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บทคัดยอ
สินคาเลียนแบบเปนธุรกิจขนาดใหญทมี่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ ระดับสูงทัง้ การผลิต การจัดจําหนาย และการบริโภคทําใหสนิ คา
เลียนแบบเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และแมจะมีความพยายามปกปองผลิตภัณฑและทรัพยสิน
ทางปญญาจากการปลอมแปลง รวมถึงการออกกฎหมายจากภาครัฐเพือ่ ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ แตปญ
 หาการบริโภคสินคาเลียนแบบของผูบริโภคกลับเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยลักษณะเฉพาะบุคคลดานการตระหนักถึง
ความคุมคา การแสวงหาความแปลกใหม การยึดมั่นในความชอบธรรม ความพึงพอใจสวนบุคคล และการบริโภคเพื่อสถานภาพ
รวมถึงปจจัยทางสังคมคือ การคลอยตามขอมูลจากกลุม อางอิง และการซือ้ สินคาตามบรรทัดฐานของสังคม เปนตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
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 influence attitudes and intention to purchase counterfeit products are a) personality factors including
value consciousness, novelty seeking, integrity, personal gratification, 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.
Keywords: Counterfeit Products, Attitudes toward Counterfeits, Purchase Intention
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ก า ร ป ล อ ม แ ป ล ง ห รื อ ก า ร เ ลี ย น แ บ บ สิ น ค า
(Counterfeiting) และการละเมิดลิขสิทธิเ์ ปนธุรกิจขนาดใหญ
(Ang, Cheng, Lim, & Tambyah, 2001) ทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้
ระดับสูงทัง้ การผลิต การจัดจําหนาย และการบริโภค (Norum
& Cuno, 2011) ทําใหสินคาเลียนแบบเปนปญหาสําคัญ
ทั่วโลกเพราะมีการเติบโตมากขึ้นทั้งในประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแลว (de Matos, Ituassu, & Rossi,
2007) โดยเฉพาะประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ถื อ ได ว า เป น
ประเทศที่มีการเลียนแบบสินคาและละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญามากที่สุด (Cheung & Prendergast, 2006)
การละเมิดทรัพยสินทางปญญามักจะเกี่ยวของกับ
สิ น ทรั พ ย ท ี ่ จ ั บ ต อ งไม ไ ด (Intangible Assets) แต เ ป น
สวนสําคัญดานคุณคา (Equity) ของบริษัทที่ไดลงทุนจํานวน
มากไปกับการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการ
ตราสินคาใหมีคุณภาพสูง มีความนาเชื่อถือ และมีลักษณะ
พิเศษ ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะปองกันการเลียนแบบสินทรัพยที่
จับตองไมไดเหลานี้ (Staake, Thiesse, & Fleisch, 2009)
การเลียนแบบและการปลอมแปลงสินคาเปนปญหาใหญ
ในหวงโซอปุ ทานมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง และเปนปญหาสังคมที่
ฝงรากลึกจนสงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ (Phau & Teah,
2009) โดยเฉพาะกับผูผลิตสินคาถูกกฎหมาย เพราะสินคา
เลียนแบบจะลดอัตรากําไร และทําลายชื่อเสียงของเจาของ
ตราสินคา (Wee, Ta, & Cheok, 1995) รวมทั้งทําลายมูลคา
ของเครือ่ งหมายการคาของสินคาของแท และในบางผลิตภัณฑ
ยังสงผลตอสวัสดิภาพของผูบริโภค (Stevenson & Busby,
2015) สินคาเลียนแบบจึงเปนปญหารายแรงที่สงผลกระทบ
ต อ อุ ต สาหกรรมจํ า นวนมากทั ่ ว โลก (Bloch, Bush, &
Campbell, 1993) และแมนักการตลาดจะตอสูเพื่อปกปอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของบริ ษั ท จากการ
เลียนแบบ รวมถึงภาครัฐพยายามออกกฎหมายเพื่อลดการ
ละเมิดลิขสิทธิแ์ ละลดการสนับสนุนสินคาเลียนแบบ (Chaudhry
& Stumpf, 2011) แตปญหาการบริโภคสินคาเลียนแบบ
กลับไมไดลดลง แตเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เหตุผลสําคัญที่ทําใหธุรกิจสินคาเลียนแบบเติบโตและ
แพรกระจาย สวนหนึง่ เปนเพราะอัตรากําไรระดับสูงและการ
เพิ่มขึ้นจากความตองการของผูบริโภค (Ang et al., 2001;
Bian & Moutinho, 2011) เนื่องจากสินคาเลียนแบบมักให
ผลประโยชนและสามารถใชงานไดใกลเคียงกับสินคาของแท
แตมรี าคาตาํ กวาครึง่ จึงทําใหไดรบั ความนิยมระดับสูง (Phau
& Teah, 2009) ดังนั้น ปจจัยดานราคาจึงถือเปนความ

ไดเปรียบอยางมากของสินคาเลียนแบบ (Bloch et al., 1993)
แตขณะเดียวกันราคาก็ไมใชปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค (Teah, Phau, & Huang,
2015) นอกจากนี้ ยังพบวาปจจุบันสินคาเลียนแบบเปนที่
ยอมรับมากขึ้น การบริโภคจึงเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด และ
แมวาผูบริโภคจะรับรูและชื่นชอบตราสินคาของแทมากกวา
สินคาเลียนแบบหลายดาน (Bian & Moutinho, 2011) และ
สวนใหญรับรูวาสินคาเลียนแบบผิดกฎหมาย (Ang et al.,
2001) แต ผู บ ริ โ ภคก็ ยั ง มี ค วามตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า เลี ย นแบบ
ในระดับสูง ดังนั้น บทความนี้จึงมุงนําเสนอการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความ
ตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค เพราะผูบริโภคเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการผลิตและการแพรกระจายของสินคา
เลียนแบบเติบโตในระดับสูง โดยมุงศึกษาปจจัย 2 ดาน ที่
สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ อิทธิพลจาก
ลักษณะเฉพาะบุคคล (Personality Influences) และอิทธิพล
จากปจจัยทางสังคม (Social Influences) โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้จะชวยใหเขาใจปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค รวมทั้งสามารถ
นําไปสูก ารพัฒนากรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการศึกษา
วิจัยเพื่อลดความตองการซื้อหรือควบคุมการบริโภคสินคา
เลียนแบบของผูบริโภคตอไป
สินคาเลียนแบบ (Counterfeit Products)
Chaudhry และ Stumpf (2011) ใหความหมาย
สินคาเลียนแบบไววา หมายถึงการผลิตหรือกระจายสินคาที่
ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม ไ ด รั บ การคุ ม ครองตามสิ ท ธิ แ ห ง
ทรัพยสนิ ทางปญญา ไมวา จะเปนเครือ่ งหมายการคา สิทธิบตั ร
หรือสิขสิทธิ์ ซึง่ ใกลเคียงกับความหมายของ Bloch และคณะ
(1993) ที่อธิบายไววา สินคาเลียนแบบหมายถึง สินคาที่ทํา
สําเนาเครื่องหมายการคาหรือสําเนาสินคาที่มีลิขสิทธิ์ของ
ผูอ นื่ โดยไมไดรบั อนุญาต ทําใหเจาของสินคาของแทมยี อดขาย
ลดลง สวนสินคาเลียนแบบเครือ่ งหมายการคา (Counterfeit
Trademark Goods) จะหมายถึงสินคาที่นําองคประกอบ
ทุกประเภทของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนของผูอื่น
มาใช โดยไมมกี ารดัดแปลงและไมไดรบั อนุญาต ขณะทีส่ นิ คา
ละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Copyright Goods) จะเปนสินคาที่
ละเมิดลิขสิทธิ์และเกี่ยวของกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
(World Trade Organization, 1994, cited in Staake et
al., 2009) ซึ่งหมายถึง การทําสําเนา การผลิตซํา หรือการ
บันทึกภาพ เสียง หรือเนือ้ หาจากตนฉบับโดยไมไดรบั อนุญาต
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ทางกฎหมาย ดังนั้น สินคาละเมิดลิขสิทธิ์จึงมักใชกับการ
ปลอมแปลงสินคาประเภทซอฟตแวร วิดีโอ หรือเนื้อหาสื่อ
เชน การบันทึกเพลงหรือภาพยนตร (Cheung & Prendergast,
2006; Phau & Teah, 2009) สําหรับความหมายของการคา
สินคาเลียนแบบ (Counterfeit Trade) จะหมายถึง การคาขาย
สิ น ค า ที่ นํ า การออกแบบ (Design) เครื่ อ งหมายการค า
(Trademark) โลโก (Logo) ชื่อบริษัท (Company Name)
ชื่อตราสินคา (Brand Names) ลักษณะสี (Characteristic
Colors) รูปทรง (Shapes) และอื่นๆ ของตราสินคา ผูผลิต
หรือองคกรทีม่ เี อกสารสิทธิแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคามาใช โดยไมไดรบั การอนุญาต (Staake et al., 2009)
จากคํานิยามขางตนแสดงใหเห็นวา สินคาเลียนแบบ
เปนสินคาผิดกฎหมายและการคาขายสินคาเลียนแบบก็เปน
การกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผูบริโภคสวนมากก็ยอมรับวา
สินคาเลียนแบบผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม แตไมเห็นวา
การซือ้ สินคาเลียนแบบผิดจริยธรรม (Ang et al., 2001) หรือ
คิดวาการซื้อขายสินคาเลียนแบบไมใชความผิดรายแรงเมื่อ
เทียบกับการกระทําผิดกฎหมายอืน่ ๆ (Phau, Sequeira, & Dix,
2009) ผูบริโภคจึงยังคงมีพฤติกรรมการซื้อสินคาเลียนแบบ
ในระดับสูง ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินคาเลียนแบบ
จึงตองศึกษาถึงปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ ริโภค
Blackwell, Miniard, และ Engel (2006) กลาววา
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทํานายพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ ริโภค คือ ความตัง้ ใจ (Intentions) ซึง่ ผูบ ริโภคมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะจายเงินจํานวนมากหรือนอย แตกตางกันตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ ความตั้งใจที่จะจายเงินของผูบริโภค (Spending
Intentions) สะทอนจํานวนเงินที่ผูบริโภคคิดที่จะจายและ
ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) จะแสดงถึงเหตุผลที่
ผูบ ริโภคคิดทีจ่ ะซือ้ ทัง้ นี้ ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ ริโภคจะขึน้ อยู
กั บ ป จ จั ย กํ า หนดสองด า น คื อ 1) ทั ศ นคติ ต  อ พฤติ ก รรม
(Attitude Toward the Behavior) และ 2) อิทธิพลจาก
กลุมอางอิงหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm)
ขณะเดียวกัน ลักษณะเฉพาะของบุคคลและความแตกตางของ
แตละบุคคลยังสงผลตอทัศนคติและความเชื่อตอบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Fishbein & Ajzen, 1975) ซึ่ง Teah และคณะ
(2015) กลาวไววา แมทศั นคติตอ การเลียนแบบตราสินคาหรู
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายประการ แตปจจัยสําคัญ
มาจากอิทธิพลดานลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนั้น การศึกษา
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบครั้งนี้จึงมุงศึกษา
อิทธิพลจากลักษณะเฉพาะบุคคล 5 ปจจัย คือ การตระหนักถึง
ความคุมคา (Value Consciousness) การแสวงหาความ
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แปลกใหม (Novelty Seeking) การยึดมัน่ ในความชอบธรรม
(Integrity) ความพึงพอใจสวนบุคคล (Personal Gratification)
และการบริโภคเพื่อสถานภาพ (Status Consumption)
รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางสังคม 2 ปจจัย คือ การคลอยตาม
ข อมูล จากกลุมอางอิ ง (Information Susceptibility)
และการซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม (Normative
Susceptibility)
ปจจัยดานลักษณะเฉพาะบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลกับทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคล
(Personality Factors) ตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคา
เลียนแบบ พบวา ผูบ ริโภคมีความตองการสินคาจากปจจัยดาน
แฟชั่น และการบงบอกถึงสถานภาพของผูใชสูงขึ้น (Phau &
Teah, 2009) ผูบริโภคทั่วโลกจึงมีแนวโนมพึงพอใจกับการ
ครอบครองสินคาที่มีความสวยงาม ทั้งยังตองการบริโภค
ความหรูหราและยินดีจายเงินมากขึ้นเพื่อจะไดเปนเจาของ
ตราสินคาหรู โดยผูบริโภคจํานวนมากซื้อสินคาหรูเพื่อเปน
สัญลักษณหรือสือ่ สารความหมายเกีย่ วกับตนเองตอกลุม อางอิง
หรือบุคคลอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ สินคาทีส่ ามารถมองเห็นจาก
ภายนอกไดอยางชัดเจน ทัง้ นี้ แรงจูงใจในการบริโภคสินคาหรู
จึงแสดงถึงความสามารถในการจายเงินระดับสูง ความราํ รวย
และความแตกตางของผูใช (Husic & Cicic, 2009) โดย
ผูบริโภคจะแสดงเอกลักษณเฉพาะตัว (Uniqueness) ผาน
ตราสินคาตางประเทศที่มีราคาแพงและเปนเจาของไดยาก
ขณะเดียวกันตราสินคาหรูที่มีความโดดเดนมักจะมีรูปแบบ
หรือการออกแบบเปนทีร่ จู กั ทัว่ โลก ผูบ ริโภคทีต่ อ งการแสดงถึง
เอกลักษณเฉพาะตัวจึงใชวิธีซื้อหรือสวมใสตราสินคาหรู เพื่อ
ทําใหตนเองมีเอกลักษณและภาพลักษณทางสังคมที่แตกตาง
จากคนอืน่ (Unique Social Image) (Park, Rabolt, & Jeon,
2008) ทัง้ นี้ Bloch และคณะ (1993) ไดอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความตองการบริโภคตราสินคาหรูกับพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาเลียนแบบไววา การซือ้ สินคาเลียนแบบสวนใหญ
มาจากความตองการคุณคาหรือผลประโยชนดา นภาพลักษณ
จากตราสินคาของแท แตผูบริโภคไมสามารถที่จะจายเงินใน
ราคาสูงหรือตองการประหยัดเงิน การซื้อสินคาเลียนแบบจึง
เปนการบริโภคเพื่อใหคนอื่นคิดวาตนเองใชตราสินคาของแท
ดังนั้น การเติบโตของการบริโภคตราสินคาหรูจึงมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออมตอการกระตุน การบริโภคสินคาเลียนแบบ
(Bian & Moutinho, 2011; Phau et al., 2009) สินคา
เลียนแบบจึงเปนทางเลือกที่ทําใหซื้อสินคาไดราคาถูกกวา

โดยเฉพาะถาผูบ ริโภคไมสามารถรับรูค วามแตกตางดานคุณภาพ
หรือคุณสมบัติระหวางสินคาของแทและสินคาเลียนแบบ
หรือแมวา ผูบ ริโภคโดยทัว่ ไปจะรับรูค วามเสีย่ งในการซือ้ สินคา
เลียนแบบ แตดว ยระดับราคาทีต่ าํ กวาสินคาของแทอยางมาก
ผูบ ริโภคจึงคาดหวังตอคุณภาพและคุณคาของสินคาเลียนแบบ
ไมเทากับสินคาของแท (Ang et al., 2001; Bloch et al.,
1993; Phau & Teah, 2009) การซือ้ สินคาเลียนแบบสวนใหญ
จึงสงผลมาจากความตองการจายเงินจํานวนนอยและไดสนิ คา
คุมคากับเงินที่จายไป ปจจัยดานการตระหนักถึงความคุมคา
จึงเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินคาเลียนแบบ
การตระหนักถึงความคุม คา (Value Consciousness)
หมายถึง การพิจารณาเปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินที่
จายนอยลงกับคุณภาพสินคาที่ยอมรับได การตระหนักถึง
ความคุ ม ค า จึ ง สามารถทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า
ผิดกฎหมายเมื่อผูบริโภคไดรับแรงกดดันดานราคา เพราะ
สินคาเลียนแบบซึ่งมีราคาถูกจะชวยผูบริโภคประหยัดเงิน
ขณะเดียวกันผูบ ริโภคก็จะยืดหยุน เกีย่ วกับการยอมรับคุณภาพ
ของสินคา (Ang et al., 2001; Lichtenstein, Netemeyer,
& Burton, 1990) ความคุมคาจึงเปนความตองการซื้อสินคา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีแตจา ยเงินจํานวนนอย และแมผบู ริโภคจะรับรูว า
สินคาเลียนแบบมีคณ
ุ ภาพตาํ กวามาตรฐาน แตผบู ริโภคก็อาจ
คิดวาสินคาเลียนแบบคุม คาเงินมากกวาสินคาของแททม่ี รี าคาสูง
(Bloch et al., 1993) ดังนั้น การเปรียบเทียบความแตกตาง
ดานราคากับคุณภาพของสินคาทีจ่ ะไดรบั จึงนาจะเปนปจจัยหลัก
เมื่อผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเลียนแบบแทนตราสินคาของแท
จากการศึกษาผลการวิจยั ทีผ่ า นมาพบวา การตระหนัก
ถึงความคุมคามีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติตอสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ (Ang et al., 2001; Wang, Zhang, Zang, & Quyang,
2005) ซึง่ หมายความวา ผูบ ริโภคทีม่ กี ารตระหนักถึงความคุม คา
ระดับสูงจะมีทศั นคติตอ สินคาละเมิดลิขสิทธิส์ งู กวาผูบ ริโภคที่
มีการตระหนักถึงความคุมคาระดับตํา ขณะที่ Phau และ
Teah (2009) พบว า การตระหนั ก ถึ ง ความคุ ม ค า ไม มี
อิทธิพลตอทัศนคติในแงของการรับรูตอสินคาเลียนแบบ แต
มีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติดานผลกระทบตอสังคม (Social
Consequences) ขณะที่ Tang, Tian, และ Zaichkowshy
(2014) ใชการสนทนากลุม (Focus Groups) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และพบวา ราคาและความสะดวกสบายในการ
หาซื้อสินคาเลียนแบบเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการซื้อสินคา
เลี ย นแบบเป น ไปได โ ดยง า ย ทั้ ง นี้ ผู บ ริ โ ภคมี ก ารรั บ รู แ ละ
ชื่ น ชอบสิ น ค า เลี ย นแบบน อ ยกว า ตราสิ น ค า ของแท เ กื อ บ

ทุกดาน ยกเวนดานความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
เพราะเห็นวาสินคาเลียนแบบมีราคาตํา ทําใหใชแลวทิ้งงาย
กวาสินคาของแท (Bian & Moutinho, 2011) ผลการวิจัยที่
ผานมายังพบอิทธิพลเชิงบวกระหวางการตระหนักถึงความ
คุมคากับความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ (Fernandes, 2013;
Phau & Teah, 2009) ซึ่งหมายความวา ถาผูบริโภคมีการ
ตระหนักถึงความคุมคาระดับสูง ก็จะมีความตั้งใจซื้อสินคา
เลียนแบบในระดับสูงดวยเชนกัน ดังนัน้ การตระหนักถึงความ
คุมคาจึงเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินคาเลียนแบบ
การแสวงหาความแปลกใหม (Novelty Seeking)
เป น การศึ ก ษาผู บ ริ โ ภคด า นความต อ งการนวั ต กรรมหรื อ
ผลิตภัณฑใหม เพื่อใหไดรับความรูสึกที่แตกตางไปจากเดิม
หรือไดรับประสบการณแปลกใหม (Schiffman & Kanuk,
2007) การแสวงหาความแปลกใหมจงึ เกีย่ วของกับการคนหา
สิ่งใหมๆ ที่แปลกหรือไมรูจัก โดยเฉพาะสินคาที่มีความเสี่ยง
ในการซื้อตําจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคซื้อสินคา
เลียนแบบ เพราะเปนวิธกี ารทีใ่ ชตน ทุนตาํ เพือ่ ตอบสนองความ
พึงพอใจตอการไดรบั ประสบการณใหม (Phau & Teah, 2009;
Wee et al., 1995) ซึ่งผลการวิจัยที่ผานมาของ Wang และ
คณะ (2005) พบวา การแสวงหาความแปลกใหมมีอิทธิพล
เชิงบวกกับทัศนคติตอ สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ขณะทีก่ ารวิจยั ของ
Phau และ Teah (2009) พบอิทธิพลเชิงลบระหวางการแสวงหา
ความแปลกใหมกับทัศนคติดานการรับรูตอสินคาเลียนแบบ
ซึง่ ผลการวิจยั ทีแ่ ตกตางกันนีอ้ าจเปนเพราะประเภทของสินคา
ทีศ่ กึ ษาแตกตางกัน ซึง่ Wang และคณะ (2005) ศึกษาสินคา
เลียนแบบประเภทซีดลี ะเมิดลิขสิทธิ์ ขณะที่ Phau และ Teah
(2009) ศึกษาสินคาเลียนแบบประเภทตราสินคาหรู (Luxury
Brands)
การยึดมั่นในความชอบธรรม (Integrity) สวนใหญ
จะมีการศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมในกรณีทผี่ บู ริโภคตองเผชิญ
กับภาวะลําบากใจทางจริยธรรม (Phau et al., 2009) การ
ยึดมัน่ ในความชอบธรรมจึงเปนตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลตอทัศนคติ
และความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ตามทฤษฎีดานคุณธรรม
ของ Kohlberg (1976, cited in Teah et al., 2015) พบวา
พฤติกรรมของผูบ ริโภคจะไดรบั ผลกระทบจากความรูส กึ หรือ
นิสัยสวนตัวดานความยุติธรรมหรือคุณธรรมประจําตัว ซึ่ง
อิทธิพลของคุณคาพืน้ ฐานดานคุณธรรมนีจ้ ะมีผลตอการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการกระทําทีผ่ ดิ จริยธรรม ขณะทีก่ ารซือ้ สินคาเลียนแบบ
ไมไดเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตเปนการสนับสนุนหรือ
มีสวนรวมในการทําผิดกฎหมาย การตระหนักถึงการปฏิบัติ
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
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ตามกฎหมายของผูบ ริโภคจึงอาจอธิบายถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้
สินคาเลียนแบบได (de Matos et al., 2007) ดังนั้น การ
ศึกษาการยึดมั่นในความชอบธรรมจึงเปนการพิจารณาถึง
มาตรฐานจริยธรรมสวนบุคคลและการเคารพกฎหมาย ถา
ผูบริโภคมีการยึดมั่นในความชอบธรรมระดับสูง โอกาสที่จะ
ตัดสินใจซื้อสินคาเลียนแบบหรือมีทัศนคติเชิงบวกตอสินคา
เลียนแบบจะอยูในระดับตํา ขณะที่ผูบริโภคที่มีการยึดมั่น
ในความชอบธรรมระดับตําจะมีโอกาสนอยที่จะรูสึกถึงความ
รับผิดชอบตอการซื้อสินคาเลียนแบบ เพราะผูบริโภคจะหา
เหตุผลเขาขางตัวเองและไมเห็นวาการซือ้ สินคาเลียนแบบเปน
สิ่งที่ผิดจริยธรรม (Ang et al., 2001)
ดังนั้น ผลการวิจัยสวนใหญที่ผานมาจึงพบวา การ
ยึดมัน่ ในความชอบธรรมมีอทิ ธิพลทางลบตอทัศนคติตอ สินคา
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) อธิบายผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความแตกตางของความคิดเห็นตอความเปนธรรม (Fair)
และการผิดจริยธรรม (Unethical) ของผูบริโภควา ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวาสินคาละเมิดลิขสิทธิไ์ มเปนธรรมกับผูผ ลิต
และนักรองเพราะทําใหสญ
ู เสียรายได แตไมคดิ วาการซือ้ สินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ผิดจริยธรรมและไมเห็นดวยที่จะกลาววา ผูซื้อ
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ไมมีจริยธรรม ดังนั้นจึงไมรูสึกผิดที่จะซื้อ
สินคาเลียนแบบและปฏิเสธความผิดจากการซือ้ สินคาเลียนแบบ
โดยใหเหตุผลวา ผูผลิตสินคาของแทตั้งราคาสูงเกินไปหรือ
ตัง้ ราคาทีไ่ มเปนธรรม ทัง้ นี้ ผูซ อ้ื และผูท ไ่ี มซอ้ื สินคาละเมิดลิขสิทธิ์
มีมุมมองตอสินคาละเมิดลิขสิทธิ์แตกตางกัน ขณะที่ผลการ
วิจัยของ Phau และคณะ (2009) พบวา การยึดมั่นในความ
ชอบธรรมมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ แต
ไมพบอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจยั ของ de Matos และคณะ (2007) ทีพ่ บวา การ
ยึดมั่นในความชอบธรรมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบตอ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบระดับสูง แตไมมีอิทธิพลตอความ
ตัง้ ใจซือ้ ซึง่ Phau และคณะ (2009) อธิบายผลการวิจยั นีว้ า
ขณะที่ผูบริโภคยอมรับวาสินคาเลียนแบบเปนสิ่งผิดคุณธรรม
แตกลับไมมีผลตอการซื้อสินคาเลียนแบบ สะทอนใหเห็นวา
ถาผูบริโภคใหความสนใจในผลประโยชนของสินคามากขึ้น
ผู บ ริ โ ภคก็ จ ะเพิ ก เฉยต อ ความรู สึ ก ด า นคุ ณ ธรรม ขณะที่
Chaudhry และ Stumpf (2011) ซึง่ ศึกษาตัวแปรในลักษณะ
ดานจริยธรรมตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบพบวา ความ
คํานึงถึงจริยธรรม (Ethical Concerns) มีอทิ ธิพลเชิงลบระดับ
สูงตอทั้งสินคาเลียนแบบและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ
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ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ Fernandes (2013) ทีพ่ บวา
การตัดสินทางจริยธรรม (Ethical Judgement) มีความ
สัมพันธทางลบตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบทั้งในกลุม
ผูบ ริโภคทีม่ โี อกาสนอยในการซือ้ สินคาเลียนแบบ (The Less
Likely to Purchase Counterfeits: LLPC) และกลุม ผูบ ริโภค
ที่มีโอกาสสูงในการซื้อสินคาเลียนแบบ (The More Likely
to Purchase Counterfeit: MLPC) ซึง่ สอดคลองกับผลวิจยั
ของ Phau และ teah (2009) ที่พบวา การยึดมั่นในความ
ชอบธรรมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบมากที่สุดตอทัศนคติ
ตอสินคาเลียนแบบในแงผลกระทบตอสังคมและมีอิทธิพล
เชิงลบตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ แสดงใหเห็นวา ถา
ผูบริโภคยึดมั่นในจริยธรรมหรือมีคุณธรรมระดับสูงขึ้นจะมี
ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า เลี ย นแบบตํ า ลง การยึ ด มั่ น ในความ
ชอบธรรมจึงนาจะเปนตัวแปรทํานายทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภคในสังคมได
ความพึงพอใจสวนบุคคล (Personal Gratification)
หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะรูสึกถึงความสําเร็จ
การยอมรับทางสังคม และรูสึกสนุกกับรายละเอียดปลีกยอย
ในชีวิต (Ang et al., 2001; Phau & Teah, 2009) ในกรณี
ของการซือ้ สินคาเลียนแบบ ผูบ ริโภคจึงอาจไมไดใหความสนใจ
กับคุณภาพของสินคา แตยินดีและมีความสุขกับความรูสึกที่
ไดเปนเจาของสินคามากกวา การซื้อสินคาเลียนแบบจึงทําให
ผูบริโภครูสึกสนุกและคุมคาเพราะสินคาเลียนแบบเปนการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงตํา (Nia & Zaichkowsky, 2000) ดังนั้น
การซือ้ สินคาเลียนแบบจึงอาจเกิดจากความตองการตอบสนอง
ตอความพึงพอใจสวนตัว นอกจากนี้ ผูบ ริโภคทีใ่ หความสําคัญ
กับความรูส กึ พึงพอใจสวนบุคคลระดับสูงจะใหความสนใจกับ
รูปลักษณภายนอก หรือสิง่ ทีม่ องเห็นของสินคา (Teah et al.,
2015)
ผลการวิจยั ทีผ่ า นมาของ de Matos และคณะ (2007)
พบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติ
ตอสินคาเลียนแบบ แตไมพบอิทธิพลตอความตัง้ ใจซือ้ ขณะที่
Phau และ Teah (2009) ไดศกึ ษาทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบ
2 มิติพบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ
ดานการรับรูสินคาเลียนแบบ แตมีอิทธิพลเชิงลบตอทัศนคติ
ในดานผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้ Teah และคณะ (2015)
ยังพบวา ความพึงพอใจสวนบุคคลไมมคี วามสัมพันธกบั ทัศนคติ
ตอสินคาเลียนแบบในกลุมผูบริโภคจีน แตมีความสัมพันธ
เชิงลบกับทัศนคติตอสินคาเลียนแบบในกลุมผูบริโภคไตหวัน
สะทอนใหเห็นวา ถึงแมผบู ริโภคจะมีวฒ
ั นธรรมทีค่ ลายคลึงกัน
แตอาจมีทัศนคติตอสินคาเลียนแบบที่แตกตางกัน

การบริโภคเพือ่ สถานภาพ (Status Consumption)
Eastman, Goldsmith, และ Flynn (1999) ใหความหมาย
ของการบริโภคเพือ่ สถานภาพไววา กระบวนการของแรงจูงใจ
ที่บุคคลพยายามแสดงถึงตําแหนงทางสังคมผานการบริโภค
สินคาใหเปนที่สนใจหรือยอมรับจากบุคคลอื่น และเพื่อแสดง
สถานะเชิงสัญลักษณทง้ั ตอตนเองและบุคคลรอบขาง ซึง่ วิธหี นึง่
ทีผ่ บู ริโภคใชเพือ่ แสดงสถานะทางสังคมของตนเองใหบคุ คลอืน่
เห็นคือ การซื้อและใชสินคาบางอยาง (Goldsmith, Flynn,
& Clark, 2012) การบริโภคเพื่อสถานภาพจึงเกี่ยวของกับ
การบริโภคสินคาเพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรี สถานะทางการเงิน
และอันดับทางสังคมผานสินคาหรือของใชสว นตัว เสือ้ ผาหรือ
กระเปาหรูจึงเปนหนึ่งในหลายสินคาที่ผูบริโภคนํามาสราง
อัตลักษณ (Identity) และสรางการยอมรับตอตนเอง (Grotts
& Johnson, 2013) ซึง่ Tai (2005) อธิบายวา ปจจุบนั ผูบ ริโภค
มีแนวโนมจายเงินสูงขึน้ เพือ่ ซือ้ ตราสินคาทีม่ ชี อื่ เสียงและสินคา
ทีส่ ามารถแสดงสถานะตอผูอ นื่ ไดเชน กระเปา โทรศัพทมอื ถือ
รองเทา และเสื้อผาที่มีฉลาก (Labels) อยูดานนอก ขณะที่
Tovikkai และ Jirawattananukool (2010) ศึกษาเกี่ยวกับ
การบริโภคตราสินคาหรูของผูบ ริโภคเพศหญิงในประเทศไทย
พบวา สถานภาพทางสังคม (Social Status) มีอทิ ธิพลตอการ
ตัดสินใจซือ้ ตราสินคาหรูในระดับสูงและอธิบายถึงการบริโภค
สินคาหรูวา ในปจจุบนั การแบงแยกชนชัน้ ทางสังคมทําไดยาก
มากขึน้ แตผบู ริโภคก็ยงั มีแนวโนมทีจ่ ะแยกความแตกตางทาง
ชนชัน้ ดวยการเปนผูน าํ ในสังคมและแสดงถึงราํ รวยดวยการใช
ชี วิ ต ที่ ฟุ ม เฟ อ ย ความหรู ห ราจึ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ แ สดงถึ ง
รสนิยมที่ดีและฐานะทางการเงิน ซึ่งการบริโภคตราสินคา
(Brands) ในเชิงสัญลักษณนี้ไดสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคา
เลียนแบบของผูบ ริโภค (Phau et al., 2009) เพราะถาตราสินคา
ทีแ่ สดงถึงสถานะมีราคาสูงจนไมสามารถซือ้ หรือเปนเจาของได
ผูบ ริโภคก็จะหันไปซือ้ สินคาเลียนแบบ ซึง่ มีราคาตาํ กวาสินคา
ของแทมาใชเปนการทดแทน (Wee et al., 1995)
ผลการวิจัยของ Phau และ Teah (2009) พบวา การ
บริโภคเพื่อสถานภาพเปนปจจัยสําคัญในการทํานายทัศนคติ
และความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า เลี ย นแบบ โดยการบริ โ ภคเพื่ อ
สถานภาพมีอิทธิพลเชิงบวกระดับสูงตอทัศนคติดานการรับรู
ต อ สิ น ค า เลี ย นแบบและมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบต อ ทั ศ นคติ ด า น
ผลกระทบตอสังคม ขณะเดียวกัน ยังพบอิทธิพลระดับสูงตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูบริโภค
ส ว นใหญ มี แ นวโน ม ที่ จ ะชื่ น ชอบและซื้ อ สิ น ค า เลี ย นแบบ
ขณะที่ Phau และคณะ (2009) พบวา การบริโภคเพื่อ
สถานภาพมีอิทธิพลตอทัศนคติดานการซื้อสินคาเลียนแบบ

วาเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความวา ผูบริโภคคิดวา
ถ า ไม ส ามารถซื้ อ สิ น ค า ของแท ไ ด สิ น ค า เลี ย นแบบก็ เ ป น
ทางเลือกหนึ่งที่ทําใหเปนเจาของได ขณะเดียวกันยังพบวา
การบริโภคเพื่อสถานภาพไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อ ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะผลประโยชนดานราคาเปนแรงจูงใจตอการ
ซื้อสินคาเลียนแบบ ขณะที่ Teah และคณะ (2015) พบวา
การบริโภคเพื่อสถานภาพเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลทางลบ
ระดับสูงตอทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบทัง้ กลุม ผูบ ริโภคจีนและ
กลุม ผูบ ริโภคไตหวัน ซึง่ แสดงวาผูบ ริโภคทีค่ าํ นึงถึงการบริโภค
เพื่อสถานภาพระดับสูงจะมีทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบตําลง
ปจจัยทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลกับทัศนคติและความตัง้ ใจซือ้
สินคาเลียนแบบ
Schiffman และ Kanuk (2007) กลาวไววา กลุม อางอิง
เปนปจจัยทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค
โดยกลุม อางอิงทีแ่ ตกตางกันจะมีอทิ ธิพลตอความเชือ่ ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคแตกต า งกั น ตามเวลา และ
สถานการณ ซึ่งกลุมอางอิงหมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคล
เชน เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ผูบริโภคใชเปนกรอบ
ในการอางอิงสําหรับตัดสินใจซือ้ หรือบริโภคสินคา ระดับอิทธิพล
ที่กลุมอางอิงจะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลแตละคนนั้น
จะขึ้นอยูกับลักษณะของแตละบุคคล ผลิตภัณฑ และปจจัย
ทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ซึง่ Ang และคณะ (2001)
อธิ บ ายว า แรงกดดั น ทางสั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู บ ริ โ ภคให
ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ สําหรับกรณีการซื้อ
สินคาเลียนแบบพบวา เพือ่ น ญาติ หรือบุคคลแวดลอมมีบทบาท
ทั้งยับยั้งหรือสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคสินคาเลียนแบบ
(de Matos et al., 2007) ดังนัน้ เมือ่ ผูบ ริโภคจะตองตัดสินใจ
ซื้อหรือไมซื้อสินคาเลียนแบบ ผูบริโภคสวนมากจะพิจารณา
บรรทัดฐานทางสังคมและมาตรฐานที่กําหนดโดยบุคคลอื่น
ทั้งนี้ Bearden, Netemeyer และ Teel (1989) ไดศึกษา
ปจจัยทางสังคม 2 ดานที่เกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูบ ริโภคคือ การคลอยตามขอมูลจากกลุม อางอิงและการ
ซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม
การคลอยตามขอมูลจากกลุม อางอิง (Information
Susceptibility) หมายถึง การปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
กับเพื่อน ญาติ บุคคลอื่น หรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
กอนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาที่บุคคลอื่น
ไมชื่นชอบ (Bearden et al., 1989) การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคจึงขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นตอความความคิดเห็นจาก
บุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา โดยเฉพาะเมื่อผูบริโภค
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
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ขาดขอมูลหรือมีความรูไมมากเกี่ยวกับสินคาที่จะซื้อ (Teah
et al., 2015) บุคคลแวดลอมจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภค โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลอืน่ เกีย่ วกับสินคา
หรือบริการที่ผูบริโภคใช (Ang et al., 2001; Phau & Teah,
2009) ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นในความคิดเห็นของบุคคลอื่นจะมี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ เมื่อผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับ
สินคาประเภทนั้นระดับตํา สําหรับการซื้อสินคาเลียนแบบ
พบวา ถากลุม อางอิงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับความแตกตาง
ระหวางสินคาของแทและสินคาเลียนแบบ (เชน คุณภาพของ
สินคา) มีความเห็นเชิงลบกับสินคาเลียนแบบ จะสงผลทําให
ผูบริโภครับรูสินคาเลียนแบบในเชิงลบดวย (Teah et al.,
2015)
ผลการวิจัยที่ผานมาของ Ang และคณะ (2001) และ
ผลการวิจัยของ Wang และคณะ (2005) ไมพบอิทธิพลของ
การคล อ ยตามข อ มู ล จากกลุ ม อ า งอิ ง กั บ ทั ศ นคติ ต อ สิ น ค า
เลียนแบบ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Teah และคณะ
(2015) ที่พบวา การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิงไมมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ทัศ นคติ ต อ สิ น ค า เลี ย นแบบทั้ ง ในกลุ ม
ผูบริโภคจีนและผูบริโภคไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภค
ไมไดใหความสําคัญกับขอมูลจากผูอ น่ื ในการซือ้ สินคาเลียนแบบ
วาเปนสิง่ ทีถ่ กู หรือผิด ซึง่ นาจะเปนผลมาจากสินคาเลียนแบบ
มีราคาถูกกวาสินคาของแทอยางมาก (Ang et al., 2001)
ขณะที่ Phau และ Teah (2009) พบวา การคลอยตามขอมูล
จากกลุ ม อ า งอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบต อ ทั ศ นคติ ด า นการรั บ รู
ตอสินคาเลียนแบบและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่ง
หมายความวา ถาผูบริโภคคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง
สูงขึน้ จะมีทศั นคติและความตัง้ ใจซือ้ สินคาเลียนแบบในระดับ
ที่ตําลง ดังนั้น ผลกระทบจากการรับรูขอมูลเชิงลบเกี่ยวกับ
สินคาเลียนแบบจากกลุมอางอิงจะมีผลตอการรับรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค
การซือ้ สินคาตามบรรทัดฐานของสังคม (Normative
Susceptibility) หมายถึง การตัดสินใจซือ้ สินคาของผูบ ริโภค
จะขึ้นอยูกับความคาดหวังเพื่อใหบุคคลอื่นประทับใจ รวมถึง
ความตองการแสดงภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับของบุคคล
แวดลอม การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคมจึงเกิดจาก
ความกังวลเกีย่ วกับความคิดของคนอืน่ ถึงสินคาทีต่ นเองเลือก
ซื้อมา (Bearden et al., 1989) ดังนั้น ถาการตัดสินใจซื้อ
สินคาเลียนแบบไมสามารถสรางการยอมรับจากบุคคลอื่นได
ผูบริโภคก็อาจมีทัศนคติเชิงลบตอสินคาเลียนแบบ (Phau &
Teah, 2009)
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ผลการวิจัยที่ผานมาของ Ang และคณะ (2001) และ
Wang และคณะ (2005) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทซีดีละเมิดลิขสิทธิ์พบวา การซื้อสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมมีอิทธิพลทางลบตอทัศนคติตอ
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความวา ถาผูบริโภคซื้อสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมในระดับสูงขึน้ จะมีทศั นคติตอ สินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ตําลง ซึ่งแตกตางจากผลการวิจัยของ de
Matos และคณะ (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสินคาเลียนแบบ
พบวา การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) และ
ประสบการณการซื้อสินคาเลียนแบบ (เคยซื้อหรือไมเคยซื้อ
สิ น ค า เลี ย นแบบ) มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ทั ศ นคติ ต อ สิ น ค า
เลียนแบบ ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ Phau และ Teah
(2009) ที่พบวา การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคมมี
อิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติดานการรับรูสินคาเลียนแบบและ
ความตั้งใจซื้อ ดังนั้น ถาผูบริโภคซื้อสินคาตามบรรทัดฐาน
ของสังคมสูงขึน้ จะมีความตัง้ ใจซือ้ สินคาเลียนแบบเพิม่ ขึน้ ดวย
ขณะเดียวกัน Fernandes (2013) พบวา การคลอยตาม
กลุมอางอิงไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อในกลุมผูบริโภคที่มี
โอกาสนอยในการซื้อสินคาเลียนแบบ แตมีอิทธิพลตอความ
ตัง้ ใจซือ้ ในกลุม ผูบ ริโภคทีม่ โี อกาสสูงในการซือ้ สินคาเลียนแบบ
ขณะที่ Tang และคณะ (2014) พบวาการรับรูความเสี่ยง
(Perceived Risk) มีความสัมพันธเชิงลบตอการซื้อสินคา
เลียนแบบ ซึ่งการรับรูความเสี่ยงจะหมายถึง การรับรูความ
เสี่ยงทางกายภาพของสินคา (Physical Risk) และการรับรู
ความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk) ทั้งนี้ การรับรูความเสี่ยง
ทางสังคมจะเปนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับการยอมรับของ
กลุม อางอิง ถากลุม อางอิงไมเห็นดวยการบริโภคสินคาเลียนแบบ
ผูบริโภคจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่งผลการวิจัย
เกีย่ วกับตัวแปรการซือ้ สินคาตามบรรทัดฐานของสังคม จะพบ
อิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินคาเลียนแบบ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของกลุมอางอิงตอ
พฤติกรรมผูบริโภค เพราะถากลุมอางอิงหรือบุคคลในสังคม
ใหการยอมรับหรือสนับสนุน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาเลียนแบบสูงขึ้น ขณะที่ถากลุมอางอิงไมยอมรับ
ผูบ ริโภคก็จะหลีกเลีย่ งการซือ้ สินคาเลียนแบบ
อิทธิพลของทัศนคติตอความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ
Schiffman และ Kanuk (2007) ใหความหมายทัศนคติ
วา หมายถึงความโนมเอียงหรือความรูส กึ นึกคิดทีเ่ กิดจากการ
เรียนรูของบุคคลและสงผลถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง ทัศนคติจึงมีความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการซือ้ ทีเ่ ปนผลจากประสบการณตรงกับผลิตภัณฑ
และขอมูลจากบุคคลอื่น ขณะเดียวกันทัศนคติก็ยังเปนปจจัย
ที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมดวย ทั้งนี้ Fishbein และ Ajzen
(1975) อธิบายวา ความตั้งใจ เปนแนวโนมของพฤติกรรม
ซึง่ เปนองคประกอบหนึง่ ของทัศนคติ (Conative Component
of Attitude) และมี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ได รั บ ผลมาจาก
องค ป ระกอบด า นความเข า ใจของทั ศ นคติ (Affective
Component) ทัศนคติและความตัง้ ใจซือ้ จึงมีความสัมพันธกนั
อยางมาก ดังนั้น ทัศนคติตอพฤติกรรมจึงเปนปจจัยหลักที่
สามารถทํานายความตั้งใจซื้อของผูบริโภคได
การศึกษางานวิจัยที่ผานมาสวนใหญพบวา ทัศนคติ
เปนตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเลียนแบบ (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
รับรูความผิดทางกฎหมายตอการซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
และพบวา ทัศนคติทงั้ 5 ดาน มีอทิ ธิพลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคา
เลียนแบบ ขณะที่ de Matos และคณะ (2007) พบวา
ประสบการณการซื้อสินคาเลียนแบบ (เคยซื้อหรือไมเคยซื้อ)
ไมมอี ทิ ธิพลทางตรงตอความตัง้ ใจซือ้ แตประสบการณการซือ้
สินคาเลียนแบบมีอทิ ธิพลตอทัศนคติและทัศนคติมอี ทิ ธิพลตอ
ความตั้งใจซื้ออยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทัศนคติมี
อิทธิพลสงผาน (Mediating Effect) ระหวางประสบการณ
การซือ้ สินคาเลียนแบบกับความตัง้ ใจซือ้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้
จึงพบวา ทัศนคติเปนตัวแปรสงผาน (Mediator) ระหวาง
ตัวแปรลักษณะของบุคคลที่มีอยูเดิม (Antecedents) กับ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบของผูบริโภค

ตารางที่ 1 ผลสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชื่อผูแตง

ป

ชื่อเรื่อง

Ang, Cheng,
Lim, & Tambyah

2001 Spot the difference:
Consumer responses
towards counterfeits

Wang, Zhang,
Zang, & Ouyang

2005 Purchasing pirated
software: An initial
examination of Chinese
consumers

ประเภท
ผลการวิจัย
งานวิจัย
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติ
การตระหนักถึงความคุมคา การยึดมั่นใน
ความชอบธรรม การซื้อสินคาตามบรรทัดฐาน
ของสังคม รายได และเพศ
ตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติ
การตระหนักถึงความคุมคา การแสวงหา
ความแปลกใหม การซื้อสินคาตามบรรทัดฐาน
ของสังคม และการเปนสวนรวมของกลุม
(Collectivism)
ตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ชื่อผูแตง

ป

ชื่อเรื่อง

de Matos,
Ituassu, & Rossi

2007 Consumer attitudes
toward counterfeits:
A review and extension

Phau & Teah

2009 Devil wears (Counterfeit)
Prada: A study of
antecedents and
outcomes of attitudes
towards counterfeits of
luxury brands

Phau, Sequeira,
& Dix

2009 Consumers' willingness to
knowingly purchase
counterfeit products

Teah, Phau,
& Huang

2015 Devil continues to wear
“counterfeit” Prada:
A tale of two cities
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ประเภท
ผลการวิจัย
งานวิจัย
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติ
การยึดมั่นในความชอบธรรม ความพึงพอใจ
สวนบุคคล การคลอยตามกลุมอางอิง
การรับรูความเสี่ยง ประสบการณการซื้อสินคา
เลียนแบบ (เคยซื้อหรือไมเคยซื้อ) และการ
อางอิงราคากับคุณภาพ
ตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ
ทัศนคติเปนตัวแปรสงผาน (Mediator)
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติดานการรับรูตอสินคา
เลียนแบบ
การแสวงหาความแปลกใหม การบริโภคเพื่อ
สถานภาพ การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง
การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม
ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติดานผลกระทบตอสังคม
การตระหนักถึงความคุมคา การยึดมั่นใน
ความชอบธรรม ความพึงพอใจสวนบุคคล
และการบริโภคเพื่อสถานภาพ
ตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
การตระหนักถึงความคุมคา การยึดมั่นใน
ความชอบธรรม การบริโภคเพื่อสถานภาพ
การคลอยตามขอมูลจากกลุมอางอิง
การซื้อสินคาตามบรรทัดฐานของสังคม
และทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติ
การยึดมั่นในความชอบธรรม
ตัวแปรที่สงผลกับความตั้งใจซื้อ
อายุการใชงาน (Useful Life) ของสินคา
เลียนแบบ
ปริมาณ ตัวแปรที่สงผลตอทัศนคติ
การยึดมั่นในความชอบธรรม ความพึงพอใจ
สวนบุคคล การบริโภคเพื่อสถานภาพ
และการเปนสวนรวมของกลุม
ตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
เหตุผลสําคัญทีท่ าํ ใหธรุ กิจสินคาเลียนแบบเติบโตและ
แพรกระจายระดับสูง สวนหนึ่งเปนเพราะความตองการที่
เพิ่มขึ้นของผูบริโภคและความไดเปรียบดานราคาที่ตํากวา
ตราสินคาของแทอยางมาก แตราคาไมใชปจจัยเดียวที่สงผล
ตอการซื้อสินคาเลียนแบบ ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา ตัวแปรดานลักษณะเฉพาะบุคคลและปจจัยทางสังคม
มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ โดย
ผลการวิจยั ทีผ่ า นมาสวนใหญพบวา การยึดมัน่ ในความชอบธรรม
เปนตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางลบ ทัง้ ตอทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบ
(Ang et al., 2001; de Matos et al., 2007; Phau & Teah,
2009; Phau et al., 2009; Teah et al., 2015) และความ
ตัง้ ใจซือ้ สินคาเลียนแบบ (Phau et al., 2009) ซึง่ แสดงใหเห็น
วา ถามีการใหขอมูลและสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักถึง
จริยธรรม ยึดถือในกฎหมาย และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ในระดับที่สูงขึ้น อาจทําใหผูบริโภคมีทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อสินคาเลียนแบบลดลง นอกจากนี้ยังพบวา การซื้อสินคา
ตามบรรทัดฐานของสังคมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางบวก
และทางลบตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบ ซึ่ง
หมายความวา ถากลุม อางอิงหรือบุคคลในสังคมใหการยอมรับ
หรือสนับสนุน ผูบริโภคก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา
เลียนแบบสูงขึน้ ขณะทีถ่ า กลุม อางอิงไมยอมรับหรือไมเห็นดวย
กับการบริโภคสินคาเลียนแบบ ผูบ ริโภคก็จะหลีกเลีย่ งการซือ้
สินคาเลียนแบบ ดังนัน้ การลงโทษทางสังคมจะเปนปจจัยหนึง่
ที่ชวยลดพฤติกรรมการซื้อสินคาเลียนแบบได นอกจากนี้ยัง
พบวา การตระหนักถึงความคุม คา การแสวงหาความแปลกใหม
ความพึงพอใจสวนบุคคล และการบริโภคเพื่อสถานภาพมี
อิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อ
สินคาเลียนแบบแตกตางกัน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะความแตกตาง
ดานคานิยมและวัฒนธรรมของผูบริโภค รวมถึงประเภทของ
สินคาที่ศึกษา เชน งานวิจัยของ Ang และคณะ (2001) และ
งานวิจัยของ Wang และคณะ (2005) ศึกษาเกี่ยวกับสินคา
ละเมิดลิขสิทธิป์ ระเภทซีดเี พลงหรือซอฟตแวร และพบวา การ
ตระหนักถึงความคุม คามีอทิ ธิพลทางบวกตอทัศนคติตอ สินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ ขณะที่ Phau และ Teah (2009) ศึกษาเกีย่ วกับ
สินคาเลียนแบบตราสินคาหรูพบวา การตระหนักถึงความ
คุม คามีอทิ ธิพลทางลบตอทัศนคติดา นการรับรูส นิ คาเลียนแบบ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทซีดีเพลง
เปนสินคาทีร่ าคาไมแพง แตสามารถใหผลประโยชนไดใกลเคียง
กับซีดีเพลงของแท รวมทั้งไมไดเปนสินคาที่มีผลโดยตรง
ตอภาพลักษณหรือการแสดงสถานะของผูใชเหมือนกับสินคา

เลียนแบบตราสินคาหรู ผูบ ริโภคทีใ่ หความสําคัญกับความคุม คา
จึงรูส กึ ชืน่ ชอบซีดเี พลงละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะคุม คาเงินมากกวา
และสามารถตอบสนองความบันเทิงไดเหมือนกับซีดีเพลง
ของแทที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังพบวาการศึกษาตัวแปร
ทัศนคติในมิตทิ ตี่ า งกันทําใหไดผลการวิจยั ทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ พบ
การศึกษาทัศนคติในหลายมิติ เชน ทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบ
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)
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูบ ริโภคจึงสงผลตอการลดความ
ตองการหรือเพิ่มปริมาณการบริโภคสินคาเลียนแบบได
สําหรับขอเสนอแนะเกีย่ วกับสินคาเลียนแบบ สามารถ
จําแนกเปน 3 ประเด็น ดังนี้
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อศึกษาการบริโภค
สินคาเลียนแบบ นอกเหนือจากปจจัยลักษณะเฉพาะบุคคล
และปจจัยทางสังคมที่กลาวมาขางตน ควรขยายขอบเขตการ
ศึกษาถึงตัวแปรอื่นมากขึ้นหรือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคา
เลียนแบบประเภทอื่น รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวาง
ประเภทของสินคาเลียนแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากสินคา
เลียนแบบที่ตางประเภทกันมักจะมีระดับราคา คุณสมบัติ
การใชงาน ความเสีย่ ง ภาพลักษณหรือการแสดงถึงสถานภาพ
ของผูใ ช และปจจัยทีส่ ง ผลตอการซือ้ แตกตางกัน ขณะเดียวกัน
จากการทบทวนวรรณพบวา การศึกษาเกีย่ วกับสินคาเลียนแบบ
สวนใหญใชวธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้ จึงควรขยายการศึกษา
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึง
แรงจูงใจในการซือ้ สินคาเลียนแบบของผูบ ริโภค และเนือ่ งจาก
ทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ จึงควร
ศึกษาทัศนคติตอ สินคาเลียนแบบใหครอบคลุมหลากหลายมิติ
เชน ทัศนคติตอสินคาเลียนแบบ (ผลิตภัณฑ) ทัศนคติตอการ
ซือ้ สินคาเลียนแบบ (การกระทําหรือการซือ้ ) ทัศนคติตอ ผูผ ลิต
และผูจ าํ หนายสินคาเลียนแบบ และทัศนคติดา นผลกระทบตอ
สังคม ซึ่งจะทําใหไดผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและความ
ตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่องจากราคาและความ
สะดวกสบายในการหาซื้อสินคาเลียนแบบเปนเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหการซือ้ สินคาเลียนแบบเปนไปไดโดยงาย หนวยงานของ
รัฐจึงควรปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อทําให
การซื้อสินคาเลียนแบบเปนไปไดยากขึ้น รวมทั้งอาจกําหนด
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มาตรการจั บ กุ ม หรื อ เอาผิ ด กั บ ผู ซื้ อ หรื อ ผู บ ริ โ ภคสิ น ค า
เลี ย นแบบ เพื่ อ ลดความต อ งการของผู บ ริ โ ภคต อ สิ น ค า ที่
ผิดกฎหมาย และเนือ่ งจากผลการวิจยั สวนใหญพบวา ผูบ ริโภค
ที่มีการยึดมั่นในความชอบธรรมระดับสูง จะมีทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้อสินคาเลียนแบบระดับตํา ดังนั้นภาครัฐจึงอาจ
จัดตั้งหนวยงานเพื่อเผยแพรความรูและสงเสริมใหผูบริโภค
ตระหนักถึงจริยธรรมหรือยึดถือกฎหมายมากขึน้ ตลอดจนให
ขอมูลถึงผลกระทบเชิงลบของสินคาเลียนแบบ เชน ปญหาดาน
คุณภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงจากการใชงาน ความ
ไมคุมคาในระยะยาว รวมถึงผลกระทบในแงของการสราง
ความเสี ย หายต อ รายได แ ละมู ล ค า ของตราสิ น ค า ของแท
ตลอดจนทํ า ลายชื่ อ เสี ย งและเศรษฐกิ จ ของประเทศ ซึ่ ง
มาตรการดังกลาวอาจจะทําใหปญหาความตองการบริโภค
สินคาเลียนแบบลดลงได
ข อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ นั ก การตลาดหรื อ
ผู ป ระกอบการตราสิ น ค า ของแท เนื่ อ งจากการซื้ อ สิ น ค า
เลียนแบบสวนใหญมกั เกิดจากความตองการตราสินคาของแท
แตผูบริโภคไมตองการหรือไมเห็นความคุมคาที่จะจายเงิน
ราคาสูง รวมทัง้ อาจจะไมเห็นความแตกตางระหวางตราสินคา
ของแทกับสินคาเลียนแบบ ดังนั้น ตราสินคาของแทจึงตอง

สรางคุณคาอยางมีเอกลักษณเพื่อสรางความแตกตางทั้งดาน
จิตใจและดานกายภาพของสินคา หรือสรางคุณสมบัติของ
สินคาใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะจนยากตอการเลียนแบบหรือ
ทําใหผูบริโภคสามารถมองเห็นความแตกตางอยางชัดเจน
ระหวางตราสินคาของแทกับสินคาเลียนแบบ รวมทั้งตอง
แสดงใหเห็นถึงความคุมคากับการตั้งราคาระดับสูง ไมวาจะ
เปนการสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพ 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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