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บทคัดย่อ 
 
            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทฤษฎีคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์
สมาร์ทวอร์ชช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 45 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการ
ทดสอบพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ แตกต่างกัน การตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ส่วนปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ในตราสินค้า ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับ           
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตามล าดับ ในทิศทางเดียวกัน  ส่วนปัจจัยแรงจูงใจที่ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ ด้านเหตุผล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ            
สมาร์ชวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ ในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ทฤษฏีคุณค่าตราสินค้า แรงจูงใจ สมาร์ทวอร์ช  
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to identify and study the brand value theory and motivation on 
decisions on buying smart watches among customers in the Bangkok metropolitan area. The sample was 
selected from 400 people who live in the Bangkok metropolitan area, aged between 14-45 and who had 
bought smart watches. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The results of the study 
revealed that consumers of different genders made different decisions about buying smart watches, which 
was at a statistically significant at a level of 0.05. The brand value factors indicated that brand awareness, 
perception of brand quality, and brand relationships motivated by decisions on buying smart watches                    
of customers who live in the Bangkok metropol itan area had a stat ist ical ly s ignif icant  level of 0.05.  
___________________________________________ 
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In the meantime, the motivation factors were emotional reasons that motivated decisions to buy smart 
watches among customers living in the Bangkok metropolitan area and at a statistically significant level               
of at 0.05. 
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บทน า 
ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปิดรับสินค้าที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเห็น

ว่าสินค้าเหล่านี้มีประโยชน์และช่วยให้การใช้ชีวิตประจ าวันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นจึงพบว่าในช่วงปัจจุบันนี้มีสินค้าที่
เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นเป็นจ านวนมาก อย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดคือในส่วนของเครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ แอ
พลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาอัฉริยะหรือสมาร์ทวอร์ชซึ่งเปน็อุปกรณส์วมใส่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องมาจากเป็น
อุปกรณ์ที่พกพาง่ายบางรุ่นท างานเช่ือมต่อกับโทรศัพท์ บางรุ่นท างานผ่านแอพพลิเคช่ัน โดยสมาร์ชวอร์ทนี้ถูกพัตณาให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้สวมใส่ได้ อาทิ การดูแลสุขภาพ การวัดความดัน การเผาผลาญไขมัน ตรวจจับการเต้นของหัวใจ ส่ิงเหล่านี้
สร้างให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพกับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากและในท่ีสุดนาฬิกาอัฉริยะนี้จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของกาด าเนินชีวิต 

โดยเมื่อพิจารณาจากในธุรกิจตลาดของอุปกร์สวมใส่สมาร์ทวอร์ชเริ่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงตั้งแต่ปี 2018 
เป็นต้นมา จากการรายงานข่าวของ Strategy Analytics ในปี 2018 มีการจัดส่งสินค้าสมาร์ชวอร์ทออกเป็นจ านวนมาก ดูจากการ
เปรียบเทียบเชิงสถิติในปีดังกล่าวมีการเติบโตขึ้น 1.3 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 2019             
ก็ยังมีการเติมโตเพิ่มขึ้นอีก 4.3 ล้านหน่วย อันนี้เพียงแค่ในส่วนของไตรมาสแรกของปีเท่านั้น และแบรนด์ที่ครองตลาดได้มากที่สุด
นั้นก็เป็นของ Apple รองลงมาเป็นของแบรนด์ Samsung โดยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ Gartner ได้เสนอข้อมูลไว้ว่า           
ในกลุ่มตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตมากที่สุด 

ทั้งหมดนี้จึงเกิดแนวความคิดในการออกแบบสมาร์ทวอร์ช โดยส่วนมากแนวความคิดมักเกิดมาจากผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่
ที่ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว และเพียงต้องการที่จะปรับตัวให้ทันยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยังต้องปรับตัวให้
ทันต่อการแข่งขันของตลาดรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่จึงเป็นส่ิงส าคัญ และเพียงนวัตกรรมอาจจะไม่เพียงพอ
เนื่องจากยังมีปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า โดยมีข้อมูลจากงานวิจัย กล่าวไว้ว่าคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการซื้อ
สินค้า โดยส่วนนี้มีผลท าให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ เพราะการสร้างสินค้าขึ้นมา 1 ช้ิน ต้องสร้างคุณค่าให้สินค้าช้ินนั้นด้วย
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ โดยตราสินค้าต้องจูงใจผู้บริโภคมากพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ๆของตน จึงเหมาะสมอย่างมากที่จะให้เกิดการพิจารณาถึงคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) และแรงจูงใจ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) เนื่องจากตราสินค้าเป็นส่ิงส าคัญ การสร้างตรา
สินค้าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะการสร้างตราสินค้าให้มีคุณค่าและก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้บริโภคจะเกิดผลดีในระยะยาว 
ซึ่งตราสินค้าก็เปรียบเสมือนค าสัญญา (ปณิศา มีจินดา และ ศิรวรรณ เสรีรัตน์ , 2554) และยังส่งผลดีต่อนักการตลาดที่จะอาศัย
ความเชือ่มั่นท่ีผู้บริโภคมีกับตราสินค้าใช้ในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตได้  
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าสมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอท์ช (Smart 
Watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในตราสินค้า (Brand Preference) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอท์ช (Smart 
Watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ 
   1.1 ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้และการศึกษา 
   1.2 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพตราสิค้า และ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 
   1.3 แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์ และ ด้านเหตุผล 

            2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. คุณค่าตราสินค้าที่ประกอบด้วย การรับรู้ในตราสินค้า  การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความสัมพันธ์กับตราสินค้า               

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. แรงจูงใจที่ประกอบด้วย ด้านอารมณ์และด้านเหตุผลสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท 

วอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
            แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 , หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะกลุ่ม
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ รายได้ ระดับการศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่มักน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มตลาด โดยการ
ใช้กลุ่มประชากรเป็นที่นิยมใช้อย่างมากของนักการตลาดเพราะลักษณะประชากรเป็นลักษณะที่ส าคัญและเมื่อมีการใช้สถิติเข้ามา
เกี่ยวข้องในการวัดค่าของกลุ่มประชากรก็จะน าไปใช้ได้ง่ายกว่าตัวแปรแบบอื่น   
โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 
              เพศ (Sex) เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารที่แตกต่างกันออกไป โดยพบว่าเพศชายไม่ได้ต้องการแค่
การติดต่อส่ือสาร การรับหรือส่งข้อความเท่านั้นแต่ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น  และเพศหญิงจะมีแค่การรับส่ง
ข้อความเป็นหลักเท่านั้น 
              อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นสินค้าจึงออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ช่วงอายุที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการค้นหากลุ่มตลาดของตนเมื่อพบกลุ่มตลาดที่เหมาะสมแล้วจะได้มุ่ง
เป้าหมายไปได้อย่างเหมาะสม โดยยังพบอีกว่ากลุ่มช่วงอายุยังน้อย มักมีการมองโลกในแง่ดีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆและมีความคิดที่
เปิดรับเสรีในเรื่องของข่าวสารอีกด้วย 
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               ระดับการศึกษา (Education) ยังคงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลทั้งต่อค่านิยมของคนในสังคม มีผลต่อความคิด ที่
แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มคนที่มีการศึกษาที่สูงจะมีความได้เปรียบในส่วนของการรับรู้ข่าวสารผ่านทุกช่องทางได้มากกว่ากลุ่มคน
ที่ระดับการศึกษาต่ า โดยกลุ่มคนระดับการศึกษาต่ าจะอาศัยการรับข่าวสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ เท่านั้น 
               ระดับรายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่ช่วยก าหนดกลุ่มตลาด โดยทั่วไป โดยทั่วไปนักการตลาดมักสนใจ
แต่กลุ่มผู้มีรายได้มาก แต่ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ โดยปัจจัยหลักในการแบ่งกลุ่มตลาดโดยใช้ตัวแปรของรายได้
เป็นเกณฑ์ตัดสินได้อย่างเดียวคือ รายได้จะเป็นตัวช้ีว่า การมีศักยภาพในการซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า และการตัดสินใจซื้อที่แท้จริง
อาจจะใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน รสนิยมส่วนบุคคล หรือ ค่านิยมสังคม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นักการตลาดมักรวมตัวแปร
เหล่าน้ีเข้ากับตัวแปรด้านประชากรอื่นๆ เพื่อให้ได้กลุ่มตลาดที่เหมาะสม 
               จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวความคิดนี้มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันน้ัน มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช 
(Smart watch) ที่แตกต่างกัน 
            แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า การศึกษาคุณค่าตราสินค้าอธิบายถึงเหตุผลที่ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่าง
กัน ถึงแม้จะเป็นสินค้าแบบเดียวกัน ในการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้านั้นคือผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าของตราสินค้าได้อย่างไร
และส่ิงใดเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะซื้อสินค้านั้น 2 ประการนี้จึงท าให้เกิดการศึกษา ด้านการบ่งบอกมูลค่าของ
คุณค่าตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Keller (1993) และ Chernatony & Mcdonald (2003)  

ในด้านศาสตราจารย์สตีเว่นคิงได้กล่าวไว้ว่า ยี่ห้อตราสินค้าและสินค้า คือส่ิงที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ผู้บริโภคใช้แสดงให้เห็นว่า
ตราสินค้ามีความส าคัญอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกัน แต่มีตราสินค้าต่างกัน การซื้อของผู้บริโภคย่อม
แตกต่างกัน คุณค่าตราสินค้าสามารถเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามได้ดังนี้  

1) ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) อีกทั้งยังมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
Loyalty) 

2) องค์กรมีอ านาจต่อรองกับผู้จ าหน่ายรวมไปถึงผู้ค้าปลีก เนื่องจากผู้บริโภคจะมีความหวังว่าคนกลางจะสามารถจัดการ
การจ าหน่ายได้เป็นอย่างดี 

3) องค์กรยังสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่งขันเพราะตราสินค้ามีการรับรู้คุณภาพท่ีดีกับผู้บริโภคอยู่แล้ว 
4) องค์กรสามารถท่ีจะท าการขยายยี่ห้อสินค้าให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะมีภาพลักษณ์ไปในทางที่ดี 
อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Aaker (1991) และ Keller (1993) ได้ท าการศึกษาและให้กรอบแนวคิดใน ด้านคุณค่า               

ตราสินค้าไว้อย่างใกล้เคียงกัน ได้แบ่งการสร้างคุณค่าตราสินค้าออกเป็น4 มิติ ได้แก่ความตระหนักถึงตราสินค้า (Awareness),     
การรับรู้คุณภาพ (Perceive Quality), ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Association) และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty)   

ในปัจจุบันตราสินค้ามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดจากการที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการที่จะชักจูงให้
ผู้บริโภคหันไปสนใจสินค้าแบรนด์ใหม่ๆในตลาด ดังนั้นจึงเกิดกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นคือการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
(Brand Loyalty) ซึ่งประเด็นส าคัญหลักของตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้าน การรักษาลูกค้าให้คงอยู่ (Customer Retention)                
การสร้างฐานการซื้อการขายให้สูงขึ้น (High Sale Volume) และการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า (Premium Pricing Ability)              
ซึ่งกล่าวถึงความจงรักภักดีกับตราสินค้าส่วนนี้สามารถส่ือถึงพฤติกรรมในการจะซื้อสินค้าได้ (Purchase Behavior) และในด้าน
ของจิตวิทยา (Psychological) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความประทับใจซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวก โดยส่ิงเหล่านี้เกิดได้จาก               
3 ข้อด้วยกัน ดังนี้ คือ การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) ความเช่ือมั่น (Confidence) และความง่ายในการเข้าถึง 



5 
 

(Accessibility) ตราสินค้ายี่ห้อใดที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน นอกจากจะกลายเป็นลูกค้าที่ซื้อเราตลอดไปแล้วยังเกิดเป็น
Brand Loyalty ได้อีกด้วย 
            แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ วีนัส อัศวสิทธิถาวร และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550) ให้ความหมายว่า เป็นแรง
กระตุ้นหรือเป็นส่ิงเร้าที่จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้กับผู้บริโภค แรงกระตุ้นหรือส่ิงเร้ามักไม่ได้มีเพียงตัวเดียว ต้องมีมากกว่า
หนึ่งตัวที่จะเข้าไปจูงใจดังนั้นจึงจะพบว่านักการตลาดมักจะหากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังมากพอ  (Market 
Force) เข้าไปกระตุ้นและจูงใจผู้บริโภคนั้นเอง 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจก็คือแรงขับ (Drive) ที่ซ้อนอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภคที่ท าหน้าท่ีกระตุ้นให้
แสดงพฤติกรรมออกมา อาจมีแรงขับเคล่ือนมาจากความเครียดที่มาจากความต้องการที่ยังไม่สมความปรารถนา หรือสรุปได้ว่าการ
ที่มนุษย์จะท าส่ิงใดย่อมต้องมีแรงจูงใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เช่น คนเราต้องท างานหนักเพราะต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 Feldman (2008) อธิบายว่า แรงจูงใจเป็นพลังโดยตรงที่ก าหนดการแสดงออกของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตต่างๆ มักจะ
ประกอบไปด้วย แรงจูงใจทางชีวภาพทางปัญญาและแรงจูงใจทางสังคม 
 Hoyer and Macinnis (2008) อธิบายว่า แรงจูงใจเป็นส่ิงเร้าอารมณ์ เป็นพลังโดยตรงให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยที่
แรงจูงใจผู้บริโภคคือพลังที่มีความพร้อมและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ 

สรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นสภาวะที่เป็นแรงขับแรงกระตุ้นหรือเป็นกระบวนการที่สร้างและกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการและหากมีแรงกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการซื้อก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ            
ในสินค้าตามมา 

แรงจูงใจ ประกอบไปด้วย 2 ลักษณะดังนี้ 
            1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมักจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความคิดเชิง
บวกที่ให้มองเห็นคุณค่าหรือความพึงพอใจส่ิงเหล่าน้ีมักจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งส้ิน  
           2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจจากส่ิงเร้าภายนอกบุคคลที่มีแรงกระตุ้นที่มากพอจนก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่แสดงออกมา  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
1. การตระหนักถึงความต้องการซื้อ (Need Recognition) หรือปัญหาที่รับรู้ได้ (Problem Recognition) คือการที่

ผู้บริโภคเข้าใจถึงความต้องการของตนเองที่อยู่ภายใน ซึ้งอาจจะมีส่ิงเร้ามากระตุ้น หรือไม่มีก็ได้ ตัวกระตุ้นเหล่านี้ไม่ว่าจะมาจาก
ภายในหรือภายนอกก็จะต้องอยู่ในระดับที่ต้องสูงมากพอเพราะเป็นเหมือนตัวขับเคล่ือนหรือแรงขับ (Driver) 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ถ้าหากว่าความต้องการถูกกระตุ้นด้วยส่ิงเร้ามากพอและส่ิงที่
ต้องการอยู่ใกล้ผู้ที่ถูกกระตุ้นแล้วนั้น แต่ยังไม่มีการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นมาและไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง
ได้ในทันทีทันใด เหตุการณ์นี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจ าและจะมีโอกาสซื้อในภายหลัง จะเกิดขึ้นแน่นอนจนกว่าจะสมความปรารถนา
ที่อยู่ในจิตใจ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดการน าเอา
ข่าวสารนั้นๆมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกของตนเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หากเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่มากพอในการช่วยให้การตัดสินใจออกมา
ตอบสนองความต้องการของตนได้มากที่สุด ก็จะสามารถจัดล าดับสินค้าท่ีตนเองช่ืนชอบได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลต่อทัศนคติลูกค้าหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ (Unanticipated situational factors) ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  
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5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) อันนี้เป็นส่ิงที่นักการตลาดทุกคนจะต้องท าการติดตามผลและ
คอยให้ความสนใจกับความประทับใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าไปใช้แล้ว เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากน้อยแค่ไหน มาก
พอที่จะก่อให้เกิดความซื้อสัตย์ต่อตราสินค้าหรือไม่และหากมีความพึงพอใจมากพอจะท าการบอกต่อกับคนท่ีรู้จัก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอร์ชภายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอร์ชภายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์;              
และคนอื่นๆ. 2549: 177 อ้างถึงใน ศิริวรรณ พิชิตชาตรี; 2555) จะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และ 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 5% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกกลุ่มเป้าหมายวัยท างานที่ท างานบริเวณ 

ห้างสรรพสินค้าที่ท าการเจาะจงไปที่ห้าง 5 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพารากอน,ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง, ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าสาขาลาดพร้าว, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาปิ่นเกล้า, ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา โดยสาเหตุที่เลือกเก็บ
ข้อมูลบริเวณห้างดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่หนาแน่น               
ซึ่งเป็นตัวแทนประชากรที่ต้องการวิจัยในครั้งนี้   

ขั้นที่ 2 การสุมตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากขั้นที่1 จาก 5 ห้าง 
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพารากอน,ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาลาดพร้าว , ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าสาขาปิ่นเกล้า, ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา สุ่มห้างละ 80  ตัวอย่าง แบ่งเป็นเพศชาย 40 คน เพศหญิง 40 คน               
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบจ านวนท่ีต้องการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้  

ระดับการศึกษา และ อาชีพ รวม 5 ข้อ โดยแบบสอบถามจะเป็นลักษณะการเลือกค าตอบ ( Multiple Choice)  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) 

สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert Scale ใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale Methot) จ านวน 12 ข้อ ซึ่งค าถามแบ่งออกเป็นรายด้าน ดังนี้  การรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า               
ด้านความสัมพันธ์กับตรา โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน   

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) สมาร์ทวอท์ช 
(Smart Watch) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งค าถามแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
จ านวน 8 ข้อ ดังนี้ แรงจงใจด้านอารมณ์ แรงจูงใจด้านเหตุผล      
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โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท              
อันตรภาคช้ัน (Interval scale)  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval scale) มี 5 ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   1.1 ค่าความถี่ (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ, อาย,ุ รายได้, การศึกษาและสถานภาพ 
   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ, อาย,ุ รายได้, การศึกษาและสถานภาพ 
   1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนของคุณค่าตราสินค้าและความช่ืนชอบและ              

การตัดสินใจซื้อ 
   1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนของคุณค่า          

ตราสินค้าและความชื่นชอบและการตัดสินใจซื้อ 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) แตกต่างกันจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติแบบ One-Way Analysis Variance เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ตัวแปรด้านอายุ รายได้ การศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าที่ประกอบด้วย การรับรู้ในตรสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์แบบถดถอย 
(Regression Coefficient) และ One Way Anova 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจที่ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านอารมณ์และแรงจูงใจด้านเหตุผลสินค้า มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart Watch) จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์แบบถดถอย (Regression Coefficient) 
และ One Way Anova 

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 อายุ 25-34 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.80 เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ(Purchase Intention) 
สมาร์ทวอท์ช(Smart Watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม การรับรู้ในตราสินค้า  การรับรู้คุณภาพตราสินค้า 
และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า   

การรับรู้ในตราสินค้า พบว่า ในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.43 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  
           การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า  พบว่าในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.73 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
            ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า พบว่าในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ 0.63 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) สมาร์ทวอท์ช 
(Smart Watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ด้านอารมณ์ ด้านเหตุผล  
            ด้านอารมณ์ พบว่า ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 3.18 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.70  
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
            ด้านเหตุผล พบว่าในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.66 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
 การตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) พบว่าในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.02 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 3 ข้อดังต่อไปนี ้

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ  อาชีพ รายได้ 
ระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอร์ช (Smart Watch) ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

   1.1 เพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า  
น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          1.2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          1.3 อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          1.4 รายได้แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          1.5 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม คุณค่าตราสินค้าที่ประกอบด้วย การรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
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สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 
           สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช(Smartwatch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
           เพศแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช(Smartwatch)น้อยกว่าผู้บริโภค
เพศชาย อาจเนื่องจากผู้บริโภคเพศชายให้ความสนใจกับเรือ่งสมารท์วอร์ช (Smart watch)ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีการพัฒนาให้น าสมัยอยู่
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง  (2555) ได้ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดยมีการกล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรณ์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการ
ของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอกมากระตุ้น เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

อายุแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคในช่วงอายุไหนก็ต้องค านึงถึงตรายี่ห้อสินค้าท่ีมีกระแสความ
นิยมในสังคม รูปลักษณ์ที่สวยงาม มีการค้นคว้าศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดูจากโฆษณาหรือส่ือต่างๆก็ตาม จึงมีการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้ศึกษาวิจัย “คุณค่า               
ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”โดยมีการกล่าวถึงแนวความคิด            
ด้านประชากรณ์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก 
มากระตุ้น เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย  

อาชีพแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคลักษณะอาชีพใด ก็ต้องค านึงถึงตรายี่ห้อสินค้าที่มีกระแส
ความนิยมในสังคม รูปลักษณ์ที่สวยงาม มีการค้นคว้าศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดูจากโฆษณาหรือส่ือต่างๆก็ตาม จึงมีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้ศึกษาวิจัย 
“คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร”โดยมกีารกล่าวถึงแนวความคดิ
ด้านประชากรณ์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอกมา
กระตุ้น เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

รายได้แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภครายได้เฉล่ียต่อเดือนจะแตกต่างกัน ก็ต้องค านึงถึงตรายี่ห้อ
สินค้าที่มีกระแสความนิยมในสังคม รูปลักษณ์ที่สวยงาม มีการค้นคว้าศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดูจากโฆษณาหรือส่ือต่างๆ ก็
ตาม จึงมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้
ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”โดยมีการกล่าวถึง
แนวความคิดด้านประชากรณ์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นจาก
อิทธิพลภายนอกมากระตุ้น เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ก็ต้อง
ค านึงถึงตรายี่ห้อสินค้าที่มีกระแสความนิยมในสังคม รูปลักษณ์ที่สวยงาม มีการค้นคว้าศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดูจากโฆษณา
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หรือส่ือต่างๆก็ตาม จึงมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง 
(2555) ได้ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”โดยมี
การกล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรณ์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์
เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอกมากระตุ้น เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้าที่ประกอบด้วย การรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

การรับรู้ในตราสินค้าแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่ามีระดับความส าคัญต่อการจดจ าโลโก้/ตราสินค้า
ของท่านได้ ท่านได้ยิน/เห็นในส่ือต่างๆ ตราสินค้าบ่งบอกคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน และตราสินค้าท่ีท่านใช้เป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยม
และยอมรับ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวิทย์ เชียงทอง 
(2557) พบว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอร์ช เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า คือ 
ส่ิงที่นอกเหนือออกไปจากคุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเชื่อมโยงผ่านส่ือและสัญลักษณ์ตราสินค้า ผู้บริโภคจะใช้
มูลค่าของตราสินค้าเข้ามาช่วยในการส่ือวามหมาย การจัดการ และการจดจ าข้อมูลที่มีอยู่มาก โดยเกี่ยวกับตราสินค้าซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า (Aaker, 1996) 

การรับรู้คุณภาพตราสินค้าแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่ามีระดับความส าคัญต่อการที่สมาร์ทวอร์ชของท่าน
สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสังคออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด และสมาร์ทวอร์ชของท่านสามรถเช่ืองโยง Wi-Fi และบลูทูธได้  
รับสาย โทรออก สามารถลงแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆเพิ่มเติมได้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้
ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาญวิทย์ เชียงทอง (2557) พบว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอร์ช เป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้าแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่ามีระดับความส าคัญต่อการที่สมาร์ทวอร์ชของท่าน
ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นและช่วยให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้น อยู่ในระดับมาก สมาร์ทวอร์ชของท่านมีผลต่อการท างาน และ
ยกระดับฐานะทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธมน หมทอง (2555) ได้ศึกษาวิจัย “คุณค่าตราสินค้า
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวิทย์  
เชียงทอง (2557) พบว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอร์ชเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีคุณค่า           
ตราสินค้า 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจที่ประกอบด้วย ด้านอารมณ์และด้านเหตุผลสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ด้านอารมณ์แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่ามีระดับความส าคัญต่อความช่ืนชอบสมาร์ทวอร์ชที่อยู่ในปัจจุบัน
เพราะมีเอกลักษณ์ที่ทันสมัย สินค้ามีการออกแบบที่โดเด่นสวยงาม เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และ               
มีการบริการหลังการขายที่ดี อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ เสรี วงษมณฑา (2542) ที่ได้ให้
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ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ คือส่ิงที่อยู่เบท่องหลังการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทฤษฎีของ อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ที่
อธิบายว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางจิตวิทยา 

ด้านเหตุผลแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่ามีระดับความส าคัญต่อสมาร์ทวอร์ชที่มีฟังช่ันและรูปแบบที่ท าให้
การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น ลักษณะและรูปแบบเหมาะการการใช้ชีวิต สินค้ามีคุณภาพดี สินค้ามีวารันตีประกัน อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ ศรีทอง (2558) ได้ศึกษาวิจัย”ทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สวมใส่            
ในรูปแบบสายลัดข้อมือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” และสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ               
เสรี วงษมณฑา (2542) ที่ไดให้ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ คือส่ิงที่อยู่เบท่องหลังการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทฤษฎีของ 
อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ที่อธิบายว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางจิตวิทยา 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยดังนี้ 
1. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้าสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้า 

ในด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า เนื่องจากเป็นตัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะสร้างการรับรู้
แบรนด์ ในรูปแบบ Social Media เพราะเป็นเครื่องมือทงการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ได้มาก และเข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว  

2. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้าสมาร์ทวอร์ช (Smart watch) ควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับคุณแรงจูงใจ            
ในด้านอารมณ์ เนื่องจากเป็นตัวที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบ               
ที่สวยงามทันสมัย โดดเด่น สวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย      

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจในเขตต่างจังหวัดเพื่อศึกษาหรือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในลักษณะอื่นๆที่แตกต่างออกไปเพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ให้ตรงจุดและเหมาะสมกับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และมีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. ในงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทวอร์ช ครั้งต่อไปควร
ศึกษากระบวนการตัดสินใจในแต่ละด้านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและน าไปพัฒนาท้ังตัวสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป  

3. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพิ่มการสัมภาษณ์
ผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถมีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม ผู้ประกอบการจะสามารถน าข้อมูลไป ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยคุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอร์ชของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผลวิจัยที่ได้ท าการทดสอบกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท าให้
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ทราบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในสินค้ากลุ่มนี้และอย่างที่ผลการวิจัยออกมาพบว่าในด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า
เป็นตัวหลักท่ีมีอิทธิพลในด้านการพัฒนาการรับรู้และเพิ่มยอดขายในตลาดประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้อีกไกล 
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