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บทคัดย่อ 
 

   ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม วตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษา 
1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจสมาร์ทโฮม 4) การวางแผนการตลาดการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจสมาร์ทโฮม (เก็บแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด) และผูป้ระกอบการหรือศึกษา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม 
   ผลการวิจยั 1) ตลาดมีความตอ้งการในธุรกิจสมาร์ทโฮมท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากแนวโน้ม
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน 2) ยอดขายประมาณการในปีท่ี 1 จะอยู่ท่ี 
1,500,000.00 บาท หักค่าใชจ่้ายต่างๆประมาณการกาไรสุทธิปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 200,500.00 บาท 3) การ
ด าเนินงานของธุรกิจเร่ิมตน้เงินลงทุนสัดส่วนมากท่ีสุด 555,000.00 บาท โดยมีวางเงินลงทุนไวท่ี้ 
1,000,000.00 บาท ซ่ึงการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยูท่ี่ 100% โดยจะใชร้ะยะเวลา
คืนทุนประมาณ 1 ปี 60 วนั จุดคุม้ทุนต่อปีประมาณ 1,950,550.25 บาท 4) การวางแผนการตลาดผูด้าเนินการ
ธุรกิจสมาร์ทโฮมท่ีเปิดใหม่จึงได ้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของธุรกิจ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของธุรกิจ  
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Abstract 

 

 Claim and Year of the Smart Home Business The research objectives of le... 1) Challenge 

the market 2) Sales 3) Super smart home business 4) Targeted marketing From the target audience 

of smart home businessmen (store several 100) and entrepreneurs or intending to check the 

chemistry of the smart home business 



 Research results 1) The market has an increasing demand in the smart home business due 

to the current trend that changes in technology. 2) The projected sales for the first year will be at 

1,500,000.00 baht less expenses. Net profit for the first year is estimated to be 200,500.00 baht 3) 

Operations of start-up business with the most investment of 555,000.00 baht, with an investment of 

1,000,000.00 baht, where the projected rate of return (IRR) of the project will be 100%, with a 

payback period of approximately 1 year. 60 days, break-even point per year is approximately 

1,950,550.25 baht. 4) Marketing planning for new smart home business operators therefore target 

audience business aim to be in accordance with the objectives of the business 
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บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมเร่ิมเขา้สู่ยุคสังคมดิจิทลั ท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั

ของมนุษยเ์พื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ และดว้ยความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยีท าให้

ตน้ทุนอุปกรณ์ของเทคโนโลยี มีราคาท่ีถูกลงมากข้ึนโดยท าให้ก่อก าเนิดการน าเทคโนโลยี Internet of thing 

(Lots) มาเพิ่มศกัยภาพของอุปกรณ์ท่ี   ใชง้านในชีวติประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน โดยเปรียบเทียบ ในปี 2012 มีการ

ใชเ้ทคโนโลยี LOTS ทั้งหมดทัว่โลกอยูท่ี่ 142 ลา้นของการเช่ือมต่อทั้งหมด และในปี 2020 มีการเช่ือมต่อ

ทั้งหมดไม่ต ่ากวา่ 950 ลา้นการเช่ือมต่อ ซ่ึงมีการคาดการวา่จะเพิ่มข้ึนในทุกๆปี ท าให้อุปกรณ์ LOTS มีการ

พฒันาท่ีสามารถใช้กบัสมาร์ทโฮมข้ึนมาและมีผลตอบรับไปในทางท่ีดีมาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโต

ของตลาดสมาร์ทโฮมในต่างประเทศ โดยบริษทั ไอเอชเอสมาร์กิต จ ากดั (HIS market ltd.)คาดการณ์ว่า

ตลาดสมาร์ทโฮมในทวีปอเมริกาเหนือจะขยายตวัข้ึน 2 เท่า จาก 7,000 ลา้นดอลลาร์ โดยในปี 2021 มีการ

คาดการณ์ไวว้า่จะโตข้ึน 3.5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ และจะเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ปัญหาของสมาร์ทโฮมในไทยส่วนใหญ่ท่ีท าให้การใชง้านยงัไม่แพร่หลายเกิดจากการเขา้ใจผิดของ

ผูบ้ริโภค เก่ียวกบัเร่ืองความส าคญัของระบบอตัโนมติั ระบบรักษาความปลอดภยัมีค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปลืองใน

การติดตั้ง และอุปกรณ์ราคาแพง ซ่ึงหลายคนยงัไม่เขา้ใจและไม่เห็นถึงความส าคญัของระบบวา่มีประโยชน์

ดา้นใดบา้ง จึงท าใหร้ะบบสมาร์ทโฮมในประเทศไทยจึงยงัไม่นิยมมากนกั (Guru, 2017) 



  ส าหรับประเทศไทยนั้นตอ้งยอมรับว่า เทรนด์ของตลาดสมาร์ทโฮมก าลงัค่อยๆ เขา้มาจบัลูกคา้ท่ี

เป็นชนชั้นกลางท่ีมีรายไดแ้ละมีก าลงัซ้ือ โดยมีการคาดการณ์วา่ มูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฮมในปี 2563 

จะสูงถึง 2,500 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ท่ี 645 ลา้นบาท หรือเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 40% ต่อปีซ่ึงท่ีผา่นมา เรา

จะเห็นวา่มีผูเ้ล่นรายใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศเขา้มาชิงส่วนแบ่งการตลาดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเพิ่มข้ึน 

รวมไปถึงเกิดความร่วมมือใหม่ๆ ระหวา่งเจา้ของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม กบัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นการ

สร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัอจัฉริยะ และการพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบบา้นอจัฉริยะเพื่อดูแลผูสู้งอายุโดยคาด

วา่จะมีความตอ้งการสูงข้ึน ตามแนวโนม้สังคมผูสู้งอายขุองไทยท่ีก าลงัใกลเ้ขา้มาเร่ือย ๆ 

ดงันั้นแนวโน้มของการใช้บริการเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตข้ึนมาก

เพราะมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตในบา้นไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของความสะดวกแก่ผูสู้งวยั ชีวิตท่ีเร่งรีบ 

แมแ้ต่ความปลอดภยัจากสัญญาณกนัขโมย เพียงแต่ตลาดสมาร์ทโฮมในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมหรือ

เป็นท่ีสนใจเท่านั้นเอง เราจึงไม่อาจปฎิเสธไดว้า่สมาร์ทโฮมไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น และในอนาคตตลาดเทคโนโลยี

เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง น่ีจึงเป็นโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการในประเทศไทยไดเ้ปิดใจยอมรับและศึกษาเทคโนโลยี

สมาร์ทโฮม 

 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานทางธุรกิจสมาร์ทโฮม ดงัต่อไปน้ี 

  1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 

2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 

3. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 3 ปี 

4. เพื่อศึกษาการความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

       ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดข้องครอบครัว จ านวนสมาชิกใน

บา้น ประเภทของบา้นท่ีอยูอ่าศยัและประเภทของเทคโนโลยบีา้นอจัฉริยะท่ีสนใจ 

     ตัวแปรตาม  

    2.1 มุมมองการยอมรับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ คือ กระบวนการยอมรับ ซ่ึง

กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการยอมรับและน าไปปฏิบติัไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ความสนใจ 

การประเมินค่า การทดลองใช ้และการยอมรับเทคโนโลยสีมาร์ทโฮม (Smart Home)  



     2.2 ปัจจยัการตลาด (4Ps) ท่ีใชใ้นการซ้ือระบบเทคโนโลยบีา้นอจัฉริยะมาติดตั้งใน

ท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม” 
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 100 ชุด โดยแจกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จ านวน 100 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการวิเคราะห์ ดว้ยวิธีการทางสถิติ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบสรุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

 

ผลการวจัิย 

ข้อที ่1. เพือ่ศึกษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

   ธุรกิจสมาร์ทโฮมเป็นธุรกิจท่ีเน้นการบริการติดตั้ง ขนาดเล็กมีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซ้อนไม่

เนน้การขายสินคา้เปล่า เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการปฎิบติังาน และยงัไม่มีการวา่จา้งเป็นเงินเดือนเป็น

การตกลงค่าจา้งเป็นงานๆไป หรือแบบเหมานัน่เอง โดยลกัษณะขององคก์รมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการจัดโครงสร้างองค์กร 

ต าแหน่ง จ านวน  
(อตัรา) 

ค่าตอบแทน  
(ต่องาน) 

รวมต่อเดือน เฉล่ียขั้นต ่า 30 งาน 
(บาท) 

ช่างผูป้ฎิบติังาน 1 800 24,000 
รวมอตัราค่าจา้งต่อเดือน 24,000 
รวมอตัราค่าจา้งต่อปี 288,000 

 

   1. การจดัแบ่งจ านวนการรับงานและเวลาปฎิบติังานต่อวนั 

   ธุรกิจสมาร์ทโฮมน้ีอยา่งท่ีกล่าวไปวา่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยไม่มีพนกังานประจ าเป็นการ

ตกลงกบัเจา้ของร้านซ่อมไฟบา้น โดยเป็นการดึงบุคลากรของช่างซ่อมมารับเป็นงานๆไป โดยเป็นสัญญา

รายเดือนและรับไดไ้ม่เกิน 3 งานต่อ 1 วนั โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งใชง้านช่างท่ีก าลงัปฎิบติังาน บริษทัช่าง

ซ่อมจะตอ้งส่งบุคลากรแทนมาให้ และหากวนัไหนขาดผูป้ฎิบติังานจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้เพื่อผูบ้ริหารจะได้

ตกลงวนัเขา้ไปปฎิบติังานติดตั้งกบัลูกคา้ โดยแบ่งเวลาปฎิบติังานต่อวนั ดงัน้ี 



   รอบท่ี 1 เวลา 08:00 น. - 10:00 น.  

   รอบท่ี 2 เวลา 13:00 น. – 15:00 น. 

   รอบท่ี 3 เวลา 16:00 น. – 18:00 น. 

   

ข้อที ่2 เพือ่ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 

   1. แนวโน้มยอดขาย 

    ธุรกิจสมาร์ทโฮมขนาดเล็ก ให้บริการในรูปแบบการติดตั้ งพร้อมใช้งานและ

รับประกนัดูแลลูกคา้หลงัการขาย แต่ไม่เนน้การขายสินคา้เปล่าไปติดตั้งเอง โดยเฉล่ียแลว้ใน 1 อาทิตยจ์ะมี

งานไม่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10 งาน โดยเฉล่ียต่อเดือนแลว้มีงานไม่ต ่ากว่า 30 งาน ใชเ้วลาการติดตั้งอุปกรณ์

สมาร์ทโฮมไม่เกิน 2 ชัว่โมงต่อบา้น 1 หลงั และพร้อมเปิดให้บริการทุกวนัแลว้เขา้ไปติดตั้งตามเวลาท่ีนดั

หมายกบัลูกคา้ โดยมีราคาค่าบริการเป็นแบบเหมาครบวงจร ไม่มีการับติดตั้งอุปกรณ์แค่ชนิดเดียวและตอ้ง

ติดตั้งขั้นต ่า 1 หอ้งต่อคร้ังไม่รวมค่าอุปกรณ์เสริมท่ีตอ้งใช ้ดงัน้ี 
    

ข้อมูลนีร้วมการรับประกนัสินค้า 2 ปี ทั้งเปลีย่นและแก้ไข ฟรี 

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และสินค้าของธุรกิจสมาร์ทโฮม 

รายการ ราคา จ านวนแก๊งสวติช์
ไฟ 

จ านวนต่อห้อง 

1. Board link (ควบคุมอุปกรณ์อินฟราเรด) 
2. Sonoff (ควบคุมระบบไฟอตัโนมติั) 
3. แอปพลิเคชัน่สั่งการพร้อมการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
4. Remote ควบคุมสวติช์ 

 
 
 

4,000 

 
 
 

1 
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1. Board link (ควบคุมอุปกรณ์อินฟราเรด) 
2. Sonoff (ควบคุมระบบไฟอตัโนมติั) 
3.แอปพลิเคชัน่สั่งการพร้อมการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
4. Remote ควบคุมสวติช์ 

 
 
 

4,200 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
1. Board link (ควบคุมอุปกรณ์อินฟราเรด) 
2. Sonoff (ควบคุมระบบไฟอตัโนมติั) 
3. แอปพลิเคชัน่สั่งการพร้อมการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ 
4. Remote ควบคุมสวติช์ 

 
 
 

4,400 

 
 
 

3 

 
 
 

1 
 



ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 3 ปี 

แสดงแผนการลงทุนและวงเงินด าเนินการ 3 ปี (เงินลงทุนเบือ้งต้น) 

ล าดับ รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวมเงิน 
1 ค่าสตอ็กสินคา้ 396,000 396,000 396,000 1,188,000 
2 วสัดุ ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000 10,000 10,000 56,000 
3 ค่าโฆษณา 60,000 60,000 70,000 190,000 

 

2. การจัดการทางการตลาด 

 การก าหนดงบประมาณในการท าการตลาดน้ันเป็นการก าหนดงบประมาณโดยใช้ผลส ารวจเป็น

ตัวช้ีวดัและการใช้หลกัการในการก าหนดการด าเนินธุรกจิ ดังนี ้

  1. การก าหนดตามความสามารถของธุรกิจ เป็นการก าหนดโดยพิจารณาจากเงินทุนของเจา้ของ

กิจการ โดยการจดัสรรปันส่วนตามก าลงัของเจา้ของกิจการ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงเสมอไปแต่

ตอ้งพยายามเจาะตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีสุดโดยการใชแ้บบส ารวจเป็นเคร่ืองมือในการเร่ิมตน้ 

  2. การศึกษาคู่แข่ง โดยการส ารวจกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งเพื่อเป็นแนวทางรวมถึงคาดการณ์การใช้

งบประมาณในการท าการตลาดของคู่แข่งแต่โดยทั้งหมดนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งท าเหมือนคู่แข่งก็ได ้หากจะเร่ิม

ทดลองศึกษาและท าตามคู่แข่งกลุ่มเป้าหมายและแผนของธุรกิจของเจา้ของกิจการจะตอ้งมีผลลพัธ์ท่ีไม่น่า

พอใจก่อน 

  3. การแบ่งงบการตลาดจากก าไรทีไ่ด้  ก่อนอ่ืนตอ้งก าหนดตารางการท าส่ือการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

หากผลการตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจท่ีงบเท่าไรจะก าหนดงบประมาณพื้นฐานในการท าส่ือท่ีเท่านั้น และเฉล่ีย

เป็นเปอร์เซ็นจากงบก าไรท่ีไดจ้ากธุรกิจมาเป็น Fix cost ทนัที แต่ในกรณีท่ีผลก าไรไม่เป็นท่ีน่าพอใจก็จะลด

งบการตลาดลงในรอบนั้นๆของตารางก าหนด 

  4. ก าหนดวิธีการท าการตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโดยใชแ้นวทางจากแบบส ารวจเป็น

กลุ่มเป้าหมายเร่ิมตน้ โดยการท าการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็กน้ีและยงัเป็นสินคา้ท่ีคนไทยยงัไม่นิยมเป็น

สากล จะใชเ้ป็น 2 รูปแบบ แบบแรกคือการเปิดหนา้เพจและยิงแอดโฆษณาเพื่อกระจายโฆษณาสินคา้ของ

เราไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็นของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นการน าเสนอสินคา้ของ

ธุรกิจ และแบบท่ีสองคือแบบการบอกต่อเป็นวิธีธรรมดาๆแต่ใช้ได้ผลจากคนรอบๆตวัเป็นจุดเร่ิมตน้ทั้ง

เพื่อนพี่นอ้งญาติไดท้ดลองใชสิ้นคา้ใหเ้กิดความประทบัใจและเกิดการแนะน าต่อ 

 



  5. วิธีการด าเนินธุรกิจ เป็นงานประจ าของธุรกิจในแต่ละวนัโดยก าหนดรอบการบริการถึงบา้น

ลูกคา้เป็น 3 เวลา รอบเช้า รอบบ่าย และรอบเยน็ โดยช่างท่ีติดตั้งจะเป็นคนถึงหน้างานก่อนและเจา้ของ

กิจการจะเข้าไปติดตั้งระบบต่อจากช่างพร้อมให้ค  าแนะน าและตรวจงานความเรียบร้อยของช่าง โดย

ผูบ้ริหารก่อนเขา้ไปติดตั้งระบบให้ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูป้ระสานงาน Confirm กบัลูกคา้ในเร่ืองของการนัด

หมายทั้งลูกคา้ในวนัท่ีจะตอ้งเขา้ไปใหบ้ริการและในวนัถดัๆไปใหเ้รียบร้อยเพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดและ

เสียเวลากบังานแต่ละงาน รวมไปถึงการรับลูกคา้ใหม่ท่ีตอ้งให้ค  าแนะน าและอธิบายพื้นฐานงานและสินคา้

ใหเ้ขา้ใจตรงกนักบัลูกคา้ 

 

 3. การท าการตลาดสมาร์ทโฮม ประกอบด้วย 

  1. การท าโปรโมช่ัน เป็นวิธีกระตุน้ความสนใจของลูกคา้โดยมีราคาพิเศษส าหรับการเร่ิมตน้ท าคร้ัง

แรกซ่ึงมีความแตกต่างและความพิเศษจากราคาปกติ 20% กรณีอยากจะเพิ่มจุดท่ีติดตั้งในบา้นหากเป็นบา้น

หลงัเดิมจะลดให ้10% ของบิลวนันั้น (สงวนสิทธ์ิเฉพาะบา้นหลงัเดิมเท่านั้น) 

  2. การให้สิทธิประโยชน์ของผู้แนะน า เป็นการกระตุน้การอยากแนะน าสินคา้ต่อของลูกคา้ โดย

ธุรกิจชองเรานั้นจะให้สิทธิประโยชน์ค่าแนะน าของผูแ้นะน าให้กบัเราบา้นหลงัละ 200 บาท สองบา้นจะได ้

400 บาท ตามจ านวนท่ีแนะน าได ้

  3. การรับประกันสินค้า เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้หากมีปัญหาลูกคา้สามารถเช่ือใจได้

วา่หากสินคา้มีปัญหาลูกคา้จะไม่เสียค่าซ่อมและเสียเงินซ้ือสินคา้ใหม่ทดแทน ยกเวน้กรณีท่ีปัญหามาจาก

ลูกคา้เอง เช่น ท าสินคา้หล่นเสียหาย งดัแงะ จนเกิดความเสียหาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถตรวจสอบได ้โดย

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีลูกคา้จะได้รับการประกันสินค้าซ่อมฟรีเปล่ียนฟรีนั้นมกัจะมาจากความขดัข้องของ

ตวัเคร่ืองสินคา้หรือตวักระจายสัญญาณแต่โดยเบ้ืองตน้ลูกคา้สามารถโทรปรึกษาถามวิธีแกปั้ญหาไดใ้นเวลา

ท าการ หากแนวโน้มปัญหาลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นกรณีความไม่เขา้ใจต่อระบบแต่เป็นจากตวัสินคา้ เราจะเขา้ไป

ทนัทีและพร้อมเปล่ียนสินคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยทั้งหมดน้ีจะเป็นการรับประกนั 2 ปี 

  4. การแถมสินค้าให้กบัลูกค้า โดยสินคา้หลกันั้นจะเป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งระบบไฟบา้นและระบบ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้สินคา้ท่ีแถมนั้นเป็น Remote Control ระบบสมาร์ทโฮมของเราซ่ึงเหมาะกบัครอบครัวท่ี

มีสมาชิกท่ีไม่เก่งเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยโีดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นวยัชรา นอกจากช่วยเร่ืองการ

ตดัสินใจท่ีง่ายข้ึนของลูกคา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบในบา้นแลว้ยงัท าใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัการเลือกติดตั้ง

ระบบท่ีไดข้องแถมท่ีเป็นประโยชน์กบัการใชง้านซ่ึงโดยการติดตั้งทัว่ไป Remote control Smart home 

จะตอ้งซ้ือแยก และยงัเป็นของแถมท่ีท าใหลู้กคา้สบายใจหากระบบ Internet ในบา้นมีปัญหาก็ยงัสามารถใช้

สมาร์ทโฮมไดป้กติแต่เพียงแค่ไม่สามารถใชน้อกสถานท่ีไดใ้นขณะท่ีระบบ Internet ขดัขอ้ง 



ข้อที ่4 เพือ่ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 
  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชาย 
มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเจา้ของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดต่้อเดือน  20,001-30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีสั่งการผา่นแอปพลิเคชัน่มาก่อน และสนใจท่ีจะซ้ืออุปกรณ์สมาร์ทโฮม พอใจท่ีงบประมาณ 1,001-
4,000 บาท และในส่วนความสามารถของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ สวิตซ์เปิดปิดและระบบ
หลอดไฟอจัฉริยะ ในส่วนความสามารถของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ ควบคุมอุปกรณ์ท่ี
เช่ือมต่อไดทุ้ก ๆ อุปกรณ์ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติมวา่ท่ีอยากให้เกิดข้ึนกบัอุปกรณ์สมาร์ทโฮ
มในอนาคต ควรมีราคาอุปกรณ์ท่ีถูกลงเพียงพอท่ีท าใหส้ามารถจบัตอ้งได ้

 
  

สรุปผลการวจัิย 
  
 จากการศึกษาข้อมูลและการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการ
ด าเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม พบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (perceived usefulness: PU) 
สมาร์ทโฮมท าให้การใช้ชีวิตประจ าวนัของท่านสะดวกสบายข้ึน ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัสมาร์ท
โฮมท่ีท าให้การใชชี้วิตประจ าวนัสะดวกสบายข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาการใชส้มาร์ทโฮมช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการภายในบ้าน อยู่ในระดับมาก รองลงมาสมาร์ทโฮมสามารถเข้ามาช่วยการ
แกปั้ญหาการหลงลืมการเปิดปิดไฟภายในบา้นได ้อยู่ในระดบัปานกลาง และสมาร์ทโฮมมีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนั อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived 
ease of use: PE) พบวา่ สมาร์ทโฮมสามารถท าใหก้ารใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและเร่ืองอ่ืนๆในบา้นของท่านง่ายข้ึน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาสามารถเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฮมไดง่้าย อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาการใช้
งานสมาร์ทโฮมของท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอค าแนะน าจากคนอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก และการใช้
เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมถือเป็นเร่ืองง่ายของท่าน อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  ด้านการมองในแง่ดี 
(Optimism: OM) พบว่า เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมมีประโยชน์ต่อการใช้งานภายในบา้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาการใชส้มาร์ทโฮมท าให้ทุกอย่างในบา้นเป็นเร่ืองง่ายเสมือนมีคนคอยบริการ เช่น ทั้งปิดแอร์หรือ
เปิดแอร์ปรับอากาศรอก่อนท่ีจะถึงบา้นได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาการถือ Smart phone เหมือนถือ 
Remote control เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไดทุ้กชนิดโดยสามารถควบคุมปรับได้เหมือน Remote เฉพาะตวัของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นเป็นเร่ืองท่ีสะดวกและง่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและชอบใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการสมาร์ท
โฮมท่ีใช้เทคโนโลยีล่าสุด อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ดา้นความมีนวตักรรม (innovativeness: IN) 
พบวา่ ผูท่ี้เป็นคนประเภทติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาผูท่ี้มีความรู้ในดา้น
เทคโนโลยใีหม่ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา ผูท่ี้เป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่ผูอ่ื้นดา้นเทคโนโลยีใหม่ 



อยูใ่นระดบัปานกลางและผูท่ี้สามารถแนะน าเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่แก่บุคคลอ่ืนได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั ดา้นความไม่สะดวกสบาย (discomfort: DF) พบวา่ สมาร์ทโฮมเป็นเร่ืองท่ีเขา้ถึงและเขา้ใจยาก มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ความไม่สบายใจเร่ืองค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสมาร์ทโฮม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา การใช้สมาร์ทโฮมเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากกว่าเก่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสมาร์ทโฮมมีความไม่
ปลอดภยัและท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านของท่าน อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ด้านความไม่
ปลอดภยั (insecurity: IS) พบว่า การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมอาจเส่ียงต่อการถูกรุกล ้ าขอ้มูลส่วนตวั มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา หากมีปัญหากบัอินเตอร์เน็ตอาจจะส่งผลกบัการใชง้านสมาร์ทโฮมทั้งระบบอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้มาร์ทโฮม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา สมาร์ทโฮมไม่เหมาะกบัและคิดวา่สมาร์ทโฮมมีความไม่ปลอดภยัอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด
และสมาร์ทโฮมเม่ือเกิดปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของช่างท่ีมาซ่อมบา้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั  ดา้นภยัคุกคาม (threats: TH) พบวา่ กงัวลปัญหาทางแอปพลิเคชัน่อาจเกิดการล่ม ซ่ึงจะ
ไดรั้บผลกระทบทั้งตวับา้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมามีความกงัวลจะไดรั้บผลกระทบจากการใชส้มาร์ท
โฮมเวลาเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดภายในบา้น เช่น ไฟดบั หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา 
 
กงัวลวา่จะมีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท าใหไ้ม่สามารถใชส้มาร์ทโฮมได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและกงัวลวา่
จะมีความเส่ียงจากปัญหาของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ท าให้ไม่สามารถเช่ือมต่อสมาร์ทโฮมได ้
อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั ดา้นความตั้งใจในการใชส้มาร์ทโฮม (Intention to Use the Smart Home: 
IU) พบว่า มีความพร้อมและมีโอกาสท่ีจะไดติ้ดตั้งท่านพร้อมจะติดตั้งสมาร์ทโฮมทนัที มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคิดจะเร่ิมใชบ้ริการสมาร์ทโฮม จะตอ้งเกิด 
จากความตั้งใจของตวัท่านเอง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาปัจจยัน ้ าหนักในการตดัสินใจเลือกติดตั้ง
สมาร์ทโฮมท่านมีสมาชิกในบา้นเป็นปัจจยัหลกั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมามีความคิดท่ีสนใจจะเร่ิม
ติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบา้นของท่านเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และหากค่าติดตั้งสมาร์ทโฮมอยูท่ี่ 5,000 
– 10,000  บาท รู้สึกวา่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั  
  จากการวิจยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีใช้
ในการซ้ือระบบเทคโนโลยบีา้นอจัฉริยะมาติดตั้งในท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั ท าให้ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฮมโดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฮมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 5 ดา้น 
ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 



ข้อวจิารณ์ผลการวจัิย 
 

  งานวิจยัน้ีเก็บตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพจึงไม่สามารถน า
ผลของงานวจิยัน้ีไปใชใ้นการศึกษาในระดบัประเทศท่ีมีบริบทแตกต่างกนัและจากขอ้มูลพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและอยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี ซ่ึงเกิด
จากการเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีมีการแชร์ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ จึงท าให้กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวฒิุการศึกษาและช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกนัเดียวกนักบัผูท้  าการวจิยั ผลการศึกษาจึงอาจยงัไม่
ครอบคลุมกลุ่มวฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและช่วงอายท่ีุมากกวา่ซ่ึงมีก าลงัซ้ือมากกวา่และเป็นส่วนใหญ่ของ
ประชากร 
  จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน ปัจจยัความมีนวตักรรม ปัจจยัความไม่
สบายใจ และปัจจยัความไม่ปลอดภยัไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชส้มาร์ทโฮม ดงันั้น หากจะท าการ
วเิคราะห์ในอนาคตสามารถศึกษาเพิ่มเติม ควรเนน้ศึกษากบัคนท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใชง้าน เน่ืองจาก
งานวิจยัน้ีมีผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์ท่ีเคยใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสั่งการผา่นแอปพลิเคชนัมาก่อนหรือควรปรับ
รูปแบบการวจิยัโดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงทดลอง เพื่อท าใหส้ามารถไดผ้ลการวิจยัในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
งานวิจยัในอนาคตสามารถศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สมาร์ทโฮมเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
อิทธิพลและเปรียบเทียบในบริบทท่ีมีความแตกต่างระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
ระหวา่งระบบผูใ้หบ้ริการ เช่น ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นอ่ืนนอกเหนือจาก
งานวจิยัน้ี ซ่ึงจะช่วยขยายขอบเขตความเขา้ใจต่อพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชส้มาร์ท
โฮมใหต้อบโจทยม์ากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  จากการศึกษาวิจยัและจดัท าแผนธุรกิจในหัวขอ้เร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ
สมาร์ทโฮม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลหลกัของแต่ละพื้นท่ีและสามารถน าไปพฒันาธุรกิจสมาร์ทโฮม ไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิง่ข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ตวัแปรความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็น
ตน้ เพื่อทราบวา่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรบา้ง  
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