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Abstract 

 The purposes of this study were to (1) investigate  people’s  Opinion to analyze   
brand equity, psychological factor, and Affecting consumer’s buying decision for 
smart wacth in Bangkok District Area; (2) analyze the impacts of   brand equity , and  
psychological factor  on Affecting consumer’s buying decision for smart wacth The 
instrument for date collection was questionnair approved by the expert. It’s alpha 
coefficient value of reliability was  0.886  The 200 samples were randomly selected 
from  Bangkok District Area  The descriptive statistics, including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, as well as the inferential statistics in terms 
of multiple regression analysis were applied to analyze the data selected. The 
hypothesis testing were proved. At statistically significant level of 0.05 
 The research findings were found that the respondents assigned highly 
important lever to the  brand equity and the  psychological factor. They  also strongly 
agreed to their decisions , subject to the various reasons , to buy the smartwatch . 
Additionally, the result of hypothesis testing was proved that the brand equity and the  



psychological factor differently affected the decision to buy the smartwatch 
respectively , reganding .The affect value , at 0.05 of the statistically level 
 
Key word: brand equity , psychological factor, affecting consumer’s buying decision 
for smart wacth in Bangkok District Area 
1.สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวจิัย 

 ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตเพราะวิวฒันาการเหล่านั้นแทรกซึม

อยู่ในทุกตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นส่ิงอ านวยความ

สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอนั มาก เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพ้ืนฐานการด ารงชีวิต

ได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated 

Communication - CMC) ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ท าให้ผู ้ใช้สามารถติดต่อกันได้ 

กล่าวถึง อิทธิพลของเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการของมนุษยชาติ อารยธรรม

ยคุโลกาภิวตัน์   อารยธรรมของโลก โลกทั้งโลกจะเช่ือมต่อกนัดว้ย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สภาพของสังคมจะเปล่ียนไปจากยคุอุตสาหกรรมเป็นโลกยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิม

ในรูปแบบของการติดต่อระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั เทคโนโลยเีร่ิมเขา้มาช่วยในการพิมพ ์ท าใหก้าร

ส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาษาเพ่ิมข้ึนมาก เทคโนโลยพีฒันาจนถึงการส่ือสารกนัโดยส่งขอ้ความ

เป็นเสียงทางสายโทรศพัทไ์ด ้มีการส่งภาพโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ท าใหมี้การใชส้ารสนเทศ

ในรูปแบบข่าวสารมาก ข้ึน ในปัจจุบนัมีสถานีวิทย ุโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพ่ือรายงานเหตุการณ์

สด เห็นไดช้ดัว่าเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากมีการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง เพ่ือให้มี

ความเสมือนกบัโลกของจริงมาท่ีสุดการติดต่อส่ือสารผ่านโลก Cyber อาจมีผลกระทบกบัชีวิต

ความเป็นอยูข่องมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ร่ิมใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยใีนดา้นน้ีมากเกินไปการใช ้

เทคโนโลยีดา้นน้ี เราควรรู้จกัวิธีใช ้และความเหมาะสม เพื่อการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ และใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัเทคโนโลยีเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตใน

สังคมมากข้ึน ยอดการใชง้านคอมพิวเตอร์พีซีอยรู้อยละ 45 ของจ านวนประชากร เม่ือเทียบกบั

ประเทศท่ีพฒันาแลว้พบว่าจะมีการใชง้านอยู่ ท่ีร้อยละ 50 ของจ านวนประชากร ภาพรวมของ

การใชจ่้ายดา้นไอทีและการส่ือสาร (ไอซีที) คาดวา่มีอตัราการเติบโตเพียงเลก็นอ้ย ผลมาจากการ



ใชจ่้ายของผูบ้ริโภคท่ีเติบโตเลก็นอ้ยและเงินลงทุนท่ีหดหายไปของภาคธุรกิจ รายงานการส ารวจ

น้ีมาจากการปรับปรุงรายงานการใชจ่้ายไอซีทีของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีฐานมาจาก

ขอ้มูลเชิงลึกในตลาดต่างๆ ของธุรกิจไอซีที จ านวน 11 ธุรกิจ มีการเก็บขอ้มูลและคาดการณ์

แนวโน้มตลาดอยางต่อเน่ือง การปรับปรุงน้ีไดมี้การทบทวนการใช้จ่ายในตลาด เช่น ตลาด

โทรคมนาคม ไคลเอนตดี์ไวซ์ ซอฟทแ์วร์ในองคก์ร ระบบคอมพิวเตอร์ในองคก์ร บริการดา้นไอ

ที และ อุปกรณ์ต่อพว่งไอทีต่างๆ(ไอดีซี ประเทศไทย, 2558) 

 การเติบโตของสมาร์ทวอทช์เติบโตข้ึนอย่างน่าประทบัใจร้อยละ 67 ต่อปี จาก 6.0 ลา้น

เคร่ืองในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 เป็น 10.0 ลา้นในไตรมาสท่ี 3 ปี 2018 การเติบโตของสมาร์ทวอทช์

ท าใหเ้ห็นวาการส่ือสารและอุปกรณ์ต่างๆลว้นถูกสร้างข้ึนมาใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน นวตักรรม

ของสมาร์ทวอทช์ถูกออกแบบมาให้สวมใส่บริเวณขอ้มือ เพ่ือเก็บขอ้มูลแลว้น าไปประมวลผล

ต่อหรือตอบสนองความตอ้งการ เช่น การเก็บขอ้มูลตางๆของร่างกายเพ่ือน าไปประมวลผลดา้น

สุขภาพ การออกกาลงักาย การส่ือสาร และการฟังเพลงไร้สาย เป็นตน้ จึงมีการพฒันา อุปกรณ์

ต่างๆเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากการตอบโจทยเ์ร่ืองการส่ือสารแลว้ยงัมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมความ

สะดวกสบายส าหรับผูบ้ริโภค ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งดา้นการรับส่งขอ้มูลรวดเร็วกวาเดิม

และยงัสามารถใชง้านไดทุ้กทีทุกเวลา พฒันาการของเทคโนโลยีมาถึงการ เช่ือมต่อแบบไร้สาย 

อาทิ คอมพิวเตอร์ แทป็เลต็ สมาร์ทโฟน และสมาร์ทวอทช ์อีกทั้งประชาชนสนใจการออกกาลงั

กายและรักสุขภาพมากข้ึนท าใหเ้กิดการใชส้มาร์ทวอทชใ์นการดูแลสุขภาพมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิด

ความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆจนกระทงัปัจจุบนัน้ีปี 2559 ผูอ้อกก าลงักายดว้ยการว่ิงในประเทศไทยมี

จ านวน 1.96 ลา้นคน แบ่งเป็นเพศหญิง 7.4 ลา้นคน และเพศชาย 4.56 ลา้นคน (สถาบนัวิจยั

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2559) 

 ปัญหาของธุรกิจท่ีจ าหน่ายนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีจะท าให้ลูกคา้

ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากการซ้ือจะท าใหเ้กิดรายไดก้บัธุรกิจซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาในเร่ืองคุณค่า

ตราสินคา้และปัจจยัทางจิตวิทยาวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อาทิ    

 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาศึกษากบักรณีของนาฬิกาสมาร์ท

วอทชจึ์งไดปั้ญหาของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 



 -ประชากรในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณค่าตราสินคา้ ปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยา และการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 -ประชากรในพ้ืนท่ี เขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอย่างไรในเ ร่ืองของ

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลระหว่างคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่าจะเกิดข้ึน

หรือไม่ และเกิดข้ึนในลกัษณะใด 

2.วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1.  เพ่ือส ารวจความคิดเห็นคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.สมมุติฐาน 

 สรุปสมมุติฐานท่ีจะตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมี

ดงัต่อไปน้ี 

สมมุติฐานท่ี1 :ดา้นคุณค่าของตราสินคา้ (Brand equity) ท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ท

วอทช ์

สมมุติฐานท่ี2 :ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช ์

4.กรอบแนวความคิด 

 คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ท

วอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.ระเบียบวธีิการวจิัย 
5.1ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
5.2วธีิการสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใชเ้คร่ืองมือการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม

โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบ (การสุ่มแบบสะดวก)ส าหรับการก าหนดขนาดตวัอย่างนั้น  

ผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรค านวณ  (Cocranch1977) ซ่ึงไดจ้ านวนทั้งส้ิน 200  คน 

5.3วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การตัดสินใจซ้ือ  นาฬิกา

ข้อมือ Smart Watch ของ

ผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

คุณค่าตราสินค้า 

1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ( Brand Awareness ) 

2. ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ( Brand  

Association ) 

3. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ( Brand Loyalty ) 

4. ดา้นคุณภาพการรับรู้ ( Perceived Quality ) 

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ( Brand Assets ) 

ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา 

1.ปัจจยัดา้นการจูงใจ 

2.ปัจจยัดา้นการรับรู้ 

3.ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 

4.ปัจจยัดา้นความเช่ือและทศันคติ 

5. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 



 เคร่ืองมือในการวิจยั คือแบบสอบถามวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการส ารวจ (Servey)ใช้

แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ 

5.4ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 

 1.ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวิจยั 

 2.น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม 

 3.ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัเพ่ือแกไ้ข

ปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.5ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามตวัประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ืองปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามี 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช ์

5.6สถิติที่ใช้ในการวจิัย 

ผูวิ้จยัไดน้ าเทคนิคทางสถิติเพ่ือน ามาใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวัและใน

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งผลระหวา่งกนั  มีดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนแบช (Cornbrash’s alpha  coefficient) เพื่อใช้อธิบาย
คุณลกัษณะของตวัแปรทุกตวั 
2.  สถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์การถดถอย  เพื่อน ามาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร   
5.7ความน่าเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือการวจิัย 



ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าปแจกกลุ่มตวัอย่าง

โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ผูว้ิจยัเนน้การตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหาค าถามเพ่ือให้ได้

ค าตอบท่ีครบถว้นส าหรับการวิเคราะห์ การแปลผล และการน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงค์

ของผู ้ใช้(โชติกา เผื่อแผ่ ,2562)  ซ่ึงการด า เนินการตรวจสอบในลักษณะน้ี ผู ้วิจัยได้น า

แบบสอบถามให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอ้ความคิดเห็นท่ีท่านเหล่านั้นมี

ต่อค าถามท่ีใช้หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไข

ส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติงจากผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการแกไ้ข

ปรับปรุงแลว้จึงน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้นุมติัแลว้ ผูวิ้จยัจึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ต่อไป 

2. การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 การท่ีผูวิ้จยัตอ้งการด าเนินการในเร่ืองน้ี เพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจวา่แบบสอบถามท่ีแจกไป

นั้น ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนั และสามารถตอบค าถามได ้(โชติ

กา เผื่อแผ,่2562) การด าเนินการในเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 

ชุด ไปทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากร

อยา่งครบถว้นเม่ือไดรั้บค าตอบแลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอน

แบช(Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 

-1.00 จึงจะถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้ (โชติกา เผื่อ

แผ,่2562)  

6.ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาส่วนที่ 1 : คุณสมบติัและความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ไป 



ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 75 มีอายุระหว่างระหว่าง 21-40 คิดเป็นร้อยละ 93 และเม่ือสอบถามเก่ียวกับผู ้ตอบ
แบบสอบถามรู้จกันาฬิกาสมาร์ทวอทช์หรือไม่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดรู้จกั นอกจากน้ี
ยงัสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ธุรกิจส่วนตวัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.1 ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 อธิบายไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ

คิดเห็นด้านด้านคุณค่าตราสินคา้(X = 4.0014 ,SD = 0.63121)  เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละ

ประเภทพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีค่อนขา้งสูงในทุกขอ้ค าถาม  

1.2 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 อธิบายดว้่า ผูต้อ้บแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยดา้นปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยา(X = 4.1086,SD = 0.597788) เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละประเภทพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีดา้นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีค่อนขา้งสูงในทุกขอ้ค าถาม  

1.3 การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช ์

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 อธิบายไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยการตดัสินใจ

ซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(X = 3.8856,SD = 0.74746) เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละประเภทพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีดา้นการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีค่อนขา้ง

สูงในทุกขอ้ค าถาม  

ผลการศึกษาส่วนที่ 3 : ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 12 อธิบายไดว้่าตวัแปรคุณค่าตราสินคา้จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ (P = 

0.000*)และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ(P = 0.001*) โดยท่ีตวัแปรอิสระ



ทุกตวัเป็นอิสระต่อกนัคิดเป็นร้อยละ 55.2 (R2 =0.552) (F= 123.518, P ≤ 0.000*) ทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบว่าคุณค่าตราสินคา้และปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยามีค่าต ่า กวา่ 0.05 ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทชข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

 ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ดั้งนี ้

 สมมุติฐานท่ี 1 : ดา้นคุณค่าของตราสินคา้ (Brand equity) ท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

สมาร์ทวอทช ์

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 

 สมมุติฐานท่ี 2 : ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช ์

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 

7.สรุป และอภิปราย 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รู้จกั

นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

โดยมีอายอุยูใ่นช่วง 21-40 ปี ในขณะท่ีอาชีพซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอยูน่ั้นคือ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและท าธุรกิจส่วนตวัซ่ึงทั้งหมดจะรู้จกันาฬิกาสมาร์ทวอทช ์

2.สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ผลกาศึกษาสรุปตามวตัถุประสงค ์

2.1ผลสรุปความคิดเห็นของประสบการณ์ในดา้นคุณค่าตราสินคา้พบว่าผูต้อ้แบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดบัการรับรู้ในระดับค่อนขา้งสูงในทุกหัวขอ้ความคิดเห็นในปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา

พบว่าผูต้อ้บแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ค่อนขา้งสูงในทุกหัวขอ้และการตดัสินใจ

ซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการตดัสินใจค่อนขา้งสูง 

โดยเฉพาะดา้นคุณภาพการรับรู้จะมีระดบัสูงท่ีสุด 



2.2ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่ดา้นคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษา

พบว่าดา้นคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ท

วอทชข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไว ้

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาท่ีปัจจยัทางดา้นคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์

ของซ่ึงสอดคลอ้งการศึกษา 

 ชาญวิทย ์เชียงทอง( 2557) ไดศึ้กษา การศึกษาคุณค่าตราสินคา้และความช่ืนชอบในตรา

สินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตรา

สินคา้ (Brand Equity) สมาร์วอท์ช (Smart Watch) อยู่ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ

การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) รองลงมา คือ การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 

ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) และล าดบัสุดทา้ยคือความคุม้ค่าของตราสินคา้ (Brand 

Value) ตามล าดบั 

2.ผลการศึกษาท่ีปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งการศึกษาของ  
 

 นริศรา นิรามยัธาดา(2559) ท่ีอธิบายว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ือสินคา้ของบุคคลจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
8.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 



ผูว้ิจยัไดมี้การเสนอแนะถึงการน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นทางปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นประโยชน์

ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอนัประกอบดว้ย 

3.1การท่ีจะเกิดการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอ้ชควรค านึงถึงคุณค่าตราสินคา้และปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยาตามล าดบั 

3.2ในเร่ืองของ คุณค่าตราสินคา้ มีประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ดงัน้ี ดา้นความเช่ือมโยงกบัตรา

สินคา้,  ดา้นคุณภาพการรับรู้   ดา้นการรู้จกัตราสินคา้  ตามล าดบั 

3.3ในเร่ืองของ ปัจจยัจิตวิทยามีประเดน็ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการรับรู้ ,ปัจจยัดา้น

การจูงใจ ,ปัจจยัดา้นความเช่ือและทศันคติ ตามล าดบั 

3.4การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาสมาร์ทวอ้ช มีประเด็นท่ีตอ้งให้ความส าคญั ดงัน้ี   การตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทวอทช์โดยการพิจารณาจากคุณสมบติั ประโยชน์ ท่ีคาดวาจะไดรั้บ , การตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทวอทชเ์พ่ือการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์โทรศพัท ์ , การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทชเ์พราะเป็นส่ิง

ท่ีอยากไดอ้ยูแ่ลว้ ตามล าดบั 

9.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูวิ้จยัไดเ้สนอประเดน็ท่ีควรจะมีการน าไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดงัน้ีคือ 

1.     ผูว้ิจยัส าหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เพ่ือขยายผล

การศึกษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบเพ่ือให้ไดค้วามรู้ในมุมมองท่ีกวา้งขวาง

เพ่ิมข้ึนซ่ึงจะไดส้รุปเป็นภาพรวมของประชากรท่ีใชสิ้นคา้และบริการประเภทน้ี ไดช้ดัเจนเพ่ิม

มากข้ึนกว่าประชากรกลุ่มใหญ่ มีความคิดเห็นต่อสินคา้หรือบริการประเภทนาฬิกาสมาร์ทวอ

ทชอ์ยา่งไร 

2. ผูวิ้จยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืน เช่น การใช้เทคนิคการวิจยัเชิง

คุณภาพ ร่วมดว้ยเพ่ือประโยชน์ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 เพ่ือตอ้งการความแม่นย  าของผลท่ีไดรั้บไม่ว่าผลท่ีไดรั้บจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง

กบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น 



2.2 เพ่ือคน้หาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเด็นไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัก่อนหนา้น้ี 

3. ผูวิ้จยัคร้ังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอ่ืนๆ ท่ีท าใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนมากข้ึน 
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