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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาวจิยัครัง้น้ีเป็นความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของผลิตภณัฑก์ับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์
“Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  การวจิยัครัง้น้ี คอืผู ้บรโิภคเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นผูใ้ช้/เคย
ใช้ผลิตภัณฑ ์“Apple Watch”  จ านวน 400 คน สถติทิี่พืน้ฐานที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่า
ความสัมพันธด์้วยสถิตสิหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียรส์ัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีพศหญิง มีอายุ 24 – 32 ปี มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 18,999 บาท โดยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์
“Apple Watch” โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ผูบ้รโิภคมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อของผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” แต่ละครัง้
ประมาณ  14,445 บ าทต่อครัง้ และมีระยะเวลาเฉลี่ ยในการใช้งานของผลิตภัณ ฑ์ “Apple Watch” 1.75 ปี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคมอีายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพ 
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และ 
0.05 ตามล าดบั และองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มคีวามสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์
“Apple Watch”  ในทศิทางเดยีวกันระดบัต ่า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์พฤตกิรรมการซื้อ ผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹สาขาวชิาการจดัการ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²รองศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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       ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the factors related to consumer purchasing behavior of 
Apple Watches in the Bangkok metropolitan area and classified by demographic characteristics in order to 
study the product components related to consumer purchasing behavior of Apple Watches in the Bangkok 
metropolitan area. The sample in this research is consisted of four hundred consumers. The data was 
obtained through a questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, mean, sta ndard 
deviation, t-test, a one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. The 
statistical information was then processed by computer software. The demographic characteristics, the 
members of the sample group were female, between twenty-four to thirty two years of age, with Bachelor’s 
degree, single, employees of private companies and earned average monthly incomes of between THB 9,000 
and 18,999. Most consumers had a high level of opinions on overall product components, whi ch were at the 
strongly agree level. The average cost to consumers for Apple Watches were around 14,445 THB per unit. 
The average periods of usage of Apple Watches were around 1.75 years. 
 The results of the hypothesis testing were as follows consumers of different ages, educational levels, 
occupations, average monthly income and marital status demonstrated different purchasing behaviors of 
Apple Watches at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. The aspect product of 
components and augmented products were positively correlated at a low level with regard to purchasing 
behavior of Apple Watches at a statistically significant level of 0.05. 
  
Keywords: Product Components, Purchasing Behavior, Apple Watches 
 
บทน า 

ปจัจุบนั โลกไดเ้ขา้สู่ยุคแห่งเทคโนโลย ีมหีลากหลายบรษิัทไดท้ าการผลิตนาฬิกาขอ้มอืมาหลากหลายรูปแบบ 
โดยมกีารเพิม่คุณสมบตันิอกเหนือจากการดูเวลาใหก้ับนาฬิกาขอ้มอืใหก้ับผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ คุณสมบตักิันน ้า การบอกวนั 
เดือน ปี  และการใช้ส าหรับการออกก าลังกายเหมาะกับกลุ่มผู ้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ จนกระทัง่ปจัจุบันได้ท าการ
เชื่อมต่อระหว่างนาฬิกาขอ้มอืกับโทรศัพท ์Smartphone หรอืทีเ่รยีกว่า Smartwatch  ที่เป็นนาฬิกาข้อมือที่มากกว่า
การบอกเวลา คอื เป็นนาฬิกาขอ้มือที่มกีล้องถ่ายรูป สามารถตอบรับสายโทรศัพทเ์รียกเขา้ได้ สามารถรบัส่ง E-Mail 
หรอืเชื่อมต่อกับ Social Network ต่าง ๆเช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line และได้รวมถงึความสามารถในการ
ลง Application เพิ่มเติมต่ างๆ อีกมากมาย  โดยเชื่ อมต่อด้วยวิธีก าร Bluetooth ระหว่ าง Smartphone กับ 
Smartwatch เขา้ดว้ยกันราวกับว่าม ีSmartphone พกตดิขอ้มอือยู่ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งถอืไว ้บรษิัทแอปเปิล (Apple) 
จงึไดค้ดิคน้ Apple Watch ทีเ่ป็น Smartwatchขึน้ และได้รบัการออกแบบมาพรอ้มระบบปฏบิตักิารของตวัเองที่มคีวาม
เฉพาะตวัไม่เหมอืนใคร นัน่คอื watchOS เพื่อใหใ้ช้ประโยชน์จากขนาดและการสวมใส่บนขอ้มือได้อย่างเต็มที ่Apple 
Watch เหมาะส าหรบัการช าเลืองมองและการโตต้อบอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ Application ที่มมีาให้ จงึไดร้ับการออกแบบ
มาเพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่องน้ี  จากการส ารวจพบว่าในกลุ่มผูใ้ช้ Smartphone ปี 2020 หรอือกี 5 ปีขา้งหน้า จะมผีูใ้ช้  
1 รายในทุก 20 รายที่เป็นเจ้าของ Smartwatch การศึกษาน้ีเกิดขึน้หลังจากการวางตลาดของ Apple Watch จาก
บรษิัทแอปเปิล (Apple) ทีถู่กคาดหวงัว่าจะเป็นตวัแปรหลักทีท่ าใหส้นิคา้กลุ่ม Smartwatch กลายเป็นสนิคา้กระแสหลัก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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ในตลาด และจะเป็นกลุ่มสินคา้อุปกรณ์เสรมิที่มีความส าคญัส าหรับต่อผู ้ผลิต  Smartphone แทบทุกราย ทัง้หมดน้ี
สะท้อนว่า Smartwatch จะเป็นสินค้าทีม่ีอทิธพิลกับผูบ้รโิภคในยุคหน้าอย่างแน่นอน จากการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าให้
ผู ้ท าวิจัยมีความสนใจท าการศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก คนกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวติทีต่อ้งการความสะดวกสบาย ชื่นชอบความทนัสมยั ความแปลกใหม่ และการโตต้อบอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ Apple 
Watch ซึ่งมีสามารถหาซื้อได้จากร้านขายโทรศัพทม์ือถอืตามหา้งสรรพสนิค้าชัน้น าทัว่ไป หรอืทางเว็บไซด์ จึงเป็น
ทางเลือกที่สามารถตอบโจทย ์รูปแบบการด าเนินชีวติต้องการความสะดวกสบาย ชื่นชอบความทนัสมยั ความแปลก
ใหม่ และการโตต้อบอย่างรวดเรว็ ของคนกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอย่างด ีเน่ืองจาก Apple Watch เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เสรมิการใช้งานควบคู่กับ iPhone5 ขึน้ไปไดอ้ย่างลงตวั ซึ่งผลการวจิยัทีไ่ด้จากการศึกษาจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อองคก์รในการวางแผนทางดา้นธุรกิจ และเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการซื้อ Apple Watch 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบของผลิตภณัฑก์ับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์Apple Watch 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผูบ้รโิภคที่มลีักษณะทางดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน  
 2. องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ Apple Watch ของผูบ้รโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ ศิรวิรรณ เสรรีัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดและครอบครวั สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ 
การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑนิ์ยมใช้ในการส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีส่ าคัญ และ
การสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายกว่าการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ (Kotler 1997 อา้งในศุภลักษณ์ สมบูรณ์หรรษา. 2549) กล่าวว่า 
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการจูงใจตลาดลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมบรกิารและคุณภาพบริการ 
ขณะเดยีวกันการตัง้ราคานั้นถอืเกณฑค์ุณค่าทีลู่กคา้รับรู้ (Value Base Prices) การก าหนดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตอ้ง
ค านึงถงึประเดน็ต่าง  ๆประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์ลัก (Core Product)  รูปร่างของผลิตภณัฑ ์(Tangible 
Product) หรือผลิตภัณฑ์ (Basic product) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented 
product) และศักยภาพทีเ่กี่ยวกับผลิตภณัฑ ์(Potential product) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ศิรวิรรณ เสรรีัตน์และคณะ (2546 : 193-194) กล่าวว่า 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา หรอืวจิยัเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซื้อ
และการใช้ของผูบ้รโิภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซื้อ ซึ่งไดส้รุปค าถามที่ใช้คน้หาลักษณะ
พฤติกรรมของผู้บรโิภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้รโิภคซื้ออะไร (What)  
ท าไมผูบ้รโิภคจึงซื้อ (Why) ใครมสี่วนร่วมในการซื้อ (Who) ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When) ผู้บรโิภคซื้อทีใ่ด(Where) และ
ผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร (How) 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้บริโภคที่ซื้อ /เคยซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ื้อ/
เคยซื้อผลิตภณัฑ ์Apple Watch ดว้ยตนเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนว่ามจี านวนเท่าใด ผูว้จิยัจงึไดท้ าการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (Non population) โดยใช้
สูตรค านวณ (กัลยา วานิชยบ์ัญชา 2546) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %และความผดิพลาดทีย่อมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้
ขนาดตวัอย่างทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 385 คน และส ารองเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกี 15 คน รวม 400 คน 
โดยมขีัน้ตอนในการสุ่มตวัอย่าง ดงัต่อไปน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการหาตัวอย่างกลุ่มผู ้บริโภค
ทีม่าใช้บรกิารศูนย์การคา้ชัน้น าในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” มตีัวแทนจ าหน่ายจากรา้น
ขายโทรศัพท์มือถือตามห้างสรรพสินค้าชัน้น าทัว่ไปกว่า 400 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการจบัฉลาก               
เพื่อสุ่มเลือกเขตการปกครองเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 10% จากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต 
ซึ่งเท่ากับ 5 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ  เขตบางขุนเทยีน และเขตบางนา 
  ขัน้ตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเจาะจงไปที่ ศูนย์การค้า              
ขนาดใหญ่ จากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทีม่ีผู ้บริโภคใช้เป็นจ านวนมาก โดยไปศูนย์การค้าตามเขตการ
ปกครองเป็นกลุ่มตวัอย่างทีสุ่่มจบัฉลากไดใ้นขัน้ตอนที ่1 ดงัน้ี  

เขตปทุมวนั  : ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเวลิด ์
เขตจตุจกัร :  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว 
เขตบางกะปิ : ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ บางกะปิ  
เขตบางขุนเทยีน :  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พระราม 2  
เขตบางนา :  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลับางนา 

  ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการ
ส ารวจ ณ ศูนยก์ารคา้ทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
  ขัน้ตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้เตรียมไว้ จ ัดเก็บข้อมูล ณ ศูนย์การค้าทัง้ 5 แห่ง ตามที่ก าหนดในขัน้ตอนที่ 2 
แห่งละ 80 คน จนครบ 400 คนตามจ านวนทีต่อ้งการ 
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การวิเคราะหข์้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ในดา้น
ผลิตภัณฑ์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้าน
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple 
Watch”  ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใช้
การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าความสัมพนัธด์ว้ยสถติิสหสัมพนัธอ์ย่ างง่าย
ของเพียรส์ัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปในการวเิคราะหข์้อมูล ซึ่งในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
และการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัครัง้น้ี ผู ้วจิยัได้ท าการวิเคราะห์และด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การวเิคราะหล์ักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่ 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” 
ส่วนที ่ 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch”   
ส่วนที ่ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ผลการวิจยั 

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  24 -32 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี
สถานภาพโสด  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน              
9,000 -18,999 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.30 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ “Apple 
Watch” อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์ลัก ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภณัฑห์รอืผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั 
ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 4.60 4.18 4.17 และ 4.31 
ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  มีจ านวนเงนิต ่าสุด คอื 8,000 บาท และสูงสุด คือ 50,000 บาท 
โดยมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ 14,444.97 บาทต่อครัง้และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7924.668 
 4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ดา้นระยะเวลาในการใช้งานต ่าสุด คือ 0.10 เดือน และสูงสุด คือ 3 ปี โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งาน 1.75 ปี               
และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.943 
  5. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ดา้นลักษณะพฤติกรรมของผูท้ีซ่ื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มลีักษณะพฤตกิรรม
ของผู้ทีซ่ื้อผลิตภัณฑ ์“Apple Watch”  ชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ Apple  มีจ านวน 198 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 49.50 รองลงมาได้แก่ ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามมีลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”                 
เมื่อศึกษาคุณสมบตั ิและเปรยีบเทียบกับราคาของ “Apple Watch” แล้วท าให้รูส้กึท่านว่าคุ ้มค่าทีซ่ื้อใช้มีจ านวน 106 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 รกัการออกก าลังกาย/ รกัสุขภาพ มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75 การมผีลิตภัณฑ ์
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“Apple Watch” ท าให้ท่านรูส้ึกว่าคนที่ทันสมัย มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และผู ้ที่ตอบแบบสอบถาม              
มลีักษณะพฤตกิรรมของผู้ทีซ่ื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” อื่นๆ เช่น ชอบอะไรใหม่ๆ ชอบในการตกแต่งอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
ไม่ท าใหรู้ส้กึเบื่อง่าย มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
  6. ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” แบบ Apple Watch Series 2 รุ่น Apple watch มีจ านวน 
127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามซื้อผลิตภณัฑ์“Apple Watch” แบบ Apple Watch 
Series 1 มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 Apple Watch Series 3 รุ่น Nike+ มีจ านวน 72 คน คิดเป็น                 
รอ้ยละ 18.00  Apple Watch Series 2 รุ่น Edition มีจ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.75 และผู ้ทีต่อบแบบสอบถาม 
ซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” แบบ Apple Watch Series 2 รุ่น  Nike+มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
ตามล าดบั 
  7. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
วตัถุประสงคซ์ื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคซ์ื้อผลิตภณัฑ ์ “Apple 
Watch”  เพื่อการใช้ Social media ผ่าน Application ต่างๆ เช่น Line, Twitter, Facebook และ Instagram เป็นต้น             
มจี านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมาได้แก่ ผู ้ที่ตอบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคซ์ื้อผลิตภัณฑ์ “Apple 
Watch”  เพื่อการตรวจจบัอตัราการเตน้ของหวัใจ ตรวจวดัก้าวเดิน (Activity Tracker) และตรวจจบัการออกก าลังกาย
จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 สัง่งานผ่าน Siri มีจ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 12 การโทรออก-การรบัสาย              
มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ดูนัดหมาย ปฏิทิน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 เป็นปุ่มชัตเตอร ์             
กล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ iPhone มจี านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50  อื่นๆ เช่น เปลี่ยนสายได้บ่อยเปลี่ยนที
เหมอืนได้นาฬิกาใหม่ ดูเวลา ต้องการปิดเสียงมือถอื แต่กลัวพลาดสายโทรเข้า หรอืข้อความต่างๆ ออกก าลังกาย 
สามารถฟงัเพลงผ่าน“Apple Watch” ได้เลยและแบตเตอรี่หมดช้ากว่าอีกยีห่้อ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.25              
และผู ้ที่ตอบแบบสอบถาม ผู ้ที่ตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” การรับ-ส่งอีเมล์               
มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
0.25 ตามล าดบั 

8. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ดา้นบุคคลที่มีอทิธพิลในการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ต่อผู ้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื ตนเอง มจี านวน  
236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59 รองลงมาไดแ้ก่ ผูม้ปีระสบการณ์ในการใช้นาฬิกา “Apple Watch”  มจี านวน 93 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.25 ครอบครัว มจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 เพื่อน มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 พนักงาน
ขายมีจ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 และดารา/นักร้อง/นายแบบ/นางแบบ มจี านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ตามล าดบั   

9. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ดา้นช่วงเวลาทีซ่ื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มช่ีวงเวลาทีซ่ื้อผลิตภณัฑ ์“Apple 
Watch” ซื้อตามความตอ้งการเมื่อใช้งานมจี านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม
ทีม่ช่ีวงเวลาทีซ่ื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” ซื้อโดยใหเ้วลาผ่านระยะหน่ึง (3-6 เดอืน) เพื่อดูกระแสตอบรบัของนาฬิกา 
“Apple Watch” รุ่นน้ี มจี านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.75 ซื้อทันทภีายใน 2 เดอืน ตัง้แต่สนิคา้วางตลาด มจี านวน 
83 คน คดิเป็นร้อยละ 20.75   และผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมีช่วงเวลาที่ซื้อผลิตภณัฑ ์ “Apple Watch”  แบบอื่นๆ เช่น 
เมื่อมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะซื้อนาฬิกา “Apple Watch” ในรุ่นทีต่อ้งการ มจี านวน 1  คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
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สรปุและอภิปรายผล 
สมมติฐานขอ้ที ่1 ผู ้บริโภคที่มลีักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์ “Apple Watch”  ของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวจิยัพบว่า 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 
 1. ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อและดา้นระยะเวลาในการใช้งาน  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ปจัจุบนัผูห้ญิงมบีทบาทในการท างานนอกบา้นมากอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 
ท าใหผู้ห้ญิงมคีวามคดิเป็นของตวัเอง พึง่พาตัวเองมากขึน้ ท าใหส้ามารถซื้อสนิค้าดว้ยตนเอง และมพีฤตกิรรมการซื้อ
ไม่แตกต่างจากเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ธนาธิป แววศร ี(2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัในการตัดสินใจซื้อ 
Smartphone ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจซื้อ Smartphone 
ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อและดา้นระยะเวลาในการใช้งานไม่แตกต่างกัน 
 2. ผู ้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                   
โดยผู้บรโิภคที่ม ีอายุ 33 ปีขึ้นไป มพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผู ้บรโิภคที่มอีายุ
ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงวยัท างาน และมรีายได้ค่อนขา้งสูงตลอดจนมปีระสบการณ์เรื่องทัว่ไปมากพอทีจ่ะมคีวามอยากซื้อ
ผลิตภัณฑ์  “Apple Watch” อีกทั ้งการสวมใส่  “Apple Watch” ท าให้เสริมบุคลิกภาพของตนเองให้โดดเด่น                     
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าทีม่ีความสมัพันธก์ับพฤติกรรม
การซื้อและความพงึพอใจในผลิตภณัฑข์อง H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ีอายุต่างกัน
มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑข์อง H&M ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภณัฑข์อง H&Mแตกต่างกัน  
 ผู้บริโภคที่มีอ ายุแตกต่ างกันมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์  “Apple Watch” ของผู้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาการใช้งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                  
โดยผูบ้รโิภคทีม่ี อายุ 15-23 ปี มีพฤตกิรรมการซื้อในด้านระยะเวลาการใช้งานมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่ีอายุ
ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงวยัเรยีน เมื่อมผีลิตภณัฑ ์“Apple Watch” สวมใส่จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้สยีหาย และใช้งานใหคุ้ม้ค่า
ให้มากที่สุด ซื้อ จึงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาธปิ แววศร ี(2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัในการตดัสินใจซื้อ Smartphone ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกันมกีารตัดสนิใจซื้อ Smartphone ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
แตกต่างกัน 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 1                
โดยระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคที่มี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ี เป็นกลุ่มทีม่กีารศึกษา มอีาชีพและฐานะทางการเงนิทีม่ัน่คง มกีระบวนการคดิทีเ่ป็น
เหตุเป็นผล มีการค้นหาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ก่อนการตัดสนิใจซื้อ จึงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ดซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั ของ ธนาธิป แววศร ี(2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจัย
ในการตัดสนิใจซื้อ Smartphone ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้บรโิภคทีม่รีะดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มกีารตดัสนิใจซื้อ Smartphone ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่างกัน 
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 ผูบ้รโิภคทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑ ์ “Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาการใช้งาน แตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                 
โดยระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นระยะเวลาการใช้งาน มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่ี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีโดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาในช่วงน้ีส่วนมากจะเป็นช่วงอายุของวยัเรยีน ท าใหม้ี
รายไดน้้อยกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาระดบัอื่นๆ เมื่อมผีลิตภณัฑ ์ “Apple Watch” สวมใส่จะต้องระมดัระวงัไม่ใหเ้สยีหาย 
และใช้งานให้คุม้ค่าใหม้ากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า  
ทีม่คีวามสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการซื้อและความพงึพอใจในผลิตภัณฑข์อง H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู ้บรโิภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ของ H&M ในในด้านระยะเวลา            
การใช้งาน แตกต่างกัน 
 4. ผู ้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อและดา้นระยะเวลาในการใช้งาน  ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ปจัจุบนันาฬิกา Smartwatch เป็นทีนิ่ยมกันมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลมาจากผูบ้ริโภคอาจมคีวาม
ตอ้งการใช้นาฬิกาทีม่ีการใช้งานทีม่ากกว่าฟงัก์ชัน่พืน้ฐานทัว่ไป เช่น ดูเวลา วนัที ่จบัเวลา เป็นตน้ ดงันัน้ สถานภาพ 
จึงไม่ได้เป็นตัวก าหนดต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” อีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ                  
ธนาธปิ แววศร ี(2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อ Smartphone ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจซื้อ Smartphone ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อและดา้นระยะเวลาในการ
ใช้งานไม่แตกต่างกัน 
 5. ผู ้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยอาชีพเจ้าของ
กิจการ/ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอื่นๆ เช่น นักเขยีน นักเล่นหุ้น Personnel trainer และรบัจ้าง มพีฤตกิรรมการซื้อในดา้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด เน่ืองจาก ผู ้บรโิภคที่มอีาชีพเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอื่นๆ เช่น นักเขียน 
นักเล่นหุ้น Personnel trainer และรบัจ้าง อาจมีโอกาสทีจ่ะพบปะตดิต่อการเจรจาทางธุรกิจบ่อยครัง้ ดงันัน้  การซื้อ
ผลิตภัณฑ ์“Apple Watch” จงึเป็นการเสรมิสรา้งบุคลิกภาพทีด่ ีดูทนัสมัย อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ีใหก้ับ
อาชีพหรอืกิจการของตนเองไดเ้พิ่มมากขึน้อกีด้วย ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ จริายุ จรสัสิรปิระภา (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัทีด่ ้านแรงจูงใจและรูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อโทรศัพทเ์คลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมยี ของ
ผูบ้รโิภค พบว่า ผู ้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อโทรศัพทเ์คลื่อนที ่โนเกีย รุ่นลูเมีย ในดา้นค่าใช้จ่าย
ในการซื้อแตกต่างกัน 
  ผู ้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการใช้งาน แตกต่างกันกันอย่างมนัียส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  โดยอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นระยะเวลาในการใช้งานมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพนักเรยีน/
นักศึกษา มรีายไดท้ีอ่าจจะน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพอื่นๆ จงึมกี าลังซื้อน้อย เมื่อไดผ้ลิตภณัฑม์าใช้งาน จงึตอ้งใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  ดว้ยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายและใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุด             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าทีม่ีความสมัพันธก์ับพฤติกรรม
การซื้อและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้บรโิภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑข์อง H&M ในดา้นระยะเวลาการใช้งาน แตกต่างกัน 
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 6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกันมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 39,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 39,000 บาทขึ้นไป จะมีอ านาจในการจับจ่ายใช้สอยและมีก าลังซื้อที่มากกว่าผู ้ที่มีรายได้ต ่ ากว่า และ            
ไม่จ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซื้อในแต่ละครัง้อย่างละเอยีดเท่ากับคนทีม่ีรายไดต้ ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องแนวคิด
ของ จิรายุ จรสัสิรปิระภา (2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่ด้านแรงจูงใจและรูปแบบการด าเนินชีวิตทีม่ีผลต่อพฤติกรรม           
การซื้อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู ้บริโภค พบว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ นแตกต่างกัน             
มพีฤตกิรรมการซื้อโทรศัพทเ์คลื่อนที ่โนเกีย รุ่นลูเมยี ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อแตกต่างกัน  
 ผูบ้รโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑ ์ “Apple Watch” ของผู้บรโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการใช้งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 9,000 – 18,999 บาท มพีฤติกรรมการซื้อในดา้นระยะเวลาในการใช้งาน มากที่สุด เน่ืองจาก ผู ้บรโิภค              
ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 18,999 บาท จะมอี านาจในการจบัจ่ายใช้สอยและมีก าลังซื้อที่น้อยกว่ารายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนกลุ่มอื่น เมื่อได้ผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” มาใช้งานจึงต้องมีการใช้งานดว้ยความระมดัระวงั และใช้ให้เกิด
ความคุ้มค่าให้มากที่สุด อีกทัง้ยังต้องคิดก่อนการตัดสินใจซื้ออย่างละเอียดมากกว่า คนที่มีรายได้สูงกว่า อาจ สืบ
เน่ืองมาจากช่วง อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ที่ส่งผลต่อรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั ปรียานุช             
วีระรักษ์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจ               
ในผลิตภณัฑข์อง H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมผีล
ต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑข์อง H&M ในในดา้นระยะเวลาการใช้งาน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple 
Watch” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์               
ดา้นผลิตภัณฑค์วบ ดา้นผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงั และด้านศักยภาพอื่นของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรม 
การซื้อผลิตภณัฑ ์“Apple Watch”  ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ อย่างมนัียส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  สาเหตุหลักที่องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ                   
ทีผ่ลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ เน่ืองจาก เมื่อเปรยีบเทียบคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ ์
“Apple Watch” กับราคานาฬิกาประเภท Smartwatch ยีห่้ออื่นๆในมุมมองของผูบ้รโิภคอาจมองว่าราคาสูงจนเกินไป 
จงึส่งผลให้ผู ้บริโภคไม่เกิดพฤตกิรรมในการซื้อเพื่อมาใช้งาน โดยคุณสมบัติของผู ้บริโภคที่ต้องการสวมใส่นาฬิกา                   
ในลักษณะน้ีมกัจะเป็นผู้บริโภคประเภทรกัการออกก าลังกายมากกว่า ซึ่งมยีีห่ ้ออื่นๆที่เป็นคู่แข่งไดท้ าการตลาดเจาะ
กลุ่มผู ้บรโิภคประเภทน้ีมานานแล้ว อีกทัง้ผลิตภัณฑ ์ “Apple Watch” เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่ ีข้อจ ากัดทีส่ าคญัอกีอย่างคือ  
ผูท้ี่ใช้งานผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” จะตอ้งมีการใช้งานควบคู่ไปกับโทรศัพท์iPhone5 กับระบบปฏิบตัิการ ios 8.2      
ขึน้ไปเท่านัน้  อาจกล่าวได้ว่าผลิตภณัฑ ์ “Apple Watch”  จดัเป็นสนิค้าฟุ่มเฟือยซึ่งผูบ้รโิภคทีใ่ช้งานโทรศัพท ์ iPhone 
ไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องมีไวค้รอบครองก็ได้ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์ลัก ดา้นรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์หรอืผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านศักยภาพอื่นของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการใช้งาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน สาเหตุหลักที่องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้านไม่มีความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซื้อที่ผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ในด้านระยะเวลาการใช้งาน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”               
เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ของทางบรษิัทแอปเปิล (Apple) ผูบ้รโิภคอาจจะไม่มคีวามมัน่ใจว่าเมื่อซื้อมาใช้งานแล้ว จะสามารถ
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ใช้งานไดคุ้ม้ค่ามากพอ กับเงนิที่ไดเ้สยีไปหรอืไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎเีกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ อา้งอิง
แนวคดิของ Kotler Philips (1997 อา้งในศุภลักษณ์ สมบูรณ์หรรษา 2549) กล่าวว่า ความสามารถของผลิตภณัฑห์ลัก 
รูปร่างของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทีค่าดหวงั ผลิตภณัฑค์วบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ควรมกีารจูงใจและคุณภาพ
ของผลิตภณัฑข์องตลาด Smartwatch ใหม้ากพอทีจ่ะดงึดูดใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจจนเกิดพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์
“Apple Watch” 
 ในดา้นผลิตภณัฑค์วบ มคีวามสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ดา้นระยะเวลาการใช้
งานระดับต ่าและมทีศิทางเดยีวกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เน่ืองจากผลประโยชน์เพิม่เตมิหรอืบรกิารที่
ผูบ้รโิภคได้รบัควบคู่พร้อมกับการซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch” ซึ่งมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” เป็น
ระยะเวลา 1-2 ปี จงึท าใหผู้ ้บรโิภคมคีวามมัน่ใจทีจ่ะซื้อผลิตภณัฑ์ “Apple Watch”  สอดคล้องกับงานวจิัยของ อจัฉรา 
มทีองแสน (2554) ศึกษาเรื่องปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ คุณค่าตราสินคา้ ที่มีผลต่อความภักดสีินค้าและพฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลระหว่างสินค้า SONY กับ CANON ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า               
ในด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  ด้านระยะเวลาการใช้งาน  
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

จากการศึกษา องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท์ีม่คีวามสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์ “Apple Watch” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ “Apple 
Watch” ท าให้ทราบว่า ผู ้บรโิภคทีม่ีอายุ 33 ปีขึน้ไป ระดับการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอาชีพเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอื่นๆ เช่น นักเขยีน นักเล่นหุน้ Personnel trainer รบัจา้ง และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 39,000 บาทขึน้ไป 
มพีฤตกิรรมการซื้อในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด ผู ้ประกอบการ “Apple Watch” ควรท าการพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ ์และวางแผนกลยุทธท์างธุรกิจเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผู ้บรโิภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

2. จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านระยะเวลาในการใช้งานผลิตภัณฑ ์       
“Apple Watch” ท าใหท้ราบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15-23 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาชีพนักเรยีน/นักศึกษา 
และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 9,000-18,999 บาท มีพฤตกิรรมการซื้อในระยะเวลาในการใช้งานมากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการ
“Apple Watch”  ควรท าการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลย ีของผลิตภณัฑ์“Apple Watch”  เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

3. ผูป้ระกอบการบรษิัทแอปเปิล (Apple) ควรมีการวางแผนกับฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นในส่วนของ
ผลิตภณัฑค์วบ เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” เป็นผลิตภณัฑต์ัวใหม่ของบรษิัทแอปเปิล (Apple) ผูป้ระกอบการ
ควรมกีารฝึกอบรมพนักงานขายในเรื่องของผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งผลใหเ้กิดการบรกิารก่อน
และหลังในการขายที่ดี ซึ่งท าให้ผู ้บริโภคเกิดความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” มากยิ่งขึ้น จนท าให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อ เช่น เมื่อผู ้บรโิภคเกิดปญัหา หลังจากซื้อผลิตภัณฑ ์“Apple Watch” ไปใช้งาน หรอืเมื่อผู ้บรโิภค
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกับ Smartwatch ยี่ห้ออื่นๆ              
อย่างไรบา้ง พนักงานขายตอ้งสามารถใหค้ าตอบและแก้ไขปญัหาใหก้ับผูบ้รโิภคไดอ้ย่างชัดเจนทุกครัง้ 
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ในดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑห์รอืผลิตภณัฑ ์ ควรให้พนักงานถ่ายทอดลักษณะทางกายภาพใหผู้บ้รโิภคได้
สามารถสมัผัสหรือรบัรู้ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ “Apple Watch”  เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิล (Apple) มีวสัดุที่ดีมี
คุณภาพ มรูีปร่างลักษณะทีเ่หมาะสมกับทุกโอกาสในการใช้งานเพยีงแค่เปลี่ยนสายนาฬิกาเท่านัน้  

ในดา้นศักยภาพของผลิตภณัฑ ์ผู ้ประกอบการบรษิัทแอปเปิล (Apple) ควรมกีารท าสื่อโฆษณา โดยกล่าวถึง
คุณสมบตัิหรอืแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทีส่ามารถพฒันาต่อไปได้ของผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” ในรุ่นต่อไปทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้  

ในด้านผลิตภัณฑ์หลัก ผู ้ประกอบการของบริษัทแอปเปิล (Apple) ควรกล่าวถึงผลประโยชน์ที่ส าคัญของ
ผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” เช่น ผลิตภณัฑ“์Apple Watch”  มผีลประโยชน์หลัก คอื การเชื่อมต่อขอ้มูลทีอ่ยู่ในโทรศัพท ์
iPhone5 ทีม่กีารท างานบนระบบปฏบิัตกิาร iOS 8.2 ขึน้ไป เพยีงแค่สวมใส่ไวบ้นขอ้มอืเท่านัน้ โดยผูบ้รโิภคไม่จ าเป็น
ต่อใช้โทรศัพท ์iPhone เป็นอุปกรณ์หลักในการใช้งานอกีต่อไป  

ในด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผู ้ประกอบการของบริษัทแอปเปิล (Apple) ควรกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ “Apple 
Watch” ว่ามลีักษณะการใช้งานทีง่่ายสามารถสนับสนุนอุปกรณ์ทีต่อ้งใช้งานควบคู่กบัโทรศัพท ์iPhone5 ทีม่กีารท างาน
บนระบบปฏิบัติการ iOS 8.2 ขึ้นไปอย่างไร  เพื่อใหผู้ ้บริโภคมีความคาดหวังที่จะได้รับความพึงพอใจหลังจากเกิด
พฤตกิรรมการซื้อของผลิตภณัฑ ์“Apple Watch”  

เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์“Apple Watch” มรีาคาค่อนขา้งสูง ผูบ้รโิภคอาจจะมกีารตัง้ค าถามว่า “Apple Watch” คอื
อะไร มคีุณสมบตัหิลักอะไรกันแน่ เพราะเหตุใดถงึมรีาคาสูงกว่า Smartwatch ยีห่อ้อื่นทีว่างขายในทอ้งตลาด ควรมกีาร
วางแผนการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” เพื่อให้ผู ้บริโภคสามารถเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์“Apple Watch”             
ไดง่้ายกว่าน้ี เน่ืองมาจาก ผลการวจิยัทีท่ ามาพบว่า องคป์ระกอบผลิตภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการซื้อของ
ผูบ้ริโภคเลย ซึ่งอาจกล่าวไดว้่า ผลิตภณัฑ ์ “Apple Watch” เป็นผลิตภณัฑป์ระเภท Smartwatch ที่ผูบ้รโิภคสามารถ             
ทีจ่ะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ประเภท Smartwatch ทีเ่ป็นคู่แข่งที่มใีน
ทอ้งตลาด ซึ่งจุดแข็งของ Smartwatch ยีห่อ้อื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งของ “Apple Watch” คอื สามารถใช้ไดก้ับ Smartphone 
ทุกรุ่น รวมไปถึงโทรศัพท์ iPhone  เพียงแค่มีหน่วยความจ าของเครื่องที่เพียงพอก็สามารถใช้งาน Smartwatch               
ได้ในทันที ในขณะที่  ผลิตภัณฑ์ “Apple Watch” จะต้องใช้งาน ร่วมกับ  iPhone5 ขึ้น ไป  ที่มีการท างานบน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 8.2 ขึน้ไป เท่านัน้ น้ีก็เป็นอกีเหตุผลทีท่ าใหม้ผีูบ้รโิภคทีใ่ช้งาน Smartphone ทีม่รีะบบปฏบิตักิาร 
Android มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์“Apple Watch” แต่ไม่สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์“Apple Watch” เน่ืองจาก             
ไม่สามารถท าการเชื่อมต่อขอ้มูลจาก iPhone ได้  ในทางกลับกันผูบ้รโิภคบางคนใช้โทรศัพท ์iPhone5 ทีม่ีการท างาน
บนระบบปฏบิัตกิาร iOS 8.2 ขึน้ไป แต่สามารถใช้ Smartwatch ร่วมกับยี่หอ้อื่นๆที่เป็นคู่แข่งของ“Apple Watch” ได ้
อาจเป็นเพราะ ผลิตภัณฑ์“Apple Watch” เป็น Smartwatch ที่มาช้ากว่ายี่ห้ออื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งของบริษัทแอปเปิล 
(Apple) ดังนั ้น ผลิตภัณฑ์“Apple Watch” จงึเหมาะกับผู ้บรโิภคที่มีความชื่นชอบ และมคีวามภักดีต่อสินค้าบรษิัท
แอปเปิล (Apple) มากทีสุ่ด  
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การท างานในการพัฒนาความรูเ้ป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึ้น รวมถงึคณาจารย์คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึ่งใหก้ารสนับสนุนและคอยใหก้ าลังใจในยามเหน็ด
เหน่ือยและท้อแท้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือและแนะน าในการจัดท าวิจัยของผู ้วิจัยมาโดยตลอด
สุดทา้ยน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ผู ้วจิยัขอใหง้านวจิัยน้ีได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจและผูท้ี่สนใจคุณประโยชน์และ
ความดอีันพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธิประสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
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แหล่งข้อมูลทาง Website 
ความหมายของ Smartwatch. : http://www.siamspec.com/mobile/smart-watch/  
ตลาด Smartwatch : http://thumbsup.in.th/2015/  
ราชบณัฑติยสถาน. : http://www.royin.go.th/dictionary/   
วกิิพเีดยี. : http://th.wikipedia.org/wiki/  
ขอ้มูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑA์pple : http://www.apple.com/th 
สาขาApple ทัว่โลก : http://www.blognone.com/node/22967 
ภาพประกอบ 4 Apple Watch ว่าที ่Smartwatch สุดไฮโซแห่งปี :  
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ส านักงานสถติแิห่งชาต.ิ Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-1.html 
 


