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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch 

ของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  และ  2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart 

Watch ของประชาชนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ประชาชนวัย

ทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห

ขอมูลพบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุ 31 - 35 ป  มีสถานภาพเปน

สมรส  ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเทา  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง  

และ รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท  จากผลการวิจัยพบวาดานปจจัยสวนบุคคลมีผลตอปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch  และดานปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ,  ดานราคา,  ดาน
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การสงเสริมการตลาด,  ดานการจัดจําหนาย,  ดานกระบวนการบริการ,  ดานบุคลากร  และ ดานการนําเสนอทาง

กายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซ้ือ Smart Watch 

คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch 

Abstract 

This research The objectives are to 1) to study the factors of personal characteristics that affect the 

purchasing of a smart watch among working-age people in Bangkok, and 2) to study the marketing factors 

affecting the purchasing of a smart watch among working-age people. In Bangkok The sample group used in 

this research is working people. The number of 400 students in Bangkok was an online questionnaire. The 

statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. From the 

analysis of the data, it was found that Most of the 400 respondents were male, aged 31-35 years of age, with 

marital status. Diploma level or bachelor's degree or equivalent Have occupation, private company employee / 

employee and average monthly income of 20,001 - 30,000 baht, according to research, it was found that 

personal factors influence the marketing factors that affect the purchase of Smart Watch and the marketing 

factors such as product, Price, promotion, distribution, service process, personnel and physical presentation. 

Affect the Smart Watch purchase decision 

Keywords : Marketing factors that affect the purchase of a Smart Watch 

บทนํา 

ปจจุบันการรับสงขอมูลการส่ือสารไดรับการพัฒนามาจนสามารถรับสงผานระบบเครือขายไรสายและ

มีความเปนปจจุบัน (Real Time) เทคโนโลยีดังกลาวจึงมีบทบาทสําคัญในการใชชีวิตในสังคม เนื่องจากสามารถ

อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตของผูบริโภคไดมากข้ึน  เชน นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาซอฟทแวร

มาใชและขนาดของคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงจนกลายเปนอุปกรณท่ีสามารถสวมใสบนรางกายใน

ชีวิตประจําวันไดและมีราคาท่ีถูกลง  ทําใหผูบริโภคเขาถึงอุปกรณดังกลาวไดงายมากข้ึน  สงผลใหการใชงาน

เทคโนโลยีของผูบริโภคไมใชเพียงเพื่อตอบสนองความจําเปนในการใชงาน (functional) เทานั้น  แตยังเปนการ

เลือกซ้ือดวยรสนิยม (Lifestyle) และความพึงพอใจ (Gratification) จากรูปลักษณความสวยงามของผลิตภัณฑ 

และรูปแบบท่ีตอบสนองการใชงานดวยเชนกันจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีดังกลาว ในชวง 2-3 ปท่ีผานมามี

สินคาท่ีเปน Smart Watch วางขายในตลาดเพิ่มข้ึนหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนการใชงานเพื่อรักษาสุขภาพ

และวงการแพทย  (Healthcare and Medical) การใชงานเพื่อออกกาลังกาย (Fitness) การใชงานเพ่ือดูขอมูล

รวมกับสรางความบันเทิง (Infotainment) การใชงานเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม (Industrial) และการใชงาน

ในดานกิจการทหาร (Military) ซ่ึง Smart Watch ท่ีใชงานในกลุมผูบริโภคท่ัวไปจะเนนไปท่ีการใชงานเพื่อออก
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กําลังกายและการใชงานในการดูขอมูลรวมกับการสรางความบันเทิงเปนหลัก เชน นาฬิกาอัจฉริยะ กําไลขอมือ

เพื่อสุขภาพ ไดเร่ิมตนมาจากความสามารถในการวัดกาวเดินของผูท่ีสวมใสโดนใชเซ็นเซอร (Sensor) ท่ีสามารถ

ประมวลผลเปนขอมูลของระยะทางท่ีเดิน ปริมาณแคลอร่ีท่ีเผาผลาญ สถิติการนอน ฯลฯ แตในปจจุบัน ไดมี

เซ็นเซอร (Sensor) ท่ีสามารถรับสัญญาณตําแหนงจากดาวเทียม (GPS) และเซ็นเซอร(Sensor) ท่ีสามารถวัดอัตรา

การเตนของหัวใจไดโดยตรง จุดสังเกตประการหนึ่งของ Smart Watch  คือการท่ีไมไดแยงชิงบทบาทของ

สมารทโฟน (Smartphone) แตเปนอุปกรณเฉพาะทาง ท่ีตองอาศัยสมารทโฟน (Smartphone) ในการอานขอมูล

และเปนความชัดเจนของอุปกรณในยุคใหม ท่ียืดถือสมารทโฟน (Smartphone) เปนศูนยกลางแทนท่ีจะเปน

คอมพิวเตอร (Computer) หรือแล็ปทอป (Laptop) และแนวโนมการใช Smart Watch จะมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล และปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch ของ

ประชาชนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ Smart   Watch ของประชาชนวัยทํางาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภณัฑ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานการจดัจําหนาย, 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย, ปจจัยดานบุคลากร, ปจจัยดานกระบวนการบริการ และ ปจจยัดานการนําเสนอ

ทางกายภาพ 

ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนวัยทํางาน ท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศหญิง และ เพศชาย 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจะใชแบบสอบถาม โดยวิเคราะหขอมูลระหวาง เดือนมกราคม ถึงเดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลาท้ังส้ิน 2 เดือน 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ Smart Watch และสามารถนําผล

วิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงความตองการของผูบริโภค ท่ีสนใจซ้ือ 

Smart Watch 
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2. ทําใหทราบถึงสถานการณทางการตลาด ชองทาง และโอกาสในการขยายตลาด และ สามารถนําผลวิจัย

ไปเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายขยายกลุมเปาหมาย 

ในปจจุบัน และอนาคต 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2558) ไดใหความหมายวา ดานลักษณะประชากร (Demographic) 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวน

ตลาด ดานลักษณะประชากร เปนลักษณะสําคัญท่ีชวยกาํหนดตลาดเปาหมาย ตวัแปรดานลักษณะประชากรท่ี

สําคัญ 

อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล.(2550) ไดใหความหมายวา ลักษณะทางประชากรศาสตร 

รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาด

เพราะเกี่ยวพันธกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาท้ังหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรช้ีใหเห็นถึงการ

เกิดข้ึนของตลาดใหม และตลาดอ่ืนท่ีจะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีสําคัญมี

ดังนี้ อายุ เพศ การศึกษา รายได และสถานภาพสมรส 

แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับปจจัยทางการตลาด 

Kotler, P.(2009) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึงตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาด

ท่ีสามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาท่ี

ปจจัยสวนบุคคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อ Smart Watchของ

ประชาชนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการขาย 

- ดานบุคลากร 

-  ดานกระบวนการบริการ 

- ดานการนําเสนอทางกายภาพ 
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เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางการตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product), ราคา (price), สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place), การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People), ลักษณะทางกายภาย 

(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดท่ีสําคัญทางการตลาดสมัยใหม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พากภูมิ  พรอมไวพล. (2551).  พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา iPod ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การซ้ือและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา iPod ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือผูบริโภคท่ีซ้ือและใชสินคา iPod ท่ีอยูอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช

ในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ,  คาเฉล่ีย,  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน,  การวิเคราะหความแตกตางใชคาที,  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะหความ

แตกตางโดยใชสถิติคาไครสแควร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   

ผลการวิจัยพบวา  1)กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  มีสถานภาพสมรสเปนโสด  และประกอบอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน  2)ปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา iPod อยูใน

ระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก  

3)ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคา iPod ไมแตกตางกัน แตผูบริโภคท่ีมีอายุระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส และ

อาชีพท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมแตกตางกัน  4)ผูบริโภคท่ีมีเพศ

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา iPod ไมแตกตางกันในเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือมาก 

และกิจกรรมท่ีนิยมใช iPod มากท่ีสุด แตจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา iPod แตกตางกันในเร่ืองคาใชจายตอคร้ัง 

ในการซ้ือสินคา รุนของสินคา iPod ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด สถานท่ีเลือกซ้ือสินคา iPod มากท่ีสุด และเหตุผลท่ี

ตัดสินใจซ้ือสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.015  ผูบริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได 

เฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา iPod แตกตางกันในทุกเร่ือง

ไดแก เร่ืองคาใชจายตอคร้ังในการซ้ือสินคา รุนของสินคา iPod ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด กิจกรรมท่ีนิยมใช iPod มากท่ีสุด สถานท่ีเลือกซ้ือสินคา iPod มากท่ีสุด และเร่ือง

เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ม่ิงขวัญ ศรีทอง. (2558). ทัศนคติและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณสวมใส (wearable 

device) ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยฉบับนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาทัศนคติและปจจัยใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณสวมใสในรูปแบบสายรัดขอมือ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเนนดานทัศนคติ ไดแก ประโยชนท่ีไดรับ ภาพลักษณ

ของผูสวมใส คุณสมบัติของอุปกรณ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยสามารถนําผลวิจัยไปเปนแนวทางใน

การพัฒนากลยุทธทางสวนประสมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายกลุมเปาหมาย และยังสามารถนําผลวิจัยนี้

มาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย และเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทัศนคติและปจจัย

ท่ีสงผลตอการตัดสินในซ้ือในอุปกรณสวมใสในรูปแบบอ่ืนๆไดอีกดวย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติท่ี

สงผลตอการติสินในซ้ืออุปกรณสวมใส ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล คือ ปจจัยดานการแสดงขอมูลสถิติและกีฬา อุปกรณชวยใหไดทราบขอมูลสถิติการวัดผลจากการเลน

กีฬา เชน สถิติการวิ่งสถิติการปนจักรยา สถิติการวายน้ํา เปนตน รวมถึงความสามารถในการวัดอัตราการเตน

ของหัวใจ หรือจังหวะชีพจร และชวยใหไดรับทราบขอมูลการวัดผลและสถิติท่ีไดรับจากอุปกรณท่ีจําเปนตอตัว

ผูสวมใสและความสามารถดานเก็บสถิติขอมูลในชีวิตประจําวัน  เชน จํานวนกาวในแตละวัน จํานวนช่ัวโมงการ

นอน ปริมาณแคลอร่ีท่ีเผาผลาญ เปนตน สําหรับปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อุปกรณสวมในในรูปแบบสายรัดขอมือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ดานตราสินคา และคุณภาพ

ของผลิตภัณฑในดาน ผลิตภัณฑทําจากวัสดุท่ีมีคุณภาพ มีการรับประกันคุณภาพของสินคาท่ีนาเช่ือถือ ความ

แมนยํา (Accurate) ในการตรวจนับสัญญาณหรือวัดผลของอุปกรณ การกันน้ํา (Water resistance) ตราสินคามี

ความนาเช่ือถือ และขนาด รูปทรง และออกแบบเหมาะสมกับการใชงาน ดานเทคโนโลยีและอะไหลของ

ผลิตภัณฑ ในเร่ือง มีจอภาพในตัวอุปกรณสวมใส มีระบบส่ันและเสียงในการแจงเตือน การมีแอปพลิเคช่ันท่ี

หลากหลายใหใชงาน มีอุปกรณหรืออะไหลใหเลือกหลากหลาย สามารถเปล่ียนสีของสายรัดขอมือได 

เสาวนีย ขจรเทวาวงศ. (2558). ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของผูบริโภค

คนไทย  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของ

ผูบริโภคคนไทยซ่ึงเปนกลุมตราสินคาท่ีผลิตและจําหนายสมารทโฟนเนนคุณภาพดีในราคาประหยัด อีกท้ังเปน

ผูผลิตรายใหมท่ีเขามาทําตลาดจําหนายสมารทโฟนในประเทศไทยเม่ือไมนานมานี้ โดยจะทําการศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาด 4Ps ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย กิจกรรมสงเสริม

การตลาด และปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนและระดับการศึกษา โดย

งานวิจัยช้ินนี้วิเคราะหผลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ดานลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 53.7 และเพศหญิงรอยละ 46.3 มี
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สถานภาพโสดมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในชวงอายุระหวาง 18 – 28 ปรองลงมาอยูในชวงอายุ 29 – 39 ป โดยมีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดถึงรอยละ 59.5 รองลงมาเปนระดับปริญญาโท และต่ํากวาปริญญาตรี

ตามลําดับสวนดานอาชีพนั้นประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดรองลงมาเปนขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงโดยภาพรวมมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 15,000 – 30,000 บาทตอเดือนเปนจํานวน

มากท่ีสุดรองลงมาคือมีรายไดต่ํากวา 15,000 ตอเดือนพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการ

เปล่ียนสมารทโฟนตราสินคาจีนเคร่ืองใหมมากกวา 2 ปตอคร้ังมากท่ีสุด สาเหตุของการเปล่ียนสมารทโฟนตรา

สินคาจีนเคร่ืองใหมคือตองการสมารทโฟนเคร่ืองรุนใหมกวาท่ีใชงาน โดยจะยินดีจายเงินซ้ือสมารทโฟนเคร่ือง

ใหมอยูในชวงราคา 5,000 – 10,001 บาท โดยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสมารทโฟนตราสินคาจีนผานทาง

เว็บไซตตางๆ มากท่ีสุดรองลงเปนการไดรับขอมูลผานทางส่ือโซเชียลมีเดียสําหรับแหลงขอมูลท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับอิทธิพลจากกระทูหรือรีวิว

จากผูใชงานจริง รองลงมาเปนคําบอกเลาจากเพ่ือน และอิทธิพลจากส่ือทางโฆษณาโดยชองทางท่ีกลุมตัวอยาง

เลือกซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนนั้นสวนใหญรอยละ 30 เลือกซ้ือผานทางรานตัวแทนจําหนาย รองลงมาเปน

ซ้ือผานทางหางสรรพสินคา และซ้ือผานทางออนไลนตามลําดับสําหรับกิจกรรมใชงานผานสมารทโฟนตรา

สินคาจีนมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรกไดแก เลนโซเชียลมีเดียรับสายโทรเขาและโทรออก และลําดับสุดทายคือ

ถายรูป โดยสมารทโฟนตราสินคาจีนท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือมากท่ีสุด ไดแก ตราสินคา Oppo รองลงมาไดแก 

Xiaomi และลําดับสุดทายคือ Huaweiโดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สมารทโฟนตราสินคาจีนมากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคาเปนปจจัยท่ีผูบริโภค

ใหความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีน อันดับ 2 ไดแก ปจจัยคุณภาพกลองถายรูป

และน้ําหนักเคร่ือง รองลงมาคือ ปจจัยดานราคาอุปกรณเสริมและคาซอมและความนาเช่ือถือของตัวแทน

จําหนายออนไลน และลําดับสุดทายไดแก ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายและความนาเช่ือถือของรานสวนผล

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรดานความแตกตางของระดับรายไดตอเฉล่ียตอเดือนไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันราคาของสมารทโฟนตราสินคาจีนก็มี

หลากหลายระดับราคามากข้ึน เพื่อใหผูบริโภคเลือกซ้ือไดตามระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลไดมากข้ึน 

สวนความแตกตางของระดับการศึกษานั้นสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของผูบริโภค โดย

มีสาเหตุจากผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวามีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา

โทหรือสูงกวา ทําใหพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของราคาสมารทโฟนท่ีสอดคลองกับไลฟสไตลการแชร

ถายภาพโพสตลงส่ือโซเชียลมีเดีย จึงตองพิจารณาเร่ืองคุณภาพกลองดวย สวนผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือสูงกวาจะพิจารณาเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการในการใชงาน

ดานตางๆ 
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วรเมธ อังกุลดี และ สุดาพร กุณฑลบุตร. (2561). ปจจัยท่ีมีผลตอคุณคากรบริโภคในการซ้ือสมารท

วอทช ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยลักษณะท่ัวไปของ

ผูบริโภคท่ีมีผลตอคุณคาการบริโภคในการซ้ือสมารทวอทชของผูบริโภค  และ 2) ศึกษาปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาการบริโภคในการซ้ือสมารทวอทซ ดานคุณคาทางการใชงานและดานคุณคา

ทางอารมณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือผูใชสมารทวอทชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (Independent 

samples t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง ชวงอายุระหวาง 

26-31 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพสวนใหญคือ พนักงาน / ผูบริหารบริษัทเอกชน รายได

ตอเดือนอยูระหวาง 15,000-30,000 บาท ผลการสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะท่ัวไปของผูใชสมารทวอทช ดาน

อายุ และอาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอคุณคาทางการใชงานแตกตางกัน สวน ดานเพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกตาง

กัน มีผลตอคุณคาทางอารมณท่ีแตกตางกัน สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด

จําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอคุณคาการบริโภคในการซ้ือสมารทวอทซดานคุณคา

ทางการใชงานของผูใชสมารทวอทซ และสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอคุณคาการบริโภคในกาซ้ือสมารทวอทซคุณคาทางอารมณของผูใชสมารวอทช 

อรรคเดช จันทรมานะ. (2562). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนใน

ประเทศไทย  วัตถุประสงคในการวิจัย 1)เพื่อสํารวจปจจัยสวนบุคคลของผูซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนใน

ประเทศไทย 2)เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาด

ออนไลนในประเทศไทย และ 3)เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย โดย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย จํานวน 400 ตัวอยาง 

และสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบ

สมมติฐานใชวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis ofvariance) และสถิติไคสแควร  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย และเพศหญิงในอัตราสวนใกลเคียงกัน สถานภาพโสด ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ีย 30,000 บาทข้ึนไปตอเดือน สวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด กลุม

ตัวอยางมีการตัดสินใจเฉล่ียอยูในระดับมาก  สวนการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศ

ไทยกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเฉล่ียอยูในระดับปานกลางสําหรับสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคล 
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ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน

ผานตลาดออนไลนในประเทศไทยในภาพรวมท่ีตางกัน ดานความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดและ

ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย พบวาดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย 

โสภิตา รัตนสมโชค. (2558). ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจใน

การใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของ

งานวิจัย 1)เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ ใชบริการ

รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ(บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตร 

ดานอาชีพ (Occupation) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาถึงแนวโนมความตองการในอนาคตของผูใชบริการรถไฟฟาเฉลิม

พระเกียรติ (บีทีเอส) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรตัวกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษา คือประชากรท่ี

อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ(บีทีเอส) อยางนอย 1 คร้ังในชวง

ระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ท้ังนี้ การเก็บขอมูลจะใชรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจะ

เปนประเภทขอมูล 8 ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยระยะเวลาในการดําเนินงานจะเร่ิมตั้งแตเดือนมกราคมจนถึง

เดือน เมษายน 2559 ผลจากการวิจัยปจจัยดานบุคคล (People) โดยตัวแปรอิสระท่ีกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุดเปน 3 อันดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีหรือพนักงานภายในสถานี มีการแตงกายท่ีสุภาพ

เรียบรอย โดยไดรับคาเฉล่ีย 3.98 สามารถแปลคาอยูในระดับ “มาก” รองลงมาคือ เจาหนาท่ีหรือพนักงานภายใน

สถานี มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบรอย โดยไดรับคาเฉล่ีย 3.81 สามารถแปลคาอยูในระดับ “มาก” และ 

เจาหนาท่ีดูแลความปลอดภัย (Securities) บริเวณชานชาลา สามารถใหบริการไดดีโดยไดรับคาเฉล่ีย 3.74 

สามารถแปลคาอยูในระดับ “มาก” 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบของการสํารวจ (Survey 

Research) ซ่ึงการเก็บขอมูลจะใชเคร่ืองมือคือ  แบบสอบถาม(Questionnaire) ประกอบกับการใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS) สําหรับผลสรุปการวิจัย เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คร้ังนี้คือ  ประชากรวัยทํางานท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการเก็บแบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 400 ชุด ซ่ึงใชสูตรคํานวณขนาดกลุม
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ตัวอยางแบบไมทราบคาประชากร ผูวิจัยจึงใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน ธีร-วุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5%  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรท่ีกําหนดไว 

2. ตอบขอซักถามบางประการท่ีผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคําอธิบายเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดขอมูลครบถวนแลว เพื่อนําไปจัดทําและเตรียมสําหรับการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (Percentage) ในการอธิบายใหเห็นถึงลักษณะพื้นฐานโดยท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

2. คาเฉล่ีย (𝑥
−

) 

3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะหปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch 

ของขอมูลวาขอมูลในแตละตัวมีความแตกตางกันมากนอยอยางไร 

ผลวิเคราะหขอมูล 

ผลวิเคราะหขอมูลสวนท่ี 1 เพศ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศ

หญิง จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5  อายุ สวนใหญ มีอายุ 31 - 35 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5  

รองลงมาคือ 26 - 30 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.3, 36 – 40 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5, 41 ป 

ข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3, 21 – 25 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8, นอยกวา 16 ป จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และ 16 – 20 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8  สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพเปน

สมรส จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0  มีสถานภาพโสด จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 และ มี

สถานภาพอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0   ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5  รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5,  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 60 คน คิดเปน

รอยละ 15 และ ระดับการศึกษามัธยมตนหรือเทียบเทา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3  อาชีพ สวนใหญมีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18, อาชีพประกอบอาชีพสวนตัว / เจาของธุรกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 

16.3 และ อาชีพนักเรียน / นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6  รายไดเฉล่ีย สวนใหญรายไดเฉล่ียตอเดือน 

20,001 – 30,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
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จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23, รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 22.5, รายไดเฉล่ียรอย

ละ 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.3 และ รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.3 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนท่ี 2 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch ของประชาชนวัย

ทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (𝑥 
−

 =  4.61) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ  ดานผลิตภัณฑ,  ดานราคา,  ดานการสงเสริมการตลาด,  ดานการจัด

จําหนาย,  ดานกระบวนการบริการ, ดานบุคลากร  และ ดานการนําเสนอทางกายภาพ (𝑥 
−

 =  4.68,  𝑥 
−

 =  4.67,  

𝑥 
−

 =  4.62,  𝑥 
−

 =  4.62,  𝑥 
−

 =  4.58,  𝑥 
−

 =  4.55,  𝑥 
−

 =  4.54) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

 สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปนรอย

ละ 45.5  สวนใหญ มีอายุ 31 - 35 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5  รองลงมาคือ 26 - 30 ป จํานวน 95 คน 

คิดเปนรอยละ 23.3, 36 – 40 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5, 41 ป ข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

15.3, 21 – 25 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8, นอยกวา 16 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และ 16 – 20 

ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8  สวนใหญมีสถานภาพเปนสมรส จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0  มี

สถานภาพโสด จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 และ มีสถานภาพอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0   

สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5  

รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5,  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 และ ระดับการศึกษามัธยมตนหรือเทียบเทา จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 3 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 

รองลงมาอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18, อาชีพประกอบอาชีพสวนตัว / เจาของ

ธุรกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และ อาชีพนักเรียน / นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6  สวน

ใหญรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23, รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทข้ึนไป คิดเปน

รอยละ 22.5, รายไดเฉล่ียรอยละ 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.3 และ รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 

10,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.3 

ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch ของประชาชนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด  คือ  

ดานผลิตภัณฑ,  ดานราคา,  ดานการสงเสริมการตลาด,  ดานการจัดจําหนาย,  ดานกระบวนการบริการ, ดาน

บุคลากร   และ  ดานการนําเสนอทางกายภาพ 
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อภิปรายผล 

 ดานผลิตภัณฑ 

โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ ตราสินคามีความนาเช่ือถือ,  ความแมนยําในการตรวจจับสัญญาณหรือ วัดผล,  ผลิตภัณฑทําจากวัสดุท่ี

มีคุณภาพ,  ขนาด รูปทรง และการออกแบบ เหมาะกับการใชงาน,  แบตเตอร่ี (Battery) สามารถใชงานไดอยาง

ตอเนื่องอยางนอย 3-5 วัน,  มีจอภาพในตัวอุปกรณสวมใส,  มีการรับประกันคุณภาพสินคาท่ีนาเช่ือถือ,  มีระบบ

หนาจอสัมผัส,  สามารถกันน้ําได (Water resistance),  มีระบบส่ันและเสียงในการแจงเตือน,  การมี Application 

ท่ีหลากหลายใหใชงาน  และมีอุปกรณหรืออะไหลใหเลือกหลากหลาย เชน สามารถเปล่ียนสีของสายรัดขอมือ

ได ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พากภูมิ  พรอมไวพล. (2551).  พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา iPod ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานราคา 

โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  ราคาท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได,  ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ  และ ราคาท่ีเหมาะสมกับตราสินคาผลิตภัณฑ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนีย 

ขจรเทวาวงศ. (2558). ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีนของผูบริโภคคนไทย 

ดานการจัดจําหนาย 

 โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  ชองทางการจัดจําหนายท่ีหาซ้ือไดอยางสะดวก เชน หางสรรพสินคา ตัวแทนจําหนาย หรือ ชองทาง 

Online,  ชองทางการจัดจําหนายมีความนาเช่ือถือ และ ใหบริการไดอยางครบถวน,  มีสินคาตัวอยางโชว และได

ทดลองใชงานจริง  และ มีสินคาเพียงพอตอความตองการไมตองรอสินคานาน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อรรคเดช จันทรมานะ. (2562). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผานตลาดออนไลนใน

ประเทศไทย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  มีโปรโมช่ันสวนลดพิเศษจากตัวแทนจําหนาย,  มีโปรโมช่ันผอนชําระรายเดือนแบบดอกเบ้ีย 0% จาก

บัตรเครดิต,  มีการรับประกันสินคาจากตัวแทนจําหนาย หรือศูนยบริการ  และ มีโปรโมช่ันของแถมจากตัวแทน

จําหนาย  ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองตามวิจัยของ ม่ิงขวัญ ศรีทอง. (2558). ทัศนคติและปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออุปกรณสวมใส (Wearable Device) ในรูปแบบสายรัดขอมือของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
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ดานบุคลากร 

 โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  พนักงานของตัวแทนจําหนาย หรือ ศูนยบริการ อํานวยความสะดวกไดดี,  พนักงานของตัวแทน

จําหนาย หรือ ศูนยบริการ ใหบริการอยางสุภาพออนโยน และยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส,  พนักงานของตัวแทน

จําหนาย หรือ ศูนยบริการ สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว  และ  พนักงานของตัวแทนจําหนาย หรือ 

ศูนยบริการ ใหขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวน  ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองตามงานวิจัยของ โสภิตา รัตนสม

โชค. (2558). ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเฉลิม

พระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานกระบวนการบริการ 

 โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  สามารถแกปญหาระบบในการใหบริการหากเกิดความขัดของไดอยางรวดเร็ว,  มีระบบในการ

ใหบริการรวดเร็ว รอไมนาน,  มีระบบในการใหบริการท่ีถูกตอง ตรวจสอบได,   มีระบบในการใหบริการบัตร

คิวอัตโนมัติ และ  มีระบบในการใหบริการตามลําดับคิวกอน – หลัง อยางเปนธรรม  ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลอง

ตามงานวิจัยของ โสภิตา รัตนสมโชค. (2558). ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ ความพึง

พอใจในการใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานการนําเสนอทางกายภาพ 

 โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับความเห็นดวยมาก

ท่ีสุด คือ  สถานท่ีตัวแทนจําหนาย หรือ ศูนยบริการ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค,  สถานท่ีตัวแทนจําหนาย หรือ 

ศูนยบริการ มีความสะอาด นาใชบริการ,   สถานท่ีตัวแทนจําหนาย หรือ ศูนยบริการ มีการจัดสถานท่ีและตกแตง

สวยงามนาใชบริการ และ ตัวแทนจําหนาย หรือ ศูนยบริการ มีการตั้งปายโฆษณาสินคาอยางชัดเจน เดนชัด 

นาสนใจ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองตามงานวิจัยของ วรเมธ อังกุลดี และ สุดาพร กุณฑลบุตร. (2561). ปจจัยท่ีมี

ผลตอคุณคาการบริโภคในการซ้ือสมารทวอทช ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ Smart Watch ของประชาชนวัยทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดานปจจยัทางการตลาด ดังนี ้

ดานผลิตภัณฑ  พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง  คือ  อุปกรณหรือ

อะไหลใหเลือกหลากหลาย เชน สามารถเปล่ียนสีของสายรัดขอมือได จากการเก็บขอมูลทางดานผลิตภัณฑ  ใน

ดานอุปกรณ หรือ อะไหลใหเลือกหลากหลาย  ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานผลิตภัณฑทําใหไมสงผลตอการ
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ซ้ือ Smart Watch จึงควรปรับปรุง สรางความนาสนใจ และจุดเดนในดานอุปกรณหรืออะไหลเพ่ิมเติม เพื่อสราง

จุดขายใหกับสินคา และสรางความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 

ดานราคา  พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ ราคาท่ีเหมาะสมกับตรา

สินคาผลิตภัณฑ  ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานราคา จึงควรปรับปรุงดานราคาใหเหมาะสมกับตราสินคา โดย

อาจออกแบบสอบถามใหผูบริโภคไดมีความคิดเห็นในดานราคาเพื่อวิจัยราคาตลาด ท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือได 

ดานการจัดจําหนาย พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง  คือ มีสินคา

เพียงพอตอความตองการไมตองรอสินคานาน ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานการจัดจําหนาย  ควรท่ีจะสํารวจ

พื้นท่ีท่ีจัดจําหนายวามีกลุมผูบริโภคจํานวนประมาณเทาไหร และสํารองสินคาใหเพียงพอกับความตองการ

ผูบริโภค 

ดานการสงเสริมการตลาด  พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  ส่ิงท่ีตองปรับปรุง  คือ  มี

โปรโมช่ันของแถมจากตัวแทนจําหนาย ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานการสงเสริมการตลาด  ควรท่ีจะ

ปรับปรุงเร่ืองสินคาแถม ท่ีสามารถนํามาใชงานคูกับ Smart Watch ได เนื่องจากจะทําใหลูกคามีความตองการซ้ือ

มากข้ึน 

ดานบุคลากร พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ พนักงานของตัวแทน

จําหนาย หรือ ศูนยบริการ ใหขอมูลไดอยางถูกตองและครบถวนไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานบุคลากร จึง

ควร จัดอบรม และ ทบทวนการใหบริการทางดานขอมูลอยูเสมอ เพื่อใหบุคลากร มีความชํานาญในการใหขอมูล

ท่ีถูกตอง 

ดานกระบวนการบริการ พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ มีระบบใน

การใหบริการตามลําดับคิวกอน – หลัง อยางเปนธรรม ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานกระบวนการบริการ ควร

ปรับปรุงในการใหบริการตามลําดับคิวกอนหลัง โดยใหมีเคร่ืองออกบัตรคิวอัตโนมัติ และใหบริการตามลําดับ 

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 

ดานการนําเสนอทางกายภาพ พบวาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ 

ศูนยบริการ มีการตั้งปายโฆษณาสินคาอยางชัดเจน เดนชัด นาสนใจ  ไดรับคาเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุดในดานการ

นําเสนอทางกายภาพ  ควรต้ังสินคาและโฆษณาใหอยูในท่ีจุดสนใจ และปรับเปล่ียนจัดแตงใหสวยงามนาสนใจ

อยูเสมอ เพื่อเพิ่มความตองการทางดานอารมณท่ีผูบริโภคไดพบเห็นแลวตองการท่ีจะเขาไปดูสินคา 
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