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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลัง

กายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลัง
กายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์  (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้นิยมออกก าลังกายที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
ใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน อาชีพต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่
ต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าส าคัญ:  กระบวนการตัดสินใจ; ส่วนประสมทางการตลาด; รูปแบบการด าเนนิชีวิต 
  

mailto:6214070056@rumail.ru.ac.th


2 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is (1) To study the decision process to use fitness watch of the 
fitness enthusiast in Bangkok metropolitan region (2) To study the decision process to use fitness watch 
of the fitness enthusiast in Bangkok metropolitan region classified by population factors (3) To study the 
marketing mix factors and lifestyle factors that affect the decision process to use fitness watch of the 
fitness enthusiast in Bangkok metropolitan region. The samples for this research were 400 people in 
Bangkok metropolitan region, by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in 
the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by 
using t-test statistics, one-way ANOVA. If differences were found, they would be compared individually 
by using LSD method and multiple regression statistics 

The results of the hypothesis testing found that the population in Bangkok metropolitan region 
with different gender, age, occupation, education level, and income does not affect the decision process 
to use fitness watch of fitness enthusiast in Bangkok metropolitan region. However, the marketing mix 
factors which are Product, Price, Place, and Promotion, and lifestyle factors which are Activities, Interests, 
and Opinions affect the decision process to use fitness watch of fitness enthusiast in the Bangkok 
metropolitan region. 

Keywords: Decision process; Marketing mix; Lifestyle 

บทน า 
ปัจจุบันมีผู้นิยมการออกก าลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบ ประกอบกับการท างานส่วนใหญ่จะท างานในส านักงาน จึงอาจมีปัญหาสุขภาพ
โดยเฉพาะน้ าหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : NCDs (Non-Communicable 
diseases)  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 
340,000 ราย/ปี หรือ 75% ของการเสียชีวิตในแต่ละปขีองคนไทยทั้งหมด (เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ที่คิดเป็น 73%) คิดเป็น
เสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี 

วิธีการป้องกันจากโรค NCDs คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด หรือไขมัน
สูง, งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, งดสูบบุหรี่, พักผ่อนให้เพียงพอ, ผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอโดยเฉพาะการออกก าลังกายแบบแอโรบิค (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) ที่เป็นการ
ออกก าลังกายที่ไม่หนักมาก แต่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้ร่างกายดึงไขมันส่วนเกินมาเผาผลาญ โดยที่การออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคมีหลายประเภท เช่น การวิ่ง การว่ายน้ า รวมถึงการปั่นจักรยาน 

มีผู้นิยมออกก าลังกายที่นิยมใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพ น าไปใช้กับการออกก าลังกายแบบอ่ืนเพิ่มเติม เช่น วิ่งและว่าย
น้ า ประกอบกับด้วยกระแสการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผู้ที่มิได้เร่ิมจากการออก
ก าลังด้วยการปั่นจักรยานเป็นหลัก อาจเร่ิมที่การวิ่งโดยไม่ปั่นจักรยาน หรือท าควบคู่กันไป และด้วยราคาที่ถูกลงอีกทั้งยังมี
ยี่ห้อและรุ่นหลากหลายให้เลือกใช้ ท าให้การใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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เพื่อให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมผู้ที่นิยมการออกก าลังกายจ านวนไม่น้อย นิยมใช้แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ที่ช่วย
ฝึกร่างกาย และแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นให้ผู้ใช้งานได้ทราบ  ทั้งข้อมูลระหว่างการออกก าลังกายและข้อมูลสรุปหลังจบการออก
ก าลังกายแล้วแล้ว  รวมทั้งสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์ที่ใช้บอกค่าต่าง ๆ อาจเป็นแบบคาดหน้าอก หรือที่เป็นที่นิยมกว่า
ในปัจจุบัน คือรัดข้อมือที่รูปแบบเหมือนนาฬิกา ป้จจุบันมีหลากหลายยี่ห้อและระดับราคาให้เลือกใช้ แม้ผู้ที่ไม่ได้ปั่น
จักรยานหรือออกก าลังกายประจ ายังอาจใช้อุปกรณ์พวกนี้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Apple ที่เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาสู่ตลาดอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ท าให้ความนิยมใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่
ไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์การออกก าลังกายเป็นหลัก 

จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเพื่อสุขภาพ มีสาเหตุและความ
เกี่ยวข้องใดกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้อาจมีประโยชน์ต่อการน าไปต่อ
ยอดเพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการท าตลาดนาฬิกาเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างสูงในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจใช้

นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ผู้นิยมออกก าลังกายที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพ 
2. ระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล เร่ิมตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนเมษายน 2564 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
- ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
- ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น 

3.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลัง
กายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. น าข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย  มาช่วยให้ผู้ประกอบการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากข้ึน 
2. น าข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มาช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้นบริการใหม่ๆ 

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการ 
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3. น าข้อมูลการศึกษาปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อ
การท าตลาดนาฬิกาเพื่อสุขภาพ 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยี่ห้อใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจ านวนเท่าใด ก็หลังจากที่
ได้ผ่าน ขั้นตอนกระตุ้นทางการตลาดและอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในขั้นของกล่องด า ผสมผสานกับทัศนคติ และส่งผลไปยังการ
ตัดสินใจซื้อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการ
แตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน 

อมรีภรณ์ สมจริง (2558).กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง รูปแบบ หรือขั้นตอนในการเลือกทางเลือกที่ดี
และให้ประโยชน์สูงสุดในการซื้อสินค้า หรือเข้ารับบริการจากบรรดาทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง เพื่อสนองความต้องการของ
ตนและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการ 
โดยเร่ิมจากก่อนซื้อสินค้าจริงไปจนถึงหลังการซื้อสินค้า ซึ่งทุกกระบวนการมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน ผู้ประกอบการ
ควรท าความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค และน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจของตนเองเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้หรือบริการ แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition)  
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554, อ้างถึงใน สุณิสา ตรงจิตร์, 2559) ระบุว่าอายุ (Age) นักการตลาดสามารถใช้
ประโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผู้บริโภคในการก าหนดกลยุทธ์ หรือศึกษาความต้องการในสินค้าของผู้บริโภคได้จาก
การศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการเลือกซื้อสินค้า มีความ
จ าเป็นต่อสินค้าที่แตกต่างกันหรือบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน เช่นวัยเด็กจะมีความต้องการสินค้าหรือบริโภคที่ต่างกับวัย
ผู้สูงอายุเป็นต้น 

 Kotler (2009: 255, อ้างถึงใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557) ระบุว่าแนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดการ
แบ่งกลุ่มประชากรทางการตลาดที่มีหลักการความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือประชากรที่มีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้การซื้อสินค้าและพฤติกรรมอ่ืนๆต่างกัน 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างเหล่านี้จะ
ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างทางด้านความคิด การด าเนินชีวิต ตลอดจนการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนั้นใน
การท าธุรกิจจึงควรน าวิธีการทางประชากรศาสตร์มาใช้เป็นตัวช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ หากนักธุรกิจมีข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจของตนเองเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จได้ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler and Keller (2012 อ้างใน พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน, 2562) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื่องมือทาง
การตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

ปรียานารถ ลายคราม (2558) กล่าวว่า ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด(4P’s) เป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

สุภาพร พิจิตรชุมพล (2563) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางด้านการตลาดเป็นตวัสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายและผูซ้ือ้
ที่มีศักยภาพ และเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่ าปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเพื่อสุขภาพ  หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมได้ และ
น ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับนาฬิกาเพื่อ
สุขภาพ คือ แบบ 4Ps (Product Price Place & Promotion) เพราะ ส่วนบริการไม่ได้มีความเกี่ยวข้องมากนัก ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place)  
และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

สานิตย์ หนูนิล และ กนกวรา พวงประยงค์  (2562) กล่าวว่า ค าว่า “รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle)” มี
หลายค าที่ให้ความหมายใกล้เคียงหรืออาจใช้แทนกันได้ เช่น วิถีชีวิต วิถีการด าเนินชีวิต การด ารงชีวิต หรือแบบแผนการใช้
ชีวิต เป็นต้น ซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

พิมพ์ลภัส วิมลโนธ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปการ
ด าเนินชีวิตจะดูได้จาก การใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไรให้ความส าคัญกับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับสิ่งรอบตัว 
(Assael, 1995) โดย Wells and Tigert (1971) ได้อธิบายถึงการวัดรูปการด าเนินชีวิตแบบ AIO ประกอบไปด้วย 1) A 
คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก 2) I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตุการณ์หรือวัตถุ และ 3) O 
คือ ความคิดเห็น คิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ ที่กระตุ้นเร้าที่มีการถามค าถาม 

วรท แสงสว่างวัฒนะ (2558) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยที่
ลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต แต่ละแบบพฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการ
บริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนินเป็น 5 อุปนิสัย เป็นวิธีที่ท าเป็นประจ า ในการที่กระท าสิ่งต่าง ๆ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ซึ่งในที่นี้ได้แก่ กิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น 

ชลวิกา อาจองค์ (2555) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ Lifestyle หมายถึง ลักษณะของความเป็นอยู่ที่
แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร (Activities) การให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว( Interest) ความ
คิดเห็นที่มีต่อตนเอง และสิ่งรอบข้างซึ่งตัวแปรเหล่านี้ คือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การซื้อสินค้าหรือการคุยกับเพื่อนบ้าน
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เก่ียวกับบริการใหม่ ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านี้จะสามารถแสดงออกเห็นได้ แต่ก็เป็นเร่ืองอยากที่จะวัดถึงเหตุผลของ
การกระท าโดยตรง 2) ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบางเรื่อง ซึ่ง
หมายถึง ระดับของความตื่นเต้นที่ เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาใจใส่ เป็นพิเศษ หรือความเอาใจใส่แบบต่อเนื่อง   
3) ความคิดเห็น (Opinion) เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น 
“ค าถาม” ในลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผลเช่น ความคาดหวังในเหตุการณ์ และการประเมินผลดี 
และผลเสียของการเลือกที่จะเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาผ่านตัววัด 3 ลักษณะซึ่งเป็น
วิธีวัดเชิงปริมาณ (Quantities) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities Interests and 
Opinions: AIOs)เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 1) กิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาที่แสดงออก 
ในการท างาน ช่วงเวลาพักผ่อน และยามว่างของบุคคล หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ หมายรวมถึงพฤติกรรม
ส่วนบุคคล ในด้านต่าง ๆ ที่แสดงออกมาจากลักษณะของบุคคลนั้นเอง หรือได้รับข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมจากผู้ อ่ืน   
2) ความสนใจ หมายถึง การติดตามข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนบุคคล หรือความสนใจเฉพาะด้าน
เพื่อให้เกิดความส าเร็จ โดยอาจมาจากความสนใจส่วนตัวหรือกระแสนิยม เมื่อมีความสนใจอย่างต่อเนื่องกับสิ่งใดเป็น
พิเศษจะติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น 3) ความคิดเห็น หมายถึง ค าพูดหรือการแสดงออกผ่านตัวอักษร ที่แสดงออกให้
ผู้อ่ืนรับรู้หรือเกิดขึ้นในตนเอง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอยู่ในปัจจุบัน และความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
รวมทั้งการประเมินรางวัลที่ได้รับจากการเลือก และโทษที่จะเกิดจากทางเลือก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการสรุปผลการวิจัย  

การออกแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ เรียกว่า การวิจัยแบบไม่ทดลอง นั่นคือ  การวิจัยที่มีการศึกษาตาม

สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง โดยผู้วิจัยไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง สร้าง หรือควบคุมสิ่งใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อด าเนินการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของการกระท าดังกล่าว ซึ่งเป็นการวิจัยภาคสนาม
โดยไม่มีการทดลอง แบบตัดขวาง คือ การด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดี ยว โดยใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านอินเทอร์เน็ต และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธกีารสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นิยมออกก าลังกายที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถที่จะทราบจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ ใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพได้
อย่างชัดเจน  ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนนั้น  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง
ได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการ เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ( Infinity) จากค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการจ่ายครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อการตอบข้อสมมติฐานของการวิจัยในเรื่องที่ก าลังศึกษานี้ ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัย
เชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถาม
ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5 ข้อประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่หนึ่งค าตอบเท่านั้น  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่วนที่ 3 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต และ ส่วนที่ 4ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย
ค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงแค่ 1 ค าตอบ เท่านั้น โดยเป็นการให้ระดับความส าคัญทั้งหมด 5 ระดับ โดยก าหนดให้5 =ส าคัญมากที่สุด/บ่อยที่สดุ/
สนใจมากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = ส าคัญมาก/บ่อย/สนใจมาก/เห็นด้วย, 3 = ส าคัญปานกลาง/บางครั้ง/ไม่แน่ใจ 
/เฉยๆ, 2 = ส าคัญน้อย/นานๆครั้ง/ไม่สนใจ/ไม่เห็นด้วย และ 1 = ส าคัญน้อยที่สุด/ไม่เคยเลย/ไม่สนใจอย่างยิ่ง/ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

1.1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตวัแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ลักษณะ
ส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1.2. ใช้ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ
ได้แก่กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
2.1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ าแนกเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
2.2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ ด้วยข้อมูลสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้
วิธีของ LSD 

2.3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลัง

กายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากระบวนการตัดสินใจ
ใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับ
มาก โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรม
หลังการซื้อ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ว่า ผู้นิยมออกก าลัง
กายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และ
รายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยภาพรวม มีความส าคัญในระดับมาก  

1.1 ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้
ความส าคัญระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความต้องการ เรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุดคือ 
ด้านความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านความสนใจ ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่เราสนใจในด้านสุขภาพ
และการออกก าลังกาย จะท าให้มีข้อมูลจ านวนมาก จนสามารถมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จะท าการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และยังจะมีความสนใจที่จะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอก 
สอดคล้องกับ พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ตระหนักถึงปัญหาก่อนการตัดสินใจซื้อ เพราะเนื่องจากความต้องการการตอบสนองการใช้งานที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะพิจารณาว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่จะซื้อนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานของ
ผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอ
ทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความ
ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ไอที หรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ การรับรู้ถึงปัญหาเป็นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้น
รับรู้ถึงความต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถสนองต่อความต้องการในขณะนั้นได้ และเป็นสิ่งที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่นั้น
เกิดความต้องการเพื่อที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 
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1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญ
ระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูล เรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุดคือ ด้านความคิดเห็น 
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเจริญ
มากกว่าภูมิภาคอื่นโดยรวมของประเทศ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลท าได้โดยง่าย อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งด้านการท างาน 
และการด ารงชีวิตประจ าวันมีผู้ที่มีแหล่งความรู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล รวมถึงอาจมีประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก 
ท าให้การแสวงหาข้อมูลท าได้โดยไม่ยากนัก จึงสามารถมีความคิดเห็นจากการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองหรือได้รับ
ข้อมูลจากภายนอกต่อรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันอย่างไม่ยากนัก สอดคล้องกับ พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องท าการค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่สนใจว่า  สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้หรือไม่ ไม่ว่าจะ เป็นการหาข้อมูลด้านราคา ข้อมูลเรื่อง
สถานที่จัดจ าหน่าย หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากผู้ใช้จริง เพื่อมาใช้พิจารณาและประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอ
ทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า การประเมินทางเลือกของประชากร
นั้น จะท าการเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มค่าเหมาะสมของสินค้าในด้านต่างๆ หลังจากที่ ได้ท าการค้นหาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนที่จะท าการซื้อสินค้า 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญ
ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการประเมินทางเลือก เรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุดคือ ด้านราคา 
ด้านความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกิจกรรม ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียท าได้ง่ายดายในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็น
ข้อมูลที่ตรงความต้องการและหลากหลาย ผู้บริโภคจึงมีข้อมูลเพียงพอให้เปรียบเทียบโดยเฉพาะด้านราคาเทียบกับ
ความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ จะก่อให้เกิดความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถรับรู้ข้อมูลจาก
การร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ผู้บริโภคมีความสนใจ จึงท าให้การประเมินทางเลือกง่ายขึ้น สอดคล้องกับ Kotler (2000, 
อ้างใน อมรีภรณ์ สมจริง, 2558) ว่า การประเมินผลการเลือก หมายถึง ขั้นตอนหลังจากการที่ผู้บริโภคได้ค้นหาข้อมลู
เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการจะถูกน ามาพิจารณาทางเลือกที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาถึงกลุ่มของคุณสมบัติซึ่งใช้เกณฑ์
ในการเก็บข้อมูลท าให้ผู้บริโภคทราบถึงลักษณะของสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย คุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนความชอบ ภาพพจน์ ความภาคภูมิใจ และสอดคล้องกับ พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่
กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากการเสาะแสวงหาข้อมูลแล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด
วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละ
สินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อ ค่านิยม ความศรัทธาในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและ
สถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละ
ทางเลือก เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญระดับ
มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านความคิดเห็น และด้านราคา ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
คนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างมาก รวมทั้งอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความสะดวก 
ทั้งในด้านการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีช่องทางในการซื้อหาและช าระเงินได้ง่ายดาย รวมทั้งมีข้อมูลที่เข้าถึง
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ง่ายและหลากหลาย รวมถึงสามารถพิจารณาการซื้อได้จากทั้งช่องทางออนไลน์และผ่านร้านตัวแทนจ าหน่าย จึงท า
ให้มีข้อมูลและความสามารถในการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ Kotler (2000, อ้างใน อมรีภรณ์ สมจริง, 2558) ว่า
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนภายหลังจากประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะท าการซื้อ หรือจะพัฒนา
เป็นความตั้งใจซื้อ และท าการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อนี้จะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและสอดคล้องกับ ศิว
ฤทธิ์ นนทวุฒิสวัสดิ์ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็
อปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า การตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายหลังจากที่
ลูกค้าพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และเลือกสิ่งที่ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด 

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญ
ระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อเรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านความคิดเห็น ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ใน
สังคมเมือง จึงมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและพบปะผู้คนได้อย่างไม่ยากนัก อีกทั้งยังสามารถบอกเล่าประสบการณ์
ทั้งด้านดีและไม่ดีของสินค้าที่ตนเองเป็นผู้ใช้งาน ท าให้ผู้บริโภคสามารถแนะน าหรือบอกต่อในกรณีที่ประทับใจหรือ
ชื่นชมสินค้าที่ตนเองได้เลือกใช้ รวมทั้งมีโอกาสที่จะซื้อซ้ ามาก ในขณะเดียวกันสินค้าที่มีหลากหลายท าให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกจะใช้สินค้าใดๆ ได้ตามต้องการในกรณีที่ไม่พอใจสินค้า ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าอ่ืนที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันได้โดยง่าย อีกทั้งส่วนใหญ่ผู้นิยมออกก าลังกายจะมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจ า จึงมีโอกาส
ที่จะได้รับรู้ข้อมูลหรือถูกกระตุ้นจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย สอดคล้องกับศิวฤทธิ์ นนทวุฒิสวัสดิ์ (2562) ที่ศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคหลังการซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดเองว่าได้ท า
การตัดสินใจซื้อได้ถูกต้องหรือไม่ และถ้าหากผู้บริโภคพึงพอใจในตัวสินค้าจะเป็นขุมทรัพย์ที่ส าคัญของธุรกิจและมี
การกลับไปซื้ออีก แต่ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจก็จะไม่กลับไปซื้อสินค้าอีก และสอดคล้องกับ วรพรรณ กมลวัทน์ (2557) ที่
ระบุว่า การคาดหวังของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับการพึงพอใจที่ได้รับเสมอ กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตัดสินใจในอดีตกับความคาดหวัง และสิ่งที่เขาต้องสร้างความมั่นใจเมื่อถึงการประเมินค่าภายหลังการ
ซื้อ โดยพยายามลดปัญหาภายหลังการซื้อ พยายามสร้างความมั่นใจว่าตนซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดด้วยการรับสื่อ
โฆษณาที่ยืนยันการตัดสินใจอีกครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคคลรอบตัวที่ใช้สินค้ายี่ห้อเดียวกันอีกด้วย 
หากภายหลังการประเมินค่าแล้วสินค้าเป็นไปตามหรือเกินความคาดหวังผู้บริโภคจะซื้อซ้ า อีก แต่หากพบว่าไม่เป็นไป
ตามที่ตนหวังไว้ผู้บริโภคก็จะหาตัวเลือกหรือยี่ห้ออ่ืนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการประเมินค่าภายหลังจากการซื้อนี้จะ
ส่งผลย้อนกลับให้ผู้บริโภคน ามาใช้พิจารณาการตัดสินใจซื้อในอนาคตต่อไปอีก 

2. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

2.1 ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้
นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมการออกก าลังกายและผู้สนใจด้านสุขภาพจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทุกเพศจึงไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ ลือวา
นิช (2557) ที่ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 
ซี. ซี.ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิเคราะห์พบว่า เนื่องจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงต่างประกอบอาชีพ
นอกบ้านและมีความจ าเป็นในการใช้รถยนต์เช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้เพศไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้
รถยนต์ และสอดคล้องกับ ภัทรา มหามงคล (2554). ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ
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แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกัน ทั้ง นี้
เนื่องจากปัจจุบันเพศหญิง และเพศชายนั้นต่างมีความรู้และมีสิทธิเท่าเทียมกันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความสามารถใน
การตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน 

2.2 ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้
นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมด้านการออกก าลังกายและด้านสุขภาพ
เพิ่มข้ึนอย่างมาก รวมทั้งมีความหลากหลายของสินค้าที่เหมาะสมกับกับอายุต่าง ๆ จึงท าให้ปัจจัยด้านอายุไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ สอดคล้องกับ วันชัย แซ่ซู (2561) ที่ศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าต้องตัดสินใจซื้ อ
อุปกรณ์ไอทีผ่านทางเว็บไซต์ อาจจะเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกซื้อจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆได้อีก และสอดคล้องกับ อาลิสา วีระนพรัตน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจาก อาหารธัญพืช
เป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคทั่วไป มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คนกรุงเทพเริ่มมีความตระหนักและให้ความสนใจ
กับสุขภาพมากข้ึน ลักษณะประชากรศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจึงไม่แตกต่างกันต่อการบริโภคอาหารธัญพืช 

2.3 ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้
นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทุกอาชีพสามารถเลือกใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง
ได้ จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สอดคล้องกับ ภัทรา มหามงคล (2554).ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ผล
การวิเคราะห์พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกร
ไทยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการท างานของแต่ละอาชีพมักจะแตกต่างกันออกไป ท าให้การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วย และส่งผลถึงความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการที่ธนาคาร และ
สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ ลือวานิช (2557) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งประเภท
ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี. ซี.ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทั้ง 2 อาชีพนี้ลักษณะการใช้รถยนต์ไม่แตกต่าง
กัน จึงท าให้การศึกษาคร้ังนี้ อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 

2.4 ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นาฬิกาเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้ใช้งานได้
สะดวกและง่ายดาย ระดับการศึกษาจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สอดคล้องกับ ภัทรา มหามงคล (2554) ที่
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาต่างกัน ย่อมมีความรู้ใน
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ นัฐชยั 
เฮงไพจิตร (2561) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี
ใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่แตกต่างกัน 

2.5 ผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีความหลากหลายด้านราคา 
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ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งสามารถซื้อหาได้อย่างง่ายทั้งทางออนไลน์
และผ่านร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย สอดคล้องกับ วาสินี เสถียรกาล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์พบว่า ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับ อาลิสา วีระนพรัตน์ และณักษ์ 
กุลิสร์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหารธัญพืชในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อาจเนื่องจาก อาหารธัญพืชเป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคทั่วไป มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คน
กรุงเทพเริ่มมีความตระหนักและให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ลักษณะประชากรศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นจึ งไม่
แตกต่างกันต่อการบริโภคอาหารธัญพืช 

3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้
นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่
มีในตลาด รวมทั้งการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวดเร็วกว่าที่ผ่านมาในอดีต ผู้บริโภคจึงสามารถเป็นผู้
เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากที่สุด ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการได้สร้างการรับรู้ใน
ตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ จากกลยุทธ์การตลาด ท าให้ผู้บริโภคอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากแบ
รนด์ที่ตนเองคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว โดยอาจพิจารณาในรุ่นย่อยของแบรนด์นั้นๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง สอดคล้อง
กับ พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนได้ ผู้บริโภคจะมีพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ก่อน อาจเนื่องมาจากกระบวนการตระหนักถึงปัญหาของ
ผู้บริโภค รวมถึงความต้องการอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ และสอดคล้องกับนัฐชัย เฮง
ไพจิตร (2561) ที่ศึกษเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับกระบวนการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การ
รับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิน ผลทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยม
ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นาฬิกาเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ ถือได้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการจับจ่ายของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้เฉลี่ย
ค่อนข้างมาก รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างยังมีอายุในช่วงวัยท างานมากที่สุด จึงท าให้การพิจารณาซื้อจากราคาที่ผู้บริโภคเห็น
ว่าสามารถจ่ายได้ ท าได้โดยง่าย อีกทั้งเมื่อมีการแข่งขันจากผู้ผลิตที่หลากหลาย ท าให้ผลิตภัณฑ์อาจมีช่วงราคาที่
ค่อนข้างกว้าง ท าให้ผู้มีความสามารถในการจับจ่ายที่น้อยกว่า พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีราคาต่ ากว่า แต่มี
คุณสมบัติเพียงพอในการใช้งาน จากผลการวิจัยจะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญที่สุดด้านราคา คือการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคุ้มค่ากับความสามารถในการจับจ่ายของตนเอง สอดคล้องกับ พิมพ์ลภัส วิมลโนธ 
และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การวิเคราะห์พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้วจะคาดหวังถึงคุณภาพของสินค้านั้น ๆ โดยหากสินค้ามี
ขายในห้างสรรพสินค้านั้นมีราคาสมเหตุสมผล ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ และสอดคล้อง
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กับพิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคามีความส าคัญมากที่สุดใกล้เคียงกับด้านผลิตภัณฑ์ เพราะเมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตัว
ผลิตภัณฑ์แล้ว ประเด็นถัดมาที่ผู้บริโภคสนใจก็คือปัจจัยด้านราคา เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการแสวงหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจซื้อ และมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อก่อนการซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟน โดยอาจจะมอง
เรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาของตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาสูง
ใกล้เคียงกับด้านผลิตภัณฑ์ 

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อ
สุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อจากช่องทางที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเห็นได้ว่า การพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางออนไลน์
และช่องทางจากร้านตัวแทนจ าหน่ายมีผลไม่ต่างกัน และอยู่ในระดับที่มากทั้งคู่ และในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
เปิดให้ผู้บริโภคสามารถน าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา เปลี่ยนคืนหรือซ่อมแซมได้ไม่ยากนัก จึงท าให้ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค สอดคล้องกับ ภัทรา มหามงคล (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานที่จัดจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับบริการ
ได้ ดังนั้นความสะดวกในการรับบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ และสอดคล้องกับ 
พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคย่อมอยากได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ความน่าเชื่อถือของร้านค้าผู้จ าหน่าย จึงน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
ซื้อ รวมทั้งช่องทางการจัดจ าหน่ายท าเลที่ตั้งของร้านจ าหน่ายที่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก 

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อ
สุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดมีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อเพียงด้านเดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่
ผู้บริโภคสามารถเป็นแหล่งข้อมูลด้วยตนเองได้ จากการใช้โซเชียลมีเดีย จึงท าให้สามารถบอกเล่าประสบการณ์การใช้
งานและความพอใจที่ได้จากการใช้งานได้ด้วยตนเอง จึงท าให้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพ 
สอดคล้องกับ วาสินี เสถียรกาล (2559) ที่ศีกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลิตภัณฑ์ควรมีความหลากหลาย รวมถึงมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ 
โดยจะต้องด าเนินการอยู่สม่ าเสมอ มีรายการส่งเสริมบริการ นอกจากนี้ต้องมีการโทรศัพท์สอบถาม / แจ้งบริการให้
ทราบ มีข้อมูลและบริการที่ทันสมัย อัพเดทอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ และสอดคล้องกับ 
พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้ ออุปกรณ์
สมาร์ตโฟนนั้น นอกจากการแสวงหาข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์และเรื่องราคาแล้ว ผู้บริโภคยังมองถึงเรื่องการส่งเสริม
การตลาดจากผู้จ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น หรือของแถมต่างๆที่จะได้รับ เพื่อน าไปพิจารณาเปรียบเทียบ
ในกระบวนการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ 

3.5 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยม
ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจในด้านการประเมินทางเลือกเพียงด้านเดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกจากการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่สนใจ ผ่านการรับรู้ข้อมูลในกลุ่มกิจกรรม อีกทั้งเมื่อมีกิจกรรมที่ตนเองสนใจย่อมมีข้อมูลที่
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ได้จากประสบการณ์หรือการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองมากพอ จึงท าให้สามารถประเมินทางเลือกได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สอดคล้องกับ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ที่ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มในอนาคตที่คนจะมีกิจกรรมในรูปแบบนี้สูงขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และสอดคล้องกับ พิมพ์ลภัส วิมลโนธ และพัชร์
หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ด้านกิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ กิจกรรมที่ท านั้น เป็นส่วนที่ก าหนดว่าบุคคลใช้เวลา ของเขาท าอะไรเขา 
รวมถึงการตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

3.6 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้
นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัย ด้านความสนใจมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจในด้านการรับรู้ความต้องการเพียงด้านเดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคสนใจต่อการออกก าลังกาย
และด้านสุขภาพ ท าให้มีความตระหนักรู้ถึงความต้องการและปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดหรือ
จากแหล่งข้อมูลภายนอก มากพอที่จะท าให้มีผลต่อด้านการรับรู้ความต้องการ สอดคล้องกับ ชลวิกา อาจองค์ 
(2555) ที่ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟ
นของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่า การนิยมใช้สินค้าของต่างชาติ ไม่ใช่
เรื่องเสียหาย โดยเฉพาะสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจว่า มีความสามารถในการรับรู้/
เรียนรู้ถึงเทคโนโลยี ของโทรศัพท์มือถือที่ล้ าสมัย และสอดคล้องกับ พงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านการให้ความสนใจและจัดล าดับความส าคัญ มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสนใจและจัดล าดับความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ในระดับมาก  

3.5 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้
นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่า ด้านนี้เป็นด้านที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพทุกด้าน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในประชากรที่สนใจ อาศัยในแหล่งที่มีการ
ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการรับรู้ด้วยตนเองจากความสนใจส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถรับรู้ผ่านบุคคลใกล้ชิดที่มีความ
หลากหลาย จึงท าให้มีความคิดเห็นต่อนาฬิกาเพื่อสุขภาพ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อ
สุขภาพ สอดคล้องกับ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าด้วยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป อินเทอร์เน็ทมีอิทธิพลสูงขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น การจับจ่ายซื้อของ การท า
ธุรกรรมทางธนาคาร หรือธุรกิจต่าง ๆ น าอินเทอร์เน็ตเข้ามามากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่สามารถรวมทุก
อย่างไว้ในหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน จึงสามารถท าให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไป และสอดคล้องกับ วรท แสงสว่างวัฒนะ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสถาน
ทีออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการแสดงออกทางด้าน
ความคิดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย เพราะการแสดงออกทางด้านความคิด ได้บ่งชี้ถึงความ
สนใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องการออก
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ก าลังกายที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ที่ดี รวมถึงให้ความส าคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือใส่ใจ
แบบต่อเนื่องกับการออกก าลังกาย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากผลวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มี

ประสิทธิภาพดังนี้ 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับ
การศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ย ไม่ท าให้กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับผู้บริโภคที่มีจ านวนมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง 
คือ เพศชาย มีอายุ 26-45 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท  
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทุกด้าน คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยม
ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับกลยุทธ์การตลาด ซึ่งควร
พิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่น่าใช้งาน
เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งความสะดวกรวดเร็วในการประเมินสุขภาพ จึงควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับ
นาฬิกาเพื่อสุขภาพ ซึ่งการที่มีแอพพลิเคชั่นที่ดีอาจเป็นส่วนให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจะสามารถ
เพิ่มความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในอนาคต รวมทั้งการที่นาฬิกเพื่อสุขภาพนั้นมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนาน
มาก มีรุ่นออกใหม่ที่มีการใช้งานที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น หรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้น จากเทคโนโลยีที่พัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน จะท าให้ผู้ใช้เดิมมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ าได้มากข้ึน 

2. ด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านนี้มากที่สุดของปัจจัยส่วนประสม
การตลาด กล่าวคือ มีการให้ความส าคัญมากที่สุด 2 ข้อค าถามจากค าถามทั้งหมด 3 ค าถาม ผู้ประกอบการ
จึงควรสื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ โดยควรศึกษาคู่แข่งที่อยู่ในระนาบเดียวกัน เพราะผู้บริโภคมี
การเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการใช้
งานและประโยชน์ใช้สอยใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบลดราคาเป็นหลัก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้านนี้น้อยที่สุดในปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือของ
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจ าหน่ายมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์กับ
แบบมีหน้าร้านพบว่ามีค่าที่ได้ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งสองช่องทางอยู่ ในระดับที่มาก จึงควรพิจารณาทั้งสอง
ช่องทางควบคู่กัน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ด้านนี้เป็นด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญใกล้เคียงกันใน
รายละเอียดของหัวข้อค าถาม ในรายละเอียดของหัวข้อค าถามที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือการให้
ส่วนลดหรือการแบ่งช าระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งอาจเป็นเพราะราคาของผลิตภัณฑ์ถือว่าค่อนข้างสงู การจ่ายเงิน
สดและไม่มีการแบ่งจ่ายในการซื้ออาจท าให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ 
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ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตทุกด้าน คือ ด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านกิจกรรม จากผลการวิจัยพบว่า ด้านนี้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีผลต่อด้าน
การประเมินทางเลือกเพียงด้านเดียวเท่านั้น กรณีนี้ผู้ประกอบการอาจมีการสร้างกิจกรรมที่ท าให้ผู้บริโภคมี
การรับรู้ถึงตราสินค้า แต่ไม่จ าเป็นต้องเน้นด้านนี้มาก ควรให้ความส าคัญกับด้านความสนใจก่อนเพราะ
ผลการวิจัยชี้ว่า ด้านความสนใจมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในทุกด้าน เมื่อด้านความสนใจมีกลยุทธ์
การตลาดที่มากพอแล้วจึง 

2. ด้านความสนใจ จากผลการวิจัยพบว่า ด้านนี้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเพียงด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
แต่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ ถ้ามองในด้านโอกาสที่ดี จะสามารถมองได้ว่าผู้บริโภคยังมี
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยังไม่มากพอที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ จึงอาจเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการราย
ใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ในด้านนี้ รวมทั้งการออกรุ่นใหม่ จะสามารถสร้างโอกาสใน
การจัดหากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู้จนอาจน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในขั้นตอนต่อไปได้ 

3. ด้านความคิดเห็น จากผลการวิจัยพบว่า ด้านนี้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจทุกข้ันตอน ดังนั้นผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนจ าหน่าย ควรหาทางสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค จนท าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงตรา
สินค้า เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์ เมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็นทั้งในการพบปะผู้คนในชีวิตจริง หรือ
การที่ได้แสดงออกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย จะท าให้เกิดการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้บริโภคโดยรอบ ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ ของผู้บริโภคที่ยังไม่เคยได้ใช้สินค้ามาก่อน แม้กระทั่งผู้บริโภคที่อยู่ระหว่าง
การเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองปัจจัยอ่ืนๆ นอกจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

รูปแบบการด าเนินชีวิต อาทิ ปจัจัยด้านความรู้สึก ปัจจัยด้านเหตุผล หรือปัจจัยด้านอารมณ์ ในการตัดสนิใจซื้อ 
เนื่องจากปัจจบุันการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคมีปัจจัยหลายๆ ดา้นเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
จะไดน้ ามาปรับปรุงหรือสร้างความนา่เชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้า และ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุม่เป้าหมายมาก ขึน้ 

2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป็นผู้นิยมออกก าลังกายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น โดยปกติจะเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การวิจัยมีความถูกต้อง อาจขยายขอบเขตไปยังบุคคลทั่วไป และเพิ่มขนาดของ
กลุ่มประชากร เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปวางแผนการตลาดได้ถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความตระหนักและ
สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะ
เปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากข้ึน 
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