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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความ
คุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ จ านวน 
270 คน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน  ผลการศึกษาพบว่า การใส่
ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และสุนทรียภาพในการออกแบบ ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ความรู้สึก และความคุ้มค่าของเงินไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 
 The research was aimed to study perceive usefulness, hedonic motivation, 
value for money, design aesthetics and health consciousness affecting Apple Watch 
purchase intention of consumers in Bangkok. Close-ended questionnaires were 
implemented for data collection. The samples consisted of 270 customers who lived 
in Bangkok and were interested to buy the Apple Watch.  The results revealed that 
health consciousness had the strongest weights of impact on Apple Watch purchase 
intention of consumers in Bangkok, followed by perceive usefulness and design 
aesthetics, respectively. However, hedonic motivation and value for money did not 
affect Apple Watch purchase intention of consumers in Bangkok.   
 
Keywords: Health Consciousness, Hedonic Motivation, Design Aesthetics, Value of 
Money, Purchase Intention 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน า ความรู้ และข้อปฏิบัติต่างๆ ส าหรับ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินการวิจัย ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย 
ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเครื่องมือวิจัย 
เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาที่ได้อบรม สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของผู้วิจัยด้วย
ความรักและความปรารถนาโดยตลอดมา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนทุก
ท่านที่คอยดูแลและเป็นก าลังใจจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยดี  

คุณค่าและประโยชน์ที่ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ตามท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมระหว่าง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยมีการเพิ่มลักษณะ
การใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสมาร์ทโฟนได
สร้างระบบดิจิตอลที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าสามารถใช้ทั้งสมาร์ทวอทช์ และสมารทโฟนได้     
พรอมๆ กัน สมาร์ทวอทช์ ไม่ได้มาแทนที่สมาร์ทโฟนแต่ช่วยท าหนา้ทีเ่หมือนจานดาวเทียมเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชนส าหรับสมาร์ทโฟน ใช้ควบคู่กับระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบสองทางด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Bluetooth) และช่วยท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
ข้อมูลที่ใช้แทนกันได้ ลักษณะของสมาร์ทวอทช์แตกต่างจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ตัวอื่นๆ ที่ท าให้เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นเครื่องมือสื่อสารทางด้านจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีค่าพอในการค้นหา 
ดังนั้นสมาร์ทวอทช์ในปัจจุบันนั้นไมไดมีไวเพ่ือดูเวลา วันที่ หรือจับเวลาเท่านั้น แต่ว่ามีคุณสมบัติ
พิเศษส าหรับการใช้งานอ่ืนๆ มากมาย เช่น โทรศัพท์ อ่านข้อความ ระบบน าทาง สั่งเล่นเพลง รับชม
รูปภาพ รับทราบสภาพภูมิอากาศ ตรวจวัดการก้าวเดิน วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจเช็ค ตาราง
หมายนัด ปฏิทิน เป็นต้น (Lim, 2020) 
 หนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นที่สุดของสมาร์ทวอทช์ก็คือ การแจ้งเตือน เพราะขนาดหน้าจอที่
เล็กนั้นได้เอ้ือต่อการส่งข้อมูลขนาดย่อย ผู้ใช้ทราบได้ทันทีถึงการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใน
แวดวงสนทนา หรือข้อความเข้า โดยไม่ได้เสียเวลาเปิดดูจากสมาร์ทโฟนที่มีขนาดของหน้าจอท่ีใหญ่ 
ท าให้ไม่เป็นการเสียมารยาทขณะก าลังนั่งโต๊ะร่วมกับผู้อ่ืน หรืออีกในหนึ่งก็คือ สมาร์ทวอทช์สามารถ
ใช้เป็นหน้าจอที่สอง และเป็นส่วนต่อขยายของสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์ คุณสมบัติที่สมาร์ทวอทช์ 
ทุกแบรนด์ต้องโฆษณาถึงคือ การตรวจวัดความแข็งแรงและสุขภาพของผู้สวมใส่ เนื่องจากสมาร์ทวอทช์ 
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วมาประยุกต์ใช้ เพ่ือตรวจวัดสุขภาพของผู้
ใช้ได้ อาทิ การวัดอัตราการเต้นหัวใจ การนับจ านวนก้าวที่เดิน และแอพพลิเคชั่นเพื่อการกีฬาต่างๆ 
ซึ่งเข้ากับกระแสปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น (Peckham, 2020) 
และอีกฟังก์ชั่นหนึ่ง คือ การใช้เพ่ือควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบให้เหมาะสมกับเป็นยุค 
Internet of Things (IoT) ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาจะถูกติดไมโครชิปขนาดเล็ก เพ่ิมความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และบันทึกข้อมูลอรรถประโยชน์ต่างๆ เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ 
หรือเครื่องเสียง รวมไปถึงการใช้สมาร์ทวอทช์เป็นเสมือน บัตรผ่าน กับ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้สแกน
หรือช าระเงินได้ (Rouse, 2016) 
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 จากรายงานของ Strategy Analytics (Lim, 2020) แสดงให้เห็นว่า ยอดขายของสมาร์ท
วอทช์ทั่วโลกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 223 หรือจาก 1.3 ล้านหน่วย ในไตรมาสแรกของปี 2560 
ไปเป็น 4.2 ล้านหน่วย ในไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมีผู้น าตลาด คือ Apple ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่
ที่ร้อยละ 52.4 รองลงมา คือ Samsung ที่ร้อยละ 14.3 ขณะที่แบรนด์อ่ืนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 33.3 
สอดคล้องกับรายงานของ Gartner ที่ระบุว่า สมาร์ทวอทช์ เป็นสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบสวมใส่ได้ (Wearable Device) ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด (Peckham, 2020) โดยสาเหตุที่ท า
ให้สมาร์ทวอทช์ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้พัฒนาให้ความส าคัญกับการออกแบบดีไซน์ และความเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้
สวมใส่สามารถแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้ และที่ส าคัญคือ การเข้ามาอย่างเต็มตัวของ Apple 
กับ Google ที่ต่างพัฒนาแพลตฟอร์มสมาร์ทวอทช์อย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดระบบนิเวศอัน
ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์เสริมและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การช าระเงินออนไลน์ที่เพ่ิม
ความสะดวกให้กับชีวิตดิจิทัลของผู้ใช้ อีกท้ังยังส่งผลให้ผู้พัฒนาเจ้าอ่ืนๆ เข้ามาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม
ทางเลือกด้วย อาทิ Tizen จาก Samsung และ Pebble (Lim, 2020) ทั้งนี้ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่
ติดอันดับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอทช์ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น และส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุด 
(IDC เผยรายงานตลาดแวร์เอเบิล Q1, 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1: บริษัทสมาร์ทวอทช์ที่มีจุดเด่น และมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด 
 

บริษัท รำยละเอียด 
Xiaomi 

 
 

-  บริษัทในนามผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและฮาร์ดแวร์สเปกสูงราคา
ประหยัดจากประเทศจีน 
-  คุณสมบัติเด่น คือ มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน พร้อมรองรับ
การท างานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  
-  มีส่วนแบ่งการตลาด 14.80% 

 Fitbit 

 

- บริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีส านักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 
- ผู้น าด้านอุปกรณ์การดูแลสุขภาพและกิจกรรมการออกก าลัง
กายแบบเชื่อมต่อ (Connected Health and Fitness)  
- มีส่วนแบ่งการตลาด 8.70% 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): ตัวอย่างบริษัทสมาร์ทวอทช์ที่มีจุดเด่น และมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด 
 

บริษัท รำยละเอียด 

Huawei - เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม มี
ส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 
-  คุณสมบัติเด่น คือ ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพและความ
ทนทานเปรียบเหมือนรถยนต์สมรรถนะสูง  
- มีส่วนแบ่งการตลาด 5.20% 

Garmin 

 

- บริษัทในเมืองชัฟเฟาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
- จุดเริ่มต้นจาก GPS ปัจจุบันเป็นผู้น าในตลาดการบิน การทะเล 
ยานยนต์ กิจกรรมกลางแจ้ง และฟิตเนส 
- เหมาะส าหรับกีฬาประเภทแข่งขัน คือ วิ่ง ปั่น และว่ายน้ า 
- คุณสมบัติเด่น คือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตาม
อิสระ 
- มีส่วนแบ่งการตลาด 5.00% 

 
ที่มา:  IDC เผยรายงานตลาดแวร์เอเบิล Q1. (2561). สืบคน้จาก https://www.mxphone.com. 
 
 การยอมรับและการริเริ่มใช้นวัตกรรมของบุคคลแต่ละคนย่อมมีเหตุผลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหรือเลือกใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยพฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) หรือใช้
งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Nascimento, Oliveira & Tam, 
2018) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเหตุผลหลักขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) จากการใช้งานด้วยความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Ashraf, Thongpapanl & Spyropoulou, 2016) โดยหนึ่งในคุณประโยชน์หลักของ
ผลิตภัณฑ์สมาร์ทวอทช์ คือ เป็นอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือสุขภาพ เพราะสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
การบันทึกพฤติกรรมการหลับ การรับประทาน เป็นต้น ซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้าได้มามีความส าคัญ
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ” (Fitness 
Tech) ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยดูแล สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพยุคสมัยใหม่ เน้นให้ผู้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ใน
สุขภาพ (Health Consciousness) มากยิ่งขึ้น โดยท าให้ผู้คนสามารถดูแลรักษาสุขภาพเป็นแบบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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“เฉพาะบุคคล” หรือแบบ“เฉพาะเจาะจง” มากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือติดตามสุขภาพกับ
ตลาดสมาร์ทวอทช์ พบว่า ผู้บริโภคมีการเติบโตต่อเนื่องทั้งสองตลาด ส่วนหนึ่งเลือกซื้อเพ่ือติดตาม
ดูแลการออกก าลังกาย และส่วนหนึ่งเลือกซื้อเพราะให้ความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ 
(Reeder & David, 2016)  
 นอกจากคุณภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจแล้ว รูปลักษณ์
ภายนอก การออกแบบที่สวยงามหรือมีสุนทรียภาพในการออกแบบ (Design Aesthetics) ก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้ สินค้ามีการออกแบบที่สวยงาม ใช้งาน
ง่ายไม่ยุ่งยาก ก็ยิ่งท าให้เกิดแรงกระตุ้นความต้องการมากยิ่งขึ้น (Jeong, et al., 2017) และยังต้อง
สอดคล้องกับความคุ้มค่าของเงิน (Value of Money) ที่จะต้องจ่ายออกไปด้วย นั่นหมายถึง 
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชิ้นนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลการน าไปใช้งาน คุณประโยชน์ที่ได้รับ ต้อง
สมเหตุสมผลกับจ านวนเงินที่จ่ายไป (Hsiao & Chen, 2018) โดย Hsiao (2013) กล่าววา่ หากราคา
สินค้าสูงกว่าที่คาดหวังไว้ เจตนาการซื้อของผู้บริโภคได้รับการพิจารณาว่า เป็นความเอนเอียงส่วน
บุคคลต่อตัวผลิตภัณฑ์และถือเป็นดัชนีส าคัญในการคาดเดาพฤติกรรมผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ท าให้เกิดแรงขับและหรือแรงชักจูงท่ีเกิดจากการกระตุ้น และสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า ผู้บริโภคต้องการสิ่งใด ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของสินค้า หรือผู้ผลิต ดังนั้น แรงจูงใจด้านอารมณ์
ความรู้สึก (Hedonic Motivation) จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
(Baabdullah, 2018) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความ
คุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ผู้ที่สนใจและ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสมาร์ทวอทช์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการท าแผนการตลาดของธุรกิจสมาร์ทวอทช์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความ
คุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับงานวิจัยนี้อธิบายได้ดังนี้ 
 1.3.1 ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ สามารถน าผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch)  
 1.3.2 ผลการศึกษาวิจัยนี้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความตั้งใจซื้อนาฬิกาสมาร์ท
วอทช์ ให้สามารถน าไปใช้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 1.3.3 นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถน าผลของการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางหรือ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถเพ่ิมยอดขายให้แก่
กิจการต่อไป 
 1.3.4 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัดสินใจซื้อ 
แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลที่สนใจทั่วไปเพื่อน าไปใช้ในการต่อ
ยอดทางความคิดและการวิจัยในอนาคต 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1 ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 
Aggarwal, Albert, Hill & Rodan (2020) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง

พฤติกรรมทางความคิดของผู้บริโภคท่ีบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค จาก
ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) พบว่า การกระท าของผู้บริโภค
สามารถที่จะพยากรณ์อย่างมีเหตุผลโดยพฤติกรรมที่มาจากเจตนา (Intention) ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจ
ซื้อและเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมการซื้อในที่สุด  ทั้งนี้ ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล เป็นทฤษฎีที่ถูก
คิดค้นขึ้นโดย Ajzen & Fishbein (1975) เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่
น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ตามทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและ
ทัศนคติต่อพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
ทั้งนี้บุคคลจะค านึงถึงเหตุผลก่อน หากบุคคลมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท า บุคคลจึงจะแสดง
พฤติกรรม นอกจากนี้ ยังอธิบายว่า ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง คือ 
เจตนาแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซึ่งมีปัจจัย 2 ประการที่ก่อให้เกิดเจตนาแสดง
พฤติกรรมของบุคคล คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Ajzen & Fishbein, 
1975) หลังจากนั้น Ajzen จึงได้พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
ขึ้นในปี 1985 โดยเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม และในปี 2002 ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาจากทฤษฎี
การกระท าด้วยเหตุผลของ Ajzen และ Fishbein เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดในด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มี
เจตนาในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล โดยทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนได้อธิบายว่า พฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากเจตนา ซึ่งมีปัจจัย 3 ประการที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดเจตนา คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Davis, 1989) จากทฤษฎีดังกล่าวเป็นที่มาของปัจจัยความ
ตั้งใจซื้อ ซึ่งเป็นตัวแปรที่นิยมน าไปใช้ในการศึกษาในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด 
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เศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์ยอดขาย 
การใช้ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Lo, Yu & Chen, 2020) 

ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอถึงปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความ
คุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีรู้สึก
ดีเมื่อได้ทดลองสวมใส่แอปเปิ้ล วอทช์ มีความปรารถนาที่จะใช้แอปเปิ้ล วอทช์ มีสถานะทางการเงินที่
สามารถซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ และมีความสนใจที่จะซื้อแอปเปิ้ล วอทช์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Nascimento (2018) พบว่า ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ท
วอทซ์ของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัย นอกจากนี้ Choi & Kim (2016) ไดศ้ึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ทีส่ามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล ผลการศึกษา
จากผู้บริโภคเกาหลี 562 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทวอซท์ของผู้บริโภคเกาหลี รวมถึง
การศึกษาของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้
ทรัพยากรทางการเงิน การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2.1.2 การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
Ooi & Tan (2016) ได้ให้นิยามการรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การที่บุคคลเชื่อว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ด้วยการ
แสดงถึงระดับที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมหรือการ
ท างานให้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วน Chen, Hsiao & Wu (2018) ได้อธิบายว่า การรับรู้ประโยชน์
เป็นปัจจัยพื้นฐานของการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับที่ผู้ใช้ยอมรับว่าเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน อีกท้ัง Davis (1989) ได้ให้นิยามการรับรู้ถึงประโยชน์ 
คือ การทีบุ่คคลมีความคิดว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดี
ขึ้น ทั้งนี้การรับรู้ถึงประโยชน์ จะเป็นปัจจัยที่ใช้ท านายพฤติกรรมความตั้งใจของบุคคล ส่วน 
Natarajan, et al. (2018) ได้นิยาม การรับรู้ประโยชน์ว่าหมายถึง ขอบเขตที่บุคคลเชื่อว่าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและมีผลท าให้บรรลุความส าเร็จในงานได้รวดเร็วขึ้น  

กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความคิดว่า 
การใช้งานแอปเปิ้ล วอทซ์มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท า
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ให้สามารถท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคสนุกกับการออกก าลัง
กายได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานฟังก์ชั่นด้านสุขภาพ  

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาในอดีตของนภาพร ภู่บุบผา นิตนา ฐานิตธนกร และเกษมสันต์ 
พิพัฒน์ศิริศักดิ์ (2563) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อกล้องติดรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 
การรับรู้ถึงความง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเสี่ยง และปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ การสื่อสารปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ชุมชนออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ นอกจากนี้  Ashraf, 
Thongpapanl & Spyropoulou (2016) พบว่า ความตั้งใจซื้อและการประเมินทางเลือกของ
ผู้บริโภคถูกก าหนดโดยประสบการณ์ในการชอปปิง ทั้งทางด้านความรู้สึกและด้านการใช้งาน ความ
ผูกพัน การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่งเป็นกลไกท่ีส่งผลต่อทัศนคติ
และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งผลการศึกษาของ วรรณิศา ศรีสุข และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2562) ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สภาพที่เอ้ือต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน
ของธนาคารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2.1.3 แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก (Hedonic Motivation) 
แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันภายในพฤติกรรมของบุคคลด้วยเหตุผลและ

อารมณ์ บังคับให้เกิดการตอบสนองความต้องการ และผลักดันให้เกิดพฤติกรรม โดยเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถสังเกตเห็นและเป็นแรงผลักดันความจ าเป็นบังคับให้เกิดการตอบสนองความต้องการ (Chiu, 
et al., 2014) และ Tyrväinen, Karjaluoto & Saarijärvi (2020) กล่าวว่า การจูงใจ เป็น
กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้า
ปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติ คือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก 
แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เช่น พนักงานตั้งใจท างานเพื่อหวัง
ความดีความเป็นชอบจากการประเมินผลการท างานเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ Tyrväinen, 
Karjaluoto & Saarijärvi (2020) ยังได้สรุปสาเหตุการเกิดแรงจูงใจไว้ดังนี้ 

1. เกิดจากความต้องการความสุขส่วนบุคคล (Hedonistic) ซ่ึงเชื่อว่าเป็นมูลเหตุส าคัญของ 
มนุษย์ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ก็เพราะมนุษยต้องการที่จะหาความสุขส่วนตัวและพยายามหลีกหนีความ
เจ็บปวด 

2. เกิดจากสัญชาติญาณ (Instinctive) เป็นความเชื่อที่ว่า คนเราจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ เนื่องจากสัญชาตญาณท่ีมีมาพร้อมกับการเกิดของมนุษย์ 
เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหาร น้ า หรือสิ่งเร้าทางเพศ เป็นต้น แรงจูงใจจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามการ
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เจริญเติบโตของคน โดยสัญชาติญาณจะเป็นสิ่งก าหนดขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ในชีวิตมนุษย์ 

3. เกิดจากการมีเหตุผล (Cognitive) แนวความคิดนี้ เชื่อในเรื่องของความสามารถในการมี
เหตุผลที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ ตามความตั้งใจและความปรารถนา (Willing and Desiring) ของ
มนุษย์ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังเชื่อว่า บุคคลมีอิสระที่จะกระท า 
หรือตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยมีเหตุผลและรู้ว่าตนก าลังท าอะไร ต้องการอะไร และมิได้สนใจว่า อะไร
คือสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆ 

4. เกิดจากแรงขับ (Drive) แนวความคิดนี้ ได้รับการยกย่องในวงการนักจิตวิทยา และ
ปัจจุบันเชื่อว่า พฤติกรรมและอุปนิสัยของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับแรงขับดังกล่าว การที่คนเรามีแรง
ขับที่แตกต่างกันไปก็เพราะผลอันสืบเนื่องจากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน
ตามระบบการตอบสนองความต้องการของแรงขับต่างๆ 

Babin, Darden & Griffin (1994) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก มีความเชื่อมโยง
กับแรงกระตุ้นด้านความรู้สึกสนุกสนาน ส าราญใจ และความบันเทิง ส่วน Holbrook & Hirschman 
(1982) ได้ให้ค านิยาม แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก คือ ปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภค และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภค ในบริบทของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ได้ถูกนิยามไว้ว่า หมายถึง ความสนุกหรือความ
เพลิดเพลินที่เป็นผลมาจากการใช้งานเทคโนโลยี (Vieira, et al., 2018) กล่าวโดยสรุป ในการศึกษา
ครั้งนี้ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกสนุกสนาน และเพลิดเพลินหาก
ได้ใช้งานแอปเปิ้ล รวมถึงมีความรู้สึกสนใจในการใช้งานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติด้านต่างๆ ของ
แอปเปิ้ล วอทซ์ (Baabdullah, 2018) 

จากผลการวิจัยในอดีตของ รัศมาวรรณ ละมัยเกศ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) พบว่า 
การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านการบริการ การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ด้านอารมณ์ 
การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านการบูรณาการตราสินค้า การรับรู้คุณค่าของช่องทาง
ออนไลน์ ด้านความสะดวกสบาย สังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความไว้วางใจ และสังคมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นจากประสบการณ์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าใน
เว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน Chiu, et al. 
(2014) พบว่า ทั้งคุณค่าในการใช้งานและด้านอารมณ์ความรู้สึกมีผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภคในช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)  นอกจากนี้ การศึกษา
ของ พรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ แรงจูงใจ
ทางอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อ
ความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 
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ส่วนปัจจัยความคาดหวังจากการใช้งาน ความกังวล และคุณค่าด้านราคาไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 

2.1.4 ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) 
Jeong, Kim, Park & Choi (2017) กล่าวว่า ราคาหรือความคุ้มค่าของเงิน หมายถึง คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้นหรือเงินที่จ่ายไปเพ่ือผลิตภัณฑ์นั้น (Price/Money) 
หากคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้องค านึงถึง 1) 
คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 3) การแข่งขัน 
และ 4) ปัจจัยอื่นๆ ส่วน Jung, Kim & Choi (2016) กล่าวว่า คุณค่าหรือความคุ้มค่าที่รับรู้ด้านราคา 
หมายถงึ ประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่ผู้บริโภคได้รับ โดยมาจากสินค้าหรือบริการที่มีราคาท่ีคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับตัวเงิน รวมถึงการประหยัด นอกจากนี้ Hsiao (2013) กล่าวว่า คุณค่าหรือความคุ้มค่า
ด้านราคาเป็นรูปแบบหนึ่งของมูลค่าการรับรู้ที่วัดในแง่ของผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ ประโยชน์ด้านราคาถือได้ว่า เป็นการรักษาการรับรู้ด้าน
ราคาที่เป็นตัวเงิน ซึ่งมาจากการลดราคาเมื่อเกิดการซื้อสินค้า หรือบริการ ในขณะที่ต้นทุนด้านตัวเงิน
ถือว่า เป็นการเสียสละชนิดหนึ่งซึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับในการแลกเปลี่ยน
ส าหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ซึ่งมาจากสินค้า หรือบริการสูงกว่าต้นทุน
ที่เป็นตัวเงินท าให้คุณค่าหรือความคุ้มค่าที่รับรู้ด้านราคาอยู่ในระดับสูง ในทางตรงกันข้าม เมื่อ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการจึงท าให้คุณค่าหรือความคุม้ค่าที่
รับรู้ด้านราคาอยู่ในระดับที่ต่ า 

กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ ความคุ้มค่าของเงิน หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า 
นาฬิกาแอปเปิ้ล วอทช์ มีราคาที่สมเหตุสมผล มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาของ
นาฬิกาสมาร์ทวอทช์แบรนด์อ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ ไม่เป็นภาระให้แก่
ผู้บริโภค  

ผลการศึกษาวิจัยในอดีตของ ปพน เลิศชาคร และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัย
คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านคุณภาพของขอมูล ด้านคุณภาพของการบริการ และปัจจัยการรับรู้ถึงคุณค่า
หรือความคุ้มค่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย อีกท้ัง อิสรียาพร 
พรหมหาญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) พบว่า ความดึงดูดใจของตัวเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์  การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทางสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางการใช้
งาน ตามล าดับ นอกจากนี้ Hsiao & Chen (2018) พบว่า ปัจจัยด้านการออกแบบสวยงามหรือการมี
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สุนทรียภาพในการออกแบบมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทวอทซ์ของผู้บริโภคมากที่สุด 
และปัจจัยด้านการรับรู้ความคุ้มค่าของเงินและความคุ้มค่าด้านอารมณ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ท
วอทซ์ของผู้บริโภคเช่นกัน รวมถึง กัลยลักษณ์ ปานข า และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) พบว่า ปัจจัย
ความง่ายในการใช้งาน คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือความคุ้มค่าของเงิน และคุณภาพของการบริการมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตร Easy Pass ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.1.5 สุนทรียภาพในการออกแบบ (Design Aesthetics) 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามท้ังในงาน

ศิลปะและในธรรมชาติ โดยศึกษาประสบการณ์ คุณค่าความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยว่า อะไร
งาม อะไรไม่งาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ส่วน Nanda, Bos, Kramer, Hay & Ignacz (2008) 
กล่าวว่า สุนทรียศาสตร์ เป็นค ามาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า "สุนทรียะ" แปลว่า ดี งาม สุนทรียศาสตร์จึง
มีความหมายตามรากศัพท์ว่า วิชาที่ว่าด้วยความงาม ค าในภาษากรีกใช้ค าว่า Aisthetics ซึ่งหมายถึง 
การรับรู้ตามความรู้สึก (Sense Perception) เป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแห่งความงาม ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Aesthetics ส่วนในภาษาไทยใช้ค าว่า สุนทรียศาสตร์หรือวิชาศิลปะทั่วไป ดังนั้น จึง
ถือว่า ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรียศาสตร์หรือเม่ือกล่าวถึง สุนทรียศาสตร์เมื่อใดก็มักจะเกี่ยวข้อง
กับงานศิลปะนั่นเอง นอกจากนี้ เมธี ปิลันธนานนท์ (2523) กล่าวว่า สุนทรียะ หมายถึง ความสวย 
ความงามทางภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม ดังนั้น ปรัชญาสุนทรียศาสตร์จึงเก่ียวกับปัญหาของความงาม 
ความสวย โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของศิลปะ และเกี่ยวกับรสนิยมและมาตรฐานของค่านิยมในการตัดสิน
ผลงานทางศิลปะ และสุนทรียภาพ (Aesthetics) เป็นทฤษฎีความงาม ที่มุ่งผลในเรื่องคุณลักษณะที่
จะเป็นของความงาม วิธีที่จะรู้จักความงาม การวิเคราะห์ความงาม และการประเมินผลความงาม  

Barry & Rerup (2006) กล่าวว่า การออกแบบ (Design) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ทางสุนทรียแห่งรสนิยม ทักษะ ประสบการณ์ 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประกอบเข้ากับกระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์ผลงาน และ Nanda, et al. (2008) กล่าวว่า การออกแบบ คือ ศาสตร์แห่งการจัดระบบ
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ การออกแบบจึงกระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ของมนุษย์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เพื่อการด ารงชีวิตให้อยู่รอด และสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึง การออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
และผู้บริโภค เป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในจ านวนมาก จึงผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม
ซึ่งหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย 
โครงสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การซ่อมบ ารุงรักษา และราคาด้วย 
(Barry & Rerup, 2006) นอกจากนี้ หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไป 
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ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้น
เด่นขึ้นมาและน่าสนใจต่อผู้บริโภค โดยมีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Babich, 2018) ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญในด้านคุณค่าทางศิลปะ งานออกแบบที่ดีท าให้ผลิตภัณฑ์ มีความงาม ดึงดูด
ใจ สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้ 
       2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพ่ือน าเข้าสู่ กระบวน การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
       3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย 
       4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกันของบริษัทอ่ืน 
       5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี 
บริษัทจะน าผลก าไรมาลงทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม 
       6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ 

กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ สุนทรียภาพในการออกแบบ จึงหมายถึง การออกแบบ
สวยงาม โดยบริษัทผู้ผลิตแอปเปิ้ล วอทช์มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเรียบง่าย สวยงาม 
ทันสมัยและน่าใช้ อีกท้ังในส่วนการแสดงผลแบบสัมผัสของแอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึง
ความสะดวกในการใช้งาน และเกิดรู้สึกพึงพอใจกับขนาดของจอแสดงผล รวมถึงสีและวัสดุของแอป
เปิ้ล วอทช์  

จากผลการวิจัยในอดีตของ อิสรียาพร พรหมหาญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) พบว่า 
ความดึงดูดใจของตัวเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้าน
คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางการใช้งาน ตามล าดับ ส่วน สุทธิรักษ์ ให้นุช และ
นิตนา ฐานิตธนกร (2563) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ OPPO ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การสื่อสารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ และคุณค่าในการใช้งาน ในขณะที่การออกแบบที่ดึงดูดใจ และภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งก าเนิดสินค้าไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ OPPO ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้Jung, et al. (2016) พบว่า ศิลปะการออกแบบที่สวยงามส่งผลต่อความ
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พึงพอใจและความชื่นชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแบบสวมใส่ (Wearable Technology) 
อีกท้ัง Nanda, et al. (2008) พบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงามน่าใช้ของอุตสาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นทั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมความงามตามแฟชั่นและเป็นอุปกรณ์การสื่อสารไปพร้อมๆ กัน รวมถึง 
ชนินันท์ ทิพย์ธัญญา และนิตนา ฐานิตธนกร (2562) ได้พบว่า ปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพบริการ คุณภาพสินค้า และความสอดคล้องในตนเองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบ
รนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2.1.6 การใส่ใจในสุขภาพ (Health Consciousness)  
Reeder & David (2016) กล่าวว่า ความใส่ใจในสุขภาพ เป็นระดับความกังวลด้านสุขภาพ

ในชีวิตประจ าวันของบุคคล และในปัจจุบันสมาร์ทวอทซ์ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ เนื่องจากสมาร์ทวอทซ์สวมใส่สะดวก เป็นสิ่งที่คุ้นเคยของ
ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบสุขภาพได้อย่างเรียลไทม์ในทุกช่วงเวลาและทุกย่างก้าวของผู้บริโภค 
รวมถึงเก็บข้อมูลสถิติด้านสุขภาพของบุคคลเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับแพทย์ได้ด้วย อีกท้ังเมธินี ทุกข์
จาก และ นิตนา ฐานิตธนกร (2560) กล่าวว่า การใส่ใจในสุขภาพ เป็นการที่บุคคลให้ความส าคัญกับ
สุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง นอกจากนี้ ธีรวัฒน์ ตรีไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2562) กล่าวว่า การใส่ใจในสุขภาพ เป็นความเต็มใจในการที่จะกระท าเพ่ือดูแลและรักษาสุขภาพของ
บุคคล 

กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ การใส่ใจในสุขภาพ หมายถึง การที่ผู้บริโภคคิดว่า การใช้
งานแอปเปิ้ล วอทซ์แล้วท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากข้ึน และช่วยให้
ผู้บริโภคเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะแอปเปิ้ล วอทซ์สามารถแจ้งอาการผิดปกติของ
ร่างกายได้และท าให้ผู้บริโภคสนใจกับผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิด ขึ้นกับสุขภาพของตนเอง 

จากการศึกษาในอดีตของเกอ ซ่ง และ นิตนา ฐานิตธนกร (2561) พบว่า ปัจจัยความใส่ใจใน
สุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเมธินี ทุกข์จาก และ นิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า 
การใส่ใจสุขภาพ ความโปร่งใสด้านราคาที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ
ธีรวัฒน์ ตรีไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร (2562) พบว่า รถพาณิชย์และสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการ
ต่อความตั้งใจซื้ออาหารจากฟู้ดทรัคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนการใส่ใจในสุขภาพ 
พนักงานบริการ และรสชาติของอาหารไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารจากฟู้ดทรัคของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประจักตรา แมนเดลกา และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2561) ทีพ่บว่า ความสะดวกสบาย ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัย
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ภายในที่มีผลกระทบต่อเจตนารมณ์ในการซื้อของผู้บริโภค ส่วนปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ 
การรับรู้คุณภาพ ความใส่ใจต่อสุขภาพ และรสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อเจตนารมณ์ในการซื้อ
อาหารพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง การรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพทีส่่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานของการวิจัยดังนี้  

2.2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.2.2 แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.2.3 ความคุ้มค่าของเงินส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.2.4 สุนทรียภาพในการออกแบบส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.2.5 การใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
2.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 ในการศึกษา การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัย ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

กรอบแนวความความคิดในการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ 

1)  การรับรู้ถึงประโยชน์ จากงานวิจัยเรื่อง The connection and disconnection 
between e-commerce businesses and their customers: Exploring the role of 
engagement, perceived usefulness, and perceived ease-of-use ของ Ashraf, 
Thongpapanl & Spyropoulou (2016)  

2)  แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก จากงานวิจัยเรื่อง Consumer adoption of Mobile 
Social Network Games (M-SNGs) in Saudi Arabia: The role of social influence, hedonic 
motivation and trust ของ Baabdullah (2018) 

การรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก  
(Hedonic Motivation) 

ความคุ้มค่าของเงิน 
(Value for Money) 

ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
Apple Watch  

(Purchase Intention) 

สุนทรียภาพในการออกแบบ 
(Design Aesthetics) 

การใส่ใจในสุขภาพ 
(Health Consciousness) 
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3)  ความคุ้มค่าของเงิน จากงานวิจัยเรื่อง What drives smartwatch purchase 
intention? Perspectives from hardware, software, design, and value ของ Hsiao & Chen 
(2018) 

4)  สุนทรียภาพในการออกแบบ จากงานวิจัยเรื่อง Domain-specific innovativeness 
and new product adoption: A case of wearable devices ของ Jeong, et al. (2017) 

5)  การใส่ใจในสุขภาพ จากงานวิจัยเรื่อง Health at hand: A systematic review of 
smart watch uses for health and wellness ของ Reeder & David (2016) 

และตัวแปรตามคือ ความตั้งใจซื้อ จากงานวิจัยเรื่อง Wearable technology: What 
explains continuance intention in smartwatches? ของ Nascimento, Oliveira & Tam 
(2018) 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 

สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับ ดังนี้ 
 
3.1 ประเภทของงำนวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) ด้วยแบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนงานวิจัยในอดีต
และผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการ
ใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแปรที่
ศึกษา ได้แก่ 
 3.1.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 

3.1.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก ่การรับรู้ประโยชน์ (Perceived  
Usefulness) แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก (Hedonic Motivation) ความคุ้มค่าของเงิน (Value 
for Money) สุนทรียภาพในการออกแบบ (Design Aesthetics) และการใส่ใจในสุขภาพ (Health 
Consciousness) 
 
3.2 ประชำกรและตัวอย่ำง 
 3.2.1 ประชำกรและตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์
แอปเปิ้ล วอทช์  

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ีความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์
แอปเปิ้ล วอทช์ และมาร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2020 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

3.2.2 ขนำดตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่าของ Partial R2 เพ่ือน าไปประมาณค่าของขนาดตัวอย่าง
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่าน



18 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยเป็นจ านวนมากส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้
ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010 และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดย
มีค่า Partial R2 เท่ากับ 0.081679 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0772252 ความน่าจะ

เป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านาย 
เท่ากับ 5 อ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
262 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลส ารองเพ่ิมเติมจ านวน 8 ตัวอย่าง รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 270 
ตัวอย่าง  

3.2.3 กำรสุ่มตัวอย่ำง 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

แจกแบบสอบถาม และท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มาร่วมงาน Thailand 
Mobile Expo 2020 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ (“เจาะโปรโมชั่นเด็ด ‘Mobile Expo 2020’”, 2563) โดยผู้วิจัยได้มีการเจาะจงคัดเลือก
เฉพาะตัวอย่างที่มีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ โดยมีสอบถามตัวอย่างเบื้องต้นเพ่ือให้ได้
ตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้ค าถามคัดกรองตัวอย่าง (Screening Question) ว่า 
“ท่านมีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ หรือไม”่ หากตอบว่า “สนใจ” ผู้วิจัยจึงขอ
ความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนครบจ านวน 270 ตัวอย่าง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.3.1 องค์ประกอบของแบบสอบถำม 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 
ตรวจสอบเนื้อหาของค าถามและทดสอบแบบสอบถามเพ่ือหาความเชื่อมั่นของค าถาม เพ่ือพิจารณา
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจต่อค าถามในแบบสอบถามตรงกัน และมีเนื้อหาครบถ้วนที่จะใช้
สอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structure-
undisguised Questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิด (ดังแสดงในภาคผนวก ก) และได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลหรอืข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความสนใจในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ และเหตุผลหลักที่ท าให้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ มี
ลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดที่ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal) และมาตรวัด
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จัดล าดับ (Ordinal) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นตัวตนของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพ มีลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบ
ปลายปิดที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีตัวเลือกท่ีแบ่งเป็นระดับและได้ให้
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุด มีจ านวน
ทั้งสิ้น 24 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ มีลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดที่
ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค โดยมีตัวเลือกท่ีแบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ 1 
หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าที่มากที่สุด มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ข้อ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ดังนี้  

- กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถาม
ที่ได้มีการสร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน
และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา ทั้งนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1) คุณชยพล ยินดีโชติ  ต าแหน่งผู้จัดการเจมาร์ท สาขาโลตัส หลักสี่   
2) คุณสิริวรรณ สิทธิ์ตระกูล ต าแหน่งผู้จัดการร้านทรีโมบายชอป  
3) คุณวรัมพร คูหาชัย  ต าแหน่งผู้จัดการร้านไทยโมบายเอาท์เล็ต   

- กำรตรวจสอบควำมเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ เพ่ือให้
แน่ใจว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ รวมทั้ง
ข้อค าถามมีความเที่ยงตรงทางสถิติวิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ จ านวน 40 ตัวอย่าง 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้สถิติ และพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1: ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 

(n=40) 
ข้อ 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(n=270) 

การรับรู้ประโยชน์  
แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก  
ความคุ้มค่าของเงิน  
สุนทรียภาพในการออกแบบ  
การใส่ใจในสุขภาพ 
ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

0.878 
0.720 
0.863 
0.815 
0.724 
0.912 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

0.886 
0.799 
0.831 
0.799 
0.771 
0.821 

รวม 24 0.896 24 0.934 

 

 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าระหว่าง 0 <α< 1 ผลจาก
การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ทดลอง (Pilot Test) จ านวน 40 ตัวอย่าง มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้านเท่ากับ 
0.724-0.912 และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 270 ชุด ค าถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 
0.771 – 0.886 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม
เกณฑ ์(Nunnally, 1978) 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

3.4.1 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่งได้น าไปใช้เพ่ือ
อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในแบบสอบถาม ซึ่งค่าสถิติเชิงพรรณนาที่น ามาใช้จะเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้อมูลในแต่ละส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และ
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากที่สุด ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) และมาตรวัดจัดล าดับ (Ordinal Scales) วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวน 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการตระหนักรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ส่วนที่ 3 ความตั้งใจซ้ือแอปเปิ้ล วอทช์ ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval) วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.4.2 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics Analysis) เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพ กับตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตาม (Y) จ านวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เป็นเทคนิคทางสถิติที่อาศัย
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการท านาย โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถ
ท านายอีกตัวแปรหนึ่งได้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ คือ  Ý = b0 + 
b1X1 + b2X2 +…+ bkXk 

 เมื่อ Ý  คือ คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม Y 
  b0 คือ ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
                     b1,…,bk คือ น้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ

ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามล าดับ 
  X0,…,Xk คือ คะแนนตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k 
  k คือ จ านวนตัวแปรอิสระ 

 



บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 

สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในบทนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและผลการทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.92 มีแหล่งที่ผู้บริโภคมีความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอป
เปิ้ล วอทช์มากท่ีสุด คือ ไอสตูดิโอ (iStudio) จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และเหตุผลหลักที่
ท าให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซ้ือแอปเปิ้ล วอทช์ คือ ความสามารถของสินค้า จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.3 ดังแสดงในตาราง 4.1 

 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 270) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ ชาย 121 44.8 
 หญิง 149 55.2 
อายุ ต่ ากว่า 21 ปี 72 26.7 
 21 - 30 ปี 86 31.9 
 31 - 40 ปี 38 14.1 
 41 - 50 ปี 34 12.6 
 51 – 60 ปี 29 10.7 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 270) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ 61 ปี ขึ้นไป 7 2.6 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี  14 5.2 
 ปริญญาตรี 193 71.5 
 สูงกว่าปริญญาตรี 63 23.3 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,001 บาท 74 27.4 
 15,001-30,000 บาท 86 31.9 
 30,001-45,000 บาท 64 23.7 
 45,001-60,000 บาท 39 14.4 
 60,001 บาท ขึ้นไป 7 2.6 
อาชีพ นักศึกษา 41 15.2 
 พนักงานบริษัทเอกชน 94 34.8 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 62 23.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 70 25.9 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน    3 1.1 
 อ่ืนๆ    0  0 
แหล่งที่ท่านมีความสนใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอป
เปิ้ล วอทช์มากท่ีสุด 

เว็บไซต์ (Apple Thailand) 23 8.5 

แอปเปิ้ล สโตร์ (Apple Store) 72 26.7 

ไอ สตูดิโอ (iStudio) 117 43.3 
ร้านค้าทั่วไปในห้างสรรพสินค้า 30 11.1 

ผู้ให้บริการเครือข่าย 22 8.1 

อ่ืนๆ 6 2.2 
เหตุผลหลักที่ท าให้ผู้บริโภค
สนใจเลือกซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 

ตราสินค้า 30 11.1 

ตามกระแส 55 20.4 
เพ่ือน/คนรู้จักแนะน า 59 21.9 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 270) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เหตุผลหลักที่ท าให้ผู้บริโภค
สนใจเลือกซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 

สินค้ามีความคุ้มค่า 28 10.4 
ความสามารถของสินค้า 98 36.3 

อ่ืนๆ  0 0 

 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์และมีความความของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

Sig.   หมายถึง ระดับนัยส าคัญ 
R2    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
S.E.   หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
b        หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูป 

คะแนนดิบ 
ß   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
Tolerance  หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 

          VIF   หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที่ 4.2: การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ 
แอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัย �̅� S.D. 
ความต้ังใจซ้ือแอปเปิ้ล วอทช์ 

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี - - .175 .283 - .617 .538 - - 
การรับรูป้ระโยชน ์ 3.649 .685 .421 .056 .362 7.495 .000* .829 1.206 
แรงจูงใจด้านอารมณ์
ความรูส้ึก 

3.753 .589 .029 .056 .023 .509 .611 .931 1.075 

ความคุ้มค่าของเงิน  3.779 .557 -.025 .063 -.025 -.404 .687 .523 1.910 
สุนทรียภาพในการ
ออกแบบ  

3.628 .662 .163 .069 .147 2.356 .019* .499 2.003 

การใส่ใจในสุขภาพ 3.693 .618 .441 .065 .392 6.789 .000* .581 1.721 

R2 = .489, F= 50.525, *p<0.05          
 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (Sig. 
= .007) สุนทรียภาพในการออกแบบ (Sig. = .019) และการใส่ใจในสุขภาพ (Sig. = .000)  โดยการ
ใส่ใจในสุขภาพ (ß = .392) สง่ผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (ß = .362) และสุนทรียภาพในการออกแบบ (ß = 
.147) ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก (Sig. = 0.611) และความคุ้มค่าของเงิน (Sig. 
= 0.687) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การก าหนด R2 =.489 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจใน
สุขภาพ สามารถพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 48.9 ที่เหลืออีกร้อยละ 51.1 เป็นผลสืบเนื่องจากตัวแปรอื่นท่ี
ไม่ได้น ามาศึกษา 
 เมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ท าให้เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยที่ว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวต้องเป็นอิสระกันไม่เป็นจริง จึงท าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า Multicollinearity ซ่ึงการเกิด
ปัญหา Multicollinearity จะท าให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไป เมื่อมีตัวแปรอิสระในสมการ
เพ่ิมข้ึน และท าให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับที่ควรจะเป็น (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554) ดังนั้น ก่อนน าตัวแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียด
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อนว่า แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยการตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

ทั้งนี้ ค่า Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรเป็น
อิสระจากกัน แต่ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ
อ่ืนๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ .499-
.931 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า คือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
กัน และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า 
VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง  (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 
2013, p.590) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.075–2.003 ซึ่งจึงไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส าคัญ .05 เพ่ือทดสอบค่าทางสถิติของค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (X1) แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก 
(X2)  ความคุ้มค่าของเงิน (X3) สุนทรียภาพในการออกแบบ (X4) และการใส่ใจในสุขภาพ (X5) ที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Y) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบเพื่อ
ท านายความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ดังนี้  

Ý (ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์) = .175 + .441 (การใส่ใจในสุขภาพ) + .421 (การรับรู้
ประโยชน์)  +.163 (สุนทรียภาพในการออกแบบ)  

จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (b) ของการใส่ใจในสุขภาพ
เท่ากับ .441 การรับรู้ประโยชน์เท่ากับ .421 และสุนทรียภาพในการออกแบบเท่ากับ .163 ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นบวก ถือว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความตั้งใจซ้ือแอปเปิ้ล วอทช์ในทิศทาง
เดียวกัน  โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

หากเพ่ิมปัจจัยการใส่ใจในสุขภาพ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ความตั้งใจซื้อแอป
เปิ้ล วอทช์จะเพ่ิมข้ึนเป็น .441 หน่วย  

หากเพ่ิมปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ความตั้งใจซ้ือแอปเปิ้ล 
วอทช์จะเพ่ิมข้ึนเป็น .421 หน่วย  

และหากเพ่ิมปัจจัยสุนทรียภาพในการออกแบบ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ความ
ตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์จะเพ่ิมข้ึนเป็น .163441 หน่วย ซึ่งผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปดังภาพที่ 4.1 
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การรับรู้ประโยชน์ (Perceived  
Usefulness) (ß = .362, Sig. = .000*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก (Hedonic 
Motivation) (ß = .023, Sig. = .611) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05        
 
 
 
จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจ

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ดังแสดงในตารางที่ 4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง ส่งผล/มีผล/มีอิทธิพล 

หมายถึง ไม่ส่งผล/ไม่มีผล/ไม่มี
อิทธิพล 

 
 

ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money)          
(ß = -.025, Sig. = .687) 

ความตั้งใจซื้อ 
แอปเปิ้ล วอทช์  
(Apple Watch 

Purchase Intention) 
สุนทรียภาพในการออกแบบ (Design 
Aesthetics) (ß = .147, Sig. = .019*) 

การใส่ใจในสุขภาพ (Health 
Consciousness) (ß = .392, Sig. = .000*) 
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ตารางที่ 4.3: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก 
ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ความคุ้มค่าของเงินส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. สุนทรียภาพในการออกแบบส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

5. การใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก 

ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอป
เปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครทีม่ีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 
270 คน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics Version 20.0 สถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีแหล่งที่ผู้บริโภคมีความสนใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
แอปเปิ้ล วอทช์มากท่ีสุด คือ ไอสตูดิโอ (iStudio) และเหตุผลหลักท่ีท าให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซ้ือแอป
เปิ้ล วอทช์ คือ ความสามารถของสินค้า  

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพ  โดยการใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
แอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และ
สุนทรียภาพในการออกแบบ ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก และความคุ้มค่าของเงิน
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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5.2 การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้รวดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของรวมถึงช่วยให้ผู้สวมใส่สนุกกับการออกก าลังกายได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานฟังก์ชั่นด้านสุขภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ashraf, Thongpapanl & Spyropoulou (2016) พบว่า ความตั้งใจซื้อ
และการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคถูกก าหนดโดยประสบการณ์ในการชอปปิง ทั้งทางด้าน
ความรู้สึกและด้านการใช้งาน ความผูกพัน การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน ซึ่งเป็นกลไกท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค และ Choi & Kim (2016) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีส่ามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทวอซท์ของผู้บริโภคเกาหลี รวมถึงการศึกษาของ ณัฏฐนันท์  
พิธิวัตโชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน
ประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึกไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะยังไม่เคยใช้งานแอปเปิ้ล วอทซ์มาก่อนจึงยังไม่สามารถสัมผัส
ถึงความรู้สึกสนุกสนานหรือเพลิดเพลินที่ได้จากการใช้งานแอปเปิ้ล วอทซ์ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ  
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Vieira, et al. (2018) ที่กล่าวว่า ในบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก 
เป็นความสนุกหรือความเพลิดเพลินที่เป็นผลมาจากการใช้งานเทคโนโลยี ผลการศึกษาในครั้งนี้ 
ขัดแย้งกับ Chiu, et al. (2014) ที่พบว่า ทั้งคุณค่าในการใช้งานและด้านอารมณ์ความรู้สึกมีผล
โดยตรงต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคในช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผู้บริโภค 
(B2C)  รวมถึงการศึกษาของ พรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ซ่ึงพบว่า การรับรู้
ความง่ายต่อการใช้ แรงจูงใจทางอารมณ์  อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย  

สมมติฐานที่ 3 ความคุ้มค่าของเงินส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคุ้มคา่ของเงินไมส่่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะมีความคิดเห็นว่า นาฬิกาแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) มีราคาท่ี
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์แบรนด์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์อาจจะเป็นภาระให้แก่ผู้บริโภค ผลการศึกษาในครั้งนี้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาวิจัยในอดีตของ 
ปพน เลิศชาครและนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัยคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านคุณภาพของ     
ขอมูลด้านคุณภาพของการบริการ และปัจจัยการรับรู้ถึงคุณค่าหรือความคุ้มค่าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย อีกทั้งยังขัดแย้งกับ Hsiao & Chen (2018) พบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้ความคุ้มค่าของเงินและความคุ้มค่าด้านอารมณ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทวอทซ์ของ
ผู้บริโภค รวมถึง กัลยลักษณ์ ปานข า และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) พบว่า ปัจจัยความง่ายในการใช้
งาน คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือความคุ้มค่าของเงิน และคุณภาพของการบริการมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการบัตร Easy Pass ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 สุนทรียภาพในการออกแบบส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สุนทรียภาพในการออกแบบส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ     
แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า บริษัทผู้ผลิตแอปเปิ้ล วอทช์มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเรียบง่าย สวยงาม ทันสมัยและน่าใช้ อีกท้ังในส่วนการแสดงผลแบบสัมผัสของ
แอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความสะดวกในการใช้งาน และเกิดรู้สึกพึงพอใจกับขนาดของ
จอแสดงผล สีและวัสดุของแอปเปิ้ล วอทช์ ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิจัยของ อิสรียาพร 
พรหมหาญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ทีพ่บว่า ความดึงดูดใจของตัวเลือก การออกแบบ
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เฟอร์นิเจอร์  คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ Jung, et al. (2016) พบว่า ศิลปะการ
ออกแบบที่สวยงามส่งผลต่อความพึงพอใจและความชื่นชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแบบ
สวมใส่ (Wearable Technology) อีกท้ัง Nanda, et al. (2008) พบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สวยงามน่าใช้ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้บริโภคเห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นทั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมความงามตามแฟชั่นและเป็นอุปกรณ์
การสื่อสารไปพร้อมๆ กัน แต่การศึกษาครั้งนี้ ขัดแย้งกับข้อค้นพบของ สุทธิรักษ์ ให้นุช และนิตนา   
ฐานิตธนกร (2563) ทีพ่บว่า การออกแบบที่ดึงดูดใจ และภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ OPPO ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 การใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความเห็นว่า การใช้งานแอปเปิ้ล วอทซ์จะท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองมากข้ึนและช่วยให้ผู้บริโภคเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเองดียิ่งขึ้น ผล
การศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานของ เกอ ซ่ง และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ทีพ่บว่า ปัจจัยความ
ใส่ใจในสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง เมธินี ทุกข์จาก และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2560) ทีพ่บว่า การใส่ใจสุขภาพและความโปร่งใสด้านราคาส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเวย์โปรตีนของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร  

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล 
วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจสมาร์ท วอทช์หรือแอปเปิ้ล วอทซ์ ควรเน้นให้ความส าคัญในการท าการสื่อสารการตลาดให้
กลุ่มผู้บริโภคท่ีเอาใจใส่สุขภาพได้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีด้านการใช้งานฟังก์ชั่นด้านสุขภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมาร์ท วอทช์ แล้วจะท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากข้ึน ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สวมใส่สามารถเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภค
สนุกกับการออกก าลังกายได้มากยิ่งข้ึน เพราะสมาร์ท วอทช์สามารถแจ้งอัตราการเต้นของหัวใจ 



33 

จ านวนก้าวเท้าของการเดินหรือวิ่ง รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายได้ จึงท าให้ผู้สวมใส่สนใจกับ
ผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเอง และท าให้ผู้บริโภคเหล่านี้เกิดความสนใจหรือความตั้งใจ
ซื้ออันจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุดนั่นเอง 
 ปัจจัยรองอันดับสอง คือ การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
รับรู้ประโยชน์ของการใช้งานแอปเปิ้ล วอทซ์ โดยด าเนินการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใน
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงประโยชน์จากการใช้งานแอปเปิ้ล วอทช์
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้รวดเร็วขึ้น เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมหรือการท างานให้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้การรับรู้ถึง
ประโยชน์ จะเป็นปัจจัยที่ใช้ท านายพฤติกรรมความตั้งใจซื้อของบุคคล ท าให้นักการตลาดหรือ
ผู้ประกอบการสามารถพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค รวมถึงสามารถวางแผนกลยุทธ์
ด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยรองอันดับสาม คือ สุนทรียภาพในการออกแบบส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้นให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการออกแบบแอปเปิ้ล วอทช์ให้มีความเรียบง่าย สวยงาม ทันสมัยและน่าใช้ อีกทั้งในส่วนการ
แสดงผลแบบสัมผัสของแอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความสะดวกในการใช้งาน และเกิดรู้สึก
พึงพอใจกับขนาดของจอแสดงผล รวมถึงใช้วัสดุที่มีความทนทานและปลอดภัย เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค 
จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ และเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้มียอดขาย
สูงสามารถแข่งขันทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของบริษัทอ่ืน 

        
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน 
สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple 
Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถ
ขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.4.1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคท่ัวที่มีความสนใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจ นักวิจัย หรือนักวิชาการควรศึกษาเชิงลึกโดยเจาะจงเลือกกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้รักสุขภาพได้มากยิ่งข้ึน 
เพราะเปน็กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีจ านวนมากอีกท้ังยังมีอ านาจในการซื้อ 
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 5.4.2 ผู้วิจัยหรือนักวิชาการควรศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึกและ
ความคุ้มค่าของเงินไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึง
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคยุคใหม่ เนื่องจากผลการศึกษาในอดีตพบว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อ ดังนั้น การศึกษาเชิงลึกในประเด็นดังกล่าวจะสามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้จากการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
 5.4.3 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่น ามาศึกษา
ที่มีต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก: แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม  
เรื่อง การรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้านความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพ 

การออกแบบ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์  
(Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ แรงจูงใจด้าน
ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพการออกแบบ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยวิชาการเท่านั้น ทางผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา เพ่ือความ
สมบูรณ์ของผลการวิจัย ซึ่งข้อมูลนี้ถือเป็นความลับจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลเป็นอันขาด 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการกรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ค าถามคัดกรองคุณสมบัติ 
1. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล ใช่หรือไม่ 
  1. ใช่      2. ไมใ่ช่ (จบการตอบแบบสอบถาม) 
2. ท่านมีความสนใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ใช่หรือไม่ 

 1. ใช่      2. ไมใ่ช่ (จบการตอบแบบสอบถาม)  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 
ตัวเลือก) 
1. เพศ 
  1. ชาย     2. หญิง 
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2. อายุ 
  1. ต่ ากว่า 21 ปี    2. 21 - 30 ปี    

 3. 31 - 40 ปี    4. 41 - 50 ปี   
 5. 51 - 60 ปี    5. 61 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
  1. ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   2. ระดับปริญญาตรี   

 3. สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1. ต่ ากว่า 15,001 บาท   2. 15,001 - 30,000 บาท  

 3. 30,001– 45,000 บาท   4. 45,001 - 60,000 บาท  
 5. 60,001 บาท ขึ้นไป  

5. อาชีพ 
  1. นักศึกษา     2. พนักงานบริษัทเอกชน  

 3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4. ธุรกิจส่วนตัว  
 5. แม่บ้าน/พ่อบ้าน    6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

6. ท่านมีความสนใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) จากแหล่งใดมากที่สุด 
  1. เว็บไซต์ (Apple Thailand)  2. แอปเปิ้ล สโตร์ (Apple Store)  

 3. ไอ สตูดิโอ (iStudio)   4. ร้านค้าทั่วไปในห้างสรรพสินค้า 
 5. ผู้ให้บริการเครือข่าย   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

7. เหตุผลหลักที่ท าให้ท่านสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) คือ ข้อใด  
  1. ตราสินค้า            2. ตามกระแสนิยม 

 3. เพ่ือน/คนรู้จักแนะน า   4. สินค้ามีความคุ้มค่า  
 5. ความสามารถของสินค้า   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 
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ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดของท่านมากท่ีสุดเพียง
ช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย          เห็นด้วย 
มากที่สุด         น้อยที่สุด 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 

1. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) มีประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

5 4 3 2 1 

2. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ จะช่วยให้ท่านสามารถท าสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้รวดเร็วขึ้น 

5 4 3 2 1 

3. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
ท่าน  

5 4 3 2 1 

4. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ จะช่วยให้ท่านสนุกกับการออกก าลังกายได้
มากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานฟังก์ชั่นด้านสุขภาพ 

5 4 3 2 1 

แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก (Hedonic Motivation: HM) 

5. คุณสมบัติของแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ท าให้ท่านรู้สึกได้ถึง
ความสนุกสนานหากท่านได้ใช้งาน 

5 4 3 2 1 

6. การโฆษณาแอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ท่านรู้สึกได้ถึงความน่าสนใจในการ
ใช้งาน 

5 4 3 2 1 

7. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ท่านรู้สึกถึงความเพลิดเพลิน หาก
ท่านได้ใช้งาน 

5 4 3 2 1 

8. การโฆษณาคุณสมบัติด้านการสื่อสารและการดูแลสุขภาพในการออก
ก าลังกายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ท่านเกิดทัศนคติท่ีดีต่อแอปเปิ้ล 
วอทช์  

5 4 3 2 1 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย          เห็นด้วย 
มากที่สุด         น้อยที่สุด 

ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money: VM) 

9. ท่านรู้สึกว่า นาฬิกาแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) มีราคาท่ี
เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์แบรนด์อ่ืนๆ 

5 4 3 2 1 

10. ท่านรู้สึกว่า นาฬิกาแอปเปิ้ล วอทช์ มีราคาท่ีสมเหตุสมผล 5 4 3 2 1 
11. ท่านรู้สึกว่า นาฬิกาแอปเปิ้ล วอทช์ มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 5 4 3 2 1 

12. ท่านรู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ ไม่เป็นภาระให้แก่
ท่าน 

5 4 3 2 1 

สุนทรียภาพการออกแบบ (Design Aesthetics: AES) 

13. การแสดงผลแบบสัมผัสของแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ท าให้
ท่านรู้สึกถึงความสะดวกในการใช้งาน 

5 4 3 2 1 

14. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับขนาดของจอแสดงผลแอปเปิ้ล วอทช์  5 4 3 2 1 
15. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสีและวัสดุของแอปเปิ้ล วอทช์  5 4 3 2 1 

16. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับการออกแบบที่เรียบง่ายของแอปเปิ้ล วอทช์  5 4 3 2 1 

การตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (Health Consciousness: HC) 
17. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ท าให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับ

สุขภาพของท่าน 
5 4 3 2 1 

18. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ สามารถแจ้งอาการผิดปกติของร่างกายได้ 5 4 3 2 1 

19. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ ช่วยให้ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพของท่าน 5 4 3 2 1 

20. ท่านคิดว่า แอปเปิ้ล วอทช์ ท าให้ท่านสนใจกับผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับสุขภาพของท่าน  

5 4 3 2 1 
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ตอนที่ 3 ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ลวอช (Apple Watch) 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดของท่านมากท่ีสุดเพียง
ช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) 
 (Purchase Intention: PI) 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย           เห็นด้วย 
มากที่สุด          น้อยที่สุด 

21. ท่านคิดว่า ท่านมีสถานะทางการเงินที่สามารถซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
(Apple Watch) 

5 4 3 2 1 

22. ท่านมีความตั้งใจที่จะซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 5 4 3 2 1 

23. ท่านมีความปรารถนาที่จะใช้แอปเปิ้ล วอทช์  5 4 3 2 1 

24. ท่านรู้สึกดีเม่ือได้ทดลองสวมใส่แอปเปิ้ล วอทช์  5 4 3 2 1 

 
** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
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ภาคผนวก ข:  
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย 
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามงานวิจัย  
 
เรียน คุณวรัมพร คูหาชัย 
       ผู้จัดการร้านไทยโมบายเอาท์เล็ต   
 

ดิฉันนางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
 )Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ดิฉันได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงทางด้านสมาร์ท วอทซ์ ดังนั้น ดิฉันจึงใคร่ของความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหา
และความเหมาะสมของค าถามในแบบสอบถามงานวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามที่
แนบมาเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ดิฉันใคร่ของความกรุณาให้ท่านลงนามรับรองการพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบถามและลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

           ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
      ลงชื่อ .........................................  

   (นางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม) 
 
    รับรองผลการพิจารณาแบบสอบถาม 
       
ผู้ทรงคุณวุฒิ .............................................. 
            (คุณวรัมพร คูหาชัย)    
   ผู้จัดการร้านไทยโมบายเอาท์เล็ต   
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามงานวิจัย  
 
เรียน คุณสิริวรรณ สิทธิ์ตระกูล 
       ผู้จัดการร้านทรีโมบายชอป 
 

ดิฉันนางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
 )Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ดิฉันได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงทางด้านสมาร์ท วอทซ์ ดังนั้น ดิฉันจึงใคร่ของความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหา
และความเหมาะสมของค าถามในแบบสอบถามงานวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามที่
แนบมาเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ดิฉันใคร่ของความกรุณาให้ท่านลงนามรับรองการพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบถามและลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

           ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
      ลงชื่อ .........................................  

   (นางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม) 
 
    รับรองผลการพิจารณาแบบสอบถาม 
       
ผู้ทรงคุณวุฒิ .............................................. 
            (คุณสิริวรรณ สิทธิ์ตระกูล)    
           ผู้จัดการร้านทรีโมบายชอป 
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามงานวิจัย  
 
เรียน คุณชยพล ยินดีโชติ 
       ผู้จัดการเจมาร์ท สาขาโลตัส หลักสี่  
 

ดิฉันนางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่า
ของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ 
 )Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ดิฉันได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงทางด้านสมาร์ท วอทซ์ ดังนั้น ดิฉันจึงใคร่ของความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหา
และความเหมาะสมของค าถามในแบบสอบถามงานวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามที่
แนบมาเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ดิฉันใคร่ของความกรุณาให้ท่านลงนามรับรองการพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบถามและลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

           ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
      ลงชื่อ .........................................  

   (นางสาวจรรยา ฉลาดแย้ม) 
 
    รับรองผลการพิจารณาแบบสอบถาม 
       
ผู้ทรงคุณวุฒิ .............................................. 
            (คุณชยพล ยินดีโชติ)    
   ผู้จัดการเจมาร์ท สาขาโลตัส หลักสี่   
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