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บทคัดยอ 
 ในปจจบุนัการขยายตวัของโลกาภวิตันทางดานการตลาดเปนไปอยางรวดเรว็ ภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนดิจงึเปน
ตัวแปรหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญตอการตลาดระหวางประเทศ เพราะผูบริโภคจะใชขอมูลภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดใน
การประเมินผลติภณัฑและการตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑ บทความน้ีจงึมุงนาํเสนอการทบทวนวรรณกรรมทางดานบทบาทภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดที่สงผลตอการประเมินผลิตภัณฑและความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา 
หากผลิตภัณฑมีภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดในดานบวก ผูบริโภคก็จะประเมินผลิตภัณฑนั้นในระดับท่ีสูง และในขณะ
เดียวกันก็จะสงผลใหความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคมีมากขึ้นดวย

คําสําคัญ: ภาพลักษณประเทศแหลงกําเนิด  การประเมินผลิตภัณฑ  ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค

Abstract
 In today’s world, the globalization of marketing rapidly expands. Country of origin image is therefore 
one variable which has an important role in the international marketing as consumers use information 
regarding country of origin image for product evaluation and purchase decision. This article reviews literature 
focusing on the role of country of origin image that infl uences consumer’s product evaluation and purchase 
intention. The literature review demonstrates that, with the positive country of origin image of the product, 
the consumers will favorably evaluate the product and their purchase intention becomes stronger.
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บทนํา
 ขอมูลเกี่ยวกับประเทศแหลงกําเนิด (Country of 
Origin) นบัเปนขอมลูทีม่คีวามสาํคญัในกระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อของผูบริโภค (Consumers’ Purchase Decisions) รวม
ทั้งยังเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสถานะทางการแขงขันและ
ความสาํเรจ็ในตลาดระดับโลกอกีดวย (Prendergast, Tsang, 
& Chan, 2010) ขอมลูเกีย่วกบัประเทศแหลงกาํเนดิเปนขอมลู
ที่แสดงใหเห็นถึงการรับรูและทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับ
ประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งการรับรูและ
ทัศนคติดังกลาว อาจเปนไดทั้งดานบวกและดานลบ เชน 
ผลิตภัณฑนําหอมตองผลิตจากประเทศฝร่ังเศสและนาิกา
ตองผลิตจากประเทศสวิตเซอรแลนดเทานั้น (Keegan & 
Green, 2013) หรือการที่ผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศจีนถูก
ประเมินวาเปนผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ และไมนาเช่ือถือ 
(Hanzaee, 2008) เปนตน ทั้งนี้ พบวามีการนําขอมูลตางๆ 
ของประเทศแหลงกําเนิดมาใชในการประเมินผลิตภัณฑใน
หลากหลายดาน เชน คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product 
Quality) คุณภาพของการออกแบบ (Design Quality) 
ไปจนถึงการประเมินผลิตภัณฑโดยรวม (Overall Product 
Evaluation) และยังสามารถใชขอมูลประเทศแหลงกําเนิด
รวมกับขอมูลอื่นๆ ในการประเมินผลิตภัณฑไดอีกดวย เชน 
ราคา ชื่อตราสินคา (Brand Name) หรือภาพลักษณของ
ประเทศ (Country Image) เปนตน (Ahmed et al., 2004) 
 ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด (Country of 
Origin Image) นับเปนตัวแปรหน่ึงที่มีความสําคัญทางการ
ตลาดระหวางประเทศ เนื่องจากมีความสอดคลองกับภาพ
ลักษณตราสินคาของผลิตภัณฑและบริการ (Paswan & 
Sharma, 2004) รวมท้ังสะทอนการรับรูโดยท่ัวไปของผูบรโิภค
ทีเ่กีย่วกบัคณุภาพของผลติภณัฑทีผ่ลติจากประเทศนัน้ๆ และ
ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะธรรมชาติของผูคนที่อยูในประเทศ
น้ันดวย (Knight & Calantone, 2000; Tigli, Pirtni, & Erdem, 
2010) โดยภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดมักถูกนํามาใช
ในการประเมินผลิตภัณฑ ซ่ึงในทายท่ีสุดจะนํามาซ่ึงความต้ังใจซ้ือ 
(Purchase Intention) ของผูบริโภคนั่นเอง (Sirisoontorn 
& Polyorat, 2013) ดังนั้น บทความนี้จึงมุงนําเสนอการ
ทบทวนวรรณกรรมดานบทบาทภาพลกัษณของประเทศแหลง
กาํเนิด ทีส่งผลตอการประเมินผลิตภณัฑและความต้ังใจซ้ือของ
ผูบรโิภค เพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัภาพลกัษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น

ประเทศแหลงกําเนิด (Country of Origin) และภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกาํเนดิ (Country of Origin Image)
 ประเทศแหลงกําเนิด หมายถึง ประเทศที่เปนผูผลิต
และผูประกอบผลิตภัณฑชิ้นนั้น โดยอาจระบุไวที่สลากของ
ผลิตภัณฑในรูปของคําวา “ผลิตใน” (“Made in” หรือ 
“Manufactured in”) (Ahmed et al., 2004) อยางไรกต็าม 
ในการศึกษาเก่ียวกับประเทศแหลงกําเนิด อาจพบคําวา
ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดในงานวิจัยบางช้ิน เชน 
Lin และ Chen (2006) Wang และ Yang (2008) และ 
Diamantopoulos, Schlegelmilch, และ Palihawadana 
(2011) เปนตน ซ่ึงภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด หมายถึง 
การรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอประเทศท่ีเปนตัวแทนของ
ผลิตภัณฑหรือตราสินคา หรือประเทศท่ีเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ัน 
(Nagashima, 1970; Roth & Romeo, 1992) หรือหมายถึง 
ความคิดเห็นของผูซื้อ (Buyers’ Opinions) ที่เกี่ยวของกับ
คณุภาพของผลติภณัฑหรอืบรกิาร ทีผ่ลติหรอืมาจากประเทศ
น้ันๆ (Parameswaran & Pisharodi, 1994) หรืออาจหมายถึง 
ภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะท่ัวไปท่ีนักธุรกิจหรือผูบริโภค
นําไปผูกติดหรือยึดติดกับผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดมาจาก
ประเทศน้ันๆ (Vrontis & Thrassou, 2007)
 ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดจะขึ้นอยูกับการ
รับรูของผูบริโภคท่ีมีตอระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ (Hamzaoui-Essoussi, 2010) อกีทัง้ยงัสะทอน
การรบัรูโดยทัว่ไปของผูบรโิภคเกีย่วกบัคณุภาพของผลติภณัฑ
ที่ผลิตจากประเทศนั้นๆ รวมทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
ธรรมชาติของผูคนที่อาศัยอยูในประเทศดังกลาวดวย (Tigli, 
Pirtni, & Erdem, 2010) ดงันัน้ ภาพลกัษณของประเทศแหลง
กําเนิดจึงเปนตัวแปรสําคัญทางการตลาดระหวางประเทศท่ี
พบวามีความสอดคลองกับภาพลักษณตราสินคา (Brand 
image) ของผลิตภัณฑและบริการ (Paswan & Sharma, 
2004) 
 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดในการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภค
 โดยท่ัวไป ผูบริโภคจะประเมินผลิตภัณฑจากขอมูล
พ้ืนฐานท่ีถูกนําเสนอใหกับผูบริโภคกอนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแบงเปน 
2 ประเภทคือ 1) ขอมูลภายใน (Intrinsic Cues) เชน รสชาติ 
(Taste) การออกแบบ (Design) หรอืผลงาน (Performance) 
เปนตน และ 2) ขอมูลภายนอก (Extrinsic Cues) เชน ราคา 
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ชื่อตราสินคา การรับรอง (Warranties) สวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Material Content of a Product) หรือ ชื่อเสียง
ของรานคา (Store Prestige) รวมทัง้ภาพลกัษณของประเทศ
แหลงกําเนิด เปนตน (Rao & Monroe, 1989; Chao, 2001; 
Ahmed et al., 2004) ซึง่ในการประเมินผลิตภณัฑพบวา การ
ใชขอมูลภายในเพียงอยางเดียวอาจมีขอจํากัดและอาจสงผลให
การประเมนิผลติภณัฑของผูบริโภคบดิเบอืน ผูบริโภคจงึมกัใช
ทั้งขอมูลภายในและขอมูลภายนอกประกอบกัน (Chao, 
1998)  
 การทีผู่บรโิภครบัรูขอมลูเกีย่วกบัประเทศแหลงกาํเนดิ
สามารถทาํใหเกดิอคต ิ(Bias) ขึน้กบัผลติภณัฑนัน้ได โดยอคติ
ดังกลาวจะแตกตางกันในแตละชนชาติ เชน เมื่อเปรียบเทียบ
ผูบริโภคชาวเกาหลีกับผูบริโภคชาวอเมริกันพบวา ผูบริโภค
ชาวเกาหลจีะมีอคตติอผลติภณัฑทีผ่ลติจากประเทศทีไ่มคอย
มีชื่อเสียงหรือเปนที่นิยม โดยจะประเมินผลิตภัณฑในทิศทาง
ที่ตํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูบริโภคชาวอเมริกัน แตหาก
ผลิตภัณฑนั้นผลิตจากประเทศที่มี ช่ือเสียงหรือผลิตจาก
ประเทศท่ีมผีลประโยชนรวมกนั พบวาการประเมนิผลติภณัฑ
ของผูบริโภคชาวเกาหลีและผูบริโภคชาวอเมริกันจะมีความ
แตกตางกันนอยมาก อยางไรก็ตาม ผูบริโภคสวนใหญ
จะประเมินผลิตภัณฑท่ีผลิตจากประเทศของตนเองในระดับสูง 
หรืออาจกลาวไดวา ผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศจะไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากเมื่อผูบริโภคมีความภักดีตอชาติของ
ตนอยางแขง็แกรง (Ahmed et al., 2002) ซึง่ขอคนพบน้ีเปน
ไปในทิศทางเดียวกันกับขอคนพบจากงานวิจัยของ Ahmed 
et al. (2004) ที่พบวาโดยทั่วไปผูบริโภคในประเทศที่พัฒนา
แลว มักจะช่ืนชอบผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากประเทศท่ีพัฒนาแลวประเทศ
อื่นๆ และผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศที่พัฒนานอยกวาตาม
ลําดับ  
 ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดเปนขอมูลทาง
ออมที่ถูกนํามาใชในการพิจารณาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ 
ในกรณีที่ผูบริโภคไมมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑนั้น หรือมี
ขอมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑนัน้ไมมากนัก เชน การท่ีผูบริโภคไมมี
ความคุนเคยกบัเครือ่งตดัหญาทีผ่ลิตจากประเทศเยอรมน ีแต
จากการทีป่ระเทศเยอรมนมีภีาพลกัษณเกีย่วกบัผลติภณัฑวา
มีคุณภาพดี ผูบริโภคจึงมีความเช่ือวาเคร่ืองตัดหญาจาก
ประเทศเยอรมนีจะมีคุณภาพดีไปดวย เปนตน (Josiassen, 
Lukas, & Whitwell, 2008) แตอยางไรก็ตาม ภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดอาจถูกนํามาใชในการประเมิน
ผลติภัณฑในกรณีทีผู่บริโภคมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑนัน้ได

เชนกัน ซ่ึงในกรณีน้ีผูบริโภคจะมีความเช่ือวา การใชภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดเปนตัวแทนของการแสดงออกถึง
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ โดยหากผูบริโภคเคยมีประสบการณ
เก่ียวกับประสิทธิผลของผลิตภัณฑที่คลายกันและมีประเทศ
แหลงกําเนิดเดียวกัน ผูบริโภคก็จะเช่ือวาผลิตภัณฑนั้นตองมี
คุณภาพเหมือนกัน เชน ผูบริโภคอาจจะเคยมีประสบการณ
ทางบวกกบัเครือ่งตดัหญาทีผ่ลติจากประเทศเยอรมนแีละเช่ือ
วาเครื่องตัดหญาที่ผลิตจากประเทศเยอรมนีนั้นมีคุณภาพสูง 
ดังนั้น หากผูบริโภคตองประเมินเครื่องตัดหญาที่ผลิตจาก
ประเทศเยอรมนยีีห่อใหมโดยทีย่งัไมเคยมปีระสบการณในการ
ทดลองใชมากอน ผูบริโภคกจ็ะสรปุวาเครือ่งตดัหญาตวัใหมนี้
มีคุณภาพสูงเทาเทียมกับเคร่ืองตัดหญาท่ีผลิตจากประเทศ
เยอรมนีตัวอ่ืนๆ เปนตน (Johansson, 1989) 
 ความเก่ียวพันของผลิตภณัฑ (Product Involvement) 
นบัเปนตัวแปรอีกหนึง่ตัวท่ีมคีวามสัมพันธกบัภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดในการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภค 
ซึง่ความเก่ียวพนัของผลติภณัฑ หมายถงึ การรบัรูของผูบรโิภค
เกีย่วกับความสําคญัของผลิตภณัฑ ซึง่ขึน้อยูกบัความตองการ 
คุณคา และความสนใจของผูบริโภค (Bian & Moutinho, 
2011) โดยความเก่ียวพันของผลิตภัณฑจะสะทอนถึงการ
ตระหนักวาผลิตภัณฑดังกลาวนั้นมีความสําคัญในชีวิตบุคคล
และมีความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ในโลกมากหรือนอยเพียงใด 
ซึง่ความเก่ียวพันของผลิตภัณฑนีจ้ะมีอทิธพิลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภค (Te’eni-Harari & Hornik, 2010) โดยพบวา
ผลติภณัฑทีม่คีวามเก่ียวพันตาํมคีวามสัมพนัธทางบวกกับภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิด ซึ่ง Te’eni-Harari และ 
Hornik (2010) ไดอธิบายวาผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวพันตํา
หมายถงึ การทีผู่บรโิภคไมไดรบัรูวาผลติภณัฑมสีวนเกีย่วของ
หรือมีความสําคัญมากนัก โดยทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอ
ผลิตภัณฑเหลานี้จะอยูในระดับตํา ยกตัวอยางผลิตภัณฑที่มี
ความเกี่ยวพันตํา เชน กาแฟสําเร็จรูป สบูอาบนํา หรืออาหาร
เชาแบบธัญพืช เปนตน ทั้งนี้หากผูบริโภคมีความเก่ียวพันกับ
ผลิตภัณฑตํา ผูบริโภคจะมีความเช่ือถือภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดมาก เนื่องจากภาพลักษณของประเทศ
แหลงกาํเนดิจะมคีวามโดดเดนและเปนขอมลูทีส่ามารถเขาถงึ
ไดงาย จึงมักถูกนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคน่ันเอง (Josiassen, Lukas, & Whitwell, 2008) 
นอกจากนี้ยังพบวา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดจะ
ถูกนํามาใชเปนตัวแทนในการประเมินผลิตภัณฑในกรณีที่
ผู บ ริ โภคขาดความรู เ กี่ ยว กับผลิตภัณฑ  (P roduct 
Knowledge) นั้นๆ อีกดวย (Vrontis & Thrassou, 2007)
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งานวิจัยดานการรับรูและทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ
ภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนิดทีม่ผีลตอการประเมิน
ผลิตภัณฑ
 จากขอมูลที่กลาวมาขางตนพบวา เนื่องจากใน
กระบวนการซ้ือน้ันผูบริโภคไมไดพิจารณาเพียงแคคุณภาพ
และราคาของผลิตภัณฑเทาน้ัน แตจะรับรูถึงภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑตางๆ และใชภาพลักษณ
เหลาน้ีเปนขอมูลในการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภค 
ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาที่ผลิตจาก
ประเทศญี่ปุนมีความนาเชื่อถือ รถยนตที่ผลิตจากประเทศ
เยอรมนีดีที่สุด หรือพิซซาของประเทศอิตาลีอรอยยอดเยี่ยม 
เปนตน (Yasin, Noor, & Mohamad, 2007; Fong & Burton, 
2008)
 นักวิจัยหลายทาน (Knight & Calantone, 2000; 
Ahmed et al., 2002; Pharr, 2006; Hamzaoui-Essoussi, 
2010; Koschate-Fischer, Diamantopoulos, & 
Oldenkotte, 2012) พบวา นอกจากภาพลกัษณของประเทศ
แหลงกําเนิดจะสงผลตอการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภคแลว 
ยังพบวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคอีกหลากหลายดาน 
ยกตัวอยางเชน การรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ (Essoussi & Merunka, 2007) คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ (Product’s Attribute) ทัศนคติของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑ (Consumer Attitude Towards a Product) 
การรับรูความเส่ียง (Perception of Risk) การรับรูคุณคา 
(Perceived Value) ของผลิตภัณฑ (Koschate-Fischer, 
Diamantopoulos, & Oldenkotte, 2012) ความพึงพอใจ
ของผูบริโภค (Consumer preference) และความตั้งใจซื้อ
ของผูบริโภค (Ahmed & d’Astous, 2008)
 การท่ีภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดสงผลกระทบ
ตอผูบริโภคในการประเมินผลิตภัณฑ อาจเกิดขึ้นไดเนื่องจาก
ประสบการณที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑหรือประเทศนั้นๆ ทั้ง
ในดานดีและไมดี ความรูเกี่ยวกับประเทศดังกลาว ความเชื่อ
ทางดานการเมือง หรือแนวโนมที่เชื่อมั่นวาประเทศของตน
ดีที่สุด เปนตน (Vrontis & Thrassou, 2007; Kumara & 
Canhua, 2009) ซึ่งในปจจุบันพบวา ผูบริโภคมักไมทราบถึง
ประเทศแหลงกําเนิดที่แทจริงของผลิตภัณฑ ซึ่งอาจทําให
ผูบริโภคเหลานั้นเกิดความเขาใจผิดหรือมีการรับรูเกี่ยวกับ
ประเทศแหลงกําเนิดที่แทจริงผิดไป ซึ่งขอคนพบนี้นับวามี
ความสําคัญมาก เพราะหากผูบริโภคมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑนั้นผิดไป ก็อาจจะทําให
ประเมนิผลติภณัฑมคีวามแตกตางจากกรณีทีท่ราบถงึประเทศ

แหลงกาํเนดิทีแ่ทจรงิของผลติภณัฑอยางถกูตอง (Balabanis 
& Diamantopoulos, 2011)
 ผูบรโิภคมกัใชขอมลูทัง้ทางดานสงัคม วฒันธรรม และ
ระบบเศรษฐกิจในการกําหนดตําแหนงความไววางใจสําหรับ
ประเทศตางๆ (Hamzaoui-Essoussi, 2010) ผลิตภัณฑที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศที่มีภาพลักษณที่ดีก็จะไดรับการ
ประเมินวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ซึ่งแตกตางจาก
ประเทศท่ีมีภาพลักษณในทางลบที่มักจะถูกประเมินวามี
คุณภาพตํา (Vrontis & Thrassou, 2007) นอกจากน้ี 
ผลิตภัณฑจากประเทศในกลุมอุตสาหกรรมมักจะไดรับการ
ยอมรับวามีคุณภาพและการออกแบบที่ดี ซึ่งก็จะสงผลตอไป
ยงัการประเมินคณุภาพของผลิตภณัฑอืน่ๆ ทีผ่ลติจากประเทศ
เหลานี้ไดดวยเชนกัน (Hamzaoui-Essoussi, 2010)
 งานวจิยัท่ีศกึษาการใชขอมลูของประเทศแหลงกาํเนดิ
หรอืขอมลูภาพลกัษณของประเทศแหลงกําเนดิในการประเมนิ
ผลิตภัณฑมีอยูเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของ 
Hui และ Zhou (2002) ท่ีศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 3 ตัว 
ไดแก การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑของผูบริโภค การรับรูคุณคา
ของผลิตภัณฑ และความต้ังใจซ้ือภายใตบริบทของประเทศ
แหลงกาํเนิด ผลการศึกษาพบวา ขอมลูเก่ียวกับประเทศแหลง
กําเนิดมีผลกระทบโดยตรงตอการประเมินคุณภาพของ
ผลติภัณฑโดยรวมและมีผลกระทบทางออมตอการรับรูคณุคา
ของผลิตภัณฑและความตั้งใจซื้อ นอกจากนี้ ความตั้งใจซื้อยัง
ไดรบัผลกระทบทางออมจากช่ือตราสินคา และปจจยัทางดาน
ราคาอีกดวย อยางไรก็ตาม นกัวจิยัพบวาประเทศแหลงกาํเนดิ
และชือ่ตราสนิคาไดสงผลกระทบตอการประเมนิคุณภาพของ
ผลิตภัณฑโดยรวมที่ไมแตกตางกัน 
 งานวิจัยท่ีศึกษาการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภค
ประเทศตางๆ เชน งานวิจัยของ Sohail (2005) ที่ศึกษาเก่ียว
กับประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศ
เยอรมนี โดยเนนในเรื่องการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภค
ชาวมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคชาวมาเลเซียรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑผานทางหนังสือพิมพและนิตยสาร
มากที่สุด โดยพบวาผูบริโภคชาวมาเลเซียประเมินผลิตภัณฑ
ประเภทรถยนตที่ผลิตจากประเทศเยอรมนีวาเปนผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพมากท่ีสุด เชนเดียวกับงานวิจัยของ Hanzaee 
(2008) ที่ศึกษาบทบาทของประเทศแหลงกําเนิดในการ
ประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภคชาวอิหรานสําหรับผลิตภัณฑ
จาก 5 ประเทศ ซึ่งไดแก ญี่ปุน เยอรมนี ฝรั่งเศส เกาหลีใต 
และจีน ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคชาวอิหราน
ที่มีตอผลิตภัณฑจากประเทศตางๆ มีความแตกตางกันตาม
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ประเทศแหลงกําเนิด ยกตัวอยางเชน ผูบริโภคจะมีความ
ชื่นชอบผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานท่ีผลิต
จากประเทศญ่ีปุน สวนผลิตภัณฑทางดานสุขภาพหรือเคร่ือง-
สําอาง พวกเขาจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีผลิตจากประเทศ
ฝรั่งเศสมากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศเยอรมนี และญ่ีปุน 
ตามลําดบั สวนผลิตภณัฑประเภทรถยนต ผูบรโิภคจะใหความ
สําคัญกับรถยนตที่มาจากประเทศเยอรมนีเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือรถยนตที่ผลิตจากประเทศญ่ีปุนและประเทศ
ฝรั่งเศสตามลําดับ เปนตน ซึ่งหากประเทศแหลงกําเนิดของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ มีภาพลักษณในทางลบก็จะสงผลใหผูบริโภค
ประเมินผลิตภัณฑนั้นไปในทางลบเชนเดียวกัน นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังพบวา ตวัแปรทางดานประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ เพศ ระดับการศึกษาและรายได ไดสงผลตอการรับรู
ประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑเชนกัน โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยในอดีตที่ Schooler (1971) และ Bilkey และ Nes 
(1982) ไดศึกษาไว โดยพบวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา
จะประเมินคณุภาพของผลิตภณัฑทีผ่ลติจากตางประเทศดีกวา
ผลิตภณัฑทีผ่ลิตภายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีมอีายุ
นอยกวา สวนผูบริโภคเพศหญิงจะประเมินหรือใหคะแนน
ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากตางประเทศสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูบริโภคเพศชาย ทั้งนี้ ผูบริโภคที่มีการศึกษาในระดับสูง
จะประเมินหรือใหคะแนนผลิตภณัฑทีผ่ลติจากตางประเทศสูง
กวาคนท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีตาํกวา และผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง
มีแนวโนมที่จะยอมรับผลิตภัณฑจากตางประเทศมากกวาคน
ที่มีรายไดตํากวา
 งานวิจัยของ Lee และ Lee (2009) ศึกษาผลของ
ประเทศแหลงกําเนิดที่มีตอการประเมินผลิตภัณฑและความ
ตั้งใจซื้อโดยการพิจารณาจากบทบาทของความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ผลติภณัฑสงูจะไดรบัอทิธพิลจากประเทศแหลงกาํเนดิในการ
ประเมินผลิตภัณฑนอยกวาผูบริโภคท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑตํา เนื่องจากผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
นั้นเปนอยางดี มักจะประเมินผลิตภัณฑจากขอมูลที่เกี่ยวกับ
ลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑนั้น มากกวาขอมูลที่
อธิบายถึงแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑนั้น สวนผูบริโภคท่ีมี
ความรูในผลิตภัณฑนั้นไมมากหรือขาดความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑนั้น จะไมถูกกระตุนดวยขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะ
หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ผูบริโภคเหลาน้ีจึงใชขอมูลใน
ดานอื่นๆ มาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงขอมูลภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกาํเนิดของผลิตภณัฑดวย เนือ่งจากทัศนคติ
ของผูบริโภคที่ไมคอยมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ จะไม

คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา หากไดรับขอมูลท่ีมี
ลักษณะเปนขอความเชิงเชิญชวน หรือเปนขอมูลอื่นๆ 
ประกอบกับตัวผลิตภัณฑก็จะทําใหพวกเขาสามารถตัดสินใจ
ไดงายมากยิ่งข้ึน
 นอกจากงานวจิยัทีศ่กึษาภาพลกัษณของประเทศแหลง
กาํเนดิท่ีมผีลตอการประเมนิผลิตภณัฑดงัทีก่ลาวมา ยงัพบวา
มงีานวจิยัทีศ่กึษาภาพลักษณของประเทศแหลงกาํเนดิรวมกบั
ตวัแปรอ่ืนๆ ทีม่ผีลตอการประเมินผลิตภณัฑดวย ยกตัวอยาง
เชน งานวิจยัของ Ahmed et al. (2004) ทีศ่กึษาทัศนคติของ
ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑที่มีความเก่ียวพันตําในประเทศ
อตุสาหกรรมใหมอยางประเทศสิงคโปร โดยศึกษาอิทธิพลภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิดที่มีตอราคาและตราสินคา 
เมือ่ผูบรโิภคนาํไปใชในการประเมินผลติภัณฑประเภทอาหาร 
ซึง่ไดแก กาแฟและขนมปงทีม่กีารผลติท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดมีบทบาทคอนขางนอยในการประเมินผลิตภัณฑ
ที่มีความเก่ียวพันตํา และการท่ีผูบริโภคชาวสิงคโปรมี
ความช่ืนชอบผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศของตัวเอง ก็อาจ
เนื่องมาจากความคุนเคยที่มีตอผลิตภัณฑที่สามารถหาซื้อ
และพบเห็นไดงายตามรานคาและโฆษณาตางๆ ภายใน
ประเทศ หรอือาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑภายในประเทศมีราคา
ทีถ่กูกวาเพราะไมตองเสยีคาภาษ ีหรอืขึน้กับอตัราแลกเปลีย่น
ที่มีความผันผวนนั่นเอง 
 สวน Josiassen, Lukas, และ Whitwell (2008) ได
ศึกษาความคุนเคยท่ีมีตอผลิตภัณฑ (Product Familiarity) 
และความเกี่ยวพันของผลิตภัณฑ (Product Involvement) 
ที่มีตอภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดในการประเมิน
ผลิตภัณฑของผูบริโภค และเน่ืองจากในปจจุบันที่พบวา
ผลิตภัณฑหนึ่งช้ินอาจมีแหลงกําเนิดมากกวา 1 แหลง เชน 
มีการออกแบบในประเทศ X และมีการผลิตในประเทศ Y 
เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดใหความสอดคลองของแหลง
กําเนิดของผลิตภัณฑ (Product Origin Congruency) ซึ่ง
หมายถึง ระดับของความสอดคลองระหวางแหลงกําเนิดใน
ดานตางๆ ของผลิตภัณฑเปนตัวแปรควบคุม ผลการศึกษา
พบวา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดมีผลในทางบวก
ตอการประเมินผลิตภัณฑ การรับรูดานคุณภาพ และ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผูบริโภค ซ่ึงโดยทั่วไป การใชภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิดในการประเมินผลิตภัณฑ
สามารถพบไดในสองกรณไีดแก กรณแีรกคอืการใชภาพลกัษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดในรูปแบบของ “Halo” ในการ
ประเมินผลิตภัณฑ โดยมีการคาดการณวา ภาพลักษณของ
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ประเทศแหลงกําเนิดท่ีมตีอการประเมินผลิตภัณฑจะแข็งแกรง
มากเมื่อผูบริโภคไมมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑ โดยหาก
ผูบรโิภคมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑนอยเพียงใด ภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดก็จะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเทานั้น 
สวนกรณีทีส่องคือการใชภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดใน
รูปแบบของ “Summary Cue” ในการประเมนิผลติภณัฑ โดย
มกีารคาดการณวาภาพลักษณของประเทศแหลงกาํเนดิทีม่ตีอ
การประเมินผลิตภัณฑจะแข็งแกรงมากเมื่อผูบริโภคมีความ
คุนเคยกับผลิตภัณฑเปนอยางดี โดยหากผูบริโภคมีความ
คุนเคยกบัผลิตภัณฑมาก ภาพลกัษณของประเทศแหลงกําเนดิ
ก็จะถูกนําใชในการประเมินผลิตภัณฑเพราะผูบริโภคจะใช
ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดเปนตัวชี้วัดผลงานของ
ผลิตภณัฑนัน่เอง ซึง่การศึกษาน้ีไดแสดงผลออกมาในกรณีแรก 
ดังนั้นจึงพบวา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดจะมี
ความสําคัญในการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภคในกรณีที่
ผูบริโภคไมมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑนั้น 
 สวนดานของความเก่ียวพันของผลิตภัณฑพบไดสอง
กรณีเชนกัน โดยกรณีแรกคือ การใชภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดในรูปแบบของ “Salient and Easily Accessible 
Cue” ในการประเมินผลิตภัณฑ โดยมีการคาดการณวาหาก
ผลิตภัณฑมีความเก่ียวพันกับผูบริโภคตํา ภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดจะไดรับความเชื่อมั่นสูง สวนกรณีที่สอง
คอื การใชภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนดิในรปูแบบของ 
“Supplementary Cue” ในการประเมินผลิตภัณฑ โดยมี
การคาดการณวาหากผลติภณัฑมคีวามเกีย่วพนักบัผูบรโิภคสูง 
ผูบริโภคกจ็ะใชภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนดิเปนขอมลู
เพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑมากข้ึน ซึ่งการศึกษาน้ีไดแสดงผล
ออกมาในกรณีแรก ดังน้ันจึงพบวา ภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดจะมีความสําคัญในการประเมินผลิตภัณฑของ
ผูบริโภคในกรณีที่ผูบริโภคมีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑตํา 
นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริโภคจะใชภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดในการประเมินผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑมีความ
สอดคลองของแหลงกําเนิดสูง และในขณะเดียวกัน ผูบริโภค
มักไมใชภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดในการประเมิน
ผลิตภัณฑในกรณีที่ผลิตภัณฑมีความสอดคลองของแหลง
กําเนิดตํา

งานวิจัยดานภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดกับ
ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค
 การท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑโดยพิจารณาเพียง
ลักษณะภายนอกอาจสงผลใหการประเมินผลิตภัณฑของ

ผูบริโภคไมสมบูรณ ดังนั้น ผูบริโภคจึงอาจใชภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดในการประเมินผลิตภัณฑจนกระทั่งใน
ข้ันตอนของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ (Zhang, 1996) ซ่ึงภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดนับเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภค เพราะนอกจากจะมีอทิธิพลตอการประเมินผลิตภัณฑ
ทีผ่ลติจากประเทศน้ันๆ แลว ยงัพบวาภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดยังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคโดย
ชวยลดความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค รวมท้ัง
สงผลตอความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคและนําไปสูคุณคาตราสินคา 
ในทายที่สุด (Yasin, Noor, & Mohamad, 2007; Souiden, 
Pons, & Mayrand, 2011) 
 มีงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนดิทีม่ตีอความตัง้ใจซือ้ของผูบรโิภค ยกตวัอยางเชน 
งานวิจัยของ Lin และ Chen (2006) ที่ศึกษาอิทธิพลภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิด ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
และความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑที่มีตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ผลการศึกษาพบวาตัวแปรทั้งสามตัวตางก็มีความ
สัมพันธทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดจะมีผลกระทบทางบวกตอการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคภายใตความเก่ียวพันกับผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน 
และในทํานองเดียวกัน ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑจะมีผล
กระทบทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคภายใตความ
เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑที่แตกตางกันเชนกัน โดยหากมีความ
เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑสูงก็จะยิ่งสงผลใหการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคอยูในระดับสูง ในขณะท่ี Prendergast, Tsang, และ 
Chan (2010) ศึกษาอิทธิพลของประเทศแหลงกําเนิดและ
ความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑที่มีตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 
โดยเลอืกศกึษาประเทศแหลงกาํเนดิในมติขิองประเทศเจาของ
ตราสินคา (Country of Brand: COB) ผลการศึกษาพบวา 
ประเทศเจาของตราสินคามีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือของ
ผูบริโภคในกรณีที่ผูบริโภคมีความเก่ียวพันกับผลิตภัณฑใน
ระดับตํา และประเทศของตราสินคาจะไมมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจซื้อของผูบริโภคในกรณีที่ผูบริโภคมีความเกี่ยวพันกับ
ผลิตภัณฑในระดับสูง 
 Wang และ Yang (2008) พบวา เมื่อผูบริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑ ความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคอาจจะไมไดถูกกระตุน
โดยการรับรูในตราสินคา (Brand Perception) เพียงอยางเดียว 
แตภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดอาจจะสงผลทางตรง
ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคและมีอิทธิพลทางออมตอผล
กระทบของบุคลิกภาพตราสินคาที่มีตอความต้ังใจซ้ือของ
ผูบริโภค ดังนั้น นักวิจัยทั้งสองทานจึงไดศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางบุคลิกภาพตราสินคา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด 
และความตั้งใจซ้ือของผูบริโภคภายใตบริบทอุตสาหกรรม
รถยนตของประเทศจีน ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพตราสินคา
และภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด สงผลทางบวกตอ
ความต้ังใจซ้ือของผูบริโภค นอกจากน้ียังพบวา ภาพลักษณ
ของประเทศแหลงกําเนิดในเชิงบวก ทําหนาที่เปนตัวแปร
กํากับ (Moderator) ระหวางบุคลิกภาพตราสินคากับความ
ตั้งใจซ้ือของผูบริโภค โดยหากผลิตภัณฑมีภาพลักษณของ
ประเทศแหลงกําเนิดเชิงบวก ก็จะสงผลใหความต้ังใจซื้อของ
ผูบริโภคมมีากขึน้เมือ่ผลติภณัฑนัน้มบีคุลกิภาพตราสนิคาเชงิ
บวกดวยเชนกัน และในทํานองเดียวกัน หากผลิตภัณฑมีภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิดเชิงลบ ก็จะสงผลใหความ
ตัง้ใจซ้ือของผูบรโิภคลดนอยลงเม่ือผลิตภัณฑนัน้มบีคุลกิภาพ
ตราสินคาเชิงลบ
 Diamantopoulos, Schlegelmilch, และ 
Palihawadana (2011) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาพ
ลักษณของประเทศแหลงกําเนิดและภาพลักษณตราสินคา 
(Brand Image) ที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือของผูบริโภค 
ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด
มีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคทางออม โดยท่ีภาพ
ลกัษณของประเทศแหลงกําเนดิจะมีอทิธิพลตอความต้ังใจซ้ือ
ของผูบรโิภคผานภาพลกัษณตราสนิคา สวน Souiden, Pons, 
และ Mayrand (2011) ศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ
ประเทศและภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนดิทีม่ตีอความ
ไมแนนอน (Uncertainty) ความปรารถนา (Aspiration) และ
ความตัง้ใจซือ้ของผูบรโิภค สาํหรบัผลติภณัฑทีม่เีทคโนโลยสีงู 
ซึ่งผูวิจัยเลือกศึกษาโทรศัพทมือถือแบล็คเบอร่ี ผลการศึกษา
พบวา หากประเทศดังกลาวมีภาพลักษณประเทศและ
ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดเชิงบวก ภาพลักษณ
ประเทศและภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดจะชวยลด
ความไมแนนอนของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ และในขณะ
เดยีวกนักจ็ะชวยเพ่ิมความปรารถนาในตัวผลติภณัฑและความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
 นอกจากน้ี Sinrungtam (2013) ไดศึกษาผลกระทบ
มิติของประเทศแหลงกําเนิดที่มีตอความต้ังใจซ้ือรถยนต
ประหยัดพลังงาน (Eco Car) ของกลุมผูบริโภคชาวไทยท่ีตัง้ใจ
จะซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน ผลการศึกษาพบวา มิติดาน
ตางๆ ของประเทศแหลงกําเนิดซึ่งไดแก ประเทศที่รวมถือ
กรรมสทิธิ ์ประเทศผูผลิต (Country of Manufacture: COM) 
ประเทศที่เปนแหลงของสวนประกอบ และประเทศเจาของ
ตราสนิคามอีทิธิพลตอการประเมนิคณุภาพผลติภณัฑรถยนต

ประหยดัพลงังาน โดยทีก่ารประเมนิคณุภาพผลติภณัฑนีไ้ดสง
ผลไปยังความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ทั้งนี้ยังพบวา ประเทศ
ผูผลติและประเทศท่ีเปนแหลงของสวนประกอบสงผลตอการ
รับรูถึงคุณคาของผลิตภัณฑ (Product Value) ซึ่งก็สงผลตอ
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคดวยเชนกัน
 สวนงานวิจัยที่ศึกษาภาพลักษณของประเทศแหลง
กําเนิดกับความตั้ งใจ ซ้ือของผูบริ โภคในประเทศไทย 
ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ (2552) 
ทีศ่กึษาอิทธพิลของประเทศแหลงกาํเนดิทีม่ตีอความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวพันสูงของผูบริโภคชาวไทย ผลการ
ศึกษาพบวา ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑที่มี
ความเกี่ยวพันสูง เชน ผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอร 
ผลิตภัณฑประเภทโทรศัพทมือถือ และผลิตภัณฑประเภท
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน จะขึ้นอยูกับประเทศแหลงกําเนิด 
และภาพลักษณของผลิตภัณฑที่มาจากประเทศแหลงกําเนิด 
โดยหากผลิตภณัฑนัน้ผลติจากประเทศท่ีมคีวามเช่ียวชาญดาน
การผลิต หรือมีเทคโนโลยีสูง ความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคก็จะสูง 
ในขณะเดียวกันหากพบวาภาพลักษณของผลิตภณัฑนัน้มทีีม่า
จากประเทศแหลงกําเนิดท่ีมีความนาเชื่อถือ ก็จะสงผลให
ความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคสูงดวยเชนกัน หรืองานวิจัยของ
ณัฐนันท โปษกะบุตร (2553) ศึกษาการรับรูเก่ียวกับประเทศ
แหลง กําเนิดที่มีตอทัศนคติและความตั้ ง ใจ ซ้ือเสื้อผา
แบรนดเนมไทยซ่ึงไดแกตราสินคา ESPADA, PENA HOUSE 
และ FLYNOW โดยแยกกลุมตวัอยางซึง่เปนประชากรหญงิใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมพีฤติกรรมชอบซ้ือผลิตภัณฑทีม่รีาคา
สูงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูที่รูและกลุมผูที่ไมรูวาตราสินคา
ทั้งสามตราน้ีมีประเทศแหลงกําเนิดคือประเทศไทย ผลการ
ศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีรูวาตราสินคา FLYNOW มีประเทศ
แหลงกําเนิดคือ ประเทศไทยจะมีทัศนคติท่ีสูงกวาผูบริโภคกลุม
ที่ไมรู ในขณะที่ไมพบความแตกตางในตราสินคาอีกสองตรา
อยางมีนัยสําคัญ สวนความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคพบวา 
ผูบริโภคท่ีรูวาตราสินคา PENA HOUSE มีประเทศแหลง
กําเนิดคือประเทศไทย จะมีความตั้งใจซ้ือที่ตํากวาผูบริโภค
กลุมที่ไมรู ในขณะที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน
ตราสินคาอีกสองตรา
 จากการยกตวัอยางงานวิจยัตางๆ ทีก่ลาวมาในขางตน
พบวา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดเปนตัวแปรที่
สําคัญ เพราะไมวาจะศึกษาในดานการรับรูหรือทัศนคติของ
ผูบริโภคหรือศึกษารวมกับตัวแปรตัวอื่นๆ ก็ลวนแตสงผล
กระทบตอการประเมินผลิตภัณฑของผูบริโภคท้ังส้ิน นอกจากน้ี
ยังพบวาภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดไดสงผล



73    ปที่ 34 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

กระทบทั้งทางตรงและทางออมตอความตั้งใจซ้ืออีกดวย (ผลสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดแสดงในตารางที่ 1) ดังนั้น
จงึอาจกลาวไดวา ตวัแปรภาพลักษณของประเทศแหลงกาํเนดิเปนตัวแปรท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจัยในอนาคตตอไป 
โดยอาจศกึษาอทิธพิลของตวัแปรทีส่งผลถงึภาพลกัษณของประเทศแหลงกาํเนดิ เชน ภาพลกัษณของประเทศ (Country Image) 
การพูดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technology) เปนตน หรือการเลือกศึกษาอิทธิพล
ของภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดที่อาจสงผลตอตัวแปรตัวอื่นๆ เชน การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) 
ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) เปนตน หรืออาจเลือกศึกษาความแตกตางของอิทธิพลของภาพลักษณของประเทศ
แหลงกําเนิดท่ีสงผลตอตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน เชน ผูบริโภคท่ีมีชวงอายุตางกัน มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
หรอืมรีะดับรายไดทีแ่ตกตางกัน เปนตน นอกจากน้ียงัอาจนําตวัแปรภาพลักษณของประเทศแหลงกาํเนิดไปศึกษาในบริบทดาน
อื่นๆ เพิ่มเติมไดอีกเชน ดานการทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและยงัชวยขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวแปรภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน
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มีผลกระทบทางออมตอการรับรูคุณคา
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รถยนตที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี
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กว า ผู บ ริ โภคที่ มี ค ว ามรู เ กี่ ย ว กับ
ผลิตภัณฑตํา
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ตารางที่ 1 ผลสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม (ตอ)

ชื่อผูแตง ป ชื่อเรื่อง ประเภท
งานวิจัย ผลงานวิจัย

Prendergast, Tsang, 
และ Chan

2010 The Interactive Infl uence of Country 
of Origin of Brand and Product 
Involvement on Purchase Intention

ปริมาณ ประเทศเจาของตราสินคามีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคในกรณีที่
ผูบรโิภคมีความเกีย่วพนักบัผลติภณัฑใน
ระดับตํา และจะไมมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจซื้อของผูบริโภคในกรณีที่ผูบริโภค
มคีวามเกีย่วพนักบัผลิตภัณฑในระดบัสงู 

D iamantopoulos , 
Schlegelmilch, และ 
Palihawadana

2011 The Relationship Between Country-
of-Origin Image and Brand Image as 
Drivers of Purchase Intentions: 
A Test of Alternative Perspectives

ปริมาณ ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด
มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค
โดยทางออม (ผานทางภาพลักษณ
ตราสินคา)

Souiden, Pons, และ 
Mayrand

2011 Marketing High-Tech Products in 
Emerging Markets: The Differential 
Impacts of Country Image and 
Country-of-Origin’s Image

ปริมาณ มิติดานตางๆ ของประเทศแหลงกําเนิด
มีอิทธิพลตอการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑรถยนตประหยัดพลังงาน 
โดยที่การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑนี้
ไดสงผลไปยังความต้ังใจซือ้ของผูบริโภค

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 การทําธุรกิจระหวางประเทศและธุรกิจระดับโลกให
ประสบความสาํเรจ็ พบวาสิง่ทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะชวยสรางและ
ดํารงไวซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 
Advantage) ก็คือภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดของ
ผลิตภัณฑ อิทธิพลของภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด
ของผลิตภัณฑตอการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจึงมี
ความสําคัญในการตลาดระหวางประเทศเปนอยางมาก จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีศ่กึษาภาพลกัษณของประเทศแหลง
กําเนิดที่สงผลตอการประเมินผลิตภัณฑ และความตั้งใจซื้อ
ของผูบริโภค อาจสรุปไดวาโดยท่ัวไปผูบริโภคจะใหความ
สําคัญกับภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิด ซึ่งหาก
ผลติภณัฑดงักลาวมีภาพลักษณของประเทศแหลงกาํเนิดดาน
บวก ก็จะสงผลใหผูบริโภคประเมินผลิตภัณฑในระดับสูงและ
สงผลใหความต้ังใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ สูงดวยเชนกัน 
นอกจากน้ียงัพบวาผูบรโิภคจะช่ืนชอบในผลิตภณัฑทีผ่ลติจาก
ประเทศตนเองมากท่ีสดุ และรองลงมาคือผลิตภณัฑทีผ่ลติจาก
ตางประเทศท่ีมีภาพลักษณที่ดี ซึ่งการท่ีผูบริโภคจะมีความ
ชื่นชอบตอผลิตภัณฑภายในประเทศไดนั้น ธุรกิจตองทําให
ผูบริโภครับรูวาผลิตภัณฑภายในประเทศมีราคาไมแพง 

ผลิตภัณฑมีคุณภาพ ตราสินคาเปนที่ยอมรับ มีการออกแบบ
และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ชื่อเสียงดานการผลิต
ของประเทศหน่ึงๆ สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ซึง่
ประเทศดงักลาวนัน้กค็วรพยายามปรบัปรงุใหเกดิการยอมรบั
ในระดับโลกเพราะหากคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ขาดหายไป
ก็อาจสงผลใหผูบริโภคชื่นชอบผลิตภัณฑที่ผลิตจากตาง
ประเทศมากกวา 
 การรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑหนึ่งๆ มักจะมี
ความแตกตางกัน หากผลิตภัณฑดังกลาวนั้นมาจากประเทศ
แหลงกาํเนดิทีม่ภีาพลกัษณทีต่างกนั ภาพลกัษณทางบวกของ
ประเทศแหลงกําเนดิจะสามารถชดเชยหรอืสงเสรมิตราสนิคา
ที่ยังไมเติบโตใหกลายเปนตราสินคาที่เปนที่รูจักได ในขณะที่
ภาพลักษณทางลบก็อาจจะเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางการกาวเขาสู
การแขงขันทางการตลาดและการวางตําแหนงทางการตลาด
เชนกัน ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจควร
คํานึงถึงการปรับเปล่ียนและประยุกตกลยุทธตางๆ ให
สอดคลองกบัเงือ่นไขของประเทศทีเ่ปนคูคา เนือ่งจากผูบริโภค
ที่แมจะอยูตางสถานที่กันและมีความตองการสิ่งท่ีเปน
มาตรฐานเบ้ืองตนเหมือนกัน แตก็มีความตองการผลิตภัณฑ
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หรือบริการท่ีมีความเปนเอกลักษณ รวมท้ังมีความช่ืนชอบท่ีแตกตางและหลากหลาย นอกจากนั้น ธุรกิจควรตระหนักและให
ความสําคัญกับขอมูลของประเทศแหลงกําเนิดและโครงสรางอื่นๆ ของประเทศแหลงกําเนิด เชน ประเทศผูประกอบ ประเทศ
ผูออกแบบ ประเทศของสวนประกอบ รวมทัง้ภาพลกัษณของประเทศแหลงกําเนดิดวย เพราะสิง่เหลานีส้ามารถสงผลตอทศันคติ
ของผูบริโภคทีม่ตีอผลติภณัฑ การประเมินผลติภณัฑ และความตัง้ใจซือ้ของผูบรโิภคได ซึง่ในบางกรณธีรุกจิพงึตองเขาใจพฤตกิรรม
ของผูบริโภคใหละเอียดมากย่ิงขึ้น เชน ผูบริโภคชาวจีนมีมุมมองเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุนดานบวก โดยเห็นวา
ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี แตเหตุการณประวัติศาสตรทําใหผูบริโภคชาวจีนหลีกเล่ียงการซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศญ่ีปุนโดย
สนับสนุนผลิตภัณฑจากแหลงอื่นๆ มากกวา เปนตน และหากในกรณีที่ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดอยูในทิศทางลบ 
ธุรกิจก็อาจจะพิจารณาปรับเปล่ียนประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑใหเปนประเทศท่ีไดรับการยอมรับ เพราะถึงแมวา
ตราสินคาของธุรกิจจะแข็งแกรงเพียงใดก็ตาม แตก็จะไมสามารถชดเชยใหภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดดูดีข้ึนได นอกจากน้ี
การสรางความคุนเคยระหวางผูบริโภคกับผลิตภัณฑก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผลิตภัณฑไดรับความนิยมหรือความสนใจ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําตราสินคาได โดยธุรกิจควรเนนการสื่อสารกับผูบริโภคท้ังการโฆษณาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือการสื่อสารใหผูบริโภครับรูถึงภาพลักษณประเทศท่ีดี หรืออาจใชความเปนพันธมิตรทางธุรกิจในการสรางความ
รวมมือระหวางกัน เชน ประเทศไตหวันมีคุณภาพดานการประกอบ สวนประเทศญ่ีปุนมีคุณภาพดานการออกแบบ หาก
สองประเทศน้ีรวมมือกนักจ็ะย่ิงตอกยาํใหผูบรโิภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน เปนตน และจะชวยสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑใหดีขึ้นในมุมมองของผูบริโภคอีกดวย   
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