนที่ 6 แบบสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู้ประโยชน์ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และ ความตั้งใจซื้ อในการเลือกซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลในเขตกรุ งเทพมหานคร (ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราวัดประมาณค่า Rating Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด ให้
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง ให้
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้
1 คะแนน
การแปลผลข้ อมูล
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าเฉลี่ยการแบ่งระดับช่วงคะแนน โดยอภิปรายผลแบบสอบถามเป็ นแบบอันตรายภาค
(Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2549, น. 129) ใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้

= ค่าคะแนนสู งสุ ด – ค่าคะแนนสู งสุ ด
จานวนระดับช่วงคะแนน
=
=
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ค่าคะแนนจะต่างกัน 0.80 ดังนั้นระดับความสาคัญของ ภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู้ประโยชน์ และการ
คล้อยตามที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีช่วงคะแนนเฉลี่ยหรื อ
ค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับที่ ความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับที่ ความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับที่ ความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับที่ ความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับที่ ความคิดเห็นน้อยที่สุด
จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิง 295 คน เป็ น 73.7% มีอายุ 26-34 ปี จานวน
225 คน คานวณเป็ น 56.3% สถานภาพ โสด จานวน 323 คน คานวณเป็ น 80.8% ระดับปริ ญญาตรี จานวน 286 คน
คานวณเป็ น 71.5% มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน /รับจ้าง จานวน 204 คน คานวณเป็ น 51.0% กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 119 คน คานวณเป็ น 29.8% รองลงมาคือต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
จานวน 118 คน คิดเป็ น 29.4% และผลทดสอบค่าครอนบัคอัลฟ่ า (Crorbach’s Alpha) ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน
ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่ 0.7 ซึ่ งเป็ นค่าเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ โดยตัวแปรในด้านภาพลักษณ์แบรนด์มีค่าครอนบัคอัลฟ่ าอยูท่ ี่ 0.8
ตัวแปรด้านการรับรู ้ประโยชน์มีค่าครอนบัคอัลฟ่ าอยูท่ ี่ 0.7 ตัวแปรด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีค่าครอนบัคอัลฟ่ า
อยูท่ ี่ 0.8 และตัวแปรด้านความตั้งใจซื้ อมีค่าครอนบัคอัลฟ่ าอยูท่ ี่ 0.7
4. ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกสถิตินามาใช้ในการวิเคราะห์ดงั กล่าวได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ความตั้งใจซื้ อ

B

Beta

t

Sig.

ผลการทดสอบ

ด้านภาพลักษณ์แบรนด์
ด้านการรับรู้ประโยชน์
ด้านความคล้อยตาม

0.47
0.44

0.45
0.51

9.97
11.70

0.00*
0.00*

0.47

0.59

14.67

0.00*

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

R=0.646 ,

=0.414 , SEE= 0.520 , F= 94.77, sig=0.00

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการจะมีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปรพบว่า ภาพลักษณ์แบรนด์ การ
รับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตามที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คิดเป็ นความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 41.4 ( =0.414) โดยด้านความคล้อยตามส่ งผลต่อความความตั้งใจซื้ อลูกอม
ปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด (Beta=0.59, t=14.67) ตามด้วยด้านการรับรู้ประโยชน์
ส่ งผลต่อความความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (Beta=0.51, t=11.70) และ
ด้านภาพลักษณ์ แบรนด์ส่งผลต่อความความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(Beta=0.45, t=9.97) ตามลาดับซึ่ งสนับสนุ นสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยทั้ง 3 ด้านส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจาก
น้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตามที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อ
ลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิมพร อิ่มแสง (2560) อิทธิ พลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
และค่านิ ยม ทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ใน เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดย
ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นคือสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิ งพหุ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้ายูนิโคล่ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสาคัญโดยตัวแปรอิ สระส่ งผลต่อตัวแปรตามเช่ นเดี ยวกันกับงานวิจยั ที่ ได้จดั ทาขึ้ นจึ ง
สรุ ปผลได้วา่ สามารถยอมรับสมมติฐานได้
2) การรั บรู ้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาจากงานวิจยั ของ บงกช กิตติวาณิ ชยกุล (2559) การ
รับรู้ประโยชน์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความสนใจใช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Bugaboo
โดยวิธีการศึกษาในครั้งนี้ มีตวั แปรอิสระ คือ การรับรู ้ประโยชน์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความสนใจใช้บริ การ
และมีตวั แปรตาม การตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Bugaboo ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้บริ การจานวน 200 คน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ ผลการวิจยั
พบว่า การรับรู ้ประโยชน์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความสนใจใช้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่
Bugaboo อยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่
Bugaboo อย่างมีนยั สาคัญโดยตัวแปรอิสระส่ งผลต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกันกับงานวิจยั ที่ได้จดั ทาขึ้นจึงสรุ ปผลได้วา่
สามารถยอมรับสมมติฐานได้
3) การคล้อยตามส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โชติกา ชินธุนนั ทน์ (2561) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการ
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ใช้งานต่อเนื่ องที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของผูโ้ ภคในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ ผูโ้ ภคที่เคยซื้ อหรื อเคยใช้สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมและพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน
220 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าเลียนแบบแบรนด์
เนมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การใช้งานต่อเนื่ อง ด้านการรับรู ้
ความเสี่ ยงและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง โดยตัวแปรอิสระส่ งผลต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกันกับงานวิจยั ที่ได้จดั ทาขึ้น
จึงสรุ ปผลได้วา่ สามารถยอมรับสมมติฐานได้
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั พบว่าภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ การคล้อยตาม ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อลูกอม
ปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ผทู ้ ี่สนใจสามารนาผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปพัฒนาแผน
ธุรกิจในการทาการตลาดได้ โดยอิงจากข้อมูลผลการวิจยั ในทฤษฎีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลการวิจยั พบว่าส่ งผล
ต่อความตั้งใจซื้ อมากที่สุด โดยผูป้ ระกอบการที่ดาเนิ นธุ รกิจสามารถทาการตลาดให้เกิดเป็ นการไวรัลหรื อการพูดกัน
แบบปากต่อปาก เพราะจะทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจและแนะนากันต่อได้ง่ายที่สุด โดยผูป้ ระกอบการอาจทาการตลาดแบบ
แจกสิ นค้าตัวอย่างตามจุดต่างๆและอธิ บายถึงประโยชน์ของลูกอมปราศจากน้ าตาลเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้เกิ ดการลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์และบอกต่อกับคนใกล้ตวั ในที่สุด
การรั บรู ้ประโยชน์ ผูป้ ระกอบการที่ ดาเนิ นธุ รกิ จสามารถใช้การประชาสัมพันธ์ให้เห็ นว่าลูกอมปราศจาก
น้ าตาลมี ขอ้ ดี ต่างจากลูกอมทัว่ ไปอย่างไร เช่นการดาเนิ นการโฆษณาให้ประชาชนรั บรู ้อย่างกว้างขวาง โดยการให้
ดารามาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ เพื่อเป็ นแรงจูงใจ เชิญชวนให้รับรู ้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และนาไปสู่ ความตั้งใจซื้ อใน
ที่สุด
ภาพลักษณ์แบรนด์ ผูป้ ระกอบการที่ ดาเนิ นธุ รกิ จควรทาให้แบรนด์เป็ นที่ รู้จกั ให้ได้มากที่สุดเนื่ องจากผล
สารวจจากการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลที่มีภาพลักษณ์แบรนด์ที่เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างอยูใ่ น
ระดับมาก โดยผูป้ ระกอบการควรทาให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีวางแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายและทาให้
ผูบ้ ริ โภคนึกถึงแบรนด์ของผูป้ ระกอบการอยูเ่ สมอ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของภาพลักษณ์แบรนด์ การรับรู ้ประโยชน์ และการคล้อยตามที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้ อลูกอมปราศจากน้ าตาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดีได้รับความเมตตากรุ ณา
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ตันสกุล อาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ความรู ้
และถ่ายทอประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ รวมถึงบุคคลอันเป็ นที่รักทุกคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ที่คอย
ให้กาลังใจสนับสนุนและให้คาปรึ กษาชี้แนะที่เอื้อต่องานวิจยั ในครั้งนี้ ตลอดจนขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุก
ท่านที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือและเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นอย่าง
ยิง่
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