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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสําคัญของการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ น ค้า อาหารเสริ มคอลลาเจน ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคอาหารเสริ ม คอลลาเจนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธี ก ารสุ่ มแบบเจาะจง จํานวน 365 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ได้แก่ สถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลา
เจนในระดับที่มาก ทั้งในด้านของการตระหนักถึงตราสิ นค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า ด้านความเชื่อมโยงกับ
ตราสิ นค้า และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารเสริ มคอลลาเจน
ทั้งด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าในแต่ละด้านส่ งผล
ต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าด้านทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีผล
มาก และการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านส่ งผลต่อความภักดีดา้ นพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยการรับรู้คุณค่าตรา
สิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีผลมากที่สุด
คําสําคัญ: คุณค่าตราสิ นค้า, ความภักดีของผูบ้ ริ โภค, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน

ABSTRACT

This objective of this study was to analyses the importance of perceive brand equity affecting customer
loyalty in collagen supplements products.
The sample in this study were people who have consumed collagen supplements in Bangkok. A purposive
sampling method was used to collect the data from 365 samples. The statistical methods used for data analysis were
descriptive statistics included percentage, mean, standard deviation and multiple regression method in hypothesis
testing at level of 0.05.
The result of this study was founded that the opinion of respondents about perceived brand equity include
brand awareness, brand perceive quality and brand associations were at high level. Furthermore, the opinion of
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respondents about customers ‘loyalty of collagen supplements included attitude and behavior aspect were at high
level. According to the result of hypothesis testing was found that perceived brand equity in each aspect affects the
customers ‘loyalty in attitudes and behaviors differently. The perceived brand equity in brand associations aspect
affected the most.
Keywords: Brand Equity, Customer Loyalty, Collagen supplements products.
1. บทนํา

ปั จจุบนั ตลาดอาหารเสริ มความงามในประเทศไทยมีมูลค่ าราว 1.4 หมื่นล้านบาท หรื อคิดเป็ น 21% ของ
สัดส่ วนตลาดอาหารเสริ มทั้งหมด ในช่วงปี 2554-2558 ตลาดอาหารเสริ มความงามโดยเฉพาะอาหารเสริ มบํารุ งผิว
และอาหารเสริ มลดนํ้าหนัก มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมถึง 12% ต่อปี โดยมีสินค้าที่ได้รับความนิ ยมอยู่ในกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวและผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก
“คอลลาเจน” (Collagen) เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ทั้งในด้านของความงามและ
สุ ข ภาพ ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของแคปซูล ผงชงดื่ม ขวดพร้ อมดื่ม หรื อการนําไปเป็ น
ส่ วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งตลาดคอลลาเจนในประเทศไทยมีมลู ค่าตลาดรวม 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็ นแบบผง 50% แบบ
เม็ด 45% และแบบพร้อมดื่ม 5% ตลาดคอลลาเจนมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 10-30% ต่อปี อันเนื่ องมากจาก
การที่ผบู้ ริ โภคในไทยหันมาใส่ ใจในสุ ขภาพ ความงาม และผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น เป็ นการผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ
รายใหม่ๆ เข้ามาชิงส่ วนแบ่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรู ปแบบผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย และรู ปแบบของตัวแทนนําเข้า
จากต่างประเทศ ทําให้มีการแข่งขันสู งมากในตลาดอาหารเสริ มความงาม ซึ่ งสวนทางกับแนวโน้มของตลาดเสริ ม
ความงามที่มีอตั ราการเติบโตที่ลดลง ในขณะผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมชอบลองสิ นค้าใหม่ๆ ทําให้ผปู้ ระกอบต้องมีการ
สร้างคุณค่าตราสิ นค้าให้เกิดการรับรู้แก่ผบู้ ริ โภค เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจําตราสิ นค้าได้ และเกิดความภักดีต่อตรา
สิ นค้า นอกจากนี้ยงั ไม่มีการวิจยั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในด้านของการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าและใน
ด้านของความภักดี ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําวิจยั ในครั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการนําไปใช้ในธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนความภักดีต่อตราสิ นค้า
อาหารเสริ มคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภค
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยกัน 2 ส่ วน คือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสร้างแบบสอบถามของผูว้ ิจยั และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห์
และข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆที่มีเนื้ อเกี่ยวข้องกับการศึกษาและมีความน่ าเชื่อถือ
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่บริ โภค หรื อเคยบริ โภค
อาหารเสริ มคอลลาเจน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ 18-29 ปี จํานวน 365 คน โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างจาก
การคํานวณด้วยสมการ Cochran (1977) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่าง
การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ การตระหนักถึงตราสิ นค้า การ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า และการรับรู้คุณภาพ ตัวแปรตาม คือ ความภักดี ได้แก่ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรม
ผูว้ ิจยั ทําการรวมรวบข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 2 รู ปแบบคือ
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยายลักษณะของตัวแปร ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการลําดับความคิดเห็น จากคะแนนค่าเฉลี่ย
2. สถิติเชิงอ้างอิงหรื อเชิงอนุ มาน (Inference Statistics) เป็ นการนําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปอ้างอิง
ลักษณะของประชากรทั้งหมด ดังนั้นสถิติที่ใช้ ต้อ งอาศัยการทดสอบทางสถิติ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาปั จ จัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบจํา นวน 365 คน โดยส่ ว นใหญ่ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 314 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 18 - 28 ปี มีจาํ นวน 365 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 100 ส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาในระดับปริ ญ ญาตรี มีจ าํ นวน 317 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 86.8 ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชนเป็ นส่ วนมาก มีจาํ นวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.1 มีสถานภาพโสด มีจาํ นวน 358 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 98.1 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีจาํ นวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3 รับประทานอาหารเสริ มคอลลาเจน
ตราสิ นค้า Meji เป็ นส่ วนมากมีจาํ นวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0
ผลการศึกษาคุณค่าตราสิ นค้าอาหารเสริ มคออลลาเจนพบว่า ความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุ ณค่ าตราสิ นค้า โดยรวมแล้ว อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งด้านการตระหนัก ถึ งตราสิ นค้ามี ระดับความคิ ดเห็ นมากที่สุ ด
รองลงมาคือด้านการรับรู้คุณภาพ และการเชื่อมโยงตราสิ นค้าตามลําดับ ตามตารางที่ 1 2 และ 3
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้าอาหาร
เสริ มคอลลาเจน
การตระหนักถึง

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

1. ด้านจดจําตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนทีร่ ับประทานได้
2. ด้านการพบเห็นอาหารเสริ มคอลลาเจนที่รับประทานจาก
สื่ อโฆษณาประเภทต่างๆ
3. ด้านความสามารถในการระลึกถึงตราสิ นค้าของอาหารเสริ ม
คอลลาเจนที่รับประทานอยู่
4. ด้านการแยกแยกความแตกต่ างของอาหารเสริ มคอลลาเจน
ที่รับประทานจากตราสิ นค้าอื่นๆได้
5. ด้านการได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้าอาหารเสริ ม
คอลลาเจน
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า
1. ด้านการคัดสรรวัตถุดิบ
2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะดวกในการรับประทาน
3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัย
4. ด้านความปลอดภัยต่อร่ างกาย
5. ด้านการได้รับคุณประโยชน์อย่างครบถ้วน
6. ด้านกระบวนการผลิตที่ดี และนวัตกรรมที่ทนั สมัย
รวมทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

3.87
3.75
4.17
4.18
3.94
3.98
3.98

0.68
0.75
0.72
0.55
0.61
0.67
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าอาหาร
เสริ มคอลลาเจน
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

1. ด้านการสะท้อนภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภคที่รักและใส่ ใจใน
สุ ขภาพ
2. ด้านการนึกถึงตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีคุณภาพ
3. ด้านราคาที่สมเหตุสมผลของอาหารเสริ มคอลลาเจน
4. ด้านสุ ขภาพผิวที่ดีข้ ึน
5. ด้านทางเลือกที่จาํ เป็ นสําหรับผูท้ ี่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
รวมทั้งหมด

3.88

0.59

มาก

4.11
3.60
3.73
3.98
3.86

0.53
0.81
0.69
0.51
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาความภักดีต่อตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยความภักดีในด้านทัศนคติมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือด้านพฤติกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากตามลําดับ ตามตารางที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าอาหารเสริ ม
คอลลาเจนในด้านทัศนคติ
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจน
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ในด้านทัศนคติ
1. เมื่อนึกถึงตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนจะนึกถึงตรา
3.80
0.59
มาก
สิ นค้าคอลลาเจนที่รับประทานอยูเ่ ป็ นอันดับแรก
2. มักพูดถึงสิ่ งดีๆ เกี่ ยวกับตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนที่
3.90
0.63
มาก
รับประทานอยูใ่ ห้ผอู้ ื่นฟังเสมอ
3. มีความรู้สึกดีในการเลือกซื้ออาหารเสริ มคอลลาเจนตราสิ นค้า
3.86
0.56
มาก
ที่รับประทานอยู่
4. มีความรู้สึกว่าอาหารเสริ มคอลลาเจนของตราสิ นค้าที่
4.04
0.74
มาก
รับประทานอยู่ มีคุณภาพดีที่สุด
5. มีความรู้สึกว่าอาหารเสริ มคอลลาเจนของตราสิ นค้าที่ท่าน
รับประทานอยูม่ ีคุณภาพดีกว่าอาหารเสริ มคอลลาเจนจาก
4.06
0.63
มาก
ตราสิ นค้าอื่นๆ
รวมทั้งหมด
3.93
0.63
มาก
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าอาหารเสริ ม
คอลลาเจนในด้านพฤติกรรม
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจน
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ในด้านพฤติกรรม
1.มีการแนะนําให้สมาชิกในครอบครัว และคนรอบตัวเลือกซื้อ
3.87
0.62
มาก
ตราสิ นค้าคอลลาเจนที่รับประทานอยู่
2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากตราสิ นค้าเดิมเมื่อมี ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3.92
0.69
มาก
ออกสู่ตลาด
3. ยังคงเลือกซื้ออาหารเสริ มคอลลาเจนจากตราสิ นค้าเดิม
3.42
0.91
ปานกลาง
แม้ว่าตราสิ นค้าอื่นจะลดราคา
4. ยังคงซื้ออาหารเสริ มคอลลาเจนจากตราสิ นค้าเดิม แม้ว่าจะมี
3.62
0.88
มาก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มยีห่ อ้ อื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน
5. จะซื้ออาหารเสริ มคอลลาเจนจากตราสิ นค้าที่ ให้เป็ นของฝาก
3.84
0.72
มาก
แก่คนที่รัก
รวมทั้งหมด
3.73
0.76
มาก
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าด้านทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า มีผลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านตระหนักถึงตรา
สิ นค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การมีผลระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อความภักดี(ด้านทัศนคติ) ต่อตราสิ นค้าต่อตราสิ นค้า
อาหารเสริ มคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คุณค่าตราสิ นค้า
B
Beta
T
Sig.
1. ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า
0.240
0.230
4.764
0.000*
2. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า
0.234
0.179
3.805
0.000*
3. ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
0.408
0.323
6.611
0.000*
ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าด้านพฤติ ก รรมที่แตกต่ างกัน โดยด้านการตระหนัก ถึ งตราสิ นค้า มีผลมากที่สุ ด รองลงมาคื อ ด้านการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การมีผลระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อความภักดี(ด้านพฤติกรรม) ต่อตราสิ นค้าต่อตราสินค้า
อาหารเสริ มคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คุณค่าตราสิ นค้า
B
Beta
T
Sig.
1. ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า
0.450
0.332
7.168
0.000*
2. ด้านการรับรู้คุณภาพ
0.271
0.160
3.532
0.000*
3. ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
0.482
0.294
6.269
0.000*
5. การอภิปรายผล
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดี โดยปัจจัยด้าน
ความสามารถในการระลึกถึงตราสิ นค้าของอาหารเสริ มคอลลาเจนที่รับประทานอยู่ ด้านการได้รับความนิยมและ
ได้รับการยอมรับ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1991) การ
ตระหนักถึงตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงระหว่างการไม่รู้จกั หรื อไม่ตระหนักถึงตราสิ นค้าไปสู่การมีตราสิ นค้าในใจ
สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ระดับดังนี้ 1.การไม่รู้จกั หรื อไม่ตระหนักถึงตราสิ นค้า 2. จดจําสิ นค้าได้ 3. การระลึกถึงตรา
สิ นค้า 4.ตราสิ นค้าในใจ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้ามีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า ใน
ด้า นความปลอดภัยต่ อ ร่ างกายมีค่ า เฉลี่ ย มากที่สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัยของ สุ ด ารั ต น์ วงษ์เ จริ ญ (2556)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดีในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmore จากการศึกษา
พบว่าระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้าอาหารเสริ ม Blackmore อยู่ในระดับมาก และการรับรู้
คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
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ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า โดย
ด้านการนึ ก ถึงตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีคุณภาพมีระดับการรับรู้ มากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ วงษ์เจริ ญ (2556) ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดีในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmore จากการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการเชื่องโยงตราสิ นค้าอาหาร
เสริ ม Blackmore อยู่ในระดับมาก และการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู้คุเชื่อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่อความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดนุ สรณ์ อรัญสุ คนธ์ (2558) ซึ่ ง
ทําการศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าประเภทเจลตกแต่งทรงผมของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า ระดับความคิดเห็ น
ในด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าโดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับมาก
ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสิ นค้าในแต่ละด้านส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าทั้งในด้านพฤติกรรมและ
ทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ วงษ์เจริ ญ (2556) ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อความ
ภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmore จากการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสิ นค้าในด้าน การรู้จกั ตราสิ นค้า การ
เชื่ อ มโยงตราสิ นค้า การรั บรู้คุ ณภาพตราสิ นค้าส่ งผลต่ อความภักดี ต่อ ตราสิ นค้าที่แตกต่ างกัน และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ดนุสรณ์ อรัญสุ คนธ์ (2558) ซึ่งทําการศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
ประเภทเจลตกแต่งทรงผมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าคุณค่าตราสิ นค้าในแต่ละด้านส่ งผล
ต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการสร้าง
ตราสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามแล้วพบว่า ในด้านของการได้รับความ
นิยมและการได้รับการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่งหมายความว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในด้านของตราสิ นค้าที่เป็ นที่
นิยมและเป็ นที่รู้จกั มาก โดยการทําสิ นค้าขนาดทดลองราคาประหยัดเพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าไป
ลองรับประทาน และควรหาแนวทางในการสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนให้แก่ตราสิ นค้า เนื่ องจากค่าเฉลี่ยในด้านของ
การแยกความแตกต่างของอาหารเสริ มคอลลาเจนที่รับประทานจากตราสิ นค้าอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.78 อาจ
สร้ างความแตกต่างโดยการเพิ่มรสชาติที่มีเ อกลักษณ์ แตกต่างๆจากตราสิ นค้าอื่นๆ หรื อเพิ่มสารสะกัดอื่ นๆ เช่ น
วิตามินซี เพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผวิ
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อ ย่างต่อ เนื่ อง โดยเฉพาะในด้านของ
ความปลอดภัยต่อร่ างกาย โดยการได้รับรองจากสถาบันคุณภาพชั้นนําของโลก เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าแก่ผบู้ ริ โภค เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามแล้วพบว่าในด้านของการได้รับความนิ ยม
และการได้รับการยอมรับ มีค่าเฉลี่ ย 4.17 และควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะดวกต่อการรั บประทานและเก็บ
รักษาให้ง่ายมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยในด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะดวกในการรับประทานของอาหาร
เสริ มคอลลาเจนที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.752. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัยต่อร่ างกาย โดยการได้รับรองจากสถาบันคุณภาพชั้นนําของ
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามแล้วพบว่า ในด้านของการนึ กถึง
ตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.11 ซึ่งหมายความว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญใน
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ด้านคุณภาพของตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจน ซึ่งผูป้ ระกอบการสามารถสร้างความน่าเชื่อให้แก่ตราสิ นค้าโดยการ
มีรีวิวจากผูท้ รี่ ับประทานคอลลาเจนจากตราสิ นค้าของท่าน โดยผูท้ ี่รีวิวควรมีความน่ าเชื่อถือ เช่น บิวตี้ บล็อกเกอร์ ที่
เป็ นที่รู้จกั ในสื่ อออนไลน์ทวั่ ไป และควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมเนื่องจากในปั จจุบนั นี้ มีคู่แข่งในตลาดเป็ นจํานวน
มาก ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และเกิดการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของคอลลาเจนจากผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากด้าน
ราคาที่สมเหตุสมผลของอาหารเสริ มคอลลาเจน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ 3.78
ด้านความภักดีดา้ นทัศนคติต่อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับสิ นค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด จากค่าเฉลี่ย
4.06 สะท้อนให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคคํานึงถึงผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการรับประทาน และความปลอดภัยต่อร่ างกาย ดังนั้น ควร
ได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่าองค์การอาหารและยาเพียงอย่างเดียว เช่น การได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP
และ HACCP เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริ โภคว่าคอลลาเจนทีร่ ับประทานอยู่มีความปลอดภัยต่อร่ างกาย ซึ่ งจะให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู้สึกมัน่ ใจในตัวผลิตภัณฑ์
ข้อ เสนอแนะในการทําการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป การวิจ ยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งสํารวจของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ครั้งต่อไปอาจศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าอาหารเสริ มคอลลาเจน
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