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การศึกษาเรื่ องการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้แบรนด์ Under Armour ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ตลอดจนทัศนคติและการรับรู้ของผูใ้ ช้
สิ นค้าที่มีต่อภาพลักษณ์แบรนด์ Under Armour การสุ่ มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ จะใช้เทคนิ ควิธีการสุ่ มแบบ
บังเอิญหรื อตามความสะดวก(Convenience Sampling) เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ศึกษาไปยังกลุ่มผูใ้ ช้แบรนด์ Under
Armour โดยใช้จาํ นวนผูต้ ิดตามเพจ Under Armour Thailand จํานวนทั้งหมด 9,714,994 คน ที่มีท้ งั ผูใ้ ช้ และผูส้ นใจ
แบรนด์ Under Armour โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ จะเรี ยกเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ในงานวิจยั นี้ ทั้งหมด จากนั้นนํามาหาจํานวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamanae (1973) ซึ่ งได้ท้ งั หมด 400 คน เพื่อทําการเก็บข้อมูล โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อ มูล คื อ แบบสอบถาม การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล แปลงค่ าออกมาเป็ นสถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงาน
เอกชน โดยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท ผลวิจยั พฤติกรรมการใช้สินค้าส่ วนใหญ่คือ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ได้แก่ การตัดสิ นใจด้วยตนเอง มีการรับข้อมูลข่าวสารสิ นค้า ผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต
มากที่สุด โดยมีความถี่ในการซื้อสิ นค้า 7 – 9 เดือนต่อชิ้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสิ นค้าระหว่าง 1,501 – 2,000 บาท ผูบ้ ริ โภค
นิ ยมสิ นค้าประเภทรองเท้าวิ่งและร้ องเท้าสําหรั บออกกําลังกาย และเหตุ ผลที่ส นใจหรื อ ตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า คื อ
การออกแบบ รองลงมาเป็ นความทนทาน จากการสื่ อสารของแบรนด์น้ นั ประชากรส่ วนใหญ่มีการรับรู้ และทัศนคติ
ต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ Under Armour ในระดับเป็ นบวกมากที่สุด ซึ่ งในด้านการรับรู้ผตู้ อบแบบสอบถามเห็ น
ด้วยมากที่สุดด้านการวางตําแหน่ งของแบรนด์ และด้านทัศนคติเมื่อนึ กถึงแบรนด์ Under Armour ที่เห็ นด้วยมาก
ที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของสิ นค้า
คําสําคัญ: ภาพลักษณ์, การรับรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการใช้สินค้า

ABSTRACT

This study on perception, attitude, and using behavior of Under Armour Brand in Bangkok aims to study
using behavior of Under Armour Brand as well as to study attitude and perception of product users towards image
of Under Armour Brand. The samples were obtained by using accidental sampling or Convenience Sampling
because this research aims to study the group of users of Under Armour Brand based on the followers of Under
Armour Thailand Page in the quantity of 9,714,994 persons consisted of both users and persons interested in Under
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Armour Brand. These samples were collectively called as the group of users in this research. Subsequently, the
sample size was calculated by using the formula of Yamanae (1973) to obtain the sample size of 400 samples for
data collection. Research tool for data collection was questionnaire. Data analysis was transformed as statistics
including percentage, mean, and Standard Deviation. Statistic used in hypothesis testing was Pearson’s Correlation
Coefficient.
The results revealed the most respondents were male with the age ranged from 31 – 35 years. They
worked as employees of some private companies with average income ranged from 15,001 – 30,000 baht. The
results on product using behavior revealed that persons influencing on buying decision were themselves and most
of them perceived information and news on products via internet with frequency of product buying ranged from 7 –
9 pieces per month and average expenses ranged from 1,501 – 2,000 baht. Consumers preferred running shoes and
training shoes. Their reasons for buying products were design as the highest level followed by durability. From
brand’s communication, most people had positive perception and attitude towards image of Under Armour Brand in
the highest level. For perception, respondents had the highest level of agreement with brand positioning. For
attitude, they had the highest level of agreement on product features when they thought of Under Armour Brand.
Keywords: Image, Perception, Attitude, Product Using Behavior
1. บทนํา

แนวความคิดการสร้างตราเริ่ มต้นมาต้นแต่ปี ค.ศ. 1955(Gardner & Levy, 1955) โดยการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์มแี นวความคิดที่ใช้การบูรณาการทรัพยากรทุกส่ วนของบริ ษทั มาประกอบกัน ซึ่ งแบรนด์จะมีคุณสมบัติท้ งั
สามารถจับต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangible) จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ในเครื่ องหมายการค้ายิ่งถ้าได้รับ
การจัดการที่มีระบบจะสามารถสร้างอิทธิ พลเเละความนิ ยมได้ (Clifton & Maughan, 2000) โดยแบรนด์บริ การของ
ผูข้ ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ งตราสิ นค้ามีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ คุณค่าของ
แบรนด์, ตําแหน่งของแบรนด์, บุคลิกของแบรนด์ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลัก หรื อแบรนด์สินค้า เป็ นชื่อ,
สัญลักษณ์, การออกแบบ หรื อส่ วนประสม ของสิ่ งดังกล่าวเพื่อระบุถึงสิ นค้า (จิรดา เดชเกลี้ยง และศศิณา สิ ริวฒั น์,
2556)
โดยปัจจุบนั จากกระแสรักสุ ขภาพ และการออกกําลังกายในรู ปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากทําให้แบรนด์กีฬา
มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทยได้กล่าวถึง กระแสการออกกําลังกาย และกีฬาที่มาแรงในกลุ่มคนรุ่ นใหม่
ได้ปลุกตลาดชุ ดกี ฬาในประเทศให้ก ับมาคึ กคักอีกครั้ ง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ยอดจําหน่ ายในประเทศอยู่ที่ระดับ
12,000 ล้านบาท และมีโอกาสที่จะพุ่งไปอยูท่ ี่ 15,000 ล้านบาทได้ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ทําให้แต่ละแบรนด์ต่างคิดกลยุทธ์
เพื่อสื่ อสารแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เมื่อกล่ าวถึ งวงการแบรนด์กีฬายังคงถูกปกคลุมด้วยแบรนด์ดงั อย่าง
“Nike” และ “Adidas” ที่ผลัดกันช่ วงชิงความเป็ นผูน้ าํ ตลาดมาโดยตลอด ยากที่แบรนด์ไหนจะมาเบียดสองยักษ์ใหญ่
แห่ งสิ นค้าเครื่ องกีฬา แต่เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว อุตสาหกรรม Sportswear ในสหรัฐอเมริ กาได้มีแบรนด์น้องใหม่เกิดขึ้นมาใน
ชื่อ “Under Armour” ที่เติบโตเป็ น Global Brand และยังเคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในตลาด Sportswear ในสหรัฐฯ
ถือได้ว่าเป็ นตลาดใหญ่ของโลกด้วยการก้าวขึ้นเป็ นอันดับ 2 แทนที่แบรนด์ Adidas โดยสิ่ งที่น่าจับตามองของแบรนด์
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Under Armour จนกลายเป็ นที่ยอมรับทั้งจากนักกีฬาและคนเล่นกีฬาทัว่ โลกมาจากสิ นค้า และความชัดเจนในจุดยืนของ
แบรนด์ที่เป็ น “Performance Sportswear” มากกว่าที่จะไปทาง Sport Fashion ที่เน้นการปรับปรุ งคุณภาพของเสื้ อกีฬา
ให้ตอบสนองกับการใช้งานของกลุ่มคนที่ชอบออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทําให้แบรนด์ Under Armour ถือเป็ นอีกหนึ่ ง
แบรนด์ที่น่าสนใจวงการแบรนด์กีฬาปั จจุบนั ซึ่ งถือเป็ นการสร้ างแบรนด์ให้แตกต่ างจากแบรนด์ดงั อย่างชัดเจน (เปิ ด
กรณีศึกษา “Under Armour” แบรนด์ผหู้ าญกล้าล้มยักษ์ Adidas – Nike, 2559)
นักสร้ างและที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาแบรนด์เกี่ ยวกับการทํา Branding ของ เทียร์ รี่ บรุ น - ฟอท (Thierry
Brunfaut, 2017) จาก Base Design เชื่อว่าทุกแบรนด์ต่างพยายามสร้างเอกลักษณ์ เพื่อป้ องกันความสับสนกับแบรนด์
อื่นๆ เเละพยายามสร้างการจดจําแบรนด์ในหมู่ผบู้ ริ โภค ซึ่ งการทําให้เเบรนด์ไปอยู่ในใจผูบ้ ริ โภคนั้น เรี ยกว่า Brand
Awareness หรื อการรับรู้ต่อแบรนด์ คือ การได้เห็ น ได้กิน ได้ลองบ่อยๆ จนแทรกซึ มเข้าไปในความคิดของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งอาจทําผ่านการทําประชาสั มพันธ์ ห รื อ แคมเปญโฆษณาต่ างๆ โดยการสร้ างความรั บรู้ ข องเเบรนด์ให้ ประสบ
ความสําเร็ จนั้นอย่างเเรก คือ ต้องสื่ อสารเเบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ยิ่งการสื่ อสารดีก็จะทําให้แบรนด์ถูกพบเห็ นบ่อยๆ และ
สามารถส่ งสารไปถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุด สอง ต้องทําด้วยความตั้งใจ คือ การสื่ อสารการรับรู้ของผูค้ น (Brand
awareness) ให้เกิดการจดจํา โดยจะต้องทําเเบบต่อเนื่ อง สาม ควรสร้างความประทับใจรู้สึกดีต่อแบรนด์ โดยวิธีในการ
สร้าง Brand awareness ให้เป็ นที่รู้จกั ต้องสร้างความประทับใจเพื่อให้ผคู้ นมีความรู้สึกในทางบวก ซึ่ งนอกจากนี้ ยงั มี
องค์ประกอบสําคัญของแบรนด์ เพื่อช่วยในการสื่ อสารแบรนด์ในเข้าถึงกลุ่มเป้ ามากยิ่งขึ้นคือ ชื่อเเบรนด์ ควรเป็ นชื่อที่
จดจําง่าย, โลโก้ ต้องเป็ นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยดึ งดูดความจํา และความสนใจกับผูบ้ ริ โภค, สโลแกน จะเป็ นข้อความ
สั้นๆ ที่สื่อความหมายให้ผบู้ ริ โภครับรู้, สี สัน ถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมได้ (พิริยะ แก้ววิเศษ, 2555)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูใ้ ช้สินค้าของที่มีต่อการสื่ อสารภาพลักษณ์แบรนด์ Under Armour
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้สินค้าที่มีต่อการสื่ อสารภาพลักษณ์เเบรนด์ Under armour
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อของแบรนด์ Under armour
3. การดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ชื้นนี้ เป็ นการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นประชากรทัว่ ไปผูใ้ ช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ใน
เขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคคลทัว่ ไปที่ใช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ใน
เขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จากจํานวนประชากรที่สนใจและใช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ผ่านการติดตามเพจ
Under Armour บนโซเชียลมีเดีย (Facebook)
𝑁

𝑛 = 1+𝑁(𝑒)2
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N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เมื่อแทนค่าสูตรได้
9,714,994

𝑛 = 1 +9,714,994 (.0025)

= 399.999959 หรื อเท่ากับ 400 คน

การสุ่ มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ จะใช้เทคนิ ควิธีการสุ่ มแบบบังเอิญหรื อตามความสะดวก (Convenience
Sampling) เนื่ องจากงานวิจ ัยชิ้นนี้ ได้ศึกษาไปยังกลุ่มผูใ้ ช้แบรนด์ Under Armour โดยใช้จาํ นวนผูต้ ิดตามเพจ Under
Armour Thailand จํานวนทั้งหมด 9,714,994 คน ที่มีท้งั ผูใ้ ช้ และผูส้ นใจแบรนด์ Under Armour โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ จะเรี ยก
เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ในงานวิจยั นี้ท้งั หมด จากนั้นนํามาหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamanae (1973) ซึ่ งได้ท้ งั หมด 400
คน เพื่อทําการเก็บข้อมูล เมื่อได้ขอ้ มูลจะทําการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม SPSS ต่อไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามภาษาไทยโดยใช้คาํ ถามปลายปิ ด (Close Ended
Question)ทั้งหมดแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
4 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดมีคาํ ตอบเลือกเพียง 1 คําตอบ
ส่ ว นที่ 2 คําถามเกี่ ยวกับการรั บรู้ กลยุทธ์ข องกลุ่ มผูท้ ี่สนใจสิ นค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ข องเเบรนด์ Under
Armour ได้แก่ การรับรู้การวางตําแหน่งของแบรนด์ Under Armour จํานวน 3 ข้อ การรับรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แบรนด์ Under Armour จํานวน 9 ข้อ การรับรู้เกี่ยวกับด้านบุคลากร, บริ ษทั จํานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 17 ข้อ เป็ น
คําถามแบบมาตรประเมิน 1-5 ของ (Likert’s scale) จํานวน 5 ข้อโดยกําหนดให้
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มผูท้ ี่สนใจสิ นค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under ได้แก่ ทัศนคติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของแบรนด์ Under Armour จํานวน 3 ข้อ ทัศนคติเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของแบรนด์ Under Armour
จํานวน 3 ข้อ ทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของแบรนด์ Under Armour จํานวน 3 ข้อ ทัศนคติเกี่ยวกับบุคคลิกของแบรนด์
Under Armour จํานวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 13 ข้อ เป็ นคําถามแบบมาตรประเมิน 1-5 ของ (Likert’s scale) จํานวน 5 ข้อ
ทั้งในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ได้แก่
5 = เห็นด้วยมากที่สุด
4 = เห็นด้วย
3 = ปานกลาง
2 = ไม่เห็นด้วย
1 = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าของแบรนด์ Under Armour ได้แก่ การใช้แบรนด์ Under
Armour บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า, การรับข้อมูลผ่านช่องทางใดมากที่สุด, ความถี่ในการซื้ อ
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สิ นค้า, ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง, ความนิ ยมสิ นค้าแต่ละประเภท และเหตุผลใดที่ท่านสนใจหรื อ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า รวม 6 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดมีคาํ ตอบเลือกเพียง 1 คําตอบ
การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนือ้ หา ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่ องที่จะศึกษา
แบบสอบถาม แบบสอบถามงานวิจยั ชิ้นนี้ดดั แปลงมาจาก งานวิจยั เรื่ องภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร(ธันวาพล จันทร์ จีน, 2559) และ
งานวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล (ศรสวรรค์ สิ ริวฒั นเศรษฐ์, 2558) การตรวจสอบความเชื่อมัน่
ผูว้ ิจยั พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่ า(Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนแบ็ช
ตารางที่ 1 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ค่าอัลฟ่ าแสดงความเชื่อมัน่
ส่ วนของคําถาม
กลุ่มตัวอย่าง (n=30)
ทัศนคติ
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
.877
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณประโยชน์
.884
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่า
.893
รวมทัศนคติทุกด้าน
.741
การรับรู้
การรับรู้ดา้ นการวางตําแหน่ง
.817
การรับรู้ดา้ นองค์ประกอบ
.842
การรับรู้ดา้ นบุคลากร และบริ ษทั
.891
รวมการรับรู้ทุกด้าน
.877
ผลรวมทุกคําถาม
.843
การวิเคราะห์ ข้อ มูล ผูว้ ิจ ยั ดําเนิ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล โดยใช้โปรเเกรมสําเร็ จ รู ป SPSS for Windows
(Statistical Package for the Social Sciences for Windows) โดยได้กาํ หนดค่าอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลข้อมูล
โดยคํานวณค่าอันตรภาคชั้น เพื่อกําหนดช่ วงชั้นด้วยการใช้สูตรคํานวณ และคําอธิ บายสําหรับแต่ล ะช่วงชั้น ดังนี้
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2554)
ช่วงชั้นของค่าคะแนน
คําอธิบายสําหรับการแปลผล
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย
2.61 – 3.41
เห็นด้วยปานกลาง
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3.42 – 4.20
4.21 – 5.00

เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษากลุ่ มตัว อย่างจํานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย โดยมีอายุ
ในช่วง 31 – 35 ปี ซึ่งส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท
จากการศึก ษาการรั บรู้ ข องผูท้ ี่ใช้สิ นค้าที่มีต่อ ภาพลัก ษณ์ของเเบรนด์ Under Armour ของกลุ่ มตัว อย่าง
จํานวน 400 คน ในด้านการวางตําแหน่ง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดว่าการวางตําแหน่ งมีผล
ต่ อ การรั บ รู้ ข องผูท้ ี่ ใช้สิ นค้า ที่มีต่อ ภาพลัก ษณ์ข องเเบรนด์ Under Armour แต่ เ มื่อ พิจ ารณาแต่ ล ะด้า นแล้ว โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ แบรนด์ Under Armour มีประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าที่โดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์กีฬาอื่นๆ
รองลงมา แบรนด์ Under Armour มีสินค้าเหมาะสมสําหรับนักกีฬาและผูท้ ี่ชอบออกกําลังกาย และแบรนด์ Under
Armour มีสินค้าที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกําลังกายมากกว่าความเป็ นแฟชัน่ , ด้านองค์ประกอบสิ นค้าของเบรนด์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดว่า ด้านองค์ประกอบของแบรนด์มีผลต่อการรับรู้ของผูท้ ี่ใช้สินค้า
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ Brand
Ambassador มีความสอดคล้องกับสิ นค้าของแบรนด์ รองลงมา Brand Ambassador สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั แบรนด์, ตราสิ นค้าของแบรนด์ Under Armour เป็ นที่รู้จกั และผูบ้ ริ โภคยอมรับ, Brand Ambassador ช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจและดึงดูดให้สนใจในสิ นค้าของแบรนด์ Under Armour, แบรนด์ Under Armour มีเทคโนโลยีที่ช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั สิ นค้า และแบรนด์ Under Armour มีสินค้าที่ออกแบบสวยงาม ที่เท่ากัน รองลงมาชื่อแบรนด์
Under Armour สามารถจดจําง่ ายและคุ ้นหู ก ว่าแบรนด์กี ฬาอื่ นๆ, แบรนด์ Under Armour มีก ารโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่ อต่างๆ และแบรนด์ Under Armour มีช่องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้าที่หลากหลาย และ
ด้านกิจกรรมและบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดว่า ด้านกิจกรรม และบริ ษทั ของแบรนด์มี
ผลต่ อการรับรู้ข องผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อ ภาพลักษณ์ข องเเบรนด์ Under Armour แต่เ มื่อ พิจ ารณาแต่ ละด้านแล้ว โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ แบรนด์ Under Armour ยึดหลักคุณธรรม และจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ รองลงมา
แบรนด์ Under Armour มีการกระตุน้ การซื้อสิ นค้าด้วยการส่ งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ, มีการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้
มีส่วนร่ วมอยู่เสมอ, พนักงานมีมารยาทที่ดีและเต็มใจให้บริ การ และพนักงานแนะนําข้อมูลที่ดี เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ
จากการศึกษาทัศนคติของผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน ด้านสิ นค้าของแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อ ยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุดว่าสิ นค้าของแบรนด์มีผลต่ อ
ทัศนคติของผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วโดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อ ย คื อ แบรนด์ Under Armour มีสิ นค้าที่ใช้ว สั ดุ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและช่ ว ยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีให้แก่ผใู้ ช้ แบรนด์ Under Armour มีความทนทานต่อการใช้งาน และแบรนด์ Under Armour มี
รู ปแบบสิ นค้าที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์, ด้านคุณประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุดว่า
คุณประโยชน์มีผลต่อทัศนคติของผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
แล้วโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ สิ นค้าแบรนด์ Under Armour ช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขณะเล่นกีฬา
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รองลงมาสิ นค้าแบรนด์ Under Armour มีความหยืดหยุ่นทําให้รู้สึกสบายขณะเล่นกีฬาหรื ออกกําลังกาย และสิ นค้า
แบรนด์ Under Armour ช่วยป้ องกันอาการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬาหรื ออกกําลังกาย, ด้านคุณค่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุ ดว่า ด้านคุ ณค่ ามีผลต่ อทัศนคติข องผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ข องเเบรนด์ Under
Armour แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ สิ นค้าแบรนด์ Under Armour เป็ นแบรนด์
กีฬาที่คุ ณภาพเหมาะสมกับราคา รองลงมาสิ นค้าแบรนด์ Under Armour เป็ นแบรนด์กีฬ าที่มีราคาเหมาะสมกับ
ชื่อเสี ยงของแบรนด์ และสิ นค้าแบรนด์ Under Armour เป็ นแบรนด์กีฬาที่มีราคาบ่งบอกถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของแบ
รนด์ชดั เจน, ด้านคุณลักษณะสิ นค้าในความคิดของผูใ้ ช้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุดว่า
คุณลักษณะสิ นค้ามีผลต่อทัศนคติของผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour แต่เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านแล้วโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ เมื่อนึ กถึงแบรนด์ Under Armour ท่านจะนึ กถึงเครื่ องแต่งกายที่สวมใส่
สบาย รองลงมาเมื่อ นึ ก ถึ งแบรนด์ Under Armour จะนึ ก ถึ งสิ นค้าที่ช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขณะเล่ นกี ฬา หรื อ
ออกกําลังกาย เมื่อนึ กถึงแบรนด์ Under Armour มีรองเท้าที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกาย และเมื่อ
นึกถึงแบรนด์ Under Armour จะนึกถึงความเป็ นแฟชัน่ และความเหมาะสมกับการสวมใส่ ได้ทุกโอกาส
และจากการศึกษาพฤติก รรมการใช้สินค้าของกลุ่ มผูใ้ ช้สินค้าแบรนด์ Under Armour จากกลุ่มตัว อย่าง
จํานวน 400 คน พบว่าบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์Under Armour ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ตดั สิ นใจด้วยตนเอง ซึ่งช่องทางที่ได้รับข้อมูลของสิ นค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด โดยความถี่
ในการซื้ อสิ นค้าพบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้า 7 – 9 เดือนต่อชิ้น ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าระหว่าง 1,501 – 2,000
บาท โดยสิ นค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็ นประเภทรองเท้าวิ่งและรองเท้าสําหรับการออกกําลังกาย และเหตุผลที่
สนใจหรื อตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้อเพราะการออกแบบ
5. การอภิปรายผล
การศึกษาที่สรุ ปการรั บรู้ของผูใ้ ช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับเห็ นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การรับรู้ด้านการวางตําแหน่ ง, การรับรู้ ดา้ นองค์ประกอบสิ นค้า และการรั บรู้ดา้ น
กิจกรรมและบริ ษทั ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเละทฤษฎีในเรื่ อง กระบวนการรับรู้ ของจําเนี ยร ช่วงโชติ
(2532) ที่อธิบายถึงกระบวนการรับรู้ที่มาจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่ งมีอิทธิ พลนําไปสู่
การกระทํา หรื อการทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ และ Chris Fill (1995) ยังได้กล่าวถึง การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้า
ซึ่งถือว่ามีความสําคัญในทางการตลาด เพราะเป็ นการนําไปสู่ การเลือกซื้ อสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคมักประเมินสิ นค้าจาก
รู ปลักษณ์ภายนอกที่สามารถสัมผัสได้จากการดมกลิ่น หรื อการสังเกตจากขนาดและรู ปร่ างรวมไปถึงการทดลองใช้
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า Brand Under Armour ต้องเน้นการสร้างภาพลักษณ์โดยผ่านตัวบุคคล เพิ่มการส่ งเสริ มการขายให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายทั้งเพศชาย เพศหญิง และสื่ อสารแบรนด์ผ่านอัตลักษณ์ ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร
ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึง และสร้างการรับรู้ต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากผูบ้ ริ โภครับรู้ถึงคุณค่าที่รับรู้
ด้านคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ผลการศึกษาที่สรุ ปว่าทัศนคติของผูท้ ี่ใช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์ Under Armour รวมทุกด้านอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าของแบรนด์ ทัศนคติเกี่ยวกับคุณประโยชน์ ทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณค่า และทัศนคติ เกี่ยวกับคุณลักษณะสิ นค้าเมื่อนึ ก ถึงแบรนด์ Under Armour ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารแบรนด์ พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าในด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า
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และบุคลิกถือเป็ นการสะท้อนความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การสร้าง
ความเชื่ อ มโยงประโยชน์ข องแบรนด์ การสร้างความเชื่อ มโยงตามคุ ณลัก ษณะเด่นของตัว สิ นค้า การสร้ างความ
เชื่อมโยงตามทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งหากธุรกิจใดสามารถสื่ อสารภาพลักษณ์ของเเบรนด์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมาก
ที่สุ ด จะสามารถเพิ่มทัศนคติ ดา้ นคุ ณค่ าที่ประกอบด้ว ยด้านต่างๆ ของแบรนด์น้ ัน โดยแบรนด์ Under Armour
แตกต่างด้วย Innovative Product และ Brand Positioning ซึ่ งหัวใจสําคัญที่ทาํ ให้ช่ือเสี ยงของ Under Armour เป็ น ที่
ยอมรั บมาจากสิ นค้าและความชัดเจนในจุดยืนของแบรนด์ที่เป็ น “Performance Sportswear” มากกว่าที่จะไปทาง
Sport Fashion ซึ่งถือเป็ นจุดเด่นที่ทาํ ให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แตกต่างจากแบรนด์กีฬาอื่นๆ
ผลการศึกษาสรุ ปว่า พฤติกรรมการใช้สินค้าของกลุ่มผูใ้ ช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ผลดังกล่าวมีการ
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้า (Nike) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ของนางสาวศรสวรรค์ สิ ริว ฒ
ั นเศรษฐ์ (2558) พบว่า บุค คลที่มีอิทธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า คื อ ตัดสิ นใจซื้ อ ด้วยตนเอง และช่อ งทางที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารส่ วนใหญ่ มาจากช่องทาง
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งจากที่ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปัจจัยส่ วนบุคคลโดยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ของ ศิริว รรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2554) จะได้รับอิ ทธิ พลจากลักษณะส่ ว นบุค คลในด้านต่างๆ กล่ าวคือ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลพฤติกรรมการใช้ต่างกัน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในแต่ละช่วงอายุหรื อเพศที่แตกต่าง
กันของการใช้สินค้าในกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นๆ แล้วจึงคิดกลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ดังนั้นสรุ ปได้ว่าแบรนด์ Under Armour เน้นการสร้างภาพลักษณ์ หรื อสิ นค้าให้เหมาะสําหรับนักกีฬา หรื อคนที่
ชอบออกกําลังกาย จึงทําให้ภาพลักษณ์แบรนด์หรื อสิ นค้าทําให้ไม่เหมาะกับกลุ่มผูห้ ญิง หรื อวัยนักเรี ยนและนักศึกษา
ส่ งผลให้พฤติกรรมการใช้สินค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายที่อยูใ่ นวัยทํางานที่ชื่นชอบในการออกกําลังกาย
6. ข้ อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. วิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั คือ การแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว ซึ่ งอาจได้ขอ้ มูลไม่
มากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เจาะลึกและละเอียดมากขึ้น
2. งานวิจยั ควรขยายกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษาให้กว้างมากขึ้น เนื่องจากงานวิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์กลุ่มผูใ้ ช้สินค้าแบรนด์ Under Armour เพียงเท่านั้น ทําให้ขอบเขตข้อมูลอาจไม่เพียงพอสําหรับการนําไป
วิเคราะห์ภาพลักษณ์แบรนด์ Under Armour อย่างแท้จริ ง จึงควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม โดยอาจเป็ นประชากร
ทัว่ ไป เพื่อให้ทราบถึงพฤติก รรมการใช้ ทัศนคติ และการรั บรู้ ที่มีต่อ แบรนด์ Under Armour ซึ่ งอาจได้ขอ้ มูล ที่
แตกต่างจากกลุ่มผูใ้ ช้สินค้าแบรนด์ Under Armour เพียงกลุ่มเดียว
7. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้
1. จากการศึกษา พบว่า เพศที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์ Under Armour ที่ต่างกันในด้าน
อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์ Under Armour และความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับช่องทางที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าแบรนด์ Under Armour โดยเพศชาย จะตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ขณะที่เพศหญิงจะตัดสิ นใจ
จากพนักงานขายในร้านค้า เพราะฉะนั้นหากต้องการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มผูห้ ญิง จึงควรสื่ อสารด้วยบุคคล คือ พนักงาน
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ขายควรให้บริ การในด้านข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า รวมทั้งควรเน้นการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามรับข้อมูลผ่านช่องทางนี้มากที่สุด
2. อายุที่ต่างกันจะมีทศั นคติของผูใ้ ช้สินค้าที่มีต่อภาพลักษณ์แบรนด์ Under Armour ที่ต่างกันในด้านการ
รับรู้คุณค่า ซึ่ งจากการหาค่าทางสถิติ ช่วงอายุ 21- 25 ปี มีทศั นคติดา้ นคุณค่าของภาพลักษณ์แบรนด์ Under Armour
น้อยที่สุด ดังนั้น ควรหากลยุทธ์ในการสื่ อสารเพือ่ เพิ่มทัศนคติที่ดีในด้านการรับรู้คุณค่าของภาพลักษณ์แบรนด์ Under
Armour ในช่วงอายุ 21- 25 ปี เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย
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