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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ 3.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นโรค Covid-19   ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน จากผูบ้ริโภคสินคา้ Smart Home ในกรุงเทพ ใชว้ิธีการ

สุ่มอยา่งง่ายโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ Independent – Sample T 

Test  แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  

ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน อาชีพ และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั 2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมแตกต่างกนั และ 3. ปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ดา้นทศันคติต่อโรคCovid-19 และการปฏิบติัตนในสถานการณ์

ช่วงโรค Covid-19 มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภค 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง รองรับสังคมผูสู้งอายใุห้มากยิง่ข้ึน รวมทั้ง ปัจจยั

ทางสังคม ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้าน ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี ปัจจยัดา้นทศันคติต่อ

เทคโนโลย ีและ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้าน 
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ABSTRACT 

The purposes  of  this  study  were  as  follows: 1.to study the factors affecting the decision to buy Smart 

Home products of consumers in Bangkok; 2. to study the factors affecting the decision to buy Smart Home products 

of consumers in Bangkok. Classified by demographic factors; and 3. to study the factors of Covid-19 disease affecting 

the decision to buy Smart Home products of consumers in Bangkok. 

A sample of 400 people were drawn from consumers of Smart Home products in Bangkok by using a 

simple random method. By using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested using the Independent - Sample T Test, 

the One-Way ANOVA. If the differences were found, they were compared in pairs. By means of LSD and multiple 

regression statistics 

The results of the study were as follows : 1. Consumers in Bangkok that have personal factors  gender, 

age, average monthly income, occupation and housing characteristics Different Make the decision to buy Smart Home 

products of consumers in Bangkok as a whole not different., 2. Consumers in Bangkok with different personal factors 

in education. Causing the decision making process of purchasing Smart Home products among consumers in Bangkok 

as a whole differently, and 3. Covid-19 disease factor, attitude towards Covid-19 disease And how practice in Covid-

19's disease affects the decision making process of consumers' Smart Home products. 

It was recommended that should study other variables that are consistent And to support the aging 

society, including social factors Cognitive factors regarding use Technology acceptance factor Attitude factors 

towards technology and usage behavior factors. 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งมากเน่ืองจากเทคโนโลยี

เหล่านั้นแทรกซึมอยูใ่นทุกการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ เพราะมนุษยมี์การพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายต่อ

การดาํรงชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพ้ืนฐานการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่น

มาสมาร์ทโฟนไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเราเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยหีลายๆอยา่งถูกพฒันาใหเ้ขา้มาอยู่

ใกลต้วัเรามากยิง่ข้ึน โดยท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัของเรา ตั้งแต่ต่ืนนอน ใชใ้นการเดินทาง การทาํงาน 

หรือแมแ้ต่ระหว่างการนอนพกัผอ่น ก็ยงัมีการใชง้านสมาร์ทโฟนเป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ยทั้งส้ิน ไม่มากก็นอ้ย และ

ในขณะน้ีประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ยคุ 5G คือ Generation 5 หรือรุ่นท่ี 5 ของการส่ือสารท่ีอนาคตมนัจะไม่ใช่แค่มือถือ

แลว้แต่เป็นอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเช่ือมอินเตอร์เน็ตได ้(Internet of Things หรือ IoT) 

ซ่ึงหน่ึงในเทคโนโลยดีงักล่าวคือ Smart Home ท่ีจะเขา้มาทาํให้ชีวติของเราง่าย สะดวก และปลอดภยั

มากยิง่ข้ึน สาํหรับมนุษยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั เทคโนโลยนีั้นคืออุปกรณ์ท่ีจะเขา้มาช่วยควบคุมดูแลบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัของ

มนุษยผ์า่นการควบคุมโดยผูใ้ชง้านเองหรือระบบท่ีตั้งไวล่้วงหนา้แลว้ Smart Home คือ บา้นอจัฉริยะ ซ่ึงในการท่ีจะทาํ

ให้เกิดเป็น Smart Home ไดน้ั้นตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ส่วนดว้ยกนั เร่ิมจาก อุปกรณ์อจัฉริยะ หรือเรียกว่า Smart Device 

โดยท่ีอุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งสามารถเช่ือมต่อ และสามารถทาํงานร่วมกนัไดภ้ายในบา้นของเรา เช่ือมโยงผา่นเครือข่าย

ท่ีเอาไวส่ื้อสารกนัเองภายในอุปกรณ์ทั้งหรือเรียกว่า Smart Home Network และส่ิงสุดทา้ยคือตวัควบคุมการทาํงาน

ทั้งหมดของอุปกรณ์อจัฉริยะภายในบา้นเรา จะเรียกวา่เป็นสมองของบา้นเราก็ได ้เราสามารถควบคุมบา้นของเราไดใ้น

แบบท่ีเราตอ้งการโดย Smart Home คือ การรวมโครงข่ายการส่ือสาร (communication network) ของท่ีอยูอ่าศยัรวมเขา้

ดว้ยกนัเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การบริการ การตรวจตราดูแล รวมทั้งสามารถเขา้ถึงการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้ 

โดยการควบคุมอาจหมายถึงการควบคุมทั้งท่ีเกิดจากทั้งภายในท่ีอยูอ่าศยัเองหรือถูกควบคุมจากภายนอกก็ได ้ โดยผูอ้ยู่

อาศยัสามารถปรับเปล่ียนฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของบา้นให้ตอบสนองความตอ้งการของตนไดด้ว้ยตวัของผูอ้ยูอ่าศยัเอง 

อุปกรณ์ประเภทน้ีจะเขา้มาช่วยทาํงานแทนเราในกรณีท่ีเราตอ้งการให้บา้นฉลาดข้ึน เป็นการสั่งงานจากทางไกลได ้

เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ทั้งหมดผา่นแอปพลิเคชัน่ภายใน

โทรศพัทมื์อถือของเรา อาทิเช่น การสั่งให้ประตูร้ัวเปิดหรือปิด สั่งเปิด-ปิดไฟหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆภายในบา้น   

และในปัจจุบนัสังคมไทยกาํลงัจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายภุายในระยะเวลาอีกไม่ก่ีปีต่อจากน้ี และดว้ย

อตัราการเกิดของโลกท่ีลดลงในทุกปี ทาํให้ภายในอนาคต จะมีจาํนวนผูสู้งอายมุากข้ึน อุปกรณ์ Smart Home นั้น

สามารถทาํให้เกิดอุปกรณ์ท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายไุดอี้กมากมาย ระบบสาํหรับดูแลผูสู้งอาย ุ

Elderly Care ออกแบบมาสาํหรับให้ลูกหลานหรือตวัผูสู้งอายเุอง ไดใ้ชง้านควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบา้นไดอ้ยา่ง

อตัโนมติั อุดช่องว่างการหลงลืม อาํนวยความสะดวก ช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการใชชี้วิตภายในบา้นไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความปลอดภยั และยงัช่วยให้ลูกหลานติดตามความเป็นไปภายในบา้นไดด้ว้ย เม่ือเกิดเหตุ

สุดวิสัย จะไดท้าํการเขา้ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

อีกทั้งปัจจุบนัทัว่ทั้งโลกประสบปัญหาจากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือท่ีเรียกว่าโรคCovid-19 แพร่

ระบาดอยา่งรุนแรง จึงทาํให้หลายๆประเทศมีมาตรการท่ีออกมาเพ่ีอหยดุย ั้งการระบาดของโรคCovid-19 รวมทั้ง

ประเทศไทยดว้ย  การสัมผสัถือเป็นปัจจยัหลกัในการแพร่ระบาดของเช้ือได ้ เน่ืองจากเรานาํมือไปสมัผสักบัพ้ืนผวิ

ต่างๆ แลว้ไม่ไดมี้การลา้งมือทุกคร้ัง หรือลา้งไม่สะอาด ก่อนมาสัมผสักบัใบหนา้เรา บริเวณ ตา จมูก และปาก ทาํให้

เช้ือเขา้สู่ร่างกายโดยง่าย ดงันั้นหากเราลดการสัมผสัได ้ก็จะลดโอกาสท่ีจะไดรั้บโรคCovid-19 และลดโอกาสการเป็น
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โรคCovid-19 ไดอี้กดว้ย อุปกรณ์ Smart Home เขา้มาช่วยในการท่ีเราจะลดโอกาสเจอกบับุคคลอ่ืนโดยตรง ลดการ

สัมผสั ลดโอกาสการติดโรค Covid-19  หรือแมก้ระทัง่การดูแลท่ีพกัอาศยัของเราในช่วงเวลาท่ีเราไม่ไดอ้ยูดู่แลดว้ย

ตนเอง  

โดยทางธนาคารไทยพาณิชย ์ โดย EIC (Economic Intelligence Center) (2019) ไดใ้ห้ขอ้มูลไวว้่าตลาด

ของ Smart Home มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนอีกเท่าตวั โดยให้ขอ้มูลตามการประเมินของ IDC ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยัดา้น

การตลาดของสหรัฐฯ ระบุว่า หากประเมินในเชิงมูลค่าตลาดของ Smart Home ทัว่โลก ซ่ึงจดัทาํโดย A.T. Kearney 

คาดการณ์ไวว้่า ในปี 2025 ตลาด Smart Home จะมีขนาดกว่า 2.63 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยท่ีตลาด Smart Home 

ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยูใ่น 2 หมวดหลกั คือ อุปกรณ์ท่ีเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชชี้วิต และอุปกรณ์ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจในประเด็นการเติบโตของธุรกิจ Smart Home ว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสนใจ หรือมีปัจจยัใดท่ีเป็นผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home  อีกทั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด

ของโรคCovid-19  จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home หรือไม่ โดยทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั จะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาผลท่ีเกิดจากโรคCovid-19  ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล

เบ้ืองตน้ ให้เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั Smart Home สามารถนาํไปพฒันาวางแผนการดาํเนินธุรกิจ

ให้ไดมี้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดข้ยายตลาดสินคา้ Smart Home ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นโรค Covid-19   ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวิจยัไวต้ามหัวขอ้ดงัน้ี 

ขอบเขตประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ Smart Home ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดก้าํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ไดคื้อ 5%  โดยใชก้ารคาํนวณตามสูตรของ Yamane (1973) โดยขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ 400 คน  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นโรคCovid-19   

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตระยะเวลา การดาํเนินการศึกษาวจิยัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 05 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 

2563 

 

สมมตฐิานของงานวจิัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัทั้งดา้น เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ

ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

2. โรค Covid-19 ทั้งดา้น ทศันคติต่อโรค Covid-19 และการปฏิบติัตนของผูต้อบแบบสอบถามในสถานการณ์

ช่วงโรค Covid-19มีผลกระทบต่อส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

 

 

นิยามศัพท์ 

1. โรคไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (Covid-19) หมายถึง ไวรัสชนิดหน่ึงในตระกูลโคโรนา มีลกัษณะคลา้ยมงกฎุ 

จึงตั้งช่ือว่า "โคโรนา" ท่ีแปลว่า มงกุฎ ซ่ึงไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ เป็นสายพนัธุ์ท่ี 7 มีช่ือเรียกว่า “โควิด – ไนน์ทีน”  

และไดมี้การกาํหนดให้ใชช่ื้อไวรัสท่ีทาํให้เกิดโรค Covid-19 ว่า SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลนัรุนแรงชนิดท่ีสอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ) เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งทาง

พนัธุกรรมอยา่งใกลชิ้ดกบัเช้ือไวรัสโรคซาร์ส 

2. การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หมายถึง การสร้างระยะห่างระหว่างตนเองกบับุคคลอ่ืน

ภายในสังคม โดย การเวน้ระยะห่างทางกายภาพกบับุคคลอ่ืนเป็นหน่ึงในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเช้ือท่ีติดต่อ

ทางละอองฝอย หรือการสัมผสั สามารถปฏิบติัไดห้ลายวิธี อาทิเช่น ลดการเดินทางออกนอกท่ีพกัอาศยัในกรณีท่ีไม่
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จาํเป็น หลีกเล่ียงการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ และขนส่งสาธารณะ การไม่เขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น  และการทาํงานอยูท่ี่

บา้น  

3. การยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง การท่ีมนุษยไ์ดรั้บการกระตุน้จากความตอ้งการในการใชง้านเทคโนโลย ีรับรู้

ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเทคโนโลยนีั้น โดยมีการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล หรือทดลองใชง้านจริง พบว่าปัจจยัท่ีสาํคญั

ในการท่ีจะให้มนุษยย์อมรับเทคโนโลยคืีอเทคโนโลยนีั้นตอ้งใชง้าน และเขา้ถึงไดง่้าย แต่ยงัคงความปลอดภยัไว ้ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีจะส่งผลต่อทศันคติของผูใ้ชง้านในอนาคตอีกดว้ย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลเพ่ือพฒันาธุรกิจ Smart Home ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ในอนาคต 

 

วธิีดําเนินงานวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม

สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม

แบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอนได ้ ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เรียกว่า Non-Probability และสุ่มตวัอยา่งแบบ

สะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศยัสูตรในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ิจยัเลือกใชต้ารางสาํเร็จรูปการกาํหนดตวัอยา่ง

ของ Yamane (1973) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดงันั้นขนาด

ตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็น

แนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิวิจยัเชิงสาํรวจเป็นคาํถามปลายปิด โดย

ผูว้ิจยัมีคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยดา้นเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั เป็นแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบให้เลือก (Multiple 

Choices) มีจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19 ซ่ึงประกอบดว้ย คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของ

ผูต้อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19  ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

มีจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 4 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 การปฏิบติัตนของผูต้อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วง โรค Covid-19 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาํถาม

เก่ียวกบั การปฏิบติัตนของผูต้อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19 ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะ

ประเมินค่าการปฏิบติัตน 5 ระดบั (Rating Scale) มีจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 4 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยคาํถามเก่ียวกบั การรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating 

Scale) มีจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 18 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรทศันคติของ

ผูต้อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19, การปฏิบติัตนของผูต้อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วง Covid-19 และปัจจยั

ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

2.1 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นเพศ จะใชส้ถิติ Independent – Sample T Test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

2.2 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั จะใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใชว้ิธีของ LSD  

2.3 เพ่ือศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19, การปฏิบติัตนของผูต้อบแบบสอบถามใน

สถานการณ์ช่วง Covid-19 และกระบวนการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้

ปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นการประเมินทางเลือก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
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2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 400 คน สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิง 61.3% 

และเป็นเพศชาย 38.8% โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็น 51.0% มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า คิดเป็น 81.0% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท คิดเป็น 38.8% ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน คิดเป็น 54.8% และมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮา้ส์/บา้นแฝด คิดเป็น 40.0% 

2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และลกัษณะท่ี

อยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

2.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ทาํให้กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ดา้นทศันคติต่อโรค Covid-19 และการปฏิบติัตนในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19 

มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภค 

 

อภปิรายผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

1.1 ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ Smart Home เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้น

การลดการสัมผสั เพ่ิมความสะดวกสบายให้ชีวิต และตอ้งการท่ีจะดูแลคนในบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip 

Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) อา้งถึงใน พิทูร สุวรรณชยั (2550) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึนเม่ือผู ้

ซ้ือตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ โดยความตอ้งการนั้นอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้จาก

ภายในตวัของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานต่างๆ หรือความตอ้งการทางปัจจยั 4 เป็นตน้ แต่ในส่วน

ของส่ิงกระตุน้ภายนอกนั้นจะเกิดข้ึนจากการไดรั้บการกระตุน้จากสภาวะภายนอกรอบๆตวัท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้

เป้าหมายเพ่ือท่ีจะปรับใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆเพ่ือท่ีจะกระตุน้ความตอ้งการภายนอกของกลุ่มลูกคา้ และ

นอกจากน้ียงัคงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) อา้งถึงใน จตุพฒัน์ บุตรอาคา (2557) 

ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ถึงความตอ้งการ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก

ร่างกาย ส่ิงกระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลมี

พฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ี โดยอาศยัการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ในอดีต 

1.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ Smart Home โดยส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูลผา่นโฆษณาของ
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สินคา้ รวมถึงการศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเองเก่ียวกบัสินคา้ Smart Home ดว้ย และอาศยัการใชป้ระสบการณ์ในอดีตของ

ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา ลญัชนานนท ์(2548: 105-110) อา้งถึงใน วิศนี เรืองคณะ (2555) ท่ีกล่าว การ

คน้หาขอ้มูลอาจใชส้ัญชาติญาณอยา่งรวดเร็วหรือตอ้งใชค้วามพยายามและการวิเคราะห์ขอ้มูล ความสามารถในการหา

ขอ้มูลข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ โดยผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูลได ้2 ทางหลกั คือ การคน้หาขอ้มูลภายใน โดย

ทบทวนความทรงจาในอดีตเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ท่ีตนเองเคยซ้ือ และการคน้หาขอ้มูลจากภายนอก 

สามารถหาขอ้มูลได ้5 แหล่ง ดงัน้ี แหล่งบุคคล, แหล่งการคา้, แหล่งชุมชน, แหล่งประสบการณ์ และ แหล่งทดลอง และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิธินนัท ์อุชชิน และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารสามารถแบ่งออกได ้

2 แบบ คือ การแสวงหาขอ้มูลภายใน คือ การท่ีผูซ้ื้อคน้หาขอ้มูลจากความทรงจาของตนเองเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของ

ผลิตภณัฑท่ี์อาจช่วยในการแกปั้ญหา และแสวงหาขอ้มูลภายนอก โดยแหล่งขอ้มูลภายนอกน้ีแบ่งออกเป็น 4 แหล่ง 

ไดแ้ก่ แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบา้น คนรู้จกั, แหล่งพาณิชย ์ เช่น โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนขาย 

บรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงผลิตภณัฑ,์ แหล่งสาธารณะ เช่น ส่ือมวลชน องคก์ารเก่ียวกบัผูบ้ริโภค , แหล่งทดลอง เช่น การ

จบัจอง การพิจารณาตรา การทดลองใชผ้ลิตภณัฑข์องผูซ้ื้อ  

1.3 ดา้นการประเมินทางเลือก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพ คุณค่า และรวมถึงการคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บว่า

ตอบสนองความตอ้งการ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) อา้งถึงใน จตุพฒัน์ บุตรอาคา (2557) ท่ีกล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก 

(Evaluations of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จากขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผล

ทางเลือกต่างๆกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี คุณสมบติัผลิตภณัฑ์, ผูบ้ริโภคจะให้นา้หนกั

ความสาํคญัสาหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั, ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้, ผูบ้ริโภคมี

ทศันคติในการเลือกตราสินคา้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา  ลญัชนานนท ์(2548: 105-110) อา้งถึงใน วิศนี  เรือง

คณะ (2555) ท่ีกล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลแลว้ผูบ้ริโภคจะเขา้ใจและประเมินผลทางเลือก

ต่างๆท่ีเป็นไปไดก่้อนตดัสินใจ ผูบ้ริโภคจะกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาสาหรับการประเมินผล หากมีเพียงทางเลือก

เดียวการประเมินผลทาไดไ้ม่ยาก แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีหลายทางเลือกจึงพิจารณาเลือกทางท่ีพึงพอใจท่ีสุด 

กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีรายละเอียด ดงัน้ี คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคพิจารณาคุณสมบติั

ผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูบ้ริโภคสาหรับ

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั, ผูบ้ริโภคให้นํ้ าหนกัความสาํคญั สาํหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั, 

ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ ความเช่ือถือของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

โดยความเช่ือถือเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ และผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดย

ผา่นกระบวนการเพ่ือประเมินผล เร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สนใจ แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑต์ราอ่ืน 

1.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเห็นจะเลือกซ้ือสินคา้ Smart Home ท่ีมีราคาคุม้ค่า และมีศูนยบ์ริการอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ นิธินนัท ์อุชชิน และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑห์รือตรายีห่้อท่ีจะ

ซ้ือการเลือกข้ึนอยูก่บัผลการพิจารณาท่ีไดใ้นขั้นตอนการประเมินและปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย อาทิเช่น ราคาท่ีคุม้ค่า  

การท่ีผลิตภณัฑท่ี์จะจาํหน่ายจะมีอิทธิพลต่อตรายีห่้อท่ีจะซ้ือ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคจะมีการเลือกจากผูข้ายดว้ย การ

ตดัสินใจเลือกผูข้ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภณัฑใ์นขั้นสุดทา้ย นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดถึงเง่ือนไขการขาย ราคา 
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การจดัส่ง สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และการใหสิ้นเช่ือ และทา้ยท่ีสุดจะมีการซ้ือเกิดข้ึนจริงในขั้นน้ีเวน้แต่ใน

กรณีท่ีผูบ้ริโภคยกเลิกกระบวนการตดัสินใจซ้ือก่อนท่ีจะถึงจุดน้ี 

1.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัสินคา้ Smart Home ซ่ึงคิดว่าจะตอบสนองความตอ้งการได ้ทั้งดา้นการ

ลดการแพร่เช้ือ การดูแล หรือควบคุมอุปกรณ์ภายในอยูอ่าศยั ซ่ึงหากทดลองใชง้านแลว้มีความพึงพอใจก็จะมีการซ้ือ

ซํ้ า/แนะนาํคนในครอบครัว หรือเพ่ือน หลงัช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค โรค Covid-19 แต่ถา้ไม่พึงพอใจ จะไม่มี

การซ้ือซํ้ า/แนะนาํคนในครอบครัว หรือเพ่ือน หลงัช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค โรค Covid-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ อดุลย ์ จาตุรงคกลุ (2550: 48-49) อา้งถึงใน วิลาวณัย ์ ฤทธ์ิศิริ (2559) ท่ีกล่าวว่า ภายหลงัการซ้ือหรือการ

ทดลองใชสิ้นคา้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในตวัสินคา้ ซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจ

จะมีผลต่อความเช่ือทศันคติและความตั้งใจในการซ้ือคร้ังต่อไป กล่าวคือ ถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดี ผลท่ีตามมาคือความสนใจ

ซ้ือซํ้าและอาจบอกต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เกิดความไม่พอใจก็จะเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทศันคติและทาํให้ไม่สนใจซ้ือ

สินคา้ประเภทน้ีหรือยีห่้อน้ีอีก การตดัสินใจซ้ือกจ็ะเร่ิมกลบัไปท่ีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ใหม่อีกคร้ัง และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิธินนัท ์  อุชชิน และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า หลงัการซ้ือผูบ้ริโภคจะเร่ิมทาํการประเมิน

ผลิตภณัฑว์่าผลิตภณัฑส์ามารถทาํหนา้ท่ีไดต้ามระดบัท่ีคาดหวงัหรือไม่ เกณฑต่์างๆท่ีใชใ้นขั้นประเมินทางเลือกถูกนา

มาใชอี้กคร้ังในขั้นน้ี ผลท่ีไดใ้นขั้นน้ีอาจเป็นไดท้ั้งความพอใจ หรือความไม่พอใจ กล่าวคือ ถา้ผลิตภณัฑท์าํหนา้ท่ีได้

ตามระดบัท่ีคาดหวงัไวจ้ะเกิดความพอใจ แต่ถา้ผลิตภณัฑท์าํหนา้ท่ีไดต้ ํ่ากว่าระดบัท่ีคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พอใจ 

ความพอใจหรือไม่พอใจของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บ ประสบการณ์ท่ีดีเสมอจากการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์น่ึงๆ ก็อาจมี

การพฒันาจนเกิดความซ่ือสัตยใ์นตรายีห่้อ แต่ในหลายกรณีผูบ้ริโภคจะบอกครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จกัเก่ียวกบั

ประสบการณ์ในการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ โดยเฉพาะเม่ือประสบการณ์นั้นเป็นไปไดใ้นดา้นลบและจะก่อให้เกิด

การเปล่ียนตรายีห่้อในท่ีสุด  

2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึง

ต่างก็มีความตอ้งการจะซ้ือสินคา้ Smart Home เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นการลดการสัมผสั เพ่ิมความ

สะดวกสบายให้ชีวิต และตอ้งการท่ีจะดูแลคนในบา้น ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ภทัรดนยั พิริยะธน

ภทัร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นเวบ็ไซต์

พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ปิยนทั  อาภาสกุลเดช (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไม้

แบดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายมีุความตอ้งการท่ี

จะใชสิ้นคา้ Smart Home อาจจะดว้ยวยัท่ีแตกต่างกนั จุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั แต่สินคา้ Smart Home สามารถตอบ

โจทยค์นทุกช่วงอายไุดอ้ยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ของ  ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

“การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นเวบ็ไซตพ์ระเคร่ืองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(ECOMMERCE)”  พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรพร ธนสาร

โสภิณ (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑอ์อร์แกนิค (Organic 

Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  พบว่า ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

โดยรวมในการ เลือกใชผ้ลิตภณัฑอ์อร์แกนิค (Organic Beauty Product)  

2.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart 

Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั ก็ยงัตอ้งการท่ีจะให้มีสินคา้ Smart Home เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นการลดการสมัผสั เพ่ิม

ความสะดวกสบายให้ชีวิต และตอ้งการท่ีจะดูแลคนในบา้น ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ภทัรดนยั พิริยะ

ธนภทัร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นเวบ็ไซต์

พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมนา้

ผลไมต้ราบีอ้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมต้ราบีอ้ิง แตกต่างกนั  

2.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart 

Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าสินคา้ Smart Home เป็น

สินคา้สมยัใหม่ เป็นหน่ึงในสินคา้ IOT ท่ีทุกวนัน้ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตของเรามากข้ึน และมีแนวโนม้จะมากข้ึนอีก

ในอนาคต และสินคา้ Smart Home ก็มีหลากหลายแบรนด ์ หลากหลายระดบัท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดต้ามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยนทั  อาภาสกุลเดช (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสาเหตุท่ีเลือกซ้ือไมแ้บดมินตนัไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

ปัจจยัดา้นเวบ็ไซตพ์ระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์

(ECOMMERCE)” พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกนั 

2.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคถึงแมว้่าการทางานแต่ละ

อาชีพอาจจะมีลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถเลือกสรรส่ิงท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหต้นเอง และบุคคล

ในครอบครัวไดเ้หมือนๆกนั ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริอนงค ์ถนอมกุลบุตร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนา้ด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
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ของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการซ้ือนา้ด่ืมบรรจุขวด ดา้นอาชีพ ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้าด่ืม

บรรจุขวดโดยรวมไม่ต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

“การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นเวบ็ไซตพ์ระเคร่ืองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั

มีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกนั 

3. ศึกษาปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ดา้นทศันคติต่อโรค Covid-19 มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Smart Home 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตระหนกัถึง

ความรุนแรงของโรค Covid-19 ทั้งดา้น ความเช่ือว่าโรค Covid-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถติดต่อไดห้ลาย

รูปแบบ อาทิเช่น การสัมผสัผูป่้วยโดยตรง การอยูใ่นสถานท่ีแออดั หรือแมก้ระทัง่การใชอ้ากาศร่วมกนักบัผูป่้วย/พาหะ 

และเช่ือว่าการท่ีเราอยูแ่ต่ภายในท่ีอยูอ่าศยั จะลดโอกาสการเป็นโรค Covid-19 อีกทั้งสามารถรักษาให้หายไดย้าก 

ฉะนั้นเม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความรุนแรงของโรค Covid-19 จึงเล็งเห็นความสาํคญัของสินคา้ Smart Home นอกจาก

การใชง้านท่ีทนัสมยั เพ่ิมความสะดวกสบายให้ชีวิต และการท่ีจะดูแลคนในบา้น สินคา้ Smart Home ยงัสามารถเขา้มา

ช่วยในการลดโอกาสการเป็นโรค Covid-19 ไดใ้นอีกทางหน่ึง กล่าวคือ การช่วยลดการสัมผสั ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัใน

การก่อให้เช้ือโรค Covid-19 ระบาดอยา่งรวดเร็ว ถา้เราสามารถท่ีจะลดการสัมผสักบัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นได ้โรค Covid-19 ก็

จะห่างไกลตวัเราไดม้ากยิง่ข้ึน 

3.2 ปัจจยัดา้นโรค Covid-19 ดา้นการปฏิบติัตนในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19 ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ Smart Home ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น

ไดมี้การทาํตามนโยบายรัฐบาลโดยการ อยูบ่า้น หยดุเช้ือ เพ่ือชาติ (ยกเวน้กรณีการไปทาํงาน) ในการอยูบ่า้นนั้นจะช่วย

ลดโอกาสท่ีเราจะไปสัมผสั ไปรับเช้ือโรค Covid-19 โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเปล่ียนวิถีการดาํเนินชีวิตใหม่ ทั้งดา้นการ

เดินทาง ลด เล่ียงการเดินทางโดยไม่จาํเป็น ลดการใชร้ถสาธารณะ และลดการเดินทางไปในสถานท่ีแออดั อีกอยา่งคือ 

การสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือบ่อยๆ เพ่ือป้องกนัการท่ีเช้ือจะเขา้สู่ตวัเรา และอีกหน่ึงสาเหตุท่ีสาํคญัในการท่ีเราจะมี

โอกาสไดรั้บเช้ือ โรค Covid-19 คือการสัมผสั เวลาท่ีเราอยูภ่ายนอกท่ีพกัอาศยั ตอ้งพยายามอยา่งมากในการท่ีจะไม่

สัมผสักบัส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีไม่จาํเป็น เพราะไม่เช่นนั้นแลว้เช้ือโรค Covid-19 ท่ีอยูภ่ายนอกท่ีอยูอ่าศยั จะติดตามตวัเรามา

และฝังตวัอยูภ่ายในท่ีพกัอาศยัของเรา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดมี้การปฏิบติัตนโดยการปรับเปล่ียนการใชชี้วิตประจาํวนั 

เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเป็นโรค Covid-19 อาทิเช่น การสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ังเม่ือออกนอกท่ีอยูอ่าศยั หรือแมก้ระทัง่

การเวน้ระยะห่างทางสังคม และไดมี้การลดการสัมผสักบัส่ิงท่ีไม่จาํเป็น เม่ือออกไปขา้งนอกท่ีอยูอ่าศยั  อยา่งท่ีเคย

กล่าวไปในขา้งตน้ว่าสินคา้ Smart Home มีส่วนช่วยอยา่งมาก ในการลดการแพร่เช้ือของโรค Covid-19 เพราะเม่ือตวั

เราเดินทางออกไปทาํงานภายนอกท่ีอยูอ่าศยั อาจจะมีโอกาสนาํเช้ือกบัมาสู่ภายในท่ีอยูอ่าศยัของท่านเอง ซ่ึงจะส่งผล

ต่อบุคคลอ่ืนๆ ภายในท่ีอยูอ่าศยัของท่าน อาจจะเป็นผูสู้งอาย ุหรือเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นการลดการสัมผสักบัส่ิงของใน

บา้นก็ถือเป็นเร่ืองสาํคญัในการท่ีจะหยดุการแพร่เช้ือของโรค Covid-19 และอีกหน่ึงประโยชน์หลกัในกรณีท่ีท่านตอ้ง

กกัตวั ไปทาํงาน หรือตอ้งเดินทางไปท่ีอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถอยูภ่ายในท่ีอยูอ่าศยัของท่านได ้ ท่านจะยงัสามารถดูแล

ผูสู้งอาย ุ หรือเด็กเล็ก ภายในบา้นของท่านได ้ เปรียบเสมือนมีท่านคอยดูแลอยูเ่สมอผา่นการทาํงานของสินคา้ Smart 

Home เพราะนอกจากลดการสัมผสัเพ่ือลดการแพร่เช้ือแลว้ ยงัเพ่ิมความสะดวกสบายให้ชีวิต และเพ่ิมการดูแลคนใน

บา้นให้เหมือนมีเราคอยดูแลอยูเ่สมอไดอี้กดว้ย 
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