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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ 3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านโรค Covid-19 ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 400 คน จากผูบ้ ริ โภคสิ นค้า Smart Home ในกรุ งเทพ ใช้วิธีการ
สุ่ มอย่างง่ายโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ Independent – Sample T
Test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ และลักษณะที่อยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมแตกต่างกัน และ 3. ปัจจัยด้านโรค Covid-19 ด้านทัศนคติต่อโรคCovid-19 และการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์
ช่วงโรค Covid-19 มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่สอดคล้อง รองรับสังคมผูส้ ู งอายุให้มากยิง่ ขึ้น รวมทั้ง ปัจจัย
ทางสังคม ปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
เทคโนโลยี และ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน
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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 Covid19'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

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยี
เหล่านั้นแทรกซึมอยูใ่ นทุกการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่ งอํานวยความสะดวกสบายต่อ
การดํารงชีวิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได้เป็ นอย่างดี ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ น
มาสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเป็ นอย่างมาก เทคโนโลยีหลายๆอย่างถูกพัฒนาให้เข้ามาอยู่
ใกล้ตวั เรามากยิง่ ขึ้น โดยที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอน ใช้ในการเดินทาง การทํางาน
หรื อแม้แต่ระหว่างการนอนพักผ่อน ก็ยงั มีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็ นส่ วนประกอบอยูด่ ว้ ยทั้งสิ้ น ไม่มากก็นอ้ ย และ
ในขณะนี้ ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ ยคุ 5G คือ Generation 5 หรื อรุ่ นที่ 5 ของการสื่อสารที่อนาคตมันจะไม่ใช่แค่มือถือ
แล้วแต่เป็ นอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Things หรื อ IoT)
ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีดงั กล่าวคือ Smart Home ที่จะเข้ามาทําให้ชีวติ ของเราง่าย สะดวก และปลอดภัย
มากยิง่ ขึ้น สําหรับมนุษย์และที่อยูอ่ าศัย เทคโนโลยีน้ นั คืออุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยควบคุมดูแลบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัยของ
มนุษย์ผา่ นการควบคุมโดยผูใ้ ช้งานเองหรื อระบบที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้าแล้ว Smart Home คือ บ้านอัจฉริ ยะ ซึ่งในการที่จะทํา
ให้เกิดเป็ น Smart Home ได้น้ นั ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่ วนด้วยกัน เริ่ มจาก อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หรื อเรี ยกว่า Smart Device
โดยที่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องสามารถเชื่อมต่อ และสามารถทํางานร่ วมกันได้ภายในบ้านของเรา เชื่อมโยงผ่านเครื อข่าย
ที่เอาไว้สื่อสารกันเองภายในอุปกรณ์ท้งั หรื อเรี ยกว่า Smart Home Network และสิ่ งสุ ดท้ายคือตัวควบคุมการทํางาน
ทั้งหมดของอุปกรณ์อจั ฉริ ยะภายในบ้านเรา จะเรี ยกว่าเป็ นสมองของบ้านเราก็ได้ เราสามารถควบคุมบ้านของเราได้ใน
แบบที่เราต้องการโดย Smart Home คือ การรวมโครงข่ายการสื่ อสาร (communication network) ของที่อยูอ่ าศัยรวมเข้า
ด้วยกันเพื่อเชื่อมต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้า การบริ การ การตรวจตราดูแล รวมทั้งสามารถเข้าถึงการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
โดยการควบคุมอาจหมายถึงการควบคุมทั้งที่เกิดจากทั้งภายในที่อยูอ่ าศัยเองหรื อถูกควบคุมจากภายนอกก็ได้ โดยผูอ้ ยู่
อาศัยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ของบ้านให้ตอบสนองความต้องการของตนได้ดว้ ยตัวของผูอ้ ยูอ่ าศัยเอง
อุปกรณ์ประเภทนี้จะเข้ามาช่วยทํางานแทนเราในกรณีที่เราต้องการให้บา้ นฉลาดขึ้น เป็ นการสั่งงานจากทางไกลได้
เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
โดยการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ท้งั หมดผ่านแอปพลิเคชัน่ ภายใน
โทรศัพท์มือถือของเรา อาทิเช่น การสั่งให้ประตูร้ ัวเปิ ดหรื อปิ ด สั่งเปิ ด-ปิ ดไฟหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน
และในปัจจุบนั สังคมไทยกําลังจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุภายในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ และด้วย
อัตราการเกิดของโลกทีล่ ดลงในทุกปี ทําให้ภายในอนาคต จะมีจาํ นวนผูส้ ู งอายุมากขึ้น อุปกรณ์ Smart Home นั้น
สามารถทําให้เกิดอุปกรณ์ที่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ู งอายุได้อีกมากมาย
ระบบสําหรับดูแลผูส้ ู งอายุ
Elderly Care ออกแบบมาสําหรับให้ลูกหลานหรื อตัวผูส้ ู งอายุเอง ได้ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้อย่าง
อัตโนมัติ อุดช่องว่างการหลงลืม อํานวยความสะดวก ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความปลอดภัย และยังช่วยให้ลูกหลานติดตามความเป็ นไปภายในบ้านได้ดว้ ย เมื่อเกิดเหตุ
สุ ดวิสัย จะได้ทาํ การเข้าช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
อีกทั้งปัจจุบนั ทัว่ ทั้งโลกประสบปัญหาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อที่เรี ยกว่าโรคCovid-19 แพร่
ระบาดอย่างรุ นแรง จึงทําให้หลายๆประเทศมีมาตรการที่ออกมาเพี่อหยุดยั้งการระบาดของโรคCovid-19 รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย การสัมผัสถือเป็ นปัจจัยหลักในการแพร่ ระบาดของเชื้อได้ เนื่องจากเรานํามือไปสัมผัสกับพื้นผิว
ต่างๆ แล้วไม่ได้มีการล้างมือทุกครั้ง หรื อล้างไม่สะอาด ก่อนมาสัมผัสกับใบหน้าเรา บริ เวณ ตา จมูก และปาก ทําให้
เชื้อเข้าสู่ ร่างกายโดยง่าย ดังนั้นหากเราลดการสัมผัสได้ ก็จะลดโอกาสที่จะได้รับโรคCovid-19 และลดโอกาสการเป็ น
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โรคCovid-19 ได้อีกด้วย อุปกรณ์ Smart Home เข้ามาช่วยในการที่เราจะลดโอกาสเจอกับบุคคลอื่นโดยตรง ลดการ
สัมผัส ลดโอกาสการติดโรค Covid-19 หรื อแม้กระทัง่ การดูแลที่พกั อาศัยของเราในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยูด่ ูแลด้วย
ตนเอง
โดยทางธนาคารไทยพาณิ ชย์ โดย EIC (Economic Intelligence Center) (2019) ได้ให้ขอ้ มูลไว้ว่าตลาด
ของ Smart Home มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกเท่าตัว โดยให้ขอ้ มูลตามการประเมินของ IDC ซึ่งเป็ นสถาบันวิจยั ด้าน
การตลาดของสหรัฐฯ ระบุว่า หากประเมินในเชิงมูลค่าตลาดของ Smart Home ทัว่ โลก ซึ่งจัดทําโดย A.T. Kearney
คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2025 ตลาด Smart Home จะมีขนาดกว่า 2.63 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยที่ตลาด Smart Home
ส่ วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูใ่ น 2 หมวดหลัก คือ อุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และอุปกรณ์ที่
ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจในประเด็นการเติบโตของธุรกิจ Smart Home ว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมี
ความสนใจ หรื อมีปัจจัยใดที่เป็ นผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home อีกทั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ ระบาด
ของโรคCovid-19 จะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home หรื อไม่ โดยทําการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และลักษณะที่อยูอ่ าศัย จะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และศึกษาผลที่เกิดจากโรคCovid-19 ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการสํารวจ รวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น ให้เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ดาํ เนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Smart Home สามารถนําไปพัฒนาวางแผนการดําเนิ นธุรกิจ
ให้ได้มีประสิ ทธิภาพสู งที่สุด เพื่อที่จะได้ขยายตลาดสิ นค้า Smart Home ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านโรค Covid-19 ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ไว้ตามหัวข้อดังนี้
ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้า Smart Home ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้กาํ หนดค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้คือ 5% โดยใช้การคํานวณตามสู ตรของ Yamane (1973) โดยขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ 400 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านโรคCovid-19
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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3. ขอบเขตระยะเวลา การดําเนินการศึกษาวิจยั เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.

สมมติฐานของงานวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
ลักษณะที่อยูอ่ าศัย ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
2. โรค Covid-19 ทั้งด้าน ทัศนคติต่อโรค Covid-19 และการปฏิบตั ิตนของผูต้ อบแบบสอบถามในสถานการณ์
ช่วงโรค Covid-19มีผลกระทบต่อส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์
1. โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) หมายถึง ไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนา มีลกั ษณะคล้ายมงกุฎ
จึงตั้งชื่อว่า "โคโรนา" ที่แปลว่า มงกุฎ ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็ นสายพันธุ์ที่ 7 มีชื่อเรี ยกว่า “โควิด – ไนน์ทีน”
และได้มีการกําหนดให้ใช้ชื่อไวรัสที่ทาํ ให้เกิดโรค Covid-19 ว่า SARS-CoV-2 หรื อไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุ นแรงชนิดที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทาง
พันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสโรคซาร์ส
2. การเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) หมายถึง การสร้างระยะห่ างระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น
ภายในสังคม โดย การเว้นระยะห่ างทางกายภาพกับบุคคลอื่นเป็ นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ ระบาดของเชื้อที่ติดต่อ
ทางละอองฝอย หรื อการสัมผัส สามารถปฏิบตั ิได้หลายวิธี อาทิเช่น ลดการเดินทางออกนอกที่พกั อาศัยในกรณีที่ไม่

6

จําเป็ น หลีกเลี่ยงการใช้พ้นื ที่สาธารณะ และขนส่ งสาธารณะ การไม่เข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น และการทํางานอยูท่ ่ี
บ้าน
3. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การที่มนุษย์ได้รับการกระตุน้ จากความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยี รับรู ้
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีน้ นั โดยมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล หรื อทดลองใช้งานจริ ง พบว่าปัจจัยที่สาํ คัญ
ในการที่จะให้มนุษย์ยอมรับเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีน้ นั ต้องใช้งาน และเข้าถึงได้ง่าย แต่ยงั คงความปลอดภัยไว้ ซึ่งสิ่ ง
เหล่านี้จะส่ งผลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้งานในอนาคตอีกด้วย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ทราบถึงปัจจัยด้านโรค Covid-19 ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นข้อมูลเพือ่ พัฒนาธุรกิจ Smart Home ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต
วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่
แน่นอนได้ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น เรี ยกว่า Non-Probability และสุ่ มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศัยสู ตรในการคํานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ ิจยั เลือกใช้ตารางสําเร็ จรู ปการกําหนดตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่เป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจยั เชิงสํารวจเป็ นคําถามปลายปิ ด โดย
ผูว้ ิจยั มีคาํ ตอบให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิ ดเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และลักษณะที่อยูอ่ าศัย เป็ นแบบสอบถามที่มีคาํ ตอบให้เลือก (Multiple
Choices) มีจาํ นวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19 ซึ่งประกอบด้วย คําถามที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของ
ผูต้ อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19 ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
มีจาํ นวนแบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 การปฏิบตั ิตนของผูต้ อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วง โรค Covid-19 ซึ่งประกอบไปด้วยคําถาม
เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตนของผูต้ อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19 ประกอบด้วยคําถามในลักษณะ
ประเมินค่าการปฏิบตั ิตน 5 ระดับ (Rating Scale) มีจาํ นวนแบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคําถามเกี่ยวกับ การรับรู ้ปัญหาและความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating
Scale) มีจาํ นวนแบบสอบถามทั้งหมด 18 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยูอ่ าศัย
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปรทัศนคติของ
ผูต้ อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19, การปฏิบตั ิตนของผูต้ อบแบบสอบถามในสถานการณ์ช่วง Covid-19 และปัจจัย
ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล ด้านเพศ จะใช้สถิติ Independent – Sample T Test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านลักษณะที่อยูอ่ าศัย จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถามต่อโรค Covid-19, การปฏิบตั ิตนของผูต้ อบแบบสอบถามใน
สถานการณ์ช่วง Covid-19 และกระบวนการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple Regression
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยเรี ยงตามลําดับ ได้แก่ ด้านการรับรู ้
ปัญหาและความต้องการ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ และด้านการประเมินทางเลือก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยง
ตามลําดับ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และด้านการแสวงหาข้อมูล
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2. ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีผลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล จํานวน 400 คน สามารถแบ่งออกเป็ นเพศหญิง 61.3%
และเป็ นเพศชาย 38.8% โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ น 51.0% มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ น 81.0% มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท คิดเป็ น 38.8% ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 54.8% และมีลกั ษณะที่อยูอ่ าศัย ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด คิดเป็ น 40.0%
2.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และลักษณะที่
อยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทําให้กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโรค Covid-19 ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ปัจจัยด้านโรค Covid-19 ด้านทัศนคติต่อโรค Covid-19 และการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19
มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภค
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.1 ด้านการรับรู ้ปัญหาและความต้องการ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดย
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความต้องการซื้อสิ นค้า Smart Home เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้าน
การลดการสัมผัส เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิต และต้องการที่จะดูแลคนในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip
Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) อ้างถึงใน พิทูร สุ วรรณชัย (2550) ที่กล่าวว่า กระบวนการซื้อเริ่ มขึ้นเมื่อผู ้
ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ โดยความต้องการนั้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่ งกระตุน้ 2 สิ่ ง ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ จาก
ภายในตัวของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆ หรื อความต้องการทางปัจจัย 4 เป็ นต้น แต่ในส่ วน
ของสิ่ งกระตุน้ ภายนอกนั้นจะเกิดขึ้นจากการได้รับการกระตุน้ จากสภาวะภายนอกรอบๆตัวที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความต้องการที่นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ
ด้วยเหตุน้ ีนกั การตลาดจึงต้องพยายามที่จะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อที่จะปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื่อที่จะกระตุน้ ความต้องการภายนอกของกลุ่มลูกค้า
และ
นอกจากนี้ยงั คงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 145) อ้างถึงใน จตุพฒั น์ บุตรอาคา (2557)
ที่กล่าวว่า การรับรู ้ถึงความต้องการ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้จากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก
ร่ างกาย สิ่ งกระตุน้ ภายใน ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย และจิตใจ สิ่ งกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่ งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะกลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลมี
พฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งบุคคลสามารถเรี ยนรู ้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้ เหล่านี้ โดยอาศัยการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ในอดีต
1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า Smart Home โดยส่ วนใหญ่ศึกษาข้อมูลผ่านโฆษณาของ
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สิ นค้า รวมถึงการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ นค้า Smart Home ด้วย และอาศัยการใช้ประสบการณ์ในอดีตของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา ลัญชนานนท์ (2548: 105-110) อ้างถึงใน วิศนี เรื องคณะ (2555) ที่กล่าว การ
ค้นหาข้อมูลอาจใช้สัญชาติญาณอย่างรวดเร็ วหรื อต้องใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสามารถในการหา
ข้อมูลขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ โดยผูบ้ ริ โภคสามารถค้นหาข้อมูลได้ 2 ทางหลัก คือ การค้นหาข้อมูลภายใน โดย
ทบทวนความทรงจาในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าที่ตนเองเคยซื้อ
และการค้นหาข้อมูลจากภายนอก
สามารถหาข้อมูลได้ 5 แหล่ง ดังนี้ แหล่งบุคคล, แหล่งการค้า, แหล่งชุมชน, แหล่งประสบการณ์ และ แหล่งทดลอง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิธินนั ท์ อุชชิน และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า การแสวงหาข้อมูลข่าวสารสามารถแบ่งออกได้
2 แบบ คือ การแสวงหาข้อมูลภายใน คือ การทีผ่ ซู ้ ้ือค้นหาข้อมูลจากความทรงจาของตนเองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจช่วยในการแก้ปัญหา และแสวงหาข้อมูลภายนอก โดยแหล่งข้อมูลภายนอกนี้แบ่งออกเป็ น 4 แหล่ง
ได้แก่ แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั , แหล่งพาณิชย์ เช่น โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนขาย
บรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์, แหล่งสาธารณะ เช่น สื่ อมวลชน องค์การเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค , แหล่งทดลอง เช่น การ
จับจอง การพิจารณาตรา การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผูซ้ ้ือ
1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะมีการเปรี ยบเทียบคุณภาพ คุณค่า และรวมถึงการคํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่า
ตอบสนองความต้องการ ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 145) อ้างถึงใน จตุพฒั น์ บุตรอาคา (2557) ที่กล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก
(Evaluations of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจากขั้นที่สองผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผล
ทางเลือกต่างๆกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, ผูบ้ ริ โภคจะให้นา้ หนัก
ความสําคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน, ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า, ผูบ้ ริ โภคมี
ทัศนคติในการเลือกตราสิ นค้าสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา ลัญชนานนท์ (2548: 105-110) อ้างถึงใน วิศนี เรื อง
คณะ (2555) ที่กล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลแล้วผูบ้ ริ โภคจะเข้าใจและประเมินผลทางเลือก
ต่างๆที่เป็ นไปได้ก่อนตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคจะกําหนดเกณฑ์การพิจารณาสาหรับการประเมินผล หากมีเพียงทางเลือก
เดียวการประเมินผลทาได้ไม่ยาก
แต่ส่วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีหลายทางเลือกจึงพิจารณาเลือกทางที่พึงพอใจที่สุด
กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคพิจารณาคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน, ผูบ้ ริ โภคให้น้ าํ หนักความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน,
ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า ความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
โดยความเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดย
ผ่านกระบวนการเพื่อประเมินผล เริ่ มต้นด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ตราอื่น
1.4 ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครเห็นจะเลือกซื้อสิ นค้า Smart Home ที่มีราคาคุม้ ค่า และมีศูนย์บริ การอยูใ่ กล้ที่อยูอ่ าศัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ นิธินนั ท์ อุชชิน และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า ในขั้นตอนนี้ผบู ้ ริ โภคจะเลือกผลิตภัณฑ์หรื อตรายีห่ ้อที่จะ
ซื้อการเลือกขึ้นอยูก่ บั ผลการพิจารณาที่ได้ในขั้นตอนการประเมินและปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย อาทิเช่น ราคาที่คุม้ ค่า
การที่ผลิตภัณฑ์ที่จะจําหน่ายจะมีอิทธิพลต่อตรายีห่ ้อที่จะซื้อ นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคจะมีการเลือกจากผูข้ ายด้วย การ
ตัดสิ นใจเลือกผูข้ ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ในขั้นสุ ดท้าย นอกจากนี้ยงั มีการกําหนดถึงเงือ่ นไขการขาย ราคา
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การจัดส่ ง สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และการให้สินเชื่อ และท้ายที่สุดจะมีการซื้อเกิดขึ้นจริ งในขั้นนี้เว้นแต่ใน
กรณีที่ผบู ้ ริ โภคยกเลิกกระบวนการตัดสิ นใจซื้อก่อนที่จะถึงจุดนี้
1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสิ นค้า Smart Home ซึ่งคิดว่าจะตอบสนองความต้องการได้ ทั้งด้านการ
ลดการแพร่ เชื้อ การดูแล หรื อควบคุมอุปกรณ์ภายในอยูอ่ าศัย ซึ่งหากทดลองใช้งานแล้วมีความพึงพอใจก็จะมีการซื้อ
ซํ้า/แนะนําคนในครอบครัว หรื อเพื่อน หลังช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโรค โรค Covid-19 แต่ถา้ ไม่พึงพอใจ จะไม่มี
การซื้อซํ้า/แนะนําคนในครอบครัว หรื อเพื่อน หลังช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโรค โรค Covid-19 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 48-49) อ้างถึงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ (2559) ที่กล่าวว่า ภายหลังการซื้อหรื อการ
ทดลองใช้สินค้าผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจในตัวสิ นค้า ซึ่งความพอใจหรื อไม่พอใจ
จะมีผลต่อความเชื่อทัศนคติและความตั้งใจในการซื้อครั้งต่อไป กล่าวคือ ถ้าซื้อมาใช้แล้วดี ผลที่ตามมาคือความสนใจ
ซื้อซํ้าและอาจบอกต่อผูอ้ ื่น แต่ถา้ เกิดความไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อ ทัศนคติและทําให้ไม่สนใจซื้อ
สิ นค้าประเภทนี้หรื อยีห่ ้อนี้อีก การตัดสิ นใจซื้อก็จะเริ่ มกลับไปที่การหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าใหม่อีกครั้ง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิธินนั ท์ อุชชิน และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า หลังการซื้อผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มทําการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์สามารถทําหน้าที่ได้ตามระดับที่คาดหวังหรื อไม่ เกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในขั้นประเมินทางเลือกถูกนา
มาใช้อีกครั้งในขั้นนี้ ผลที่ได้ในขั้นนี้อาจเป็ นได้ท้งั ความพอใจ หรื อความไม่พอใจ กล่าวคือ ถ้าผลิตภัณฑ์ทาํ หน้าที่ได้
ตามระดับที่คาดหวังไว้จะเกิดความพอใจ แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์ทาํ หน้าที่ได้ต่าํ กว่าระดับที่คาดหวังก็จะเกิดความไม่พอใจ
ความพอใจหรื อไม่พอใจของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับ ประสบการณ์ที่ดีเสมอจากการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ก็อาจมี
การพัฒนาจนเกิดความซื่อสัตย์ในตรายีห่ ้อ แต่ในหลายกรณีผบู ้ ริ โภคจะบอกครอบครัว เพื่อนและคนรู ้จกั เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อประสบการณ์น้ นั เป็ นไปได้ในด้านลบและจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนตรายีห่ ้อในที่สุด
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และลักษณะที่อยูอ่ าศัย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีท้งั เพศหญิงและเพศชาย ซึ่ง
ต่างก็มีความต้องการจะซื้อสิ นค้า Smart Home เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านการลดการสัมผัส เพิ่มความ
สะดวกสบายให้ชีวิต และต้องการที่จะดูแลคนในบ้าน ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรดนัย พิริยะธน
ภัทร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปัจจัยด้านเว็บไซต์
พระเครื่ องพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า
เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิ ยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อไม้แบดมินตันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้
แบดมินตันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อไม้แบดมินตันแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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2.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงอายุมีความต้องการที่
จะใช้สินค้า Smart Home อาจจะด้วยวัยที่แตกต่างกัน จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่สินค้า Smart Home สามารถตอบ
โจทย์คนทุกช่วงอายุได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
“การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่ องพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า อายุที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรพร ธนสาร
โสภิณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic
Beauty Product) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมในการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product)
2.3 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart
Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ก็ยงั ต้องการที่จะให้มีสินค้า Smart Home เพือ่ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านการลดการสัมผัส เพิม่
ความสะดวกสบายให้ชีวิต และต้องการที่จะดูแลคนในบ้าน ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรดนัย พิริยะ
ธนภัทร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปัจจัยด้านเว็บไซต์
พระเครื่ องพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์ แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รุ่ งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มน้า
ผลไม้ตราบีอ้ิงของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้ตราบีอิ้ง แตกต่างกัน
2.4 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart
Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าสิ นค้า Smart Home เป็ น
สิ นค้าสมัยใหม่ เป็ นหนึ่งในสิ นค้า IOT ที่ทุกวันนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น และมีแนวโน้มจะมากขึ้นอีก
ในอนาคต และสิ นค้า Smart Home ก็มีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่งผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
“ปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้แบดมินตันของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้แบดมินตันของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านสาเหตุที่เลือกซื้อไม้แบดมินตันไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และ
ปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่ องพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ท่มี ีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์
(ECOMMERCE)” พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์แตกต่างกัน
2.5 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคถึงแม้ว่าการทางานแต่ละ
อาชีพอาจจะมีลกั ษณะการทํางานที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถเลือกสรรสิ่ งที่จะอํานวยความสะดวกให้ตนเอง และบุคคล
ในครอบครัวได้เหมือนๆกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริอนงค์ ถนอมกุลบุตร (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผูบ้ ริ โภค ในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา” พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล
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ของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวด ด้านอาชีพ ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนํ้าดื่ม
บรรจุขวดโดยรวมไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
“การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่ องพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์(ECOMMERCE)” พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน
มีการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์แตกต่างกัน
3. ศึกษาปัจจัยด้านโรค Covid-19 ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ปัจจัยด้านโรค Covid-19 ด้านทัศนคติต่อโรค Covid-19 มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Smart Home
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ตระหนักถึง
ความรุ นแรงของโรค Covid-19 ทั้งด้าน ความเชื่อว่าโรค Covid-19 เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถติดต่อได้หลาย
รู ปแบบ อาทิเช่น การสัมผัสผูป้ ่ วยโดยตรง การอยูใ่ นสถานทีแ่ ออัด หรื อแม้กระทัง่ การใช้อากาศร่ วมกันกับผูป้ ่ วย/พาหะ
และเชื่อว่าการที่เราอยูแ่ ต่ภายในที่อยูอ่ าศัย จะลดโอกาสการเป็ นโรค Covid-19 อีกทั้งสามารถรักษาให้หายได้ยาก
ฉะนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความรุ นแรงของโรค Covid-19 จึงเล็งเห็นความสําคัญของสิ นค้า Smart Home นอกจาก
การใช้งานที่ทนั สมัย เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิต และการที่จะดูแลคนในบ้าน สิ นค้า Smart Home ยังสามารถเข้ามา
ช่วยในการลดโอกาสการเป็ นโรค Covid-19 ได้ในอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ การช่วยลดการสัมผัส ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักใน
การก่อให้เชื้อโรค Covid-19 ระบาดอย่างรวดเร็ ว ถ้าเราสามารถที่จะลดการสัมผัสกับสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นได้ โรค Covid-19 ก็
จะห่ างไกลตัวเราได้มากยิง่ ขึ้น
3.2 ปัจจัยด้านโรค Covid-19 ด้านการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ช่วงโรค Covid-19 ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้า Smart Home ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น
ได้มีการทําตามนโยบายรัฐบาลโดยการ อยูบ่ า้ น หยุดเชื้อ เพื่อชาติ (ยกเว้นกรณีการไปทํางาน) ในการอยูบ่ า้ นนั้นจะช่วย
ลดโอกาสที่เราจะไปสัมผัส ไปรับเชื้อโรค Covid-19 โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหม่ ทั้งด้านการ
เดินทาง ลด เลี่ยงการเดินทางโดยไม่จาํ เป็ น ลดการใช้รถสาธารณะ และลดการเดินทางไปในสถานที่แออัด อีกอย่างคือ
การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการที่เชื้อจะเข้าสู่ ตวั เรา และอีกหนึ่งสาเหตุที่สาํ คัญในการที่เราจะมี
โอกาสได้รับเชื้อ โรค Covid-19 คือการสัมผัส เวลาที่เราอยูภ่ ายนอกที่พกั อาศัย ต้องพยายามอย่างมากในการที่จะไม่
สัมผัสกับสิ่ งใดก็แล้วแต่ที่ไม่จาํ เป็ น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเชื้อโรค Covid-19 ที่อยูภ่ ายนอกที่อยูอ่ าศัย จะติดตามตัวเรามา
และฝังตัวอยูภ่ ายในที่พกั อาศัยของเรา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ได้มีการปฏิบตั ิตนโดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจําวัน
เพื่อลดโอกาสที่จะเป็ นโรค Covid-19 อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกที่อยูอ่ าศัย หรื อแม้กระทัง่
การเว้นระยะห่ างทางสังคม และได้มีการลดการสัมผัสกับสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น เมื่อออกไปข้างนอกที่อยูอ่ าศัย อย่างที่เคย
กล่าวไปในข้างต้นว่าสิ นค้า Smart Home มีส่วนช่วยอย่างมาก ในการลดการแพร่ เชื้อของโรค Covid-19 เพราะเมื่อตัว
เราเดินทางออกไปทํางานภายนอกที่อยูอ่ าศัย อาจจะมีโอกาสนําเชื้อกับมาสู่ ภายในที่อยูอ่ าศัยของท่านเอง ซึ่งจะส่ งผล
ต่อบุคคลอื่นๆ ภายในที่อยูอ่ าศัยของท่าน อาจจะเป็ นผูส้ ู งอายุ หรื อเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นการลดการสัมผัสกับสิ่ งของใน
บ้านก็ถือเป็ นเรื่ องสําคัญในการที่จะหยุดการแพร่ เชื้อของโรค Covid-19 และอีกหนึ่งประโยชน์หลักในกรณีที่ท่านต้อง
กักตัว ไปทํางาน หรื อต้องเดินทางไปที่อื่น ซึ่งไม่สามารถอยูภ่ ายในที่อยูอ่ าศัยของท่านได้ ท่านจะยังสามารถดูแล
ผูส้ ู งอายุ หรื อเด็กเล็ก ภายในบ้านของท่านได้ เปรี ยบเสมือนมีท่านคอยดูแลอยูเ่ สมอผ่านการทํางานของสิ นค้า Smart
Home เพราะนอกจากลดการสัมผัสเพื่อลดการแพร่ เชื้อแล้ว ยังเพิม่ ความสะดวกสบายให้ชีวิต และเพิม่ การดูแลคนใน
บ้านให้เหมือนมีเราคอยดูแลอยูเ่ สมอได้อีกด้วย
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