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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบ: การทบทวนวรรณกรรม

Factors Influencing Attitudes and Intention 
to Purchase Counterfeit Products: Literature Review 
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บทคัดยอ
 สนิคาเลียนแบบเปนธุรกิจขนาดใหญทีม่แีนวโนมเพ่ิมข้ึนระดับสูงท้ังการผลติ การจัดจําหนาย และการบรโิภคทําใหสนิคา
เลียนแบบเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และแมจะมีความพยายามปกปองผลิตภัณฑและทรัพยสิน
ทางปญญาจากการปลอมแปลง รวมถึงการออกกฎหมายจากภาครฐัเพือ่ลดการละเมดิลิขสิทธ์ิ แตปญหาการบรโิภคสินคาเลยีน-
แบบของผูบริโภคกลับเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยลักษณะเฉพาะบุคคลดานการตระหนักถึง
ความคุมคา การแสวงหาความแปลกใหม การยึดมั่นในความชอบธรรม ความพึงพอใจสวนบุคคล และการบริโภคเพื่อสถานภาพ 
รวมถึงปจจยัทางสงัคมคือ การคลอยตามขอมลูจากกลุมอางอิง และการซ้ือสนิคาตามบรรทดัฐานของสงัคม เปนตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ  ทั้งนี้งานวิจัยสวนใหญพบวา ทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายความตั้งใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค

คําสําคัญ: สินคาเลียนแบบ ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ ความตั้งใจซื้อ

Abstract
 At present, counterfeit products have become a big business of which its production, distribution, and 
consumption are increasing constantly. It is a global problem affecting a wide range of economic systems. 
Although there are several legal measures against the violation of copyrighted work and intellectual property 
right, counterfeit product consumption is still growing. From the review of literature, important variables 
that infl uence attitudes and intention to purchase counterfeit products are a) personality factors including 
value consciousness, novelty seeking, integrity, personal gratifi cation, and status consumption; and b) social 
factors including information susceptibility and normative susceptibility. Most of the studies also show that 
attitude is the most important variable in predicting consumers’ intention to purchase counterfeit products.
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บทนํา
 ก า รปลอมแปล งห ร ื อ ก า ร เ ล ี ย น แบบส ิ น ค  า
(Counterfeiting) และการละเมิดลขิสทิธิเ์ปนธรุกจิขนาดใหญ 
(Ang, Cheng, Lim, & Tambyah, 2001) ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ระดบัสงูทัง้การผลติ การจดัจาํหนาย และการบรโิภค (Norum 
& Cuno, 2011) ทําใหสินคาเลียนแบบเปนปญหาสําคัญ
ทั่วโลกเพราะมีการเติบโตมากขึ้นทั้งในประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศท่ีพัฒนาแลว (de Matos, Ituassu, & Rossi, 
2007) โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียถือไดวาเปน
ประเทศที่มีการเลียนแบบสินคาและละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญามากท่ีสุด (Cheung & Prendergast, 2006)
 การละเมิดทรัพยสินทางปญญามักจะเก่ียวของกับ
สินทรัพยที ่จ ับตองไมได (Intangible Assets) แตเปน
สวนสําคัญดานคุณคา (Equity) ของบริษัทที่ไดลงทุนจํานวน
มากไปกับการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการ
ตราสินคาใหมีคุณภาพสูง มีความนาเช่ือถือ และมีลักษณะ
พิเศษ ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะปองกันการเลียนแบบสินทรัพยที่
จับตองไมไดเหลานี้ (Staake, Thiesse, & Fleisch, 2009)
 การเลียนแบบและการปลอมแปลงสินคาเปนปญหาใหญ
ในหวงโซอปุทานมากขึน้อยางตอเนือ่ง และเปนปญหาสงัคมที่
ฝงรากลึกจนสงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ (Phau & Teah, 
2009) โดยเฉพาะกับผูผลิตสินคาถูกกฎหมาย เพราะสินคา
เลียนแบบจะลดอัตรากําไร และทําลายชื่อเสียงของเจาของ
ตราสินคา (Wee, Ta, & Cheok, 1995)  รวมทั้งทําลายมูลคา
ของเครือ่งหมายการคาของสนิคาของแท และในบางผลติภณัฑ
ยังสงผลตอสวัสดิภาพของผูบริโภค (Stevenson & Busby, 
2015)  สินคาเลียนแบบจึงเปนปญหารายแรงที่สงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมจํานวนมากทั ่วโลก (Bloch, Bush, & 
Campbell, 1993) และแมนักการตลาดจะตอสูเพื่อปกปอง
ผลิตภัณฑและทรัพยสินทางปญญาของบริษัทจากการ
เลียนแบบ รวมถึงภาครัฐพยายามออกกฎหมายเพ่ือลดการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิและลดการสนับสนุนสินคาเลียนแบบ  (Chaudhry
& Stumpf, 2011) แตปญหาการบริโภคสินคาเลียนแบบ
กลับไมไดลดลง แตเพิ่มจํานวนมากขึ้น
 เหตุผลสําคัญที่ทําใหธุรกิจสินคาเลียนแบบเติบโตและ
แพรกระจาย  สวนหน่ึงเปนเพราะอตัรากาํไรระดับสงูและการ
เพ่ิมขึ้นจากความตองการของผูบริโภค (Ang et al., 2001; 
Bian & Moutinho, 2011)  เนื่องจากสินคาเลียนแบบมักให
ผลประโยชนและสามารถใชงานไดใกลเคียงกับสินคาของแท 
แตมรีาคาตาํกวาครึง่  จงึทาํใหไดรบัความนยิมระดบัสงู (Phau 
& Teah, 2009)  ดังนั ้น ปจจัยดานราคาจึงถือเปนความ

ไดเปรยีบอยางมากของสนิคาเลยีนแบบ (Bloch et al., 1993) 
แตขณะเดียวกันราคาก็ไมใชปจจัยเดียวท่ีมีอิทธิพลตอการ
ซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค (Teah, Phau, & Huang, 
2015)  นอกจากนี้ ยังพบวาปจจุบันสินคาเลียนแบบเปนที่
ยอมรับมากข้ึน การบริโภคจึงเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด และ
แมวาผูบริโภคจะรับรูและชื่นชอบตราสินคาของแทมากกวา
สินคาเลียนแบบหลายดาน (Bian & Moutinho, 2011) และ
สวนใหญรับรูวาสินคาเลียนแบบผิดกฎหมาย (Ang et al., 
2001) แตผูบริโภคก็ยังมีความต้ังใจซ้ือสินคาเลียนแบบ
ในระดับสูง  ดังนั ้น บทความนี้จึงมุ งนําเสนอการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและความ
ตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบของผูบริโภค เพราะผูบริโภคเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการผลิตและการแพรกระจายของสินคา
เลียนแบบเติบโตในระดับสูง  โดยมุงศึกษาปจจัย 2 ดาน ที่
สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ อิทธิพลจาก
ลกัษณะเฉพาะบคุคล (Personality Infl uences) และอทิธิพล
จากปจจัยทางสังคม (Social Infl uences) โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้จะชวยใหเขาใจปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
ความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบของผูบริโภค รวมทั้งสามารถ
นาํไปสูการพฒันากรอบแนวคดิ และเปนแนวทางในการศกึษา
วิจัยเพ่ือลดความตองการซ้ือหรือควบคุมการบริโภคสินคา
เลียนแบบของผูบริโภคตอไป

สินคาเลียนแบบ (Counterfeit Products) 
 Chaudhry และ Stumpf (2011)  ใหความหมาย
สินคาเลียนแบบไววา หมายถึงการผลิตหรือกระจายสินคาที่
ไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับการคุมครองตามสิทธิแหง
ทรพัยสนิทางปญญา ไมวาจะเปนเคร่ืองหมายการคา สทิธบิตัร 
หรอืสขิสทิธิ ์ซึง่ใกลเคยีงกบัความหมายของ Bloch และคณะ 
(1993)  ที่อธิบายไววา สินคาเลียนแบบหมายถึง สินคาที่ทํา
สําเนาเคร่ืองหมายการคาหรือสําเนาสินคาที่มีลิขสิทธ์ิของ
ผูอืน่โดยไมไดรบัอนุญาต ทาํใหเจาของสินคาของแทมยีอดขาย
ลดลง  สวนสนิคาเลยีนแบบเคร่ืองหมายการคา (Counterfeit 
Trademark Goods) จะหมายถึงสินคาที่นําองคประกอบ
ทุกประเภทของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนของผูอื่น
มาใช  โดยไมมกีารดัดแปลงและไมไดรบัอนญุาต ขณะทีส่นิคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Copyright Goods) จะเปนสินคาที่
ละเมิดลิขสิทธิ์และเก่ียวของกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
(World Trade Organization, 1994, cited in Staake et 
al., 2009)  ซึ่งหมายถึง การทําสําเนา การผลิตซํา หรือการ
บนัทึกภาพ เสยีง หรอืเนือ้หาจากตนฉบบัโดยไมไดรบัอนญุาต
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ทางกฎหมาย  ดังนั้น สินคาละเมิดลิขสิทธิ์จึงมักใชกับการ
ปลอมแปลงสินคาประเภทซอฟตแวร วิดีโอ หรือเนื้อหาสื่อ 
เชน  การบนัทกึเพลงหรอืภาพยนตร (Cheung & Prendergast, 
2006; Phau & Teah, 2009)  สําหรับความหมายของการคา
สินคาเลียนแบบ (Counterfeit Trade)  จะหมายถึง การคาขาย
สินคาท่ีนําการออกแบบ (Design) เคร่ืองหมายการคา 
(Trademark)   โลโก (Logo)  ชื่อบริษัท (Company Name) 
ชื่อตราสินคา (Brand Names)  ลักษณะสี (Characteristic 
Colors)  รูปทรง (Shapes) และอื่นๆ ของตราสินคา  ผูผลิต 
หรอืองคกรท่ีมเีอกสารสิทธแิสดงถึงคณุภาพและมาตรฐานของ
สินคามาใช  โดยไมไดรับการอนุญาต (Staake et al., 2009)       
 จากคํานิยามขางตนแสดงใหเห็นวา สินคาเลียนแบบ
เปนสินคาผิดกฎหมายและการคาขายสินคาเลียนแบบก็เปน
การกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผูบริโภคสวนมากก็ยอมรับวา
สินคาเลียนแบบผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม แตไมเห็นวา
การซ้ือสนิคาเลยีนแบบผิดจรยิธรรม (Ang et al., 2001)  หรอื
คิดวาการซ้ือขายสินคาเลียนแบบไมใชความผิดรายแรงเม่ือ
เทียบกับการกระทําผิดกฎหมายอ่ืนๆ (Phau, Sequeira, & Dix, 
2009) ผูบริโภคจึงยังคงมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาเลียนแบบ
ในระดับสูง  ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาเลียนแบบ
จงึตองศกึษาถึงปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความต้ังใจซ้ือของผูบรโิภค
 Blackwell, Miniard, และ Engel (2006)  กลาววา 
ปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญที่สุดท่ีจะทํานายพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภค คือ ความต้ังใจ (Intentions)  ซ่ึงผูบริโภคมีความต้ังใจ
ทีจ่ะจายเงินจาํนวนมากหรือนอย แตกตางกันตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ  ความตั้งใจที่จะจายเงินของผูบริโภค (Spending 
Intentions) สะทอนจํานวนเงินที่ผูบริโภคคิดที่จะจายและ
ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)  จะแสดงถึงเหตุผลที่
ผูบริโภคคิดทีจ่ะซ้ือ  ทัง้นี ้ความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคจะข้ึนอยู
กับปจจัยกําหนดสองดาน คือ  1) ทัศนคติตอพฤติกรรม
(Attitude Toward the Behavior)  และ 2) อิทธิพลจาก
กลุมอางอิงหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 
ขณะเดยีวกนั ลักษณะเฉพาะของบคุคลและความแตกตางของ
แตละบุคคลยังสงผลตอทัศนคติและความเชื่อตอบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Fishbein & Ajzen, 1975)  ซึ่ง Teah และคณะ 
(2015)  กลาวไววา แมทศันคติตอการเลียนแบบตราสินคาหรู
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายประการ แตปจจัยสําคัญ
มาจากอิทธิพลดานลักษณะเฉพาะบุคคล  ดังนั้น การศึกษา
ทัศนคติและความต้ังใจซื้อสินคาเลียนแบบคร้ังนี้จึงมุงศึกษา
อิทธิพลจากลักษณะเฉพาะบุคคล 5 ปจจัย คือ การตระหนักถึง
ความคุมคา (Value Consciousness)  การแสวงหาความ

แปลกใหม (Novelty Seeking)  การยึดม่ันในความชอบธรรม 
(Integrity)  ความพึงพอใจสวนบุคคล (Personal Gratifi cation) 
และการบริโภคเพื่อสถานภาพ (Status Consumption)
รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางสังคม 2 ปจจัย คือ การคลอยตาม
ขอมูลจากกลุ มอางอิง (Information Susceptibility)
และการซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม (Normative
Susceptibility) 

ปจจัยดานลกัษณะเฉพาะบคุคลทีม่อีทิธพิลกบัทศันคตแิละ
ความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบ
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับลักษณะเฉพาะบุคคล 
(Personality Factors) ตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคา
เลียนแบบ  พบวา ผูบริโภคมีความตองการสินคาจากปจจัยดาน
แฟชั่น  และการบงบอกถึงสถานภาพของผูใชสูงข้ึน (Phau & 
Teah, 2009)  ผูบริโภคทั่วโลกจึงมีแนวโนมพึงพอใจกับการ
ครอบครองสินคาที่มีความสวยงาม  ทั้งยังตองการบริโภค
ความหรูหราและยินดีจายเงินมากขึ้นเพื่อจะไดเปนเจาของ
ตราสินคาหรู โดยผูบริโภคจํานวนมากซ้ือสินคาหรูเพ่ือเปน
สัญลักษณหรือส่ือสารความหมายเก่ียวกับตนเองตอกลุมอางอิง
หรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาท่ีสามารถมองเห็นจาก
ภายนอกไดอยางชัดเจน  ท้ังน้ี แรงจูงใจในการบริโภคสินคาหรู
จงึแสดงถงึความสามารถในการจายเงนิระดบัสงู ความราํรวย 
และความแตกตางของผูใช (Husic & Cicic, 2009)  โดย
ผูบริโภคจะแสดงเอกลักษณเฉพาะตัว (Uniqueness) ผาน
ตราสินคาตางประเทศท่ีมีราคาแพงและเปนเจาของไดยาก 
ขณะเดียวกันตราสินคาหรูที่มีความโดดเดนมักจะมีรูปแบบ
หรือการออกแบบเปนท่ีรูจักท่ัวโลก  ผูบริโภคท่ีตองการแสดงถึง
เอกลักษณเฉพาะตัวจึงใชวิธีซื้อหรือสวมใสตราสินคาหรู เพื่อ
ทําใหตนเองมีเอกลักษณและภาพลักษณทางสังคมที่แตกตาง
จากคนอ่ืน (Unique Social Image) (Park, Rabolt, & Jeon, 
2008)  ทัง้นี ้Bloch และคณะ (1993)  ไดอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความตองการบริโภคตราสินคาหรูกับพฤติกรรมการ
บรโิภคสินคาเลียนแบบไววา การซ้ือสนิคาเลียนแบบสวนใหญ
มาจากความตองการคุณคาหรอืผลประโยชนดานภาพลักษณ
จากตราสินคาของแท แตผูบริโภคไมสามารถที่จะจายเงินใน
ราคาสูงหรือตองการประหยัดเงิน การซ้ือสินคาเลียนแบบจึง
เปนการบริโภคเพื่อใหคนอื่นคิดวาตนเองใชตราสินคาของแท 
ดังนั้น การเติบโตของการบริโภคตราสินคาหรูจึงมีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางออมตอการกระตุนการบริโภคสินคาเลียนแบบ 
(Bian & Moutinho, 2011; Phau et al., 2009)  สินคา
เลียนแบบจึงเปนทางเลือกท่ีทําใหซื้อสินคาไดราคาถูกกวา  
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โดยเฉพาะถาผูบริโภคไมสามารถรับรูความแตกตางดานคุณภาพ
หรือคุณสมบัติระหวางสินคาของแทและสินคาเลียนแบบ 
หรอืแมวาผูบรโิภคโดยทัว่ไปจะรบัรูความเสีย่งในการซือ้สนิคา
เลียนแบบ  แตดวยระดับราคาท่ีตาํกวาสนิคาของแทอยางมาก 
ผูบริโภคจึงคาดหวังตอคุณภาพและคุณคาของสินคาเลียนแบบ
ไมเทากับสินคาของแท (Ang et al., 2001; Bloch et al.,
1993; Phau & Teah, 2009)  การซ้ือสินคาเลียนแบบสวนใหญ
จงึสงผลมาจากความตองการจายเงนิจาํนวนนอยและไดสนิคา
คุมคากับเงินที่จายไป ปจจัยดานการตระหนักถึงความคุมคา 
จึงเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินคาเลียนแบบ
 การตระหนักถึงความคุมคา (Value Consciousness) 
หมายถึง การพิจารณาเปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินที่
จายนอยลงกับคุณภาพสินคาที่ยอมรับได การตระหนักถึง
ความคุมคาจึงสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา
ผิดกฎหมายเมื่อผูบริโภคไดรับแรงกดดันดานราคา เพราะ
สินคาเลียนแบบซึ่งมีราคาถูกจะชวยผูบริโภคประหยัดเงิน 
ขณะเดียวกนัผูบริโภคก็จะยดืหยุนเกีย่วกบัการยอมรับคณุภาพ
ของสินคา (Ang et al., 2001; Lichtenstein, Netemeyer, 
& Burton, 1990)  ความคุมคาจึงเปนความตองการซ้ือสินคา
ท่ีมีคุณภาพดีแตจายเงินจํานวนนอย และแมผูบริโภคจะรับรูวา
สนิคาเลียนแบบมีคณุภาพตาํกวามาตรฐาน แตผูบรโิภคกอ็าจ
คิดวาสินคาเลียนแบบคุมคาเงินมากกวาสินคาของแทท่ีมีราคาสูง 
(Bloch et al., 1993)  ดังนั้น การเปรียบเทียบความแตกตาง
ดานราคากับคุณภาพของสินคาท่ีจะไดรับ  จึงนาจะเปนปจจัยหลัก
เมื่อผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเลียนแบบแทนตราสินคาของแท
 จากการศกึษาผลการวจิยัทีผ่านมาพบวา การตระหนกั
ถึงความคุมคามีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติตอสินคาละเมิด
ลิขสิทธ์ิ (Ang et al., 2001; Wang, Zhang, Zang, & Quyang,
2005) ซ่ึงหมายความวา ผูบริโภคท่ีมีการตระหนักถึงความคุมคา
ระดบัสงูจะมทีศันคตติอสนิคาละเมดิลขิสทิธิส์งูกวาผูบรโิภคที่
มีการตระหนักถึงความคุมคาระดับตํา  ขณะที่ Phau และ
Teah (2009)  พบวา การตระหนักถึงความคุมคาไมมี
อิทธิพลตอทัศนคติในแงของการรับรูตอสินคาเลียนแบบ แต
มีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติดานผลกระทบตอสังคม (Social
Consequences)  ขณะที่ Tang, Tian, และ Zaichkowshy 
(2014) ใชการสนทนากลุม (Focus Groups) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  และพบวา ราคาและความสะดวกสบายในการ
หาซื้อสินคาเลียนแบบเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการซื้อสินคา
เลียนแบบเปนไปไดโดยงาย ทั้งน้ีผูบริโภคมีการรับรูและ
ชื่นชอบสินคาเลียนแบบนอยกวาตราสินคาของแทเกือบ

ทุกดาน  ยกเวนดานความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk)
เพราะเห็นวาสินคาเลียนแบบมีราคาตํา ทําใหใชแลวทิ้งงาย
กวาสินคาของแท (Bian & Moutinho, 2011)  ผลการวิจัยที่
ผานมายังพบอิทธิพลเชิงบวกระหวางการตระหนักถึงความ
คุมคากับความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ (Fernandes, 2013; 
Phau & Teah, 2009)  ซึ่งหมายความวา ถาผูบริโภคมีการ
ตระหนักถึงความคุมคาระดับสูง ก็จะมีความต้ังใจซ้ือสินคา
เลยีนแบบในระดบัสงูดวยเชนกัน  ดงันัน้การตระหนกัถงึความ
คุมคาจึงเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและความต้ังใจซ้ือ
สินคาเลียนแบบ 
 การแสวงหาความแปลกใหม (Novelty Seeking) 
เปนการศึกษาผูบริโภคดานความตองการนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑใหม เพื่อใหไดรับความรูสึกที่แตกตางไปจากเดิม
หรือไดรับประสบการณแปลกใหม (Schiffman & Kanuk, 
2007)  การแสวงหาความแปลกใหมจงึเก่ียวของกับการคนหา
สิ่งใหมๆ ที่แปลกหรือไมรูจัก โดยเฉพาะสินคาท่ีมีความเสี่ยง
ในการซื้อตําจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคซื้อสินคา
เลยีนแบบ  เพราะเปนวธิกีารทีใ่ชตนทนุตาํเพือ่ตอบสนองความ
พงึพอใจตอการไดรบัประสบการณใหม (Phau & Teah, 2009; 
Wee et al., 1995)  ซึ่งผลการวิจัยที่ผานมาของ Wang และ
คณะ (2005)  พบวา การแสวงหาความแปลกใหมมีอิทธิพล
เชิงบวกกับทัศนคติตอสนิคาละเมิดลขิสทิธิ ์ขณะท่ีการวิจยัของ 
Phau และ Teah (2009)  พบอิทธิพลเชิงลบระหวางการแสวงหา
ความแปลกใหมกับทัศนคติดานการรับรูตอสินคาเลียนแบบ 
ซึง่ผลการวจิยัทีแ่ตกตางกนันีอ้าจเปนเพราะประเภทของสนิคา
ทีศ่กึษาแตกตางกัน  ซึง่ Wang และคณะ (2005)  ศกึษาสนิคา
เลยีนแบบประเภทซดีลีะเมดิลขิสทิธิ ์ ขณะที ่Phau และ Teah 
(2009)  ศกึษาสนิคาเลยีนแบบประเภทตราสนิคาหร ู(Luxury 
Brands)
 การยึดม่ันในความชอบธรรม (Integrity)  สวนใหญ
จะมกีารศกึษาเหตผุลเชิงจรยิธรรมในกรณทีีผู่บริโภคตองเผชญิ
กับภาวะลําบากใจทางจริยธรรม (Phau et al., 2009)  การ
ยดึมัน่ในความชอบธรรมจึงเปนตวัแปรท่ีมอีทิธพิลตอทศันคติ
และความต้ังใจซ้ือสินคาเลียนแบบ ตามทฤษฎีดานคุณธรรม
ของ Kohlberg (1976, cited in Teah et al., 2015) พบวา
พฤติกรรมของผูบรโิภคจะไดรบัผลกระทบจากความรูสกึหรือ
นิสัยสวนตัวดานความยุติธรรมหรือคุณธรรมประจําตัว ซึ่ง
อิทธิพลของคุณคาพ้ืนฐานดานคุณธรรมน้ีจะมีผลตอการตัดสินใจ
เก่ียวกับการกระทําท่ีผิดจริยธรรม ขณะท่ีการซ้ือสินคาเลียนแบบ
ไมไดเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตเปนการสนับสนุนหรือ
มีสวนรวมในการทําผิดกฎหมาย การตระหนักถึงการปฏิบัติ
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ตามกฎหมายของผูบรโิภคจงึอาจอธบิายถงึความตัง้ใจทีจ่ะซือ้
สินคาเลียนแบบได (de Matos et al., 2007)  ดังนั้น การ
ศึกษาการยึดมั่นในความชอบธรรมจึงเปนการพิจารณาถึง
มาตรฐานจริยธรรมสวนบุคคลและการเคารพกฎหมาย ถา
ผูบริโภคมีการยึดมั่นในความชอบธรรมระดับสูง โอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจซ้ือสินคาเลียนแบบหรือมีทัศนคติเชิงบวกตอสินคา
เลียนแบบจะอยูในระดับตํา ขณะที่ผูบริโภคที่มีการยึดมั่น
ในความชอบธรรมระดับตําจะมีโอกาสนอยที่จะรูสึกถึงความ
รับผิดชอบตอการซ้ือสินคาเลียนแบบ เพราะผูบริโภคจะหา
เหตุผลเขาขางตัวเองและไมเห็นวาการซ้ือสนิคาเลียนแบบเปน
สิ่งที่ผิดจริยธรรม (Ang et al., 2001)
 ดังนั้น ผลการวิจัยสวนใหญที่ผานมาจึงพบวา การ
ยดึมัน่ในความชอบธรรมมอีทิธพิลทางลบตอทศันคตติอสนิคา
เลียนแบบ (Ang et al., 2001; de Matos et al., 2007; 
Phau & Teah, 2009; Phau et al., 2009; Teah et al., 
2015) ซึ่ง Ang และคณะ (2001)  อธิบายผลการวิจัยเก่ียวกับ
ความแตกตางของความคิดเห็นตอความเปนธรรม (Fair) 
และการผิดจริยธรรม (Unethical) ของผูบริโภควา ผูตอบ
แบบสอบถามคดิวาสนิคาละเมดิลขิสทิธิไ์มเปนธรรมกบัผูผลติ
และนักรองเพราะทําใหสญูเสยีรายได แตไมคดิวาการซ้ือสนิคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ผิดจริยธรรมและไมเห็นดวยที่จะกลาววา ผูซื้อ
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ไมมีจริยธรรม ดังนั้นจึงไมรูสึกผิดท่ีจะซ้ือ
สินคาเลียนแบบและปฏิเสธความผิดจากการซ้ือสินคาเลียนแบบ
โดยใหเหตุผลวา ผูผลิตสินคาของแทตั้งราคาสูงเกินไปหรือ
ต้ังราคาท่ีไมเปนธรรม  ท้ังน้ี ผูซ้ือและผูท่ีไมซ้ือสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ
มีมุมมองตอสินคาละเมิดลิขสิทธิ์แตกตางกัน  ขณะที่ผลการ
วิจัยของ Phau และคณะ (2009)  พบวา การยึดมั่นในความ
ชอบธรรมมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ แต
ไมพบอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ de Matos และคณะ (2007)  ท่ีพบวา การ
ยึดมั่นในความชอบธรรมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบตอ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบระดับสูง แตไมมีอิทธิพลตอความ
ต้ังใจซ้ือ  ซ่ึง Phau และคณะ (2009)  อธิบายผลการวิจัยน้ีวา 
ขณะที่ผูบริโภคยอมรับวาสินคาเลียนแบบเปนสิ่งผิดคุณธรรม 
แตกลับไมมีผลตอการซื้อสินคาเลียนแบบ  สะทอนใหเห็นวา
ถาผูบริโภคใหความสนใจในผลประโยชนของสินคามากข้ึน 
ผูบริโภคก็จะเพิกเฉยตอความรูสึกดานคุณธรรม ขณะที่ 
Chaudhry และ Stumpf (2011)  ซึง่ศึกษาตวัแปรในลกัษณะ
ดานจริยธรรมตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบพบวา ความ
คาํนึงถงึจรยิธรรม (Ethical Concerns)  มอีทิธพิลเชงิลบระดบั
สูงตอทั้งสินคาเลียนแบบและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Fernandes (2013)  ท่ีพบวา 
การตัดสินทางจริยธรรม (Ethical Judgement)  มีความ
สัมพันธทางลบตอความต้ังใจซื้อสินคาเลียนแบบทั้งในกลุม
ผูบรโิภคท่ีมโีอกาสนอยในการซ้ือสนิคาเลยีนแบบ (The Less 
Likely to Purchase Counterfeits: LLPC) และกลุมผูบรโิภค
ที่มีโอกาสสูงในการซ้ือสินคาเลียนแบบ (The More Likely 
to Purchase Counterfeit: MLPC)  ซึง่สอดคลองกบัผลวิจยั
ของ Phau และ teah (2009) ที่พบวา การยึดมั่นในความ
ชอบธรรมเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบมากท่ีสุดตอทัศนคติ
ตอสินคาเลียนแบบในแงผลกระทบตอสังคมและมีอิทธิพล
เชิงลบตอความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบ  แสดงใหเห็นวา ถา
ผูบริโภคยึดมั่นในจริยธรรมหรือมีคุณธรรมระดับสูงขึ้นจะมี
ความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบตําลง การยึดมั่นในความ
ชอบธรรมจึงนาจะเปนตัวแปรทํานายทัศนคติและความต้ังใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภคในสังคมได
 ความพึงพอใจสวนบุคคล (Personal Gratifi cation) 
หมายถึง ความตองการของบุคคลท่ีจะรูสึกถึงความสําเร็จ
การยอมรับทางสังคม และรูสึกสนุกกับรายละเอียดปลีกยอย
ในชีวิต (Ang et al., 2001; Phau & Teah, 2009)  ในกรณี
ของการซือ้สินคาเลยีนแบบ ผูบริโภคจึงอาจไมไดใหความสนใจ
กับคุณภาพของสินคา แตยินดีและมีความสุขกับความรูสึกที่
ไดเปนเจาของสินคามากกวา การซื้อสินคาเลียนแบบจึงทําให
ผูบริโภครูสึกสนุกและคุมคาเพราะสินคาเลียนแบบเปนการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงตํา (Nia & Zaichkowsky, 2000)  ดังนั้น 
การซ้ือสินคาเลียนแบบจึงอาจเกิดจากความตองการตอบสนอง
ตอความพึงพอใจสวนตัว  นอกจากน้ี ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญ
กบัความรูสกึพงึพอใจสวนบุคคลระดับสงูจะใหความสนใจกับ
รปูลกัษณภายนอก หรือสิง่ทีม่องเห็นของสินคา (Teah et al., 
2015) 
 ผลการวิจยัทีผ่านมาของ de Matos และคณะ (2007) 
พบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติ
ตอสนิคาเลียนแบบ แตไมพบอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือ ขณะท่ี 
Phau และ Teah (2009)  ไดศึกษาทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ 
2 มิติพบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ
ดานการรับรูสินคาเลียนแบบ แตมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติ
ในดานผลกระทบตอสงัคม  นอกจากนี ้Teah และคณะ (2015) 
ยังพบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอสินคาเลียนแบบในกลุมผูบริโภคจีน แตมีความสัมพันธ
เชิงลบกับทัศนคติตอสินคาเลียนแบบในกลุมผูบริโภคไตหวัน      
สะทอนใหเหน็วา ถงึแมผูบรโิภคจะมวีฒันธรรมทีค่ลายคลงึกนั 
แตอาจมีทัศนคติตอสินคาเลียนแบบท่ีแตกตางกัน
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 การบริโภคเพ่ือสถานภาพ (Status Consumption) 
Eastman, Goldsmith, และ Flynn (1999)  ใหความหมาย
ของการบรโิภคเพือ่สถานภาพไววา กระบวนการของแรงจงูใจ
ที่บุคคลพยายามแสดงถึงตําแหนงทางสังคมผานการบริโภค
สินคาใหเปนที่สนใจหรือยอมรับจากบุคคลอื่น และเพื่อแสดง
สถานะเชิงสัญลักษณท้ังตอตนเองและบุคคลรอบขาง  ซ่ึงวิธีหน่ึง
ท่ีผูบริโภคใชเพ่ือแสดงสถานะทางสังคมของตนเองใหบุคคลอ่ืน
เห็นคือ การซื้อและใชสินคาบางอยาง (Goldsmith, Flynn, 
& Clark, 2012)  การบริโภคเพื่อสถานภาพจึงเกี่ยวของกับ
การบริโภคสินคาเพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรี สถานะทางการเงิน
และอนัดบัทางสงัคมผานสนิคาหรอืของใชสวนตวั เสือ้ผาหรอื
กระเปาหรูจึงเปนหนึ่งในหลายสินคาที่ผูบริโภคนํามาสราง
อตัลกัษณ (Identity)  และสรางการยอมรับตอตนเอง (Grotts 
& Johnson, 2013)  ซ่ึง Tai (2005)  อธิบายวา ปจจุบันผูบริโภค
มแีนวโนมจายเงินสงูขึน้เพ่ือซ้ือตราสินคาทีม่ชีือ่เสียงและสินคา
ทีส่ามารถแสดงสถานะตอผูอืน่ไดเชน กระเปา โทรศพัทมอืถอื 
รองเทา และเสื้อผาที่มีฉลาก (Labels) อยูดานนอก ขณะท่ี 
Tovikkai และ Jirawattananukool (2010) ศึกษาเก่ียวกับ
การบรโิภคตราสนิคาหรขูองผูบรโิภคเพศหญงิในประเทศไทย
พบวา สถานภาพทางสังคม (Social Status) มอีทิธิพลตอการ
ตดัสนิใจซ้ือตราสินคาหรใูนระดบัสงูและอธบิายถงึการบรโิภค
สนิคาหรวูา ในปจจบุนัการแบงแยกชนชัน้ทางสงัคมทาํไดยาก
มากขึน้ แตผูบรโิภคกย็งัมแีนวโนมทีจ่ะแยกความแตกตางทาง
ชนช้ันดวยการเปนผูนาํในสังคมและแสดงถึงราํรวยดวยการใช
ชีวิตที่ฟุมเฟอย ความหรูหราจึงเปนสัญลักษณที่แสดงถึง
รสนิยมที่ดีและฐานะทางการเงิน ซึ่งการบริโภคตราสินคา 
(Brands) ในเชิงสัญลักษณนี้ไดสงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคา
เลียนแบบของผูบริโภค (Phau et al., 2009)  เพราะถาตราสินคา
ท่ีแสดงถึงสถานะมีราคาสูงจนไมสามารถซ้ือหรือเปนเจาของได 
ผูบรโิภคกจ็ะหนัไปซือ้สนิคาเลยีนแบบ ซึง่มรีาคาตาํกวาสนิคา
ของแทมาใชเปนการทดแทน (Wee et al., 1995) 
 ผลการวิจัยของ Phau และ Teah (2009)  พบวา การ
บริโภคเพื่อสถานภาพเปนปจจัยสําคัญในการทํานายทัศนคติ
และความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ โดยการบริโภคเพื่อ
สถานภาพมีอิทธิพลเชิงบวกระดับสูงตอทัศนคติดานการรับรู
ตอสินคาเลียนแบบและมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติดาน
ผลกระทบตอสังคม  ขณะเดียวกัน ยังพบอิทธิพลระดับสูงตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูบริโภค
สวนใหญมีแนวโนมที่จะชื่นชอบและซ้ือสินคาเลียนแบบ 
ขณะที่ Phau และคณะ (2009)  พบวา การบริโภคเพื่อ
สถานภาพมีอิทธิพลตอทัศนคติดานการซ้ือสินคาเลียนแบบ

วาเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความวา ผูบริโภคคิดวา
ถาไมสามารถซื้อสินคาของแทได สินคาเลียนแบบก็เปน
ทางเลือกหนึ่งที่ทําใหเปนเจาของได ขณะเดียวกันยังพบวา 
การบริโภคเพ่ือสถานภาพไมมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือ ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะผลประโยชนดานราคาเปนแรงจูงใจตอการ
ซื้อสินคาเลียนแบบ  ขณะท่ี Teah และคณะ (2015)  พบวา
การบริโภคเพื่อสถานภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลทางลบ
ระดบัสงูตอทศันคตติอสนิคาเลยีนแบบท้ังกลุมผูบรโิภคจนีและ
กลุมผูบรโิภคไตหวนั ซึง่แสดงวาผูบรโิภคทีค่าํนงึถึงการบรโิภค
เพื่อสถานภาพระดับสูงจะมีทัศนคติตอสินคาเลียนแบบตําลง

ปจจัยทางสงัคมทีม่อีทิธพิลกบัทศันคตแิละความตัง้ใจซ้ือ
สินคาเลียนแบบ
 Schiffman และ Kanuk (2007)  กลาวไววา กลุมอางอิง
เปนปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
โดยกลุมอางองิท่ีแตกตางกนัจะมีอทิธพิลตอความเชือ่ ทศันคต ิ
และพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกันตามเวลา และ
สถานการณ  ซึ่งกลุมอางอิงหมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคล 
เชน เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ผูบริโภคใชเปนกรอบ
ในการอางอิงสําหรับตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินคา  ระดับอิทธิพล
ท่ีกลุมอางอิงจะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลแตละคนนั้น
จะขึ้นอยูกับลักษณะของแตละบุคคล ผลิตภัณฑ และปจจัย
ทางสังคมท่ีมลีกัษณะเฉพาะเจาะจง  ซึง่ Ang และคณะ (2001)  
อธิบายวา แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลตอผูบริโภคให
ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ  สําหรับกรณีการซื้อ
สินคาเลียนแบบพบวา เพ่ือน ญาติ หรือบุคคลแวดลอมมีบทบาท
ทั้งยับยั้งหรือสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคสินคาเลียนแบบ 
(de Matos et al., 2007)  ดังน้ัน เม่ือผูบริโภคจะตองตัดสินใจ
ซื้อหรือไมซื้อสินคาเลียนแบบ ผูบริโภคสวนมากจะพิจารณา
บรรทัดฐานทางสังคมและมาตรฐานที่กําหนดโดยบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ Bearden, Netemeyer และ Teel (1989) ไดศึกษา
ปจจัยทางสังคม 2 ดานที่เก่ียวของกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูบรโิภคคอื การคลอยตามขอมลูจากกลุมอางองิและการ
ซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม
 การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางองิ (Information
Susceptibility) หมายถึง การปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ
กับเพ่ือน ญาติ บุคคลอ่ืน หรือขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ
กอนตัดสินใจซ้ือ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาที่บุคคลอื่น
ไมชื่นชอบ (Bearden et al., 1989)  การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคจึงขึ้นอยูกับความเช่ือมั่นตอความความคิดเห็นจาก
บุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา โดยเฉพาะเมื่อผูบริโภค
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ขาดขอมูลหรือมีความรูไมมากเก่ียวกับสินคาที่จะซ้ือ (Teah 
et al., 2015)  บุคคลแวดลอมจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
ผูบรโิภค  โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนเก่ียวกับสนิคา
หรือบริการที่ผูบริโภคใช (Ang et al., 2001; Phau & Teah, 
2009)  ทั้งนี้ ความเช่ือมั่นในความคิดเห็นของบุคคลอื่นจะมี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ เมื่อผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับ
สินคาประเภทนั้นระดับตํา สําหรับการซื้อสินคาเลียนแบบ
พบวา ถากลุมอางองิทีม่คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัความแตกตาง
ระหวางสินคาของแทและสินคาเลียนแบบ (เชน คุณภาพของ
สินคา) มีความเห็นเชิงลบกับสินคาเลียนแบบ จะสงผลทําให
ผูบริโภครับรูสินคาเลียนแบบในเชิงลบดวย (Teah et al.,
2015) 
 ผลการวิจัยที่ผานมาของ Ang และคณะ (2001)  และ
ผลการวิจัยของ Wang และคณะ (2005)  ไมพบอิทธิพลของ
การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิงกับทัศนคติตอสินคา
เลียนแบบ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Teah และคณะ 
(2015)  ที่พบวา การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิงไมมี
อิทธิพลทางตรงตอทัศนคติตอสินคาเลียนแบบท้ังในกลุม
ผูบริโภคจีนและผูบริโภคไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภค
ไมไดใหความสําคัญกับขอมูลจากผูอ่ืนในการซ้ือสินคาเลียนแบบ
วาเปนสิง่ทีถ่กูหรือผดิ  ซึง่นาจะเปนผลมาจากสินคาเลียนแบบ
มีราคาถูกกวาสินคาของแทอยางมาก (Ang et al., 2001) 
ขณะท่ี Phau และ Teah (2009)  พบวา การคลอยตามขอมลู
จากกลุมอางอิงมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติดานการรับรู
ตอสินคาเลียนแบบและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่ง
หมายความวา ถาผูบริโภคคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง
สงูขึน้ จะมทีศันคตแิละความตัง้ใจซือ้สนิคาเลยีนแบบในระดบั
ที่ตําลง  ดังนั้น ผลกระทบจากการรับรูขอมูลเชิงลบเก่ียวกับ
สินคาเลียนแบบจากกลุมอางอิงจะมีผลตอการรับรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค
 การซือ้สนิคาตามบรรทดัฐานของสงัคม (Normative 
Susceptibility) หมายถงึ การตดัสนิใจซือ้สนิคาของผูบรโิภค
จะขึ้นอยูกับความคาดหวังเพื่อใหบุคคลอื่นประทับใจ รวมถึง
ความตองการแสดงภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับของบุคคล
แวดลอม การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคมจึงเกิดจาก
ความกังวลเก่ียวกบัความคิดของคนอ่ืนถงึสนิคาทีต่นเองเลือก
ซื้อมา (Bearden et al., 1989) ดังนั้น ถาการตัดสินใจซื้อ
สินคาเลียนแบบไมสามารถสรางการยอมรับจากบุคคลอื่นได 
ผูบริโภคก็อาจมีทัศนคติเชิงลบตอสินคาเลียนแบบ (Phau & 
Teah, 2009)

 ผลการวิจัยที่ผานมาของ Ang และคณะ (2001) และ 
Wang และคณะ (2005) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับทัศนคติตอสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทซีดีละเมิดลิขสิทธิ์พบวา การซ้ือสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติตอ
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความวา ถาผูบริโภคซ้ือสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมในระดับสงูข้ึนจะมีทศันคติตอสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ตําลง ซึ่งแตกตางจากผลการวิจัยของ de 
Matos และคณะ (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสินคาเลียนแบบ
พบวา การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm)  และ
ประสบการณการซ้ือสินคาเลียนแบบ (เคยซ้ือหรือไมเคยซ้ือ
สินคาเลียนแบบ) มีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติตอสินคา
เลยีนแบบ  ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ Phau และ Teah 
(2009)  ที่พบวา การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคมมี
อิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติดานการรับรูสินคาเลียนแบบและ
ความต้ังใจซ้ือ  ดังนั้น ถาผูบริโภคซ้ือสินคาตามบรรทัดฐาน
ของสงัคมสูงข้ึน จะมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคาเลยีนแบบเพิม่ขึน้ดวย 
ขณะเดียวกัน Fernandes (2013)  พบวา การคลอยตาม
กลุมอางอิงไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือในกลุมผูบริโภคที่มี
โอกาสนอยในการซ้ือสินคาเลียนแบบ แตมีอิทธิพลตอความ
ตัง้ใจซ้ือในกลุมผูบรโิภคทีม่โีอกาสสูงในการซือ้สนิคาเลยีนแบบ 
ขณะท่ี Tang และคณะ (2014)  พบวาการรับรูความเส่ียง 
(Perceived Risk) มีความสัมพันธเชิงลบตอการซ้ือสินคา
เลียนแบบ ซึ่งการรับรูความเส่ียงจะหมายถึง การรับรูความ
เสี่ยงทางกายภาพของสินคา (Physical Risk)  และการรับรู
ความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk)  ทั้งนี้ การรับรูความเสี่ยง
ทางสังคมจะเปนการเช่ือมโยงความเส่ียงกับการยอมรับของ
กลุมอางอิง  ถากลุมอางอิงไมเห็นดวยการบริโภคสินคาเลียนแบบ  
ผูบริโภคจะหลีกเล่ียงการซื้อสินคาเลียนแบบ  ซึ่งผลการวิจัย
เกีย่วกับตวัแปรการซือ้สนิคาตามบรรทดัฐานของสงัคม จะพบ
อิทธิพลท้ังทางบวกและทางลบตอทัศนคติและความต้ังใจซ้ือ
สินคาเลียนแบบ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของกลุมอางอิงตอ
พฤติกรรมผูบริโภค เพราะถากลุมอางอิงหรือบุคคลในสังคม
ใหการยอมรับหรือสนับสนุน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาเลียนแบบสูงข้ึน ขณะท่ีถากลุมอางอิงไมยอมรับ  
ผูบริโภคก็จะหลีกเล่ียงการซ้ือสินคาเลียนแบบ

อิทธิพลของทัศนคติตอความต้ังใจซ้ือสินคาเลียนแบบ
 Schiffman และ Kanuk (2007) ใหความหมายทศันคติ
วา หมายถึงความโนมเอยีงหรือความรูสกึนกึคดิทีเ่กิดจากการ
เรียนรูของบุคคลและสงผลถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง ทัศนคติจึงมีความเกี่ยวของกับ
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พฤติกรรมการซ้ือทีเ่ปนผลจากประสบการณตรงกับผลิตภณัฑ
และขอมูลจากบุคคลอื่น ขณะเดียวกันทัศนคติก็ยังเปนปจจัย
ที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมดวย ทั้งนี้ Fishbein และ Ajzen 
(1975)  อธิบายวา ความตั้งใจ เปนแนวโนมของพฤติกรรม 
ซึง่เปนองคประกอบหนึง่ของทศันคต ิ(Conative Component 
of Attitude) และมีความสัมพันธหรือไดรับผลมาจาก
องคประกอบดานความเขาใจของทัศนคติ (Affective 
Component) ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือจึงมีความสัมพันธกัน
อยางมาก  ดังนั้น ทัศนคติตอพฤติกรรมจึงเปนปจจัยหลักที่
สามารถทํานายความต้ังใจซ้ือของผูบริโภคได 
 การศึกษางานวิจัยที่ผานมาสวนใหญพบวา ทัศนคติ
เปนตวัแปรท่ีมอีทิธพิลตอความต้ังใจซ้ือสนิคาเลยีนแบบ (Ang 
et al., 2001; de Matos et al., 2007; Phau & Teah, 2009; 
Teah et al., 2015; Wang et al., 2005; Wee et al., 1995) 
นอกจากนี้ Wang และคณะ (2005) ยังไดศึกษาทัศนคติตอ
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 5 ดานคือ 1) ความนาเชื่อถือของสินคา

ละเมิดลิขสิทธิ์ 2) การยอมรับประโยชนทางสังคมของสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ 3) การใชงานของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 4) การ
รับรูความเสี่ยงจากการซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ และ 5) การ
รับรูความผิดทางกฎหมายตอการซ้ือสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 
และพบวา ทศันคตทิัง้ 5 ดาน มอีทิธพิลตอความต้ังใจซือ้สินคา
เลียนแบบ  ขณะที่ de Matos และคณะ (2007)  พบวา
ประสบการณการซ้ือสินคาเลียนแบบ (เคยซ้ือหรือไมเคยซื้อ) 
ไมมอีทิธพิลทางตรงตอความตัง้ใจซ้ือ แตประสบการณการซือ้
สนิคาเลยีนแบบมอีทิธพิลตอทศันคตแิละทศันคตมิอีทิธิพลตอ
ความต้ังใจซ้ืออยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทัศนคติมี
อิทธิพลสงผาน (Mediating Effect) ระหวางประสบการณ
การซ้ือสินคาเลียนแบบกับความต้ังใจซ้ือ  ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ี
จึงพบวา ทัศนคติเปนตัวแปรสงผาน (Mediator)  ระหวาง
ตัวแปรลักษณะของบุคคลที่มีอยูเดิม (Antecedents) กับ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค

ตารางที่ 1  ผลสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ชื่อผูแตง ป ชื่อเร่ือง ประเภท
งานวิจัย 

ผลการวิจัย 

Ang, Cheng,  

Lim, & Tambyah  

2001 Spot the difference: 

Consumer responses 

towards counterfeits 

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติ  

การตระหนักถึงความคุมคา การยึดมั่นใน 

ความชอบธรรม การซ้ือสินคาตามบรรทัดฐาน 

ของสังคม รายได และเพศ 

ตัวแปรท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ 

Wang, Zhang, 

Zang, & Ouyang  

2005 Purchasing pirated 

software: An initial 

examination of Chinese 

consumers 

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติ  

การตระหนักถึงความคุมคา การแสวงหา 

ความแปลกใหม การซ้ือสินคาตามบรรทัดฐาน 

ของสังคม และการเปนสวนรวมของกลุม 

(Collectivism)  

ตัวแปรท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ 
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ตารางที่ 1  ผลสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (ตอ)

 
ชื่อผูแตง ป ชื่อเร่ือง 

ประเภท
งานวิจัย ผลการวิจัย 

de  Matos, 

Ituassu, & Rossi 

2007 Consumer attitudes 

toward counterfeits:  

A review and extension 

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติ  

การยึดมั่นในความชอบธรรม ความพึงพอใจ 

สวนบุคคล การคลอยตามกลุมอางอิง  

การรับรูความเสี่ยง ประสบการณการซ้ือสินคา 

เลียนแบบ (เคยซื้อหรือไมเคยซื้อ) และการ 

อางอิงราคากับคุณภาพ 

ตัวแปรท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ  

ทัศนคติเปนตัวแปรสงผาน (Mediator) 

Phau & Teah  

 

2009 Devil wears (Counterfeit) 

Prada: A study of 

antecedents and 

outcomes of attitudes 

towards counterfeits of 

luxury brands  

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติดานการรับรูตอสินคา 

เลียนแบบ 

การแสวงหาความแปลกใหม การบริโภคเพ่ือ 

สถานภาพ การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง 

การซ้ือสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม 

ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติดานผลกระทบตอสังคม 

การตระหนักถึงความคุมคา  การยึดมั่นใน 

ความชอบธรรม ความพึงพอใจสวนบุคคล  

และการบริโภคเพ่ือสถานภาพ  

ตัวแปรท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

การตระหนักถึงความคุมคา การยึดมั่นใน 

ความชอบธรรม การบริโภคเพ่ือสถานภาพ  

การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง  

การซ้ือสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม   

และทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ 

Phau, Sequeira, 

& Dix  

2009 Consumers' willingness to 

knowingly purchase 

counterfeit products 

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติ  

การยึดมั่นในความชอบธรรม 

ตัวแปรท่ีสงผลกับความตั้งใจซ้ือ 

อายุการใชงาน (Useful Life) ของสินคา 

เลียนแบบ 

Teah, Phau,   

& Huang 

2015 Devil continues to wear 

“counterfeit” Prada:  

A tale of two cities 

ปริมาณ ตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติ  

การยึดมั่นในความชอบธรรม  ความพึงพอใจ 

สวนบุคคล การบริโภคเพ่ือสถานภาพ 

และการเปนสวนรวมของกลุม 

ตัวแปรท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือ 

ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ  
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
 เหตุผลสาํคญัทีท่าํใหธรุกจิสนิคาเลยีนแบบเติบโตและ
แพรกระจายระดับสูง สวนหนึ่งเปนเพราะความตองการที่
เพ่ิมขึ้นของผูบริโภคและความไดเปรียบดานราคาท่ีตํากวา
ตราสินคาของแทอยางมาก แตราคาไมใชปจจัยเดียวที่สงผล
ตอการซ้ือสินคาเลียนแบบ ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา ตัวแปรดานลักษณะเฉพาะบุคคลและปจจัยทางสังคม
มีอิทธิพลตอทัศนคติและความต้ังใจซื้อสินคาเลียนแบบ โดย
ผลการวิจัยท่ีผานมาสวนใหญพบวา  การยึดม่ันในความชอบธรรม
เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบ ท้ังตอทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ 
(Ang et al., 2001; de Matos et al., 2007; Phau & Teah, 
2009; Phau et al., 2009; Teah et al., 2015)  และความ
ตัง้ใจซือ้สนิคาเลยีนแบบ (Phau et al., 2009) ซึง่แสดงใหเหน็
วา ถามีการใหขอมูลและสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักถึง
จริยธรรม ยึดถือในกฎหมาย และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ในระดับที่สูงขึ้น อาจทําใหผูบริโภคมีทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบลดลง  นอกจากน้ียังพบวา การซื้อสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางบวก
และทางลบตอทัศนคติและความตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบ ซึ่ง
หมายความวา ถากลุมอางอิงหรอืบุคคลในสังคมใหการยอมรับ
หรือสนับสนุน ผูบริโภคก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา
เลียนแบบสูงข้ึน  ขณะท่ีถากลุมอางอิงไมยอมรับหรือไมเห็นดวย
กบัการบรโิภคสนิคาเลยีนแบบ ผูบรโิภคกจ็ะหลกีเลีย่งการซือ้
สินคาเลียนแบบ  ดังน้ัน การลงโทษทางสังคมจะเปนปจจัยหน่ึง
ที่ชวยลดพฤติกรรมการซื้อสินคาเลียนแบบได นอกจากนี้ยัง
พบวา การตระหนักถึงความคุมคา การแสวงหาความแปลกใหม 
ความพึงพอใจสวนบุคคล และการบริโภคเพ่ือสถานภาพมี
อิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอทัศนคติและความต้ังใจซ้ือ
สินคาเลียนแบบแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะความแตกตาง
ดานคานิยมและวัฒนธรรมของผูบริโภค รวมถึงประเภทของ
สินคาที่ศึกษา เชน งานวิจัยของ Ang และคณะ (2001) และ
งานวิจัยของ Wang และคณะ (2005) ศึกษาเกี่ยวกับสินคา
ละเมดิลขิสทิธิป์ระเภทซดีเีพลงหรือซอฟตแวร  และพบวา การ
ตระหนักถึงความคุมคามอีทิธพิลทางบวกตอทศันคติตอสนิคา
ละเมิดลิขสิทธ์ิ  ขณะท่ี Phau และ Teah (2009) ศึกษาเก่ียวกับ
สินคาเลียนแบบตราสินคาหรูพบวา การตระหนักถึงความ
คุมคามีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติดานการรับรูสินคาเลียนแบบ 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทซีดีเพลง
เปนสินคาท่ีราคาไมแพง  แตสามารถใหผลประโยชนไดใกลเคียง
กับซีดีเพลงของแท รวมท้ังไมไดเปนสินคาท่ีมีผลโดยตรง
ตอภาพลักษณหรือการแสดงสถานะของผูใชเหมือนกับสินคา

เลียนแบบตราสินคาหรู ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับความคุมคา
จงึรูสกึช่ืนชอบซดีเีพลงละเมดิลขิสทิธิ ์เพราะคุมคาเงนิมากกวา
และสามารถตอบสนองความบันเทิงไดเหมือนกับซีดีเพลง
ของแทที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังพบวาการศึกษาตัวแปร
ทศันคติในมติทิีต่างกันทําใหไดผลการวจิยัทีแ่ตกตางกัน ซึง่พบ
การศึกษาทัศนคติในหลายมิต ิเชน ทศันคติตอสนิคาเลยีนแบบ 
ทัศนคติดานผลกระทบตอสังคมของสินคาเลียนแบบ และ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบในแงความถูกตองทางกฎหมาย 
ขณะเดียวกันผลการวิจัยสวนมากพบวา ทัศนคติเปนตัวแปร
สําคัญที่สามารถทํานายความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบของ
ผูบริโภค (Ang et al., 2001; de Matos et al., 2007; Phau 
& Teah, 2009; Teah et al., 2015; Wang et al., 2005) 
การเปลีย่นแปลงทศันคติของผูบรโิภคจงึสงผลตอการลดความ
ตองการหรือเพิ่มปริมาณการบริโภคสินคาเลียนแบบได
 สาํหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับสนิคาเลียนแบบ สามารถ
จําแนกเปน 3 ประเด็น ดังนี้
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อศึกษาการบริโภค
สินคาเลียนแบบ นอกเหนือจากปจจัยลักษณะเฉพาะบุคคล
และปจจัยทางสังคมที่กลาวมาขางตน ควรขยายขอบเขตการ
ศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนมากข้ึนหรือศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินคา
เลียนแบบประเภทอ่ืน รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวาง
ประเภทของสินคาเลียนแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากสินคา
เลียนแบบที่ตางประเภทกันมักจะมีระดับราคา คุณสมบัติ 
การใชงาน ความเสีย่ง ภาพลกัษณหรอืการแสดงถงึสถานภาพ
ของผูใช และปจจัยท่ีสงผลตอการซ้ือแตกตางกนั ขณะเดยีวกนั
จากการทบทวนวรรณพบวา การศึกษาเก่ียวกับสินคาเลียนแบบ
สวนใหญใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ดังน้ันจึงควรขยายการศึกษา
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึง
แรงจงูใจในการซือ้สนิคาเลยีนแบบของผูบริโภค และเนือ่งจาก
ทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือ จึงควร
ศกึษาทศันคติตอสนิคาเลียนแบบใหครอบคลมุหลากหลายมติ ิ
เชน ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ (ผลิตภัณฑ) ทัศนคติตอการ
ซือ้สนิคาเลยีนแบบ (การกระทาํหรอืการซือ้) ทศันคตติอผูผลติ
และผูจาํหนายสนิคาเลียนแบบ และทัศนคติดานผลกระทบตอ
สังคม ซึ่งจะทําใหไดผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและความ
ตั้งใจซ้ือสินคาเลียนแบบชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่องจากราคาและความ
สะดวกสบายในการหาซื้อสินคาเลียนแบบเปนเหตุผลหนึ่งที่
ทาํใหการซ้ือสนิคาเลยีนแบบเปนไปไดโดยงาย หนวยงานของ
รัฐจึงควรปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อทําให
การซื้อสินคาเลียนแบบเปนไปไดยากขึ้น รวมทั้งอาจกําหนด
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มาตรการจับกุมหรือเอาผิดกับผูซื้อหรือผูบริโภคสินคา
เลียนแบบ เพ่ือลดความตองการของผูบริโภคตอสินคาท่ี
ผิดกฎหมาย  และเน่ืองจากผลการวิจัยสวนใหญพบวา ผูบริโภค
ที่มีการยึดมั่นในความชอบธรรมระดับสูง จะมีทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบระดับตํา ดังนั้นภาครัฐจึงอาจ
จัดตั้งหนวยงานเพื่อเผยแพรความรูและสงเสริมใหผูบริโภค
ตระหนกัถงึจรยิธรรมหรอืยดึถอืกฎหมายมากขึน้ ตลอดจนให
ขอมลูถงึผลกระทบเชิงลบของสินคาเลยีนแบบ เชน ปญหาดาน
คุณภาพ ความปลอดภัย ความเส่ียงจากการใชงาน ความ
ไมคุมคาในระยะยาว รวมถึงผลกระทบในแงของการสราง
ความเสียหายตอรายไดและมูลคาของตราสินคาของแท 
ตลอดจนทําลายช่ือเสียงและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
มาตรการดังกลาวอาจจะทําใหปญหาความตองการบริโภค
สินคาเลียนแบบลดลงได 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับนักการตลาดหรือ
ผูประกอบการตราสินคาของแท เน่ืองจากการซื้อสินคา
เลยีนแบบสวนใหญมกัเกดิจากความตองการตราสนิคาของแท 
แตผูบริโภคไมตองการหรือไมเห็นความคุมคาที่จะจายเงิน
ราคาสูง รวมท้ังอาจจะไมเหน็ความแตกตางระหวางตราสินคา
ของแทกับสินคาเลียนแบบ  ดังนั้น ตราสินคาของแทจึงตอง

สรางคุณคาอยางมีเอกลักษณเพื่อสรางความแตกตางทั้งดาน
จิตใจและดานกายภาพของสินคา หรือสรางคุณสมบัติของ
สินคาใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะจนยากตอการเลียนแบบหรือ
ทําใหผูบริโภคสามารถมองเห็นความแตกตางอยางชัดเจน
ระหวางตราสินคาของแทกับสินคาเลียนแบบ รวมท้ังตอง
แสดงใหเห็นถึงความคุมคากับการตั้งราคาระดับสูง ไมวาจะ
เปนการสรางความเช่ือมั่นดานคุณภาพ การใชงาน ความ
ทนทาน การบริการ การรับประกัน และเนื่องจากสินคา
เลียนแบบบางประเภท เชน สินคาเลียนแบบตราสินคาหรู
มักจะเกี่ยวของกับการบริโภคเชิงสัญลักษณเพื่อแสดงสถานะ
ทางการเงินหรืออันดับทางสังคมของผูใชใหเปนที่สนใจและ
สรางการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม  ดังนั้น นักการตลาด
จึงควรเนนการสื่อสารถึงความมีศักดิ์ศรี สถานภาพทางสังคม 
ความภาคภูมิใจ รวมถึงคุณคาที่ไดเปนเจาของสินคาของแท 
ตลอดจนรณรงคใหผูบริโภคเห็นวา การใชสินคาเลียนแบบ
เปนการสูญเสียสถานภาพทางสังคม  ทั้งนี้ ถาการใชสินคา
เลียนแบบไมสามารถสรางการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
ได  ผู บริโภคก็อาจมีทัศนคติเชิงลบและลดพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาเลียนแบบ
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