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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือสมาร์ท
วอทช์ท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = 0.83) โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r = 0.63, 0.51, 0.74 และ 0.77 ตามล าดบั 
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ค าส าคัญ การตดัสินใจซ้ือ/ สมาร์ทวอทช์ 

บทน า 
 นาฬิกาอจัฉริยะหรือ สมาร์ทวอทช์ (Smartwatch) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีมีความนิยมมากในยุค
ปัจจุบนั เม่ือสินคา้ตวัน้ีเร่ิมเขา้มาสู่ประเทศไทย ท าใหก้ระแสของการพฒันาสินคา้แบบอุปกรณ์ท่ีสวมใส่และ
พกพาไปกบัร่างกาย ขยายในวงการส่ือสารโทรคมนาคมและวงการโทรศพัทมื์อถือ โดยคนส่วนมากนั้นเช่ือ
วา่สมาร์ทวอทช์จะเป็นอุปกรณ์ท่ีจะไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึนในอนาคต ซ่ึงการส่ือสารและอุปกรณ์ต่างๆ 
ลว้นถูกสร้างข้ึนมาให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน นวตักรรมของสมาร์ทวอทช์ถูกออกแบบมาให้สวมใส่บริเวณ
ขอ้มือ เพื่อเก็บขอ้มูลแลว้น าไปประมวลผลหรือตอบสนองความตอ้งการ เช่น การส่ือสาร และการฟังเพลง
ไร้สาย การเก็บขอ้มูลต่างๆ ของร่างกาย บนัทึกขอ้มูลการนอนหลบั ช่วยวดัอตัราออกซิเจนในเลือด อตัราการ
เตน้ของหวัใจ เพื่อน าไปประมวลผลดา้นสุขภาพ และยงัมีโหมดเก่ียวกบัการออกก าลงัโดยเฉพาะ เช่น การ
วา่ยน ้า ป่ันจกัรยาน ฟุตบอล วิ่งมาราธอน เป็นตน้ ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเพิ่มความสะดวกส าหรับผูบ้ริโภค ช่วย
อ านวยความสะดวกทั้งดา้นการรับส่งขอ้มูลรวดเร็วกวา่เดิมและสามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา เป็นเหมือน
การเช่ือมต่อและสามารถสั่งการให้ท างานไดห้ลายๆ อยา่ง โดยไม่ตอ้งยกโทรศพัทมื์อถือข้ึนมาสั่งการหรือดู
การแจง้เตือนต่างๆ ในทุกๆ คร้ัง ดว้ยความสามารถเหล่าน้ีท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่จะลืมหรือพลาดอะไรไป 
เช่น ไม่ไดรั้บสาย หรือขอ้ความส าคญั แมจ้ะอยู่ในสภาวะท่ีอาจจะไม่สะดวกใชโ้ทรศพัท์มือถือก็ตาม หรือ
แมแ้ต่ในการใชง้านดา้นโซเช่ียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ซ่ึงมีการเตือนเขา้มาผา่นทางสมาร์ท
วอทช์ซ่ึงง่ายต่อการรับรู้มากกวา่ จากประโยชน์อนัหลากหลายของสมาร์ทวอทช์ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี เป็นผลให้
ตลาดสมาร์ทวอทช์นั้นมีทิศทางการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ทศันะ สุขสวสัด์ิ, 2564, หนา้ 118) 
 ในช่วงท่ีผา่นมาสมาร์ทวอทช์ (Smartwatch) ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจ้ากยอดขายใน
ประเทศไทยท่ีสูงข้ึนเฉล่ีย 23% โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ประเภทเพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีการพฒันาเร่ืองของคุณภาพ
และความแม่นย  า (Marketeer, 2562) จากสถิติการลงทุนทัว่โลกในดา้น AI เก่ียวกบัสมาร์ทวอทช์ พบวา่ มี
อตัราเติบโตเฉล่ียถึง 41% ต่อปี (ขอ้มูลปี ค.ศ. 2012-2016) แสดงถึงความสนใจต่อสินคา้และการบริการ การ
ลงทุนและความสนใจจากบริษทัเหล่าน้ีท าให้สมาร์ทวอทช์ เกิดการแข่งขนัเร่ืองคุณภาพและราคามีการ
พฒันาฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ท าให้สินคา้ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูท่ี้หลงใหลการออกก าลงักายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของ Strategy Analytics (Waltzer, 
2020) ในเร่ืองการขายสมาร์ทวอทช์ทัว่โลก พบว่า ยอดการขายสมาร์ทวอทช์ในไตรมาสแรกของปี 2563 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี โดยมียอดการจดัขายอยูท่ี่ประมาณ 14 ลา้นเคร่ือง เม่ือเทียบกบัยอดการขายในไตร
มาสแรกของปี 2562 แมว้า่ช่วงเวลาดงักล่าวทัว่โลกจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 แต่สมาร์ทวอทช์ยงัคงสามารถขายไดดี้โดยการขายผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว
ผูบ้ริโภคจ านวนมากใช้สมาร์ทวอทช์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของตนเองในช่วงท่ีกกัตวัอยู่กบับา้น จากปัจจยั
ดังกล่าวแม้ว่าแนวโน้มยอดการขายสมาร์ทวอทช์จะเป็นไปในทางท่ีดี แต่ก็มีการแข่งขันระหว่าง



 

ผูป้ระกอบการค่อนขา้งสูง ซ่ึงนบัเป็นโจทยส์ าคญัท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งศึกษาและเรียนรู้เพื่อปรับกล
ยทุธ์ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและมีบทบาท
ในตลาดมากข้ึน ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งติดตามกระแสอยา่งใกลชิ้ดเพื่อลดความเส่ียงในธุรกิจ 
 จากความส าคญัของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัเก่ียวกบัธุรกิจ
สมาร์ทวอทช์ จึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาในตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาใน
คร้ังน้ีจะสามารถเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการจากปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ เพื่อเป็นสารสนเทศให้น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการท าการตลาด การ
ปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การจ าหน่ายสินคา้ และขยายกลุ่มลูกคา้และเพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑต่์อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
วอทช์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั 
  1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั 
  1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั 
  1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั 
  1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
  2.2 ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
  2.3 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 



 

  2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือสมาร์ทวอทช์ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัในเขต
พื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 
(Kotler. 2001, p. 131) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
  3.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  
   1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัขาย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
 1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์วา่อยูใ่นระดบัใด เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูท่ี้ท  าธุรกิจขายสมาร์ทวอ
ทช์สามารถน าขอ้มูลไปศึกษาเพื่อวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มเป้าหมายได ้
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 4. บริษทัในธุรกิจสมาร์ทวอทช์สามารถน าผลการศึกษาวิจยัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และการบริการให้สอดคลอ้งและตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
 



 

  



 

แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรม ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทซ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั
ได้ศึกษาและตรวจสอบเอกสารแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัส าหรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆดงัน้ี 
 แนวคดิเกีย่วกับการตัดสินใจซ้ือ  
 แนวคิดดา้นทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process Theory) (Kotler & Keller, 
2012, p. 188) เป็นล าดับขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ คือ การตระหนกัถึงปัญหา (Problem or Need Recognition) การแสวงหาขอ้มูล (Search for 
Information) การพิจารณาทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กระบวนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบ
หลงัจากการซ้ือ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากความตอ้งการซ้ือ Smart watch ใชอี้กในอนาคตหากอนัเดิมเสีย  
 แนวคดิเกีย่วกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชเ้ป็นยุทธ์
วธีิท่ีผสมผสานการปัจจยัดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ตามแนวคิดของ Kotler 
(2001, p. 42) ประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ 
 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ สมาร์ทวอทช์ มีรูปร่างคลา้ยนาฬิกาขอ้มือ โดยมีลกัษณะการท างานท่ีทนัสมยั 
ส่งขอ้มูลโดยการเช่ือมต่อกบัโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 
 2) ดา้นราคา คือ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อซ้ือสมาร์ทวอทช์  
 3) ดา้นการจดัขาย คือ ช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้สมาร์ทวอทช์ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภค ไดรั้บรู้
ขอ้มูลและแหล่งจดัขาย 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสาร ทั้งด้านส่ือโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ การ
บริการหลงัการขาย เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย เกิดความตอ้งการซ้ือ 

ข้อมูลเกีย่วกับนาฬิกาอจัฉริยะ (Smart watch) 
 สมาร์ทวอทช์ หมายถึง อุปกรณ์สวมใส่ท่ีขอ้มือท่ีสามารถใชง้านในการเก็บขอ้มูล การแจง้เตือน การ
วดัค่าต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งท างานควบคู่กบัอุปกรณ์ตวัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น โทรศพัท ์ คอมพิวเตอร์ โดยมี
ลกัษณะการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ เช่น วดัอตัราการเตน้ของหัวใจ วดัระดบัออกซิเจนในเลือด ขอ้มูลการ
เดิน การนอนหลบั รีโมทควบคุมเพลง โดยวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลผา่นแอพพลิเคชัน่ โดยการแสดง
ขอ้มูลออกมาทางหน้าจอ ซ่ึงในยุคปัจจุบนัออกแบบหน้าจอระบบให้สัมผสัได ้เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ทุก
วนัน้ีเราจะไม่ไดใ้ส่นาฬิกาเพียงแค่ดูเวลาอีกต่อไป สมาร์ทวอทช์ หรือ นาฬิกาอจัฉริยะ คือ นาฬิกาขอ้มือท่ี
เป็นมากกวา่บอกเวลา มาพร้อมฟังกช์นัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น การสนทนาโทรศพัทผ์า่น
ตวันาฬิกา, การแสดงแผนท่ีและการน าทาง, เป็นรีโมทคุมเพลงบน สมาร์ทโฟน, เป็นกลอ้งถ่ายรูปในตวั, 



 

แสดงปฏิทิน และเก็บขอ้มูล การเดิน วดัการเตน้ของหัวใจ วดักิจกรรมการออกก าลงักายต่าง ๆ ได ้เพื่อเป็น
การช่วยดูแลสุขภาพของคุณ ซ่ึงส่วนมากแล้วล้วนต้องท างานร่วมกบัสมาร์ทโฟน ควบคู่กนัไปผ่านการ
เช่ือมต่อบนบลูธูท แต่ก็มีบางฟังก์ชนั เช่น การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสามารถใชง้านแยกกบัสมาร์ทโฟน แลว้
กลบัมาส่งถ่ายข้อมูลกลบัไปเก็บไวใ้นสมาร์ทโฟนหากมีการเช่ือมต่อกนัในภายหลงัได้ นอกจากนั้นยงั
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัเสริมเพิ่มเติมท่ีออกแบบมาส าหรับใชง้านบนสมาร์ทวอทช์เพื่อเพิ่มความสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในการเขา้ถึงแอปพลิเคชนั หรือค าสั่งบางค าสั่งไดจ้ากการกดสั่งบนขอ้มือไดโ้ดยไม่
ตอ้งหยบิสมาร์ทโฟนออกมาใชง้านเลย ซ่ึงสมาร์ทวอทช์ส่วนใหญ่นั้นเป็นนาฬิกาอจัฉริยะท่ีขายในตลาดไทย 
ท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Android  แต่ก็มีบางยี่ห้อท่ีสามารถท างานบนระบบปฏิบติัการ iOS และ 
Android  เช่น Pebble, I’m watch และ Cookoo แต่ไม่รองรับภาษาไทย และขายในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  
 it24hrs (2013) กล่าวถึงประโยชน์ของสมาร์ทวอทช์ไวด้งัน้ี เช่ือมต่อใชง้านบางฟังก์ชัน่ในมือถือได้
เลย โดยไม่ตอ้งหยิบมือถือมากด, สมาร์ทวอทช์บางรุ่นช่วยในการค านวณ Calories (แคลอรี) ได้, สมาร์ท
วอทช์บางรุ่นสามารถช่วยในการดูแลสุขภาพได ้เช่น นบัเวลาการนอน นบัจ านวนกา้วในการวิ่งออกก าลงั
กาย ค านวณพลงังานท่ีใชใ้นแต่ละวนัได,้ ตั้งนาฬิกาปลุกได,้ สามารถหาโทรศพัทไ์ดถ้า้โทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อ 
อยูใ่กลใ้นระยะท่ีเช่ือมต่อบลูทูธ, สามารถเป็นรีโมทในการสั่งการมือถือเพื่อกดถ่ายรูปได,้ มีการออกแบบท่ี
สวยงาม ส่วนขอ้เสียของสมาร์ทวอทช์ ไดแ้ก่ ถา้รุ่นท่ีมีคุณภาพจะราคาสูงมาก และถา้ใชท่ี้ไม่ค่อยมีคุณภาพ
จะเสียหายไดง่้าย 
 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค 
 ณฤทธ์ิ  ปาลรุจิพร (2560) ได้ศึกษา เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของคน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
วอทช์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วรเมธ องักุลดี และสุดาพร กุณฑลบุตร (2562) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบคุณค่าการบริโภคในการซ้ือ
สมาร์ทวอทช์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ช้สมาร์ทวอทช์ ดา้นอายุ
และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณค่าทางการใชง้านสมาร์ทวอทช์แตกต่างกนั ส่วนดา้นเพศ อายุ และอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณค่าทางดา้นอารมณ์แตกต่างกนั 
 โชติกา เผื่อแผ ่(2562) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ไม่แตกต่างกนั 
 ณัฐณิชา วุฒิพลากร (2563) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ประชาชนท่ีเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ใน



 

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
วอทช์ไม่ต่างกนั 
 ทศันะ สุขสวสัด์ิ (2564) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของกลุ่มคนเจเนอ
เรชัน่เอก็ซ์ พบวา่ เพศ สถานภาพสมรส และการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา
อจัฉริยะของคนในกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค 
 ณฤทธ์ิ ปาลรุจิพร (2560) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลท าให้คนกรุงเทพมหานครตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
วอทช์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2= 0.452) ดงันั้นสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ไดร้้อยละ 45.20 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีสมาร์ทวอทช์ออกวางจ าหน่ายตามตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลิต และทางออนไลน์ มีโปรโมชัน่ทาง
ส่ือออนไลน์จนเป็นท่ีคุน้ชิน จึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปสนใจท่ีคุณสมบติัของสินคา้เป็นหลกั
ก่อนจะมาค านึงเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่าย และโปรโมชัน่ 
 วรเมธ องักุลดี และสุดาพร กุณฑลบุตร (2562) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการซ้ือ
สมาร์ทวอทช์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซ้ือสมาร์ท
วอทช์ดา้นคุณค่าการใชง้าน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคดา้นอารมณ์ของผูใ้ชส้มาร์ทวอทช ์
 โชติกา เผื่อแผ ่(2562) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.582 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 
33.90 
 ณัฏฐ์ มูสิกพรรณ (2563) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของผูสู้งอายุใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
นาฬิกาอจัฉริยะของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัดา้น
กระบวนการไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ณัฐณิชา วุฒิพลากร (2563) ไดศึ้กษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั



 

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 ทศันะ สุขสวสัด์ิ (2564) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของกลุ่มคนเจเนอ
เรชัน่เอ็กซ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีระดบัความส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
นาฬิกาอัจฉริยะ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ ง 4 ด้าน มีระดับความส าคัญมากท่ีสุดต่อ
กระบวนการตดัสินใจ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4Ps) มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา
อจัฉริยะของคนในกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะ
ของคนในกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ผูว้ิจ ัยสร้างเคร่ืองมือวดั (Tools) เพื่อใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยออกแบบ 
แบบสอบถามเชิงบวก (Positive) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) เก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ก าหนดเกณฑ์คะแนนตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 20 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ           - อายุ 
- ระดบัการศึกษา    - อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจ  าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 



 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ก าหนดเกณฑ์
คะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 1 ขอ้ 
 2. ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ (Pilot-test) ทดสอบกบักลุ่มกบัประชาชนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสมาร์ทวอทช์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ เพื่อหาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Cronbach’s Alpha) พบว่า มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) และ
ความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.26 – 0.68 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.90
แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มีความเช่ือถือไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงได ้
 3. น าแบบสอบถามซ่ึงมีความสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูวิ้จยัค านวณ
ขนาดตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใชสู้ตร Cochran 
ก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนั 95% และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 5% จากการค านวณขนาด กลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 400 คน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูวิ้จยัน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อน าเสนอขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมดา้นส่วนประสมทางการตลาด และระดบัของการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  เพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบที (Independent Samples t-
test) และจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์หาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r) 
 

 
 
 
 



 

ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
       ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
56.50 และเพศชาย ร้อยละ 43.50 มีอายุ 36 - 45 ปี มากที่สุดร้อยละ 40.25 อายุ 26 - 35 ปี ร้อยละ 18.75 
อายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.25 อายุ 46 - 55 ปี ร้อยละ 16.75 และอายุมากกว่า 55 ปี ร้อยละ 7.00 ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 13.50 และต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 11.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุดร้อยละ 45.50 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.00 
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.25 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 13.75 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5.25 และ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 3.25 เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001 – 35,000 
บาท ร้อยละ 27.75 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 26.25 รายได้มากกว่า 45,000 บาท ร้อยละ 
16.50 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 15.00 และรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 14.50 
ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
           1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.11) มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง 
3.93 – 4.28 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เป็นสินค้าที่เหมาะกับสภาวะยุคปัจจุบัน มี
ความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ เช่น มีระบบหน้าจอ
สัมผัส ระบบสั่น และแจ้งเตือน การติดตามภาวะสุขภาพ  
 2) ด้านราคา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.07) มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง 3.94 – 
4.24 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของวัสดุมีความเหมาะสมกับราคา 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ราคามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 3) ด้านการจัดจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.04) มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่
ระหว่าง 3.90 – 4.21 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทน หรือเว็บไซต์ขายสินค้า รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ สถานที่จ าหน่าย
ตั้งอยู่ในแหล่งที่เดินทางสะดวก ง่ายต่อการซื้อหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.07) มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่
ระหว่าง 3.95 – 4.21 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การให้ส่วนลดและโปรโมชั่นมี
ความหลากหลายและต่อเนื่อง รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ การให้ข้อมูลของพนักงานที่จุดขายสินค้าถูกต้อง 
ชัดเจน 
 
 
 
 
ผลวิเคราะห์ระดับของการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
        ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์อันใหม่ซ้ าอีกในอนาคตหากอันเดิมเสีย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.08) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค 



 

ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ (P=0.23) , อายุ (P=0.22) , การศึกษา (P=0.58) , อาชีพ (P=0.70) , รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (P=0.53) ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  

กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์                    

 
p 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.63 0.00 
2. ด้านราคา  0.51 0.00 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย  0.74 0.00 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.77 0.00 

โดยรวม 0.83 0.00 
 
พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.77)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้



 

  1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ทั้งน่ีเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเห็นว่าสมาร์ทวอทชเ์ป็นสินคา้ที่
เหมาะกบัสภาวะยคุปัจจุบนั มีความทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้าน และมีฟังก์ชนัการใชง้านท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ เช่น มีระบบหน้าจอสัมผสั ระบบสั่น และแจ้งเตือน การติดตามภาวะสุขภาพ ส่วนในด้านราคา 
ผูบ้ริโภคพิจารณาคุณภาพของวสัดุว่ามีความเหมาะสมกบัราคาหรือไม่ มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัประโยชน์ที่
ไดรั้บ ในดา้นการจดัจ าหน่าย ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ตั้งอยู่ในแหล่งท่ีเดินทางสะดวก ง่ายต่อการซ้ือหรือแจง้
ปัญหาการใช้งาน และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความสนใจส่วนลดและโปรโมชัน่ท่ีมีความ
หลากหลายและต่อเน่ือง และการใหข้อ้มูลของพนกังานท่ีจุดขายสินคา้ถูกตอ้ง ชดัเจน ประเด็นเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั พิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช ์สอดคลอ้งกบั โชติกา เผื่อแผ่ (2562) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก  
  1.2 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเห็น
ถึงความส าคญัว่าสมาร์ทวอทช์มีความสะดวก ใช้งานง่าย สามารถเช่ือมต่อกบั Application อ่ืน ๆ ได ้และมี
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ เช่น คุณภาพในการนอน วดัอตัราการเตน้ของหัวใจ เป็นตน้ ซ่ึง ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในการคดัเลือกสมาร์ทวอทช์ด้านคุณภาพ ราคา รูปลกัษณ์ และยี่ห้อ และเปรียบเทียบข้อมูล
คุณสมบติัต่างๆ ของสมาร์ทวอทช์ กบัรุ่นต่างๆ แลว้ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์จากคุณภาพ ประโยชน์และ
ราคา ความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์และแบรนดสิ์นคา้ และผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทวอทชอ์นัใหม่ซ ้ าอีกในอนาคต หากอนัเดิมเสีย สอดคลอ้งกบั ณฤทธ์ิ ปาลรุจิพร (2560), วรเมธ องักุลดี 
และสุดาพร กุณฑลบุตร (2562), โชติกา เผื่อแผ่ (2562) และ ณัฐณิชา วุฒิพลากร (2563) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทชอ์ยูใ่นระดบัมาก 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั สะดวก สบาย 
เขา้ถึงง่าย และมีประโยชน์ใชง้านไดห้ลากหลาย โดยสมาร์ทวอทช์นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูค้นทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย ซ่ึงมีให้เลือกหลายราคา ดงันั้นผูท่ี้
มีรายไดแ้ตกต่างกนัก็สามารถเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ท่ีเหมาะสมกบัตวัเองได ้จึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั โชติกา เผื่อแผ่ (2562) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทวอทชไ์ม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ณัฐณิชา วุฒิพลากร (2563) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า ประชาชนท่ีเลือก



 

ซ้ือสมาร์ทวอทชใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทวอทชไ์ม่ต่างกนั 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้งโดยรวมและรายด้าน  ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นั่นคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
วอทช์นั้ น ผู ้บริโภคจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการ ความจ าเป็น ความคุ ้มค่าการใช้งาน ดังนั้ น
องคป์ระกอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนพึงพอใจท่ีสุด ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจึงมีอิทธิพลต่อกบัการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั ณฤทธ์ิ ปาลรุจิพร (2560) ท่ีศึกษาพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2= 0.452) เช่นเดียวกบั วรเมธ องักุลดี และสุดาพร กุณฑลบุตร 
(2562) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซ้ือสมาร์ทวอทช์ดา้นคุณค่าการใชง้าน และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อคุณค่าการ
บริโภคดา้นอารมณ์ของผูใ้ช้สมาร์ทวอทช์ สอดคลอ้งกบั โชติกา เผื่อแผ่ (2562) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.582 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 33.90 และ ณัฏฐ์ มูสิกพรรณ (2563) 
ศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของ
ผูสู้งอายุ และ ณัฐณิชา วุฒิพลากร (2563) ไดศึ้กษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทชข์องประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจา
หน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทวอทช์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั ทศันะ สุขสวสัด์ิ (2564) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาอจัฉริยะของคนใน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  



 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรพฒันาเร่ืองอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้ลูกคา้เลือกหลากหลาย เช่น 
สายรัดขอ้มือ หรือลูกเล่นตามแฟชัน่อ่ืนๆ   
 2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรจดัมีโปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษจากตวัแทนจ าหน่าย เช่น โปรโมชัน่
จากบตัรเครดิต โปรโมชัน่ส าหรับสมาชิกของร้าน 
 3. ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรส่งเสริมดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ไดแ้ก่ การทดลองใชสิ้นคา้ ระบบการสัง่จองสินคา้ท่ีออกใหม่ 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทชม์ากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเน้นเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดมากข้ึน 
เช่น การให้ส่วนลดและโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง ส่ือโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์น่าสนใจ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาผูซ้ื้อสมาร์ทวอทชใ์นกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ผูส้นใจควรน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน หรือเขตจงัหวดัอื่น หรือภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา  
 2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทซ์ของ
ผูบ้ริโภค ในตวัแปรการดา้นตลาดอื่นๆ เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมาใช้เป็นแนวทางในการวางกล
ยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจสมาร์ทวอทชใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 3. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดงันั้นในการศึกษา
วิจยัคร้ังต่อไปควรปรับเปล่ียนวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเน้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และขอ้เทจ็จริงต่างๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทวอทซ์ของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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