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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังาน 
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ผูว้ิจยั จุฑารตัน ์รุง่เรอืงบรรเจิด 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ไพบูลย ์อาชารุง่โรจน ์ 

  
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้

หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยศกึษา
ถึงปัจจัยลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ  ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 244 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั ผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานใน
โรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันในด้านระยะเวลาในการ
ตดัสินใจซือ้ ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอกต่อ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันในด้านระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซือ้ ความรูค้วามเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ  LED มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ  LED ด้านความถ่ีในการซือ้  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
หลอดไฟ LED ดา้นราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาใน
การตดัสนิใจซือ้ และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ และดา้นระยะเวลาใน
การตดัสนิใจซือ้ 
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The objectives of this study were to examine the factors related to the 

purchasing behavior of LED lamps for saving energy in industrial factories in Samut 
Sakhon province through organizational structure, type of industry, factory size, length of 
time in business, as well as knowledge of the properties of LED lamps and the marketing 
mix of product, price, place, and promotion. The 244 questionnaires consisted of four 
parts: organizational structure, knowledge of the properties of LED lamps, the marketing 
mix, and the purchasing behavior of LED lamps, sent via Google Form. The statistics used 
in the study were percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, 
and Pearson product-moment correlation coefficient. The results revealed the following: 
customers in different types of industries had different purchasing behavior regarding 
LED lamps in terms of a period of purchase decisions, repurchase intentions, and word-
of-mouth. customers with differences in factory sizes had different purchasing behaviors 
in terms of period of purchase decision. The marketing mix in terms of price was positively 
correlated with purchasing behavior of LED lamps in terms of period of purchase 
decisions, and the marketing mix in terms of promotion was positively correlated with 
purchasing behavior of LED lamps in terms of frequency of purchasing and period of 
purchasing decisions. 

 
Keyword : Organizational structure, Knowledge, Marketing mix, Purchasing behavior 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดย
อาศัยตัวเลขด้านดัชนีวิเคราะห์การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ในปี 2561 มีอตัราการขยายตวั 1.5 - 2% 
ซึ่งสอดคลอ้งกับท่ีส  านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
คาดการณเ์ศรษฐกิจไทยปี 2561 จะขยายตวัอยูท่ี่ 3.4 - 4.6% เพราะไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุจากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและการสง่ออกท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากภาพการเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมตา่ง ๆ สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นปรมิาณการใชพ้ลงังานเพื่อการประกอบกิจการ
มากขึน้ หนึ่งในพลงังานหลกัท่ีภาคอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ใช ้ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟา้ซึ่งถือเป็นพลงังาน
หลกั ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นทุกสว่นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทัง้การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าส  าหรับด าเนินกิจการสนับสนุน และพลังงานไฟฟ้าส  าหรับพักอาศัยของ
พนกังานและเจา้ของกิจการ  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ให้หน่วยงานต่าง  ๆ ช่วยกัน
ประหยดั พลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอความรว่มมือภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อหวงั
ใหส้ถานประกอบการทุกแห่งไดร้ว่มกันประหยัดพลงังานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากช่วยอนุรกัษ์พลงังาน
ของประเทศแลว้ยงัช่วยลดตน้ทุนทางธุรกิจ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัไปพรอ้ม
กันดว้ยดา้นระบบแสงสว่าง 1.ลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ท่ีท่ีใชง้านบางช่วงเวลาของวนั 2.
ปลดหลอดไฟในพืน้ท่ีท่ีแสงสว่างเกินความจ าเป็น 3.แยกสวิตซห์ลอดไฟใหส้ามารถเปิด-ปิด ได้
เฉพาะจุดท่ีตอ้งการ 4.ลดก าลงัไฟฟ้าของหลอด เช่น จาก 13 วตัต ์เป็น 7 วตัต ์โดยไม่กระทบต่อ
การมองเห็น เน่ืองจากการอนรุกัษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีผา่นมามกัถกูมองวา่เป็นเรื่อง
ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานเท่านัน้ โดยไม่มีการวิเคราะหก์ระบวนการในอุตสาหกรรมทัง้ระบบ 
ท าใหกิ้จกรรมท่ีลดการใชพ้ลงังานสว่นใหญ่ลดการใชพ้ลงังานไดน้อ้ย ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่จึง
มองขา้มการอนรุกัษพ์ลงังาน เพราะผลตอบแทนจากการอนรุกัษพ์ลงังาน ท าใหไ้ม่เกิดความคุม้ค่า
ในการลงทุน นั่นเพราะผูป้ระกอบการยังขาดความรูใ้นการจัดการพลงังาน และการใชพ้ลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของ
โรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ปัจจัยภายในเหลา่นีล้ว้นเป็นปัจจัยท่ีส  าคญัท่ีมีสว่น 
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ช่วยน ามาวิเคราะหเ์พื่อค านึงถึงตน้ทุนในการด าเนินกิจการใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากร
ตา่ง ๆ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ปัจจุบนัการน าเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อใหเ้กิดการประหยัดพลงังาน เพื่อลดการสูญเสีย 
และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นภายในอาคาร โดยจากท่ีกล่าวมา หากองคก์รมีการควบคุมการใช้
พลงังานไฟฟา้เพื่อลดตน้ทนุการใชพ้ลงังานไฟฟา้ถือเป็นความส าคญัสว่นหนึ่งตอ่การลดตน้ทุนของ
การด าเนินธุรกิจ การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรอืเพียงองคก์รใดองคก์รหนึ่ง ทางผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นสว่นส  าคญัท่ีเป็น
ตวัช่วยผลกัดนัการควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยการน าเอาเทคโนโลยีมา
ใชเ้พื่อการประหยดัพลงังานนัน้ ในสว่นนีก็้ถือว่ามีความจ าเป็นทางออ้มต่อผูป้ระกอบ การท่ีตอ้ง
น ามาพิจารณาภาพรวมตอ่ตน้ทนุของสนิคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาวิเคราะหค์วามเป็นไปได้
ในการตัง้ราคาสินคา้ใหมี้ราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักับตลาดได ้หากผูป้ระกอบการ
มองขา้มในจุดนีห้รอืละเลยปลอ่ยใหค้่าใชจ้่ายในสว่นนีเ้ป็นตน้ทุนแอบแฝงท่ีไม่สามารถรบัผิดชอบ
ไดแ้ละก่อใหเ้กิดภาวะขาดทุนต่อองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีธุรกิจและอุตสาหกรรมตอ้งมี
การปรบัตวัเพื่อใหท้นัต่อสภาวะโลกในปัจจุบนั ทุก ๆ ธุรกิจมีการแขง่ขนัท่ีสงูเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึง
ความต้องการของผู้บริโภค นอกเหนือจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามแผนนโยบายแลว้ ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ก็ถือเป็น
ปัจจัยส  าคัญอีกอย่างหนึ่ง เน่ืองจากความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED จะเป็น
เสมือนสิ่งท่ีช่วยเสริมใหอ้งคก์รรวมถึงผูบ้ริโภคทั่วไปสามารถตัดสินใจเลือกซือ้หลอดไฟ LED ได้
ง่ายมากขึน้ กลา่วคือ หากผูบ้ริโภคมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนี ้ผูบ้ริโภคจะสามารถพิจารณาถึง
ขอ้ดี ขอ้เสยี รวมถึงประโยชนข์องหลอดไฟ LED ไดง้า่ยขึน้ และจะสามารถค านึงถึงความแตกต่าง
ของผลติภณัฑไ์ดง้า่ยมากขึน้ 

นอกจากนีปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาดก็ถือเป็นสิ่งส  าคญัท่ีมีผลตอ่การซือ้ของผูบ้ริโภค 
จากการเลอืกใชผ้ลติภณัฑต์ามลกัษณะของการใชง้าน คณุสมบติัในตวัผลติภณัฑ ์ช่ือเสยีงของตรา
สินคา้ คุณค่าท่ีไดร้บันอกเหนือจากดา้นการใชง้าน ยงัมีปัจจัยส  าคญัคือปัจจยัดา้นราคาซึ่งตน้ทนุ
ของสินคา้ท่ีต ่าจะสง่ผลใหเ้กิดการซือ้ท่ีง่ายขึน้ ความสะดวกในการจัดซือ้ ช่องทางติดต่อตวัแทน
ขาย หรือบริการหลงัการขายต่าง ๆ ท่ีไดร้บั ซึ่งการสง่เสริมการตลาดจากการจัดกิจกรรมจะเป็น
สว่นกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑต์า่ง ๆ  

นอกจากนี ้การใชห้ลอดไฟ LED ยงัมีขอ้ดีอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากจะช่วยประหยดั
พลงังาน อันเน่ืองมาจากการใหแ้สงสว่างมาก แต่ใชไ้ฟฟ้านอ้ยลงกว่าหลอดไสท้ั่วไปถึง 80-90% 
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หลอดไฟ LED ยงัมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานสงูสดุ 1 แสนชั่วโมง (11 ปี) ต่างจากหลอดไสท้ั่วไปท่ี
มีอายุประมาณ 1 พนัชั่วโมง และมีความทนทานสงู เพราะไม่มีไสห้ลอดท่ีอาจขาดไดง้่ายเหมือน
หลอดไฟทั่วไป และไม่มีกระจกเป็นสว่นประกอบ จึงไม่แตกง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม เพราะ
ไม่ไดใ้ชส้ารปรอทเป็นสว่นประกอบ รวมถึงยงัสามารถใหค้วามสว่างไดอ้ย่างรวดเร็ว เปิดใชง้าน
แลว้หลอดไฟติดทนัที ไม่มีการกระพรบิ 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรูค้วามเข้าใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร และปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหอ้งคก์รสามารถน าผลท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการวางแผนการด าเนินงานขององคก์ร และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ ์เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งผู ้ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
น าเสนอขายผลติภณัฑ ์รวมถึงหนว่ยงานรฐับาลสามารถน าแนวทางในการสนบัสนนุและพิจารณา
ความเหมาะสมดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟา้ในอนาคตตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม 

ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อ
การประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อศกึษาถึงความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED ท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาคร  

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดของหลอดไฟ  LED ท่ีมี
ความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาคร 

4. เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการศกึษาจะเป็นประโยชนด์งันี ้
1. เพื่อเป็นขอ้มลูส  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ และตวัแทนจ าหนา่ยหลอดไฟ LED เพื่อเป็น

แนวทางการสรา้งพฤติกรรมการซือ้การใชห้ลอดไฟ LED ของผูบ้รโิภคประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อเป็นขอ้มลูส  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลอดไฟ 
LED ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
สามารถรักษาฐานลูกค้าท่ีมีอยู่เดิม และเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อสรา้งส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหม้ากขึน้ 

3. เพื่อเป็นขอ้มลูส  าหรบัหนว่ยงานรฐับาล หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ และผูท่ี้สนใจศึกษา
ค้นคว้าในการน าขอ้มูลของการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานของผู้บริโภคประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการสนบัสนุนและพิจารณาความ
เหมาะสมดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟา้ในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศกึษาถึงลกัษณะขององคก์ร ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติั
ของหลอดไฟ LED และปัจจัยสว่นประสมทางดา้นการตลาดของหลอดไฟ LED ท่ีมีความสมัพนัธ์
ตอ่พฤติกรรมการซือ้ ของพนกังานฝ่ายจดัซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมี
ขอบเขตดงันี ้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจดัซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสนิใจซือ้

หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,995 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , สืบค้นจาก 
http://.diw.go.th, เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจัดซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ

ซือ้หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 244 โรงงาน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง กรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 94% โดยผูว้ิจัยยอมรบัความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน 6% ซึ่ง
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จ านวนกลุ่มท่ีตัวอย่างท่ีไดจ้ากการค านวณเท่ากับ 244 ตัวอย่าง ในท่ีน่ีทางผูว้ิจัยจึงท าการเก็บ
ตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 244 ตวัอย่าง ซึ่งวิธีการก าหนดกลุม่ตวัอย่างผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่ง คือ
การสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Selection) โดยพิจารณาจากพนกังานฝ่ายจัดซือ้
ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซือ้หลอดไฟ LED และเคยท าการซือ้หลอดไฟ LED กับทางบริษัทผูจ้ัด
จ าหน่ายหลอดไฟ LED จ านวน 244 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมทุรสาคร จ านวน 244 โรงงาน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ง นี ้ สามารถแบ่ง เ ป็น  2 กลุ่ม คือ  ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) และ ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ แบง่ออกเป็น 

1.1 ลกัษณะขององคก์ร 
1.1.1 รูปแบบขององคก์ร 
1.1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 
1.1.3 ขนาดโรงงาน 
1.1.4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ  

1.2 ความรูค้วามเขา้ใจของหลอดไฟ LED  
1.2.1 คณุสมบติัของหลอดไฟ LED 

1.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED  
1.3.1 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คณุภาพในการสอ่งสวา่งของหลอดไฟ 

LEDระยะเวลาในการใช้งาน (จ านวนชม.), คุณสมบัติในการช่วยประหยัดไฟ , เงื่อนไขการ
รบัประกนั 

1.3.2 ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ การตัง้ราคาขายเม่ือมีการจดัซือ้หรอืประมูล
ราคา, การใหส้ว่นลดส าหรบัการซือ้ในปริมาณมาก, การใหส้ว่นลดตามฤดูกาล, การใหร้ะยะเวลา
ในการช าระเงิน (Credit term) 

1.3.3 ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การมีสินคา้เพียงพอตอ่
ความตอ้งการซือ้, มีตวัแทนจ าหนา่ยท่ีสะดวกในการติดตอ่ 

1.3.4 ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
การใช้หลอดไฟ LED, มีการให้สิทธิพิเศษในการทดลองใช้, มีการเข้ามาแนะน าเปรียบเทียบ
ระหวา่งหลอดไฟ LED กบั หลอดไฟฟลอูอเรสเซนส ์
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2. ตวัแปรตาม 
2.1 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED  
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Manufacturer) หมายถึง อาคาร สถานท่ี ท่ีใชเ้ครื่องจกัร

มีก าลงัรวมตัง้แต่5แรงมา้หรอืก าลงัเทียบเท่าตัง้แต่5แรงมา้ขึน้ไป หรือใชค้นงานตัง้แต่ 7 คนขึน้ไป
โดยใชเ้ครื่องจกัร ส  าหรบัท าการผลติ ประกอบ บรรจุ ซอ่ม ซอ่มบ ารุง ทดสอบ ปรบัปรุง แปรสภาพ 
ล  าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ ส  าหรับงานวิจัยท่ีท าการศึกษานี ้หมายถึงโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากค าว่า  (Light-Emitting Diode) หมายถึง การ
เปล่งแสงออกมาไดโ้ดยแสงท่ีเปล่งออกมาประกอบดว้ยคลื่นความถ่ีเดียวและต่อเน่ืองกันโดย 
หลอดLED สามารถเปลง่แสงไดเ้ม่ือจ่ายกระแสไฟฟา้เขา้เพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ และประสทิธิภาพใน
การใหแ้สงสวา่งก็ยงัดีกวา่หลอดไฟขนาดเลก็ทั่ว ๆ ไป 

สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจยัการตลาดดา้นต่าง ๆ ท่ีผูซ้ือ้
หรือเคยซือ้หลอด LED ใช้ในการซือ้ ประกอบไปด้วย 4P’s หรือ ประกอบด้วย Product Price 
Place Promotion 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง คุณภาพในการส่องสว่าง ระยะเวลาในการใช้งาน 
คณุสมบติัในการประหยดัไฟ และเงื่อนไขการรบัประกนัของหลอดไฟ LED 

ราคา (Price) หมายถึง การตัง้ราคาขาย การใหส้ว่นลดหรือการใหส้ว่นลดตามฤดูกาล 
และการใหเ้งื่อนไขในการช าระเงินของหลอดไฟ LED 

การช่องทางจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่าย หลอดไฟ LED 
จากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยังตลาดเป้าหมาย มีปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ มีการ
กระจายสนิคา้อยา่งทั่วถึง และมีตวัแทนจ าหนา่ยท่ีสะดวกในการติดตอ่ 

การสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารทางการตลาด (Marketing 
Communication) ระหวา่งผูข้ายหลอดไฟ LED กบัตลาดเปา้หมายเพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูล แจง้
ใหท้ราบ ตลอดจนการสรา้งโปรโมชั่นต่าง ๆ  มีพนกังานขายท่ีสามารถใหค้  าแนะน า หรือสรา้งการ
รบัรูใ้นตวัหลอดไฟ LED และมีการใหโ้ปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรอืการใหท้ดลองสนิคา้เพื่อเป็น
การสรา้งการรบัรูใ้นตวัหลอดไฟ LED 
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ความรูค้วามเขา้ใจ หมายถึง ความรูค้วามเขา้ใจถึงคณุสมบติั และขอ้ดี - ขอ้เสยีของการ
ใช้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของพนักงานฝ่ายจัดซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาคร 

พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผลมาจาก
เหตจุูงใจหรอืสิ่งกระตุน้ท่ีมีตอ่การเลอืกซือ้หลอดไฟ  

พนกังานฝ่ายจัดซือ้ หมายถึง ต าแหน่งงานของบุคคลท่ีจดัหาสินคา้ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการหาหลอดไฟมาสูอ่งคก์ร โดยอาศยัทกัษะและความสามารถในการตอ่รองเพื่อใหไ้ดห้ลอดไฟ
ท่ีมีคณุภาพ อยูใ่นราคาท่ีสมเหตสุมผล และตรงตามความตอ้งการ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ”ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร” มีกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 
- คณุสมบติัของหลอดไฟ LED 
 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงานของ
พนักงานฝ่ายจัดซือ้ของโรงงาน

อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลติภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
- ปัจจยัการสง่เสรมิการตลาด 

ลักษณะขององคก์ร 
- รูปแบบขององคก์ร 
- ประเภทอุตสาหกรรม 
- ขนาดโรงงาน 
- ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกัน ซึ่งประกอบดว้ย 
รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จะมี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

2. ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 



  
 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครัง้นี ้เรื่องปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ

ประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจ 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 

3 .แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ 
4. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัหลอด LED 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า  “ความรู”้ ซึ่งผู ้วิจัยได้สรุป
รายละเอียดไดด้งันี ้

ตามพจนานุกรม  "The Lexicon Webster Dictionary (Encyclopedia Edition)." 
1997, p. 465) ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิ กฎเกณฑ ์และโครงสรา้ง
ท่ีเกิดขึน้จากการศึกษาคน้ควา้ หรือเป็นความรูเ้ก่ียวกับสถานท่ี สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งไดจ้ากการ
สงัเกต ประสบการณห์รอืรายงาน โดยการรบัรูเ้หลา่นัน้ตอ้งอาศยัเวลา  

เบนจามิน เอส บลมู (Bloom, 1972) กลา่ววา่ ความรูเ้ป็นเรื่องท่ีเก่ียวกบัการระลกึถึง
สิ่งเฉพาะเรื่อง ระลกึถึงวิธีและขบวนการต่าง ๆ  หรือระลกึถึงแบบกระสวนทางจิตวิทยาของความ
จ าเป็น 

บลมู และคณะ (Bloom, 1956, p. 271) กลา่ววา่ ความเขา้ใจหมายถึงความเขา้ใจใน
การท่ีจะขยายความรูใ้นความทรงจ าใหแ้ตกต่างไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขัน้ ท่ี
ส  าคญั คือ การแปลความหมายของค า ขอ้ความ สญัลกัษณใ์นแง่มุมใหม่ ตามเรื่องราวของหลกั
วิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทัง้หมดมารวมกัน และสรุปหรือขยาย
ความนัน้ตามความคิดเห็นในทศันะคติใหม่ๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีกวา้งขึน้ โดยจะตอ้งให้
ขอ้มลูหรอืแนวโนม้อยา่งเพียงพอ  
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ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2520, น. 10) กลา่ววา่ ความรูห้มายถึง พฤติกรรมในล าดบัแรก
ท่ีผูเ้รียนใชเ้พื่อจดจ าในการฝึกหรือการมองเห็น ความรูข้ัน้นีไ้ดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับค าจ ากัดความ 
ความหมายทฤษฎ ีขอ้เท็จจรงิ กฎโครงสรา้ง และวิธีการแกปั้ญหา 

อุทุมพร ทองอุไทย (2523, น. 68) กลา่วว่า พฤติกรรมและสภาพการต่าง ๆ ซึ่งเนน้
การจ า ไม่ว่าจะเป็นการคืดค านงึถึงหรือการคิดไดก็้ตาม เป็นสภาพการณท่ี์เกิดขึน้สืบเน่ืองมาจาก
การเรียนรู ้ โดยเริ่มต้นจากการรวมสาระต่าง ๆ เหล่านั้นจนกระทั่ งพัฒนาไปสู่ขั้นท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นยิ่งขึน้ไป ความเขา้ใจ หมายถึง ขัน้ตอนความส าคญัของการสื่อสารความหมายโดย
อาศัยความสามารถทางสมองและทัศนะ ซึ่งอาจกระท าโดยใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือ
สญัลกัษณต์า่ง ๆ โดยท าความเขา้ใจ ซึ่งประกอบดว้ยการแปล การตีความหมาย การสรุปอา้งอิง 

ไพศาล หวงัพานิช (2526, น. 105) กลา่วว่า ความเขา้ใจหมายถึง ความสามารถใน
การน าความรูค้วามเขา้ใจไปดดัแปลงปรบัปรุงเพื่อใหส้ามารถรวบค าจัดกัดความ เพื่ออธิบาย หรอื
เปรยีบเทียบเรื่องราวและขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ และยงัสามารถบง่บอกและเปรยีบเทียบสิ่งท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกนัเป็นแบบของเดิมได ้บุคคลท่ีมีความเขา้ใจในสิ่งตา่งๆจะสามารถแปลความหมาย ตีความ 
และขยายความเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นัน้ได ้

บุญชม ศรีสะอาด (2527, น. 20) กลา่วว่า ความรูห้มายถึง ความสามารถของสมอง
ในการจดจ าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดเข้ามารับรู ้มาท่ีสมอง การวัดว่าบุคคลมี
ความสามารถจ าเรื่องราวตา่ง ๆ ไดม้ากหรอืนอ้ยนัน้ วดัไดจ้ากความสามารถระลกึคิดถึงของแต่ละ
บุคคล 

ส าเริง บุญเรืองรตัน ์(2536, น. 508) กลา่วว่า ความสามารถของสมองท่ีเก็บรักษา
หรือทรงไวซ้ึ่งขอ้เท็จจริง หรือเรื่องราวทัง้ปวงท่ีผู ้เรียนไดป้ระสบมา และความเขา้ใจหมายถึง 
ความสามารถในการอธิบายความรูห้รอืขอ้เท็จจรงิในรูปแบบท่ีมีเคา้เหมือนเดิม ตลอดจนสามารถ
จับเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันจนสามารถกล่าวได้เป็นอีกแบบหนึ่งจนถึงขยาย
ความสมัพนัธน์ัน้ ๆ ออกไปใหก้วา้งกวา่ขอ้เท็จจรงิเดิม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541, น. 185-189) กลา่วว่า ความรูห้มายถึง ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้น
ความจ า สว่นหนึ่งของขอ้มูลทัง้หมดนัน้จะเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริโภคในตลาดท่ีเรียกวา่ ความเก่ียวกบั
ผูบ้รโิภค (Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศกึษาไดโ้ดยการตอบค าถามดงันี ้คือ ผูบ้รโิภครูอ้ะไร 
ความรูจ้ดัระเบียบอยูใ่นความทรงจ าในรูปใด และจะมีการวดัความรูไ้ดอ้ยา่งไร 



 11 
 

สรุปไดว้า่ ความรู ้ความเขา้ใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ ์ความทรงจ า ขอ้มลู
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลนัน้ๆท่ีไดเ้ก็บไวใ้นสว่นของสมอง โดยการน าออกมาใช้เพื่อการใหข้อ้มูล แปลผล 
หรอืความสามารถในการอธิบาย ซึ่งสามารถวดัความรูค้วามเขา้ใจจากการระลกึ 

การวัดความรู้ความเข้าใจ 
ส าหรบัการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ศ้ึกษาไดน้  าเอาความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของ

หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน และท าการวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจดว้ยแบบทดสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจท่ีสรา้งขึน้ตามวิธีของ นีออน กลิ่นรตัน ์(2533, น. 29-30) โดยไดเ้ลือกเอา
ขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 มาสรา้งเป็นแบบทดสอบ ดงัรายละเอียดดงันี ้

ในการสรา้งแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจนัน้ นีออน กลิ่นรตัน ์กลา่ววา่ สมรรถภาพ
สมองของมนษุยด์า้นสติปัญญาหรอืความรู ้สามารถแบง่ได ้6 ขัน้ตอน  

ความรู-้ความจ า (Knowledge) ซึ่งมีความรูเ้ก่ียวกบัเรื่องตา่ง ๆ มากมาย คือ 
1. ความรูใ้นเนือ้เรื่อง เช่น ศพัท ์นิยาม กฎ และความจรงิ 
2. ความรูใ้นวิธีด  าเนินการ ไดแ้ก่ ระเบียบ แบบแผน ล  าดับขัน้ และแนวโน้ม 

จ าแนกประเภท เกณฑ ์และวิธีด  าเนินการ 
3. ความรูร้วบยอดในเนือ้เรื่อง ไดแ้ก่ หลกัวิชาการและขยายหลกัวิชารวมทั้ง

ทฤษฎีและโครงสรา้ง 
4. ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ 

และขยายความ 
5. การน าไปใช้ (Application) คือ ความสามารถในการน าความรู ้ไปใช้ใน

สถานการณต์า่ง ๆ  
6. การวิเคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกใหเ้ห็นหน่วยย่อย ๆ 

ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามส าคญั วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวิเคราะหห์ลกัการ 
7. การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นการน ามารวมเพื่อก่อใหเ้กิดสิ่งใหม่ ๆ เช่น 

สงัเคราะหข์อ้ความ สงัเคราะหแ์ผนงาน หรอืสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ์ 
8. การประเมินค่า (Evaluation) คือความสามารถในการตดัสินคุณค่าสิ่งต่าง ๆ 

ตามเกณฑภ์ายใน หรอืเกณฑภ์ายนอกท่ีก าหนดขึน้ 
สรุปไดว้่า จากโครงสรา้งทฤษฎีความรูข้องบลมูและคณะ จะเห็นไดว้่าความจ านัน้

เป็นความรูพ้ืน้ๆอย่างแรก เพราะถา้ไม่เกิดการจ าก็จะไม่เขา้ใจอย่างแน่นอน ในแบบเดียวกันนัน้
การวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจดว้ยแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจท่ีสรา้งขึน้ตามวิธีของ นีออน 
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กลิ่นรตัน ์การน าไปใชเ้พื่อท่ีจ าเอาไปปฏิบติัจะไม่เกิดขึน้เลย ถา้ไม่มีความเขา้ใจเป็นสว่นเก่ียวขอ้ง 
ในการปฏิบติัทกุขัน้ตอน  

กิจติมา ปรีดิลก (2520) กลา่วว่า เครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัความรูมี้หลายชนิด แต่ละ
ชนิดมีความเหมาะสมกบัการวดัความรูต้ามคุณลกัษณะแตกต่างกันออกไป เครื่องมือวดัความรูท่ี้
นิยมใชก้นัมากคือ แบบทดสอบ แบบทดสอบถือวา่เป็นสิ่งกระตุน้ เม่ือน าไปกระตุน้ผูถ้กูสอบ ท าให้
ผูถู้กสอบแสดงการตอบสนองออกมาจากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การแสดง
ท่าทาง ฯลฯ เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจ านวนได้ เพื่อไปแทนอันดับหรือ
คณุลกัษณะของบุคคลนัน้ รูปแบบของขอ้สอบหรอื แบบทดสอบ มี 3 ลกัษณะ คือ 

1. ขอ้สอบปากเปลา่ หรอืเรยีกวา่การสมัภาษณ  ์
2. แบบสอบขอ้เขียน 
3. ขอ้สอบภาคปฏิบติั 

รวีวรรณ ชินตระกูล (2533) กล่าวว่า การสรา้งแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมือวัด
พฤติกรรมดา้นความรู ้ความจ าท่ีเป็นท่ีรูจ้กั ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบตอ้งเขียนตอบ ซึ่งไม่สามารถควบคุมการ
เขียนตอบของผูส้อบได ้

2. แบบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีรูปแบบมากท่ีสดุ สามารถใชว้ดัผลได ้
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) กล่าวว่า การวัดความรู ้ความสามารถในการนึกถึง  

เรื่องราวจากประสบการณแ์ละขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หรือเป็นการวดัการนึกถึง ประสบการณต์่างๆท่ี
บุคคลเคยได้รับ จากการสอน0การบอกกล่าว การฝึกฝนของคนสอนรวมทั้งหนังสือ จาก
สิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ ดว้ยค าถามวดัความรู ้

สรุปไดว้่า การสรา้งเครื่องมือเพื่อท่ีจะวัดความรูค้วามเขา้ใจจะตอ้งค านึงถึงความ
เช่ือมโยงของค าจ ากัดความ ซึ่งในท่ีน่ีค าจ ากัดความความรูค้วามเขา้ใจในการใชห้ลอดไฟ LED 
เพื่อประหยดัไฟของโรงงานอุตสาหกรรมในสมุทรสาคร โดยรูปแบบเครื่องมือท่ีใชว้ัดดีมีทัง้แบบ
ปรนยัและอัตนยั โดยผูว้ิจัยสนใจท่ีจะใชแ้บบสอบถามดีท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยัแบบถูก-ผิด (True-
false) มาเป็นเครื่องมือในการวดัความรูค้วามเขา้ใจ  
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  

ความหมายกลยุทธท์างการตลาด (Marketing Strategy) 
McCarthy (1995) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด หมายถึง วิธีการใช้ส่วนประสมทาง

การตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเปา้หมาย จากความหมายนีดี้เป็นการใชส้ว่นประสมทางการตลาด 
4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย และการสง่เสริมการตลาด เพื่อ
สนองความต้องการของตลาดเป้าหมายดีตลาดเป้าหมายก็คือกลุ่มของลูกค้าท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลงึกันซึ่งบริษัท เลือกเป้าหมาย ตลาดเป้าหมายอาจเป็นกลุม่ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต ผูค้า้สง่ ผูค้า้
ปลีก หรือหน่วยงานรฐับาล และใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น 
สอดคลอ้งกับลกัษณะและความเขม้ข้นในการแข่งขันของตลาด สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
ลักษณะของตลาดเป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนสอดคลอ้งกับนโยบายทางการตลาดของธุรกิจคู่แข่งขัน 
เป็นตน้ 

Kotler and Armstrong (1996) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy 
หรอื Marketing Strategic Planning) หมายถึง ขัน้ตอนในการก าหนด จุดมุ่งหมายทาง การตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการออกแบบสว่นประสมทางการตลาดดีเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของตลาดและบรรลจุุดมุ่งหมายขององคก์ร 

Kotler (1997) กลา่วว่า สว่นประสมการการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี
สามารถควบคมุได ้ซึ่งบรษิัท น ามาใชร้วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 
ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีส  าคัญอย่างยิ่งทางการตลาด
สมยัใหม่ ซึ่งแนวความคิดเรื่องสว่นผสมการตลาดนัน้มีบทบาทส าคญัทางการตลาดเพราะเป็น การ
รวมการตดัสนิใจทางการตลาด ทัง้หมด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหธุ้รกิจสอดคลอ้ง กบั
ความตอ้งการของตลาดเปา้หมาย เรยีกสว่นประสมการตลาดวา่ 4P’s ซึ่งองคป์ระกอบทัง้ 4 กลุม่นี ้
จะท าหนา้ท่ีรว่มกนัในการสื่อขา่วสารทาง การตลาดใหแ้ก่ผูร้บัสารอยา่งมีประสทิธิภาพ   

ศุภร เสรีรตัน ์(2543) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy) หมายถึง 
แผนการปฏิบติังานท่ีออกแบบ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายในระยะยาว กลยทุธท์างการตลาดจะ 
เก่ียวขอ้งกับเป้าหมายของธุรกิจโดยทั่วไป จากความหมายดงักลา่วขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า กล
ยทุธก์ารตลาด หมายถึง การก าหนดวิธีการใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะหส์ถานการณ์
ทางการตลาด เพื่อสนองตอบความตอ้งการของตลาดเปา้หมายหรอืวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว  ้

สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้
1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
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McCarthy (1984, p. 8) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเปา้หมายใหเ้ป็นท่ีพอใจ  

Kotler (1997, p. 10) กล่าวว่า สิ่งท่ีลักษณะทางกายภาพ และสิ่งท่ีไม่มี
ลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สินคา้พรอ้มเงื่อนไขต่าง ๆ  บริการ ความคิด สถานท่ี บุคคล กิจกรรม
และองคก์าร เป็นตน้  
 

2. ราคา (Price)  
McCarthy (1984) กล่าวว่า ราคาหมายถึง การตัดสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อ

ราคาขายทั้งบริษัท และผลก าไร ดังนั้นราคาท่ีมักจะพิจารณาท่ีก าหนดเป็นรายการในระบบ
เศรษฐกิจท่ีทนัสมยัผูบ้รโิภคอาจจะคิดวา่เป็นการแลกเปลี่ยนของเงิน 

Stanton และ Futrell (1987) กลา่วว่า ราคาหมายถึง มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินเพื่อ
ใชส้  าหรบัสินคา้และบรกิารดีหรอืเป็นตวัเงินท่ีผูซ้ือ้ตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดส้ิ่งของหรือบริการบางอยา่งท่ี
อยากจะได ้ราคาสินคา้ท่ีธุรกิจก าหนดตอ้งมีความสอดคลอ้งกับสว่นประสมการตลาดอ่ืน ๆ และ
สอดคลอ้งกับตน้ทุนดีตลอดจนสอดคลอ้งกับคุณภาพของสินคา้ท่ีเสนอขาย สอดคลอ้งกับรายได้
และลกัษณะของผูซ้ือ้ สภาวะเศรษฐกิจ ความจ าเป็นในการใช ้ความสามารถในการใชท้ดแทนกนั
ของสินค้าชนิดอ่ืนรวมทั้งสอดคลอ้งกับราคาสินค้าของธุรกิจคู่แข่งขันในตลาด ราคาสินค้าท่ี
เหมาะสมจะช่วยดงึดดูและกระตุน้ปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้ของลกูคา้ไดม้าก 

สรุปไดว้า่ ราคาเป็นตวัแปรส าคญัของสว่นประสมการตลาดท่ีมีความสมัพันธ์
ตอ่พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคเป็นหนว่ยท่ีใชว้ดัคณุคา่ของสิ่งของท่ีน ามาแลกเปลี่ยน ราคาอาจ
หมายถึงท่ีมาและรายไดข้องธุรกิจ หรอืหมายถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร ราคา
ท่ีสงูกวา่ราคาตลาดอาจสื่อถึงคณุคา่ของสนิคา้ท่ีเหนือกวา่สนิคา้อ่ืน หรอืสื่อถึงความขาดแคลนของ
อุปทานเม่ือเปรียบเทียบกับอุปสงคท่ี์มีอยู่ในตลาด ราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาดอาจสื่อถึงคุณภาพ
ของสนิคา้ท่ีดอ้ยกวา่สนิคา้อ่ืนท่ีมีในตลาด ดงันัน้การก าหนดราคาตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบหลาย
อยา่ง เช่น ตน้ทนุ การผลติ คูแ่ขง่ขนั ผูบ้รโิภค สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ ธุรกิจจึงตอ้งใชก้ลยุทธ์การ
ตัง้ราคาในแบบตา่ง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุม่ผูบ้รโิภคท่ีแตกตา่งกนัไป 

3. การจัดจ าหน่าย (Distribution)  
Stanton (1987, p. 644) กลา่วว่า การจัดจ าหน่ายหมายถึง การเคลื่อนยา้ย

สินคา้ท่ีเป็นการเคลื่อนยา้ยทางกายภาพและการเคลื่อนยา้ยกรรมสิทธ์ิในสินคา้จากผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายไปยงัตลาดเปา้หมาย ดว้ยช่องทางในตลาด และสถาบนัทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อใหมี้
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ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลีก ตวัแทนจ าหน่าย ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้และขนส่ง 
สถาบนัเก่ียวกบัการเงิน สถาบนัเก่ียวกบัประกนัภยั และธุรกิจโฆษณาเป็นตน้ ซึ่งการจดัจ าหนา่ยนี ้
ตอ้งเหมาะสมกับผลิตภณัฑ ์เหมาะสมกับพฤติกรรมการซือ้ของตลาดและเหมาะสมกับนโยบาย
ของธุรกิจ  

Kotler (2003) กลา่วว่า การจัดจ าหน่ายหมายถึง โครงสรา้งของช่องทาง ซึ่ง
ประกอบดว้ยสถาบันและลู่ทางเพื่อเคลื่อนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด การจัด
จ าหน่ายประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 1.ช่องทางการจดัจ าหน่าย เสน้ทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละกรรมสทิธ์ิท่ี 
ผลิตภัณฑถ์ูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิตคน
กลาง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  2.การกระจายสินค้า กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑ ์จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมประกอบดว้ยการขนสง่ 
การเก็บรกัษาสนิคา้การ คลงัสนิคา้ และการบรหิารสนิคา้คงเหลอื 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
McCarthy (1984, p. 816) กลา่ววา่ การสง่เสรมิทางการตลาดหมายถึง การ

ติดตอ่สื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการขายสนิคา้กบัตลาด
เปา้หมายเพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มลู แจง้ใหท้ราบ กระตุน้หรอืเตือนความจ า ตลอดจนสรา้งเจตคติ
และพฤติกรรม การซือ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีธุรกิจตอ้งการ 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเก่ียวกับ 
ขอ้มูลระหว่าง ผูข้ายกับผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้
บุคคล หรือไม่ใชก็้ได ้โดยการติดต่อสื่อสารนัน้ มีหลายประการท่ีเรียกวา่ สว่นประสมการสง่เสรมิ
การตลาด หรือส่วนประสมการติดต่อสื่อสาร (Promotion Mix or Communication Mix) ซึ่ ง
ประกอบดว้ย  

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบั
องคก์าร ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินใหก้บัผูอุ้ปถมัภร์ายการ  

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมแจ้ง
ขา่วสาร และจูงใจท่ีบุคคล  

3. การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสง่เสรมิการ
ขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา สามารถกระตุน้ความสนใจการทดลองใชห้รอืการซือ้ การสง่เสริม 
การขายมี 3 รูปแบบ คือ  

- การกระตุน้ผูบ้รโิภค เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายที่มุ่งสูผู่บ้รโิภค 
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- การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายที่มุ่งสูค่นกลาง  
- การกระตุน้พนกังาน เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายที่มุ่งสูพ่นกังาน  

4. การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public 
Relation) การใหข้่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน สว่น
การประชาสมัพนัธ์ คือ ความพยายามท่ีมีการวางแผนการโดยองคก์าร เพื่อสรา้งทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ารใหเ้กิดขึน้กบักลุม่เปา้หมาย การใหข้า่วเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ ์ 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการสนองตอบโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้
สง่เสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกับผูซ้ือ้และท าใหเ้กิดการตอบสนองทันที ประกอบดว้ย การขายทาง
โทรศพัท ์การขายตรงโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใชเ้อกสาร และการขายทางโทรทศัน ์วิทยุ 
หรอื หนงัสอืพิมพ ์ 

สรุปไดว้า่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาด ท่ี
ประกอบดว้ย ปัจจัยส  าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ 
ติดต่อสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งปัจจัยทัง้ 4 ต่างก็มีความส าคัญไม่นอ้ยไปกว่ากัน 
ดงันัน้ ปัจจยัทัง้ 4 จะเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกัน โดยท่ีสว่นประสมทางการตลาดจะเป็นตวักระตุน้ทาง
การตลาด ในการสรา้งความตอ้งการซือ้ในตวัผลิตภณัฑ์ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของเปา้หมายทางการตลาดซึ่งหมายถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคนั่นเอง 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ 

ความหมายของพฤติกรรมการซือ้ 
ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท (2538, น. 86) กลา่ววา่ พฤติกรรมผูบ้รโิภคหมายถึง ลกัษณะของ

บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใช้สินคา้และบริการ รวมทัง้ขัน้ตอนในการตัดสินใจท่ีมี
เหตผุลตอ่การแสดงออก 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง  การกระท าของ
บุคคลท่ีท าการหาขอ้มูล การซือ้ การใช ้การสรุปผล และการจับจ่ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดย
คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเคา้ได ้

นนัทนา เจริญพิบูล (2546, น. 12) กลา่วว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท า
ของผูบ้รโิภคในการพิจารณาตดัสินใจซือ้ หรอืบรโิภคสนิคา้และบรกิารเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
สงูสดุ 
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พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)  
Kotler (1999, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ, 2541, น. 124-125) กล่าวว่า

พฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใด บุคคลหนึ่งเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการจัดหาใหไ้ดม้าแลว้ซึ่งการใช้สินคา้และบริการ ทัง้นีห้มายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซือ้และการใชส้ินคา้ โดยใชค้  าถามช่วยในการ
วิเคราะหเ์พื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคคือ 6W1H มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ใครคือลูกค้า (Who constitutes the market?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึง
ลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย (Occupant) ใชปั้จจัยดา้นประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้
และอาชีพ 

 2. ซื ้ออะไร (What does the market buy?) เป็นค าถามถามเพื่อให้ทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ (Object) คุณสมบัติหรือส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์ (Product component) ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive differentiation) โดยการใช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑม์าเป็นตัวอธิบายความตอ้งการซือ้สินค้าของ
ผูบ้รโิภค  

3. ซือ้เม่ือไร (When does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง 
โอกาสในการซือ้ (Occasion) ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค ไปในช่วงเวลาใด และความบ่อยครัง้ในการซือ้ของ
ผูบ้รโิภค  

4. ซือ้ท่ีไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง 
ช่องทางหรอืแหลง่ท่ีผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ 

5. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the market buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบวตัถปุระสงคข์องผูบ้รโิภควา่การซือ้สนิคา้สามารถ ตอบสนองความตอ้งการในดา้นใด  

6. ใครบา้งท่ีเก่ียวขอ้งในการซือ้ (Who participates in the buying) เป็นค าถาม
เพื่อตอ้งการทราบถึงลกัษณะของกลุ่มคนต่าง ๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบดว้ย ผูบ้รโิภคไปซือ้กบัใครบา้ง ใครเป็นผูร้เิริ่ม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผู ้
ซือ้และผูบ้รโิภค  

7. ซือ้อย่างไร (How does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operation) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศกึษาระบบท่ีท าใหเ้กิด
การตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ ์โดยเริ่มตน้ จากสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการ (Need) ใน
ความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้ หรือกลอ่งด า (Buyer ’s black box) มีอิทธิพลท าใหเ้กิดการตอบสนอง 



 18 
 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s purchase decision) โดยสามารถ
เรยีกวา่ โมเดลท่ีใชอ้ธิบายขัน้ตอนนีไ้ดอี้กลกัษณะวา่ S-R Theory ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นภาพดา้นลา่ง 
 

 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) 

ท่ีมา: ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และคณะ (2550)  
 

แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคนัน้ แสดงใหเ้ห็นถึงเหตุจูงใจเพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจ
ซือ้สนิคา้ ประกอบดว้ยสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ปัจจัยท่ี 1 สิ่งกระตุน้ (Stimulus) ท าใหบุ้คคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจ 
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น สิ่งกระตุน้ทางการตลาด และสิ่งกระตุน้อ่ืน ๆ มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1. สิ่งกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimuli) ประกอบดว้ยสว่นประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) หรอื 4P’s ไดแ้ก่ สนิคา้และบรกิาร ราคา การจดัจ าหนา่ย และ การ
สง่เสรมิการตลาด  

1.2. สิ่งกระตุน้อ่ืน ๆ (Others stimuli) ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้มระดบัมหภาคซึ่งอยู่
ภายนอกองคก์ร เช่น สิ่งแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวฒันธรรม จากสิ่งกระตุน้
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ดังกล่าวขา้งตน้จะกระทบกล่องด าหรือความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ ทัง้ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer 
Characteristics) และกระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Buyer decision process) ตามล าดบั  

ปัจจัยท่ี 2 ความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือน กลอ่ง
ด า (Black box) ซึ่งผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรูส้กึนึกคิด 
ของผูซ้ือ้ ไดร้บัอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ือ้ กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ มีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1. ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) นัน้จะถูกกระทบจากปัจจยั 
ทางดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1.1 ปัจจัยภายนอก (External Factors) ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ่ 
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  

ปัจจัยทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเป็นเครื่อง
ผกูพนับุคคลในกลุม่ไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรยีนรูว้ฒันธรรมของตนเองภายใตก้ระบวนการทางสงัคม 
วฒันธรรมเป็นสิ่งก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนีใ้นแตล่ะวฒันธรรมยงั 
ประกอบไปดว้ยวฒันธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นท่ียึดถือปฏิบติักันในคน
กลุม่ใด กลุม่หนึ่ง และยงัเก่ียวขอ้งไปถึงชัน้ทางสงัคมภายในสงัคมนัน้ ๆ อีกดว้ย  

- วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นสิ่งก าหนดความตอ้งการ และ
พฤติกรรมของบุคคล ท่ีได้ร ับการถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมท่ีอยู่รอบตัว รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มรอบขา้งตัง้แต่ยังเป็น เด็ก และท าใหเ้กิดความรูส้ึกถึงค่านิยมบางอย่าง และความ
ตอ้งการในเรื่องของสนิคา้ท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะวฒันธรรม  

- วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีละมา้ยคลา้ยกันภายในวฒันธรรม (Cultural) เดียวกันดีโดยวฒันธรรมย่อย แบ่งออกได ้
ตามเชือ้ชาติ ศาสนา ความเช่ือ ภมิูภาค สผิีว วฒันธรรมกลุม่ยอ่ยจะท าใหล้กัษณะของคนในกลุม่ท่ี
แตกตา่งกนัแบง่ออกเป็นกลุม่ปลกียอ่ย ไปจากวฒันธรรมพืน้ฐาน มีผลกระทบเก่ียวกบัแตล่ะบุคคล
จะมีพฤติกรรมการซือ้และการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ การท่ีนกัการตลาดจะเสนอขาย
โดยภาพรวมนกัการตลาดตอ้งเขา้ใจถึงคนในทอ้งถ่ินวา่ตอ้งการสินคา้นัน้หรอืไม่ ซึ่งวฒันธรรมยอ่ย
นี ้จะท าใหน้กัการตลาดสามารถแบง่สว่นการตลาดและแบง่แยกพฤติกรรมผูบ้รโิภคจากวฒันธรรม
ยอ่ยท่ีแตกตา่งกนั เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมได ้  

ปัจจัยทางดา้นสงัคม (Social Factors) ปัจจัยทางสงัคมท่ีมีอิทธิพล 
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานภาพ ในสงัคม เป็นตน้  
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- กลุม่อา้งอิง (Reference Group) คือ บุคคลหรอืกลุม่บุคคล ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้และบริการของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มอ้างอิงเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
เก่ียวกบัสนิคา้ หรอืการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ จะค านงึถึงความสมัพนัธภ์ายในกลุม่เดียวกนั  

- ครอบครวั (Family) เป็นกลุม่ท่ีบุคคลท่ีมีสายเลือดเดียวกันอยู่
ในบา้นเดียวกัน โดยไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงไดดี้ซึ่งจะมีอิทธิพล ไดแ้ก่ บิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง 
สามี ภรรยา เม่ือ สมาชิกในครอบครวัจะซือ้สนิคา้หรอืบริการ บุคคลตา่งๆในครอบครวัจะมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือ้ในดีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน สมาชิกแต่ละคนในครอบครวัมีบทบาทอย่างส  าคญั
ในพฤติกรรมการซือ้ของ ผูบ้รโิภค ครอบครวัเป็นองคก์รซือ้ท่ีส  าคญัในสงัคม  

- บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) บทบาท หมายถึง 
การท าตามหนา้ท่ีท่ีสงัคมก าหนดไว ้ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคม ส่วน สถานภาพ หมายถึง 
ฐานะ ต าแหนง่หรอืยศของบุคคลท่ีปรากฏในสงัคมดีบุคคลทกุคนยอ่มมี สถานภาพไดห้ลายอยา่ง  

2.2.2 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัขา้งในจิตใจที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล และปัจจยัทางจิตวิทยา  

ปัจจยัสว่นบุคคล (Personal Factors)  
- อายุ (Age) พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้หรือตดัสินใจบริโภคของ

บุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นแต่ละช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวยัเด็ก วยัรุน่ 
หนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่ วยัชรา เม่ือทราบว่าใครเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซือ้ ย่อมพฒันา
ส่วนประสม การตลาดเข้าไปเสนอได้อย่างตรงจุดเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้การด าเนินกิจกรรม
การตลาดมีประสทิธิภาพ มากยิ่งขึน้  

- วงจร ชี วิ ตครอบครัว  (Stage in the life cycle) บุคคล มี  
พฤติกรรมการบรโิภคสนิคา้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามวงจรไลฟ์เซอรเ์คิลของครอบครวั แบง่ออกเป็น 
5 ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ ช่วงระยะเวลาท่ียงัเป็นหนุ่มสาวและโสด ระยะการเขา้สูชี่วิตครอบครวั ระยะ
การก่อก าเนิดและเลีย้งดบูุตร ระยะท่ีบุตรแยกออกไปตัง้ครอบครวัใหม่ และสดุทา้ย ไดแ้ก่ ระยะบัน้
ปลายชีวิต เป็นระยะท่ีกลบัมาอยูต่วัคนเดียวดีดว้ยสาเหตตุายจากกนัหรอืหยา่รา้งกนัก็ได ้ 

- อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลท่ีต่างกันจะมีลักษณะ 
เฉพาะของอาชีพนัน้ ๆ ท าใหอ้าจเกิดความชอบและการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกันไดต้ามอาชีพ
ของตน  

- สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายไดจ้ับจ่ายของผูบ้ริโภค ซึ่ง
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หมายถึง รายได้สุทธิของผู้บริโภคหลังจากท่ีเก็บจ านวนหนึ่งไวเ้ป็นเงินออมแลว้จะเป็นเงินท่ี
ผูบ้รโิภคมีไวเ้พื่อการใชจ้่ายบุคคลท่ีมีรายไดไ้ม่เทา่กนั หรอืมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการบรโิภคท่ีตา่งกนั  

– รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyles) การเลือกผลิตภัณฑ์ของ
บุคคลขึน้อยูก่บัแบบการด ารงชีวิต แบบของการด ารงชีวิตของผูบ้รโิภคเป็นผลของสิ่งท่ีท า บุคคลท า 
(Activities) ความสนใจของบุคคล (Interest) ความคิดเห็นของบุคคลตอ่สิ่งตา่ง ๆ (Opinions) และ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographics) ของบุคคลนัน้ อาจเขียนย่อ ๆ  ไดว้่า Life Style = 
AIO + Demo  

ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซือ้ของ
ผูบ้รโิภคไดร้บัอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 4 ประการ ไดแ้ก่ การจูงใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้
ความเช่ือและทศันคติ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

- การจูงใจ (Motivation) การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ต้องมี
สิ่งจูงใจเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
นัน้ ดงันัน้การตลาดจึงพยายามท่ีจะจูงใจผูบ้รโิภค โดยมีวตัถปุระสงคใ์หผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการ
ในสนิคา้ ของตน โดยอาศยัสิ่งจูงใจ แตก่ารท่ีจะจดัสิ่งกระตุน้อยา่งไรนัน้ จ าเป็นตอ้งศกึษาถึงความ
ตอ้งการของมนุษยใ์หเ้ขา้ใจก่อน นกัการตลาดจะใชส้ิ่งกระตุน้ทางจิตวิทยา ในดา้นการโฆษณา 
สง่เสรมิการตลาด เป็นแรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้  

- การรับรู ้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือก จัด
ประเภทตีความ และรบัรูข้อ้มูลหรือสิ่งกระตุน้ต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็นหรือไดร้บั เม่ือผูบ้ริโภคไดร้บัสิ่ง 
กระตุน้จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไม่ว่าจะเป็นการไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดก้ลิ่น การสมัผสั หรือไดล้ิม้รสก็
ตาม ผู้บริโภคแต่ละคนจะเกิดการรับรูแ้ละตีความขอ้มูลดว้ยความรูส้ึกส่วนตัวของคนท่ีมีต่อ
ลกัษณะทางกายภาพของสิ่งเรา้ ความสมัพนัธ์ของสิ่งเรา้กับสิ่งแวดลอ้ม และเงื่อนไขของแต่ละ
บุคคล และการรบัรู ้ของบุคคลจะแตกตา่งกนัไปตามประสบการณข์องบุคคลนัน้ ๆ  

- การเรยีนรู ้(Learning) เป็นสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง หรอื
ประพฤติซ  า้ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และมีผลเป็นอย่างมากต่อทศันคติ หรือผูบ้ริโภคอาจเกิด 
การเรยีนรูจ้ากการบอกเลา่ท่ีเป็นประสบการณข์องบุคคลอ่ืน ดงันัน้อาจใชว้ิธีการโฆษณาแบบซ า้ ๆ 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดการเรยีนรูใ้นผลติภณัฑข์องตน และท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ขึน้ได ้ 

- ความเช่ือถือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) ความเช่ือ
เกิดขึน้จากการกระท า การเรียนรู ้หรือเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากประสบการณใ์นอดีต ความเช่ือเป็น
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ความคิดของผูบ้รโิภคท่ียึดถือตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจไม่มีเหตผุลก็ได ้ดังนัน้จะเห็นไดว้า่ ความเช่ือถือ
ของผูบ้รโิภคจะมีผลเป็นอยา่งมากตอ่พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค สว่นทศันคติเป็นการประเมินท่ี
บุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในดา้นบวกและลบ เป็นความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบของบุคคลท่ีมีต่อ
สิ่งของหรือความคิด ทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค นอกจากนีผู้บ้ริโภคจะมี 
ทศันคติตอ่สิ่งตา่ง ๆ เสมอ  

- บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึ ง  ลักษณะทาง ท่ี เ ป็ น 
เอกลกัษณข์องบุคคลท่ีมีผลกบัการตอบสนองในสภาพแวดลอ้ม (Solomon, 2009, p. 690) คนแต่
ละคนจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป ซึ่งบุคลิกเหลา่นี ้สง่ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์
พฤติกรรม ผูบ้ริโภคในการเลือกแบรนดส์ินคา้ได ้ดงันัน้ ควรสรา้งบุคลิกภาพของแบรนดส์ินคา้ให้
สอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย  

- แนวคิดตอ่ตนเอง (Self-Concept) เป็นความเช่ือถือของบุคคลท่ี
ยดึถือตนเองเป็นหลกัและมีวิธีการสรุปเป็นของตนเอง (Solomon, 2009, p.691) แตล่ะบุคคลจะมี
บุคลิกส่วนตัวหรือแนวคิดเป็นของตนเอง ซึ่งมีส่งผลต่อผู้บริโภคโดยมักเลือกแบรนด์สินค้าท่ี
สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณท่ี์มีตอ่ตนเอง หรอืภาพลกัษณท่ี์ตนเองใฝ่ฝัน  

2.2. กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Buyer Decision Process) ในกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทในการ
ตดัสนิใจซือ้ ซึ่งแบง่ออกเป็น 5 บทบาท ดงันี ้ 

2.2.1 ผูร้ิเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลท่ีเสนอความคิดในการซือ้ผลิตภัณฑ์
เป็นคนแรก  

2.2.2 ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือ ผูท่ี้ใหค้  าแนะน าในการตดัสนิใจซือ้  
2.2.3 ผู้ตัดสินใจ (Decider) คือ ผู้ท่ีตัดสินใจในการซือ้สินค้าเป็นครัง้

สดุทา้ย ในเรื่องตา่ง ๆ วา่ซือ้หรอืไม่  
2.2.4 ผูซ้ือ้ (Buyer) คือ ผูท้  าการซือ้สนิคา้นัน้  
2.2.5 ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชห้รอืบรโิภคสนิคา้นัน้  
กระบวนการตดัสนิใจซือ้นัน้ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 การรบัรูถ้ึงปัญหา กระบวนการซือ้จะเกิดขึน้ เม่ือผูซ้ือ้ตระหนกั
ถึง ปัญหาหรอืความตอ้งการของตนเอง ดงันัน้ควรทราบถึงความตอ้งการหรอืปัญหาของผูบ้รโิภคท่ี
จะน าไปสูก่ารซือ้สนิคา้  
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ขัน้ท่ี 2 การคน้หาขอ้มลู ผูบ้รโิภคคน้หาขอ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้นัน้ ๆ ซึ่งยงัสามารถแบ่งเป็นขอ้มูลภายในและขอ้มูลภายนอก ในขัน้แรกจะคน้หาขอ้มูล
จาก แหลง่ภายในก่อน ขอ้มูลภายในเป็นการน าเสนอผ่านความทรงจ าของผูบ้รโิภคเอง เพื่อน ามา
ใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 
ขอ้มูลภายนอก เป็นขอ้มูลจากผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ ดงันัน้จึงควรท าการศึกษาว่าในสินคา้ประเภทท่ี
ขายนัน้ผูบ้รโิภคมีการหาขอ้มลูจากแหลง่ใดบา้ง เพื่อจะไดใ้ชใ้นการวางแผนการสื่อสารกบัผูบ้ริโภค
ตอ่ไป  

ขัน้ท่ี 3 การประเมินผลทางเลอืก ผูบ้รโิภคจะน าขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมไว้
มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะหข์้อดี ขอ้เสีย ทัง้ในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและ
ความคุม้คา่มากท่ีสดุ โดยจะมีเรื่องของความเช่ือ ความเช่ือตอ่ตรายี่หอ้และเรื่องของทศันคติตา่ง ๆ 
เขา้มา เก่ียวขอ้งดว้ยก่อนท่ีจะตดัสนิใจเลอืกตรายี่หอ้ท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสดุ  

ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เม่ือผ่านขั้นของการ
ประเมินทางเลอืกแลว้ ผูบ้รโิภคจะไดส้นิคา้ตรายี่หอ้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองท่ีตัง้ใจจะซือ้
มากท่ีสดุ นั่นคือ ผูบ้ริโภคจะเกิดความตัง้ใจท่ีจะซือ้ (Purchase Intention) ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
เม่ือถึงเวลาท่ี จะท าการซือ้จริง อาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคได้อีก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) และยังเก่ียวข้องกับปัจจัยด้าน
สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับการซือ้ (Anticipated Situation Factors) ในช่วงเวลาท่ีตดัสินใจแลว้ไป
จนถึงช่วงเวลาท่ีจะซือ้จริงอาจ เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความลงัเลใจในการซือ้ ทัง้ท่ีมีความตัง้ใจซือ้ ดงันัน้ไม่อาจจะเช่ือไดว้า่การท่ีผูบ้รโิภคมีความตัง้ใจท่ี
จะซือ้สินคา้ของเราแลว้จะตอ้งมีการซือ้เกิดขึน้จริงเพราะผูบ้ริโภคมกัจะเกิดการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง 
(Risk Perception) เกิดขึน้ ซึ่งผูบ้ริโภคมักจะท าการลดความเสี่ยงใหก้ับตวัเอง โดยการสอบถาม
จากผูท่ี้เคยใชห้รอืเลอืกซือ้ยี่หอ้ท่ีมีการรบัประกันหรอืเลอืกเฉพาะยี่หอ้ท่ีมีคนใชก้ันมาก ดงันัน้ตอ้ง
พยายามใหผู้บ้ริโภคไดร้บัทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับสินคา้ ใหค้วามช่วยเหลือแนะน าในการซือ้ 
เพื่อช่วยใหผู้บ้รโิภคคลายความรูส้กึเสี่ยงลงและตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ยขึน้  

ขัน้ท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซือ้ เป็นขัน้สดุทา้ยหลงัจากการซือ้ 
ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑท่ี์ซือ้นัน้มาใช ้และในขณะเดียวกันก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑน์ัน้ไป
ดว้ย ซึ่งจะเห็นไดว้า่ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ี
การซือ้หากผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ไปใชแ้ลว้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมีการซือ้ซ  า้อีกในคราว
ต่อไป แต่ในทางตรงขา้ม หากใชแ้ลว้ไม่พอใจผูบ้รโิภคจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อตวัสินคา้และเลกิใช้
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ในท่ีสดุ ดงันัน้ จึงควรคอยติดตามความรูส้กึของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่สว่นประสมทางการตลาดดา้นต่าง 
ๆ เพื่อจะไดน้  ามา ปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิ่งขึน้  

ปัจจัยท่ี 3 การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Responses) หรือการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะมีการตดัสนิใจในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

3.1. การเลอืกผลติภณัฑ ์(Product choice)  
3.2. การเลอืกตราสนิคา้ (Brand choice)  
3.3. การเลอืกผูข้าย (Dealer choice)  
3.4. การเลอืกเวลาในการซือ้ (Purchase timing)  
3.5. การเลอืกปรมิาณการซือ้ (Purchase amount) 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการซือ้ของผูบ้ริโภค 
5 ขั้นตอน ในกระบวนการซือ้ของผู้บริโภค (Stage of the buying decision process) ซึ่งจะมี
ความสมัพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรูส้ึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการ
ด ารงชีวิตของมนษุยแ์ต่ละคนซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกัน ทัง้นีเ้พราะแต่ละคนมีทศันคติ (Attitude) 
สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ ์การรบัรูห้รือสิ่งกระตุน้ (Stimuli) ทัง้ภายในและภายนอกต่างกัน 
ปัจจัยดงักลา่วจะมีผลต่อความรูส้กึนึกคิดท่ีน าไปสูก่ระบวนการซือ้และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ เก่ียวขอ้งกบัการตดัสนิใจยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ระดบัความตอ้งการ ซึ่งผูบ้รโิภคตอ้งรูว้า่ตนเองตอ้งการอะไร 
2. ประเภทผลติภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
3. ชนิดผลติภณัฑ ์ตอ้งค านงึถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสงัคม 
4. รูปแบบของผลติภณัฑ ์ขึน้อยูก่บัราคา ความชอบ และคณุภาพของผลติภณัฑ ์
5. ตราผลิตภัณฑ์ ขึน้อยู่กับความเช่ือและทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า ความมี

ช่ือเสยีงของสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
6. ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรอืตวัแทนจ าหนา่ยหลายราย ผูบ้รโิภคจะเลอืกรายใดขึน้อยู่

กบับรกิารท่ีผูข้ายเสนอหรอืความรูจ้กัคุน้เคย 
7. ปริมาณท่ีจะซือ้ ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจว่า จะซือ้ผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนเท่าใด 

การซือ้เก่ียวกบัปรมิาณ ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและอตัราการใช้ 
8. เวลา ผูบ้รโิภคใชเ้รื่องของเวลา โอกาส ฤดกูาล ภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นตวัช่วย

ตดัสนิเรื่องของเวลา 
9. วิธีการช าระเงิน การค านงึของผูบ้รโิภควา่จะจ่ายเป็นธนบตัรหรอืเงินผอ่น 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับหลอด LED  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาครวมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการ

เติบโตของธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีส  าคญั โดยในปี 2560 บรษิัท ฟิลปิสอิ์เลก็ทรอนิกส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ระเมินมลูคา่ตลาดรวมไวท่ี้ 25,500 ลา้นบาท ทัง้นีม้ลูคา่ตลาดรวมท่ีทาง
บริษัทไดป้ระมาณการไวอ้ยูร่ะหว่าง 23,000-25,000 ลา้นบาท ซึ่งสว่น ใหญ่เป็นการติดตัง้โคมไฟ
และหลอดไฟใหม่ เพื่อใชเ้ป็นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทัง้ภายในตวัอาคารและภายนอกตวัอาคารดี
การติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟเพื่อทดแทนอุปกรณเ์ดิมท่ีช ารุดหรือเสียจากการใชง้าน นอกจากนี ้
การติดตัง้ในแตล่ะองคก์ร อาจติดเพื่อทดแทนอุปกรณเ์ดิม เพื่อประโยชนใ์นการประหยดัพลงังานดี
โดยติดตัง้อุปกรณ์ตัวใหม่รวมถึงหลอดไฟ LED และ โคมไฟ LED ท่ีใหป้ระสิทธิภาพการใหแ้สง
สว่างท่ีดีกว่าเดิม และท าใหอ้งคก์รสามารถประหยัดพลงังานไฟฟ้ามซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
ประหยดัพลงังานท่ีภาครฐัใหก้ารสง่เสรมิมาอยา่งสม ่าเสมอ 

อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน  
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตขึน้แบบก้าวกระโดดในระยะท่ีผ่านมาดว้ย

มลูคา่ของตลาดไฟสอ่งสว่างแบบ LED จากวิวฒันาการของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม คาดการณ์
ว่ามูลค่าของตลาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED จะมีการปรับตัวเพิ่มขึน้สูงถึงราว 30 พัน
ลา้นดอลลา่รส์หรฐั จากเดิมในปี 2553 ท่ีมีอยูร่าวแค ่5 พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐั ทัง้นีอ้ตัราการเติบโต
ต่อปีเฉลี่ยท่ีสงูถึงราว 35% เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเขา้มาของเทคโนโลยีแหลง่ก าเนิดแสงของ
หลอดไฟ LED (Light-Emitted Diode: LED) โดยภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี หลอดไฟสอ่งสวา่ง
แบบ LED ถกูพฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ดีเพื่อใหส้ามารถท่ีจะแขง่ขนักบัหลอดไฟประเภทดัง้เดิมได ้ซึ่ง
ในปัจจุบนัขอ้ไดเ้ปรยีบของหลอดไฟประเภทนี ้คือ เรื่องของประสทิธิภาพ (Efficacy) ท่ีสงูกวา่เกือบ 
50% รวมไปถึงค่าความถูกตอ้งครบถว้นของสี (Color Rendering Index: CRI) และค่าสีของแสง
ไฟสอ่ืีนๆจากอุณหภมิูความรอ้นหลอด (Correlated Color Temperature: CCT) นอกจากนีอ้ายใุช้
งานยงัยาวนานกว่า 2 – 5 เท่า หากพิจารณาโดยรวม ประมาณการไดว้่าหลอดไฟสอ่งสว่างแบบ 
LED จะสามารถลดค่าไฟฟ้าไดถ้ึง 80% สง่ผลใหผู้บ้ริโภคเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมหนัมาใชห้ลอดไฟ
ประเภทนีเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

อีกทัง้ตลาดในประเทศยงัมีทิศทางการเติบโตตามตลาดโลก รวมถึงตลาดหลอดไฟ
ส่องสว่างแบบ LED ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ียุโรป จีน สหรฐัอเมริกา และญ่ีปุ่ น ซึ่งมีมูลค่าของตลาด
รวมกันกว่า 70% ของมูลค่าตลาดทัง้หมดทั่วโลก แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา หลอดไฟประเภทนี้
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เริ่มเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัความนิยมมากขึน้ในไทย โดยปี 2558 มลูคา่ของตลาดมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้
ถึงราว 36% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึ่งปรบัตวัขึน้มาอยูท่ี่ราว 100 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั (0.4% ของ
มูลค่าตลาดไฟสอ่งสว่างแบบ LED ทั่วโลก) สอดคลอ้งกับทิศทางการเติบโตของทั่วโลก ทัง้นี ้คาด
วา่ในอนาคต แนวโนม้ของมลูคา่ตลาดในไทยจะมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ไปอยูท่ี่ 115-120ลา้นดอลลา่ร ์
สหรฐั จากแนวโนม้การน าเขา้ของไทยซึ่งคิดเป็น 90% ของมูลค่าตลาดในไทยท่ีมีการปรับตัว
เพิ่มขึน้ ขณะท่ีดา้นอุปทานของไทยก็มีผูป้ระกอบการหลอดไฟประเภทนีก้วา่ 100 บริษัทท่ีด าเนิน
กิจการในดา้นท่ีเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Value chain) ตัง้แต่การผลิตชิป การประกอบหลอดไฟ การ
ออกแบบแสง และการติดตัง้ โดยนบัตัง้แต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการยื่นขอสิทธิ
ประโยชนจ์ากบีโอไออยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ท่ีราว 4.5 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบนัไทยยงัตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากจีนอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ราว 80% ของมลูคา่การน าเขา้ทัง้หมด 
เน่ืองจาก จีนมีขอ้ไดเ้ปรยีบในเรื่องของการผลติในโรงงานท่ีมีตน้ทนุถกูกวา่ 

 โดยปัจจุบนัผูน้  าเขา้รายใหญ่ของประเทศไทย  ไดแ้ก่  
บริษัท ฟิลิปส ์อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์

ไฟฟ้าแสงสว่างทุกประเภทภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “Philips” ท่ีเป็นแบรนดท่ี์ไดร้บัความนิยมอย่าง
มาก เป็นแบรนดส์นิคา้อนัดบัหนึ่งของโลก และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในอุตสาหกรรมไฟฟา้แสงสวา่งโดยมี
ยอดขายกวา่ 50% ของตลาดไฟฟา้แสงสวา่ง 

บริษัท ไลทติ์ง้แอนดอี์ควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ท าธุรกิจดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างครบวงจรเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ผลิตและจัดจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าภายใตแ้บรนดส์ินคา้ “L&E” 
และ “Lumax”  

บริษัท เลคิเซ่ไลทติ์ง้ จ ากัด เป็นบริษัทผูผ้ลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 45 ปี เป็น
ผูผ้ลติ พฒันา และจดัจ าหนา่ยเพื่อขายหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตร์ายใหญ่มากท่ีสดุของประเทศไทย 
จ าหนา่ยสนิคา้ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ “Lekise” และรบัผลติสนิคา้ใหก้บัแบรนดส์นิคา้ชัน้น าอีกหลาย
ราย  

 
ประเภทของหลอดไฟ  

หลอดไส้  
หลอดไสร้อ้นแบบธรรมดา หรือ หลอดความรอ้น หรือ หลอดไส ้(Incandescent 

light bulb, incandescent lamp หรือ Incandescent light globe) ใหแ้สงสว่างโดยความรอ้นจะ
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ผ่านทางลวดโลหะจนกระทั่งมีอุณหภูมิสงูและเปลง่แสง หลอดแกว้ท่ีเติมแก๊สเฉ่ือยเพื่อป้องไม่ให้
เกิดสุญญากาศกับไสห้ลอดท่ีรอ้นสมัผัสอากาศ ในหลอดฮาโลเจน กระบวนการทางเคมี แปลง
โลหะเป็นไสห้ลอด ซึ่งเพิ่มอายุการใช้งาน หลอดไฟฟ้านีไ้ดร้บักระแสไฟฟ้าจากเทอรมิ์นอลต่อ
สายไฟ (Feed-through terminal) หรอืลวดท่ีฝังในแกว้ หลอดไฟฟา้สว่นใหญ่ใชใ้นเตา้รบัซึ่งช่วยให้
หลอดไฟฟ้าทางเทคนิคเช่ือมกระแสไฟฟ้าเขา้กับเทอรมิ์นัลไฟฟ้าของหลอดดีหลอดไสร้อ้นแบบ
ธรรมดาผลิตออกมาหลายขนาด ก าลงัสอ่งสว่าง และอัตราทนความต่างศกัย ์ตัง้แต่ 1.5 โวลตถ์ึง
ราว 300 โวลต ์หลอดประเภทนีไ้ม่ตอ้งอาศัยอุปกรณ์ควบคุมภายนอก มีค่าบ  ารุงรกัษาต ่า และ
ท างานไดดี้เทา่กนัทัง้ไฟฟา้กระแสสลบัหรอืกระแสตรง 

หลอดฟลูออเรสเซนต ์ 
หลอดฟลอูอเรสเซนต ์(Fluorescent tube) หรอืหลอดนีออน เป็นหลอดไฟฟา้ท่ีใช้

ระบบปลอ่ยตวัประจุ ท่ีภายในมีไอปรอทความดนัต ่า เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิดการท าให้
อนภุาคปรอทปลอ่ยแสงรงัสอีอกมา เม่ือแสงรงัสโีดนกระทบกบัสารเรอืงแสงท่ีฉาบไวด้า้นในของตวั
หลอด สารเรืองแสงจะฉายแสงสว่างท่ีมองเห็นดว้ยตาออกมา และเน่ืองจากไม่ไดเ้ปลง่แสงโดย
อาศยัความรอ้น จึงมีประสทิธิภาพในการใชพ้ลงังานมากกว่าหลอดไฟไส ้การใชง้านปกติจะติดตัง้
คูก่บับลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์เน่ืองจากหลอดฟลอูอเรสเซนตจ์ะตอ้งมีการอุ่นใหไ้สห้ลอดรอ้น และ
ใชแ้รงดนัไฟฟา้สงูในการจุดหลอดใหติ้ด 

หลอดไฟ LED  
หลอด LED คือ สารกึ่งตวัน าไฟฟา้ ท่ียอมใหก้ระแสไฟฟา้ไหลผา่น แลว้ปลอ่ยแสง

สว่างออกมาไดท้ันที ทัง้นีห้ลอด LED ท่ีเราเคยเห็นกันเป็นประจ าจะเป็นหลอดไฟท่ีมีขนาดเล็ก
หลายส ีเช่น สแีดง สนี  า้เงิน เป็นตน้ เน่ืองจากขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุน ามาประกอบกนั และไดเ้กิดการวิจยั
ขึน้ใหม่ดว้ยการน าหลอด LED สีน า้เงินไปเคลือบสารเรืองแสงสีเหลือง จึงท าใหไ้ดแ้สงท่ีปรากฏ
ออกมาเป็นสขีาวจากหลอด LED และใชเ้ป็นหลอดไฟสอ่งสวา่งไดห้ลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

ชนิดของไฟแอลอีดี 
แอลอีดี (LED) ไดโอดเปลง่แสง ถือเป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดกัเตอรอี์กแบบหนึ่ง 

เพราะมันยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านแลว้เปลง่แสงสวา่งออกมา ซึ่งนกัวิทยาศาสตรไ์ดค้น้พบมา
นานแลว้ แต่เน่ืองจากแสงท่ีเปลง่ออกมาไม่สว่างเพียงพอ จึงท าให ้LED ในยุคนัน้ไม่ไดร้บัความ
สนใจเท่าท่ีควรแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีไดพ้ัฒนาแอลอีดี LED ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้มาก จน
สามารถน ามาใชแ้ทนหลอดไฟสอ่งสวา่งแบบเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี  

LED ขนาดเลก็ หรอื เรยีกกนัวา่เม็ดแอลอีดี สิ่งนีส้ามารถพบเห็นไดเ้ป็นประจ าใน
อุปกรณต์า่ง ๆ เช่น รโีมทโทรทศัน ์ไฟแสดงสถานะของทีวี จอคอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อถือ หรอื แม้
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กระทัง้ ไมตี้ยงุ ซึ่งจะสงัเกตไดจ้ากอุปกรณใ์ด หรอื เครื่องใชไ้ฟฟา้ใด ท่ีมีไฟจุดเลก็ๆแสดงสถานะว่า
มีแสงสีออกมาเหลา่นัน้คือ LED ขนาดเล็กทัง้สิน้ ทัง้นีไ้ฟจะมีขนาดเล็ก และใชก้ าลงัไฟฟ้านอ้ยอีก
ดว้ย 

 LED พลงังานสูง (High Power LED) แอลอีดีแบบนี ้เป็นความผลงานในดา้น
เทคโนโลยีเซมิคอนดกัเตอร ์ ท่ีมีความเขม้ขน้ในการเปลง่แสงกีมีความสวา่งสงูขึน้มาก ลกัษณะของ 
LED ชนิดนีจ้ะเป็นแผน่ชิป โดยทั่วไปมกัจะมีสเีหลอืง มีรูปทรง และขนาดท่ีแตกตา่งกนั  

ในปัจจุบันหลอดไฟ LED และ  โคมไฟ LED มีมากมายหลากหลายแบบให้
เลือกใช้ ซึ่งปัจจุบันไฟLED มีราคาท่ีค่อนข้างถูกลง ประสิทธิภาพสูงขึน้กว่าเดิม และยังช่วย
ประหยดัคา่ไฟฟา้ แตค่วรเลอืกใช ้LED ท่ีไดร้บัรองมาตราฐานมอก. เพื่อความปลอดภยัในชีวิต 

ประเภทของหลอดไฟ LED 
หลอดไฟ LED ปัจจุบันพบว่าถูกน ามาใช้แทนหลอดไฟแบบดั้งเดิมกันอย่าง

แพรห่ลาย และประเภทท่ีนิยมน ามาติดตัง้ใน บา้น อาคาร โรงแรม และ โรงงานอุตสาหกรรม มี 2 
ประเภท 

 

ภาพประกอบ 2 หลอดไฟ LED BULB 

ท่ีมา: EVE: ออนไลน ์
หลอดไฟ LED BULB (กระเปาะ) ไดถู้กน ามาใชแ้ทนหลอดไส ้(Incandescent) 

หรือหลอดตะเกียบ (ฟลูออเรสเซนต)์ เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ทัง้ นีเ้น่ืองจากหลอด LED ทรง 
BULB ปัจจุบนัมีราคาท่ีถกูลงดีและมีวตัตใ์หเ้ลอืกมากมายดีรูปทรงหลอดสวยงามมากขึน้ดีและยงั
ลดอุณหภูมิจากตวัหลอดไดเ้ป็นอย่างดี กลา่วคือประหยดัทัง้ค่าไฟดีและช่วยลดอุณหภูมิภายใน
บา้นลดลง ดงัภาพประกอบท่ี 2 

https://www.sangfi.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F-led/
https://www.sangfi.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F-led/
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ภาพประกอบ 3 หลอดไฟ LED TUBE 

ท่ีมา: EVE: ออนไลน ์
 

หลอดไฟ LED TUBE (ทรงยาว) ไดถู้กน ามาใช้แทนหลอดนีออนดีหรือดีหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ T5 และ T8 ในตอนนี้เป็นท่ี นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ องค์กร 
หา้งสรรพสินคา้ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ  เพื่อลดค่าใชจ้่ายลงดีจากการท่ีของเดิมใชเ้ป็น
หลอดนีออนจ านวนมาก ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช ้หลอดไฟ LED TUBE ทัง้หมด จะช่วยลดคา่ไฟฟ้าลง
ไดดี้และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัของธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพประกอบท่ี 3 

จากประเภทของหลอด LED ขา้งตน้ ปัจจุบันยังไดพ้ัฒนาไปเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
ตามหลอดไฟแบบเดิม และไดเ้พิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ เพื่อใหส้ามารถทดแทนหลอดไฟฟ้าดัง้เดิมได้
ทัง้หมด เช่น หลอดทรงปิงปอง หลอดทรงจ าปา หลอดทรงพาร ์หลอดทรงตะเกียบ ดงัภาพประกอบ 
4 

 
 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพประเภทหลอดไฟแอลอีดีรูปแบบตา่ง ๆ 

ท่ีมาของภาพ EVE: ออนไลน ์
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พืน้ฐานของหลอดไฟ LED 
อายุการใชง้านของหลอดไฟ LED มีการก าหนดท่ีแตกต่างกว่าหลอดไฟแบบเดิม 

เช่น หลอดไส ้หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต ์คือ หลอด LED จะมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 50,000 
ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกว่าเดิมมากนั่นเป็นเพราะหลอดไฟ LED มีความรอ้นนอ้ยกว่า จึงท าใหห้ลอด 
LED มีอายุการใชง้านท่ียาวนานกว่า รวมถึงการใช้มาตรฐานการผลิตของแต่ละแบรนดด์ว้ยว่า
เลอืกใช ้LED ท่ีมีคณุภาพมากนอ้ยแคไ่หนดี  

ความร้อนของไฟ LED 
ไฟ LED จะไม่ไดก้ระจายรงัสีความรอ้น เหมือนหลอดไสป้ระเภทเดิมดีท่ีกระจาย

รงัสคีวามรอ้นออกมาทางไสห้ลอด เช่นเดียวกบัหลอดไฟฮาโลเจนซึ่งมีความรอ้นสงู โดยระบบของ
หลอด LED ท่ีมีคณุภาพ ตวัหลอดจะมีการระบายความรอ้นออกมาดีตรงดา้นสว่นของช่องระบายท่ี
ถูกออกแบบมาดีเพื่อดูดซบัความรอ้นของตวัหลอด โดยมากมักจะผลิตจากอลมิูเนียม ซึ่งปัจจุบนั
เทคโนโลยี LED สามารถจดัการกบัความรอ้นของ LED ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหห้ลอด LED และ โคม
ไฟ LED มีอายุการใชง้านท่ียาวนานขึน้กว่าเดิม ใหค้วามสว่างมากขึน้ แต่กินไฟนอ้ยลง  ทัง้นีเ้พื่อ
ช่วยลดความรอ้นโดยรวม และช่วยลดขยะท่ีเกิดจากการเปลี่ยนหลอดไฟประเภทเดิมบอ่ยท าใหมี้
ขยะปรมิาณมากขึน้ดีและยงัเป็นขยะมีพิษอีกดว้ย 

ข้อดีของหลอดไฟ LED 
1. ประหยัดพลงังาน เพราะใหแ้สงสว่างมากแต่ใช้ไฟฟ้านอ้ยลงกว่าหลอดไส้

ทั่วไปถึง 80-90% 
2. มีอายุการใช้งานท่ียาวนานสูงสุด 1 แสนชั่วโมง (11 ปี) ไม่เหมือนหลอดไส้

ทั่วไปท่ีมีอาย ุ1 พนัชั่วโมง 
3. มีความทนทานสงู เพราะไม่มีไสห้ลอดเลยไม่ขาดไดง้า่ยเหมือนหลอดไฟทั่วไป 

และไม่มีการประกอบสว่นของกระจกจึงไม่แตกงา่ยดว้ย 
4. เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม เพราะปราศจากสารปรอท 
5. ส่องแสงสว่างไดอ้ย่างรวดเร็วดีเปิดใช้งานแลว้หลอดไฟติดทันทีดีไม่มีการ

กระพรบิ 
ข้อเสียของหลอดไฟ LED 

1. มีราคาแพงกวา่หลอดไส ้หรอืหลอดฟลอูอเรสเซนตท์ั่วไป 
2. หากไม่ได้ใช้งานนาน ๆ จะไม่คุ ้มค่าในเรื่องประหยัดพลังงานกับราคของ

หลอดไฟ LED 
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ภาพประกอบ 5 เปรยีบการแสดงผลของสเีทียบกบัการใชพ้ลงังานของหลอดไฟ 

ท่ีมา: Pinterest: ออนไลน ์
 

จากการเปรยีบเทียบจะเห็นไดว้า่ 
 INCANDESCENT มีความเท่ียงตรงของสีมาก แต่สิน้เปลืองพลงังานเม่ือเทียบ

กบัหลอดประเภทอ่ืน ๆ อายกุารใชง้านต ่าสดุ 
CFL (compact fluorescent) มีความเท่ียงตรงของสีต ่าเม่ือเทียบกับแสงจากทกุ

ประเภท  
LED มีความเท่ียงตรงของสสีงูมาก อายกุารใชง้านสงูสดุ ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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ภาพประกอบ 6 เปรยีบเทียบการใชพ้ลงังานกบัอายกุารใชง้าน 

ท่ีมา: Pinterest: ออนไลน ์
 
จากภาพประกอบ 6 การเปรียบเทียบจะเห็นไดว้่า เม่ือเปรียบเทียบเชิงคุณภาพแลว้ 

LED จะมีความคุม้ค่าสงูท่ีสุด เม่ือเทียบกับหลอดไฟประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดไส ้หลอด
ฟลอูอเรสเซนท ์ในขณะเดียวกัน ราคาของ LED ก็จะสงูท่ีสดุเช่นกนั ในขณะท่ีหลอดไฟไสน้ัน้ จะมี
ราคาท่ีต ่าท่ีสดุ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบแลว้นัน้ เม่ือใชง้านเป็นเวลานาน หรือหากเปิดใชไ้ฟแสงสว่าง
อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน LED ก็จะคุม้คา่สงูท่ีสดุ หากวดักนัดว้ยการประหยดัพลงังานและ อายุ
การใชง้านของหลอดไฟ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ชิดชนก ประสพสขุ และปณุณมี สจัจกมล (2555) ไดท้  าการศกึษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการ
ประหยดัพลงังานของพนกังานในองคก์ร มีงานวิจัยอยา่งแพรห่ลาย เช่น การศึกษาพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้ในสถานท่ีท างานของพนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยโรงไฟฟ้า
ราชบุร ีจ  านวนพนกังานท่ีส  ารวจ 175 คน ใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการศกึษาวิเคราะหด์ว้ย
โปรแกรมทางสถิติแบบส าเรจ็รูป ดว้ยสถิติรอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบดว้ยคา่ 
t-test และสถิติการวิเคราะหก์ารผันแปรทางเดียวพบว่า อายุ และปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก่ความรู ้
เก่ียวกับการประหยดัพลงังานไฟฟ้าการใหคุ้ณค่าต่อพลงังานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้ในสถานท่ีท างานอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เบญญา กสานติกลุ (2557) ไดท้  าการศกึษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟา้ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวดันครปฐมโดยไดสุ้ม่ประชากรแต่
ละหน่วยงานแบบสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) บุคลากรภายในจ านวน 
346 คน ใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอรป์ระมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และใชส้ถิติมาช่วยวิเคราะห์
ขอ้มลูในการช่วยทดสอบ คือ คา่รอ้ยละ ความถ่ี คา่เฉลี่ย คา่น า้หนกัคะแนนเฉลี่ย พบวา่ บุคลากร
มีความรูเ้ก่ียวกบัการใชไ้ฟฟา้ 98.27% เลอืกใชห้ลอดประหยดัไฟเบอร ์5 และมีการเลอืกใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างประหยดัและถูกวิธี 86.42% โดยน ากระดาษหนา้เดียวท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชซ้  า้ ความ
คิดเห็นของบุคลากรมีความเห็นดว้ยในการ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการประหยัด
พลงังานไฟฟา้ใหมี้การใชล้ดลง  
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สคุนธ์ มาศนุย้ (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้บุคลากรจ านวน 230 คน สถิติท่ีใช้ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา่ t – test คา่ F – test และ Correlation พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการประหยดั
พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร คือ อาย ุอายกุารท างานท่ีสถาบนัฯ การรบัรูข้อ้มลูและทศันคติ สว่นท่ี
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร คือ เพศ สถานภาพ ภมิูล  าเนา 
การศกึษา ต าแหนง่ หนว่ยงานท่ีสงักดั รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และความรูค้วามเขา้ใจ  

ไพฑูรย ์พิมดี และสุรพร กิตติสารวัณโณ (2551) ไดท้  าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้ของ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 900 คน (สุม่แบบ
หลายขัน้ตอน) ใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการศึกษา วิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมทางสถิติแบบ
ส าเร็จรูปโดยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบดว้ยค่า t-test พบว่า เพศ 
ระดบัการศกึษาของบิดา ระดบั การศกึษามารดา มีพฤติกรรมการประหยดัไฟฟ้าแตกตา่งกันอย่าง
มีนยัส  าคญั 0.05 

นภดล ลีลารุง่โรจน ์(2557) ไดท้  าการศึกษาปัจจัยท่ีสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการประหยัด
พลงังานไฟฟา้ของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง 400 ครวัเรือน 
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่ี ค่าร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป SPSS พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามมีอาย ุ41 
ปีขึน้ไป มีสถานภาพสมรส การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชนมีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ในครอบครวัมี จ านวน 2-3 คน และ
สว่นใหญ่จะเป็นเจา้บา้นท่ีตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความรูใ้นการประหยัด
พลงังานไฟฟ้า ยังพบว่าประชาชนในเขตบางกอกใหญ่มีความรูใ้นการประหยัด พลงังานไฟฟ้า
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
บางครัง้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติบางครัง้ในด้านการเลือกซือ้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการปฏิบัติเกือบทุกครัง้ ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่าง
ความรูก้ับ พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมและรายด้าน พบว่าความรูไ้ม่มี
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ความสมัพนัธ์กับ พฤติกรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ โดย
ความรูมี้ความสมัพนัธท์างลบในระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า   

วิไลวรรณ ศิรอิ  าไพ (2555) ท าการวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินคา้
ของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรงั (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี ” ผล
การศกึษาพบวา่ 1. นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญา
ตรี เป็นนกัเรียน/นักศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท อาศยัอยู่จังหวัด
อุทยัธานี 2. นกัท่องเท่ียวไปซือ้สินคา้ในตลาดโบราณบา้นสะแกกรงั สว่นใหญ่โดยเฉลี่ยซือ้สินคา้
นาน ๆ ครัง้ ซือ้สินคา้ช่วงเวลา 17.00–19.00 น. จ่ายเงินเพื่อซือ้สินคา้โดยเฉลี่ยครัง้ละไม่เกิน 300 
บาท ส่วนใหญ่ซือ้สินคา้ประเภทอาหาร/เครื่องด่ืม/ผลไมซ้ึ่งนักท่องเท่ียวตัดสินใจซือ้สินคา้ดว้ย 
ตนเอง มีวตัถุประสงคใ์นการซือ้สินคา้เพื่อการอุปโภค/บริโภค 3. ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
โดยภาพรวมของตลาดโบราณบา้นสะแกกรงั มีความส าคญัตอ่การซือ้สนิคา้ของนกัทอ่งเท่ียวอยู่ใน
ระดับมากซึ่งอยู่ในปัจจัยท่ีมีความส าคัญเรียงตามล าดับ ดังนัน้ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑร์องลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด 
และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ (เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และท่ีอยูอ่าศยั) และปัจจัย
สว่นประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ของนกัทอ่งเท่ียว 

ชิดชนก ประสพสขุ และปุณณมี สจัจกมล (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับการอนุรกัษ์
พลังงานไฟฟ้าได้ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการทดแทนฟลูออเรสเซนต์ด้วย LED 
กรณีศึกษาบริษัทตาชิงคอตตอนไทย ไดท้ดสอบประสิทธิภาพของโคมไฟและแสงสว่างระหว่าง
หลอดฟลอูอเรสเซนตก์บัหลอด LED มีประสทิธิภาพนอ้ยกวา่ เพราะหลอดฟลอูอเรสเซนตจ์ะมีการ
สญูเสียความสว่างดา้นหลงัมากกวา่หลอด LED เพราะหลอด LED ใช ้แต่ดา้นหนา้ท่ีใหแ้สงสว่าง
แลว้ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่เกือบเทา่ตวัท าใหเ้สยีคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานนอ้ยลง ถึงแมห้ลอด LED จะ
มีราคาท่ีสงูกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ต่ระยะเวลาการใชง้านสามารถใชไ้ดน้าน ไม่ตอ้งมีการดแูล
รักษามากเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีต้องท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บัลลาสต์ 
สตารท์เตอร ์เป็นตน้ แต่ราคาจะสงูกวา่หลอดฟลอูอเรสเซนต ์เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้หลอด LED 
มีความคุม้คา่และสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ถึงแมจ้ะมีราคาสงูกวา่ก็ตาม ในการศึกษา 
ความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตด์ว้ยแอลอีดีในโคมไฟปอ้งกนัการระเบิด  

สทุธิศกัด์ิ เต็มเกษมสขุ (2555) ไดท้  าการศึกษาถึงการใชแ้สงสว่างในโรงงานปิโตรเคมี
จะตอ้งมีการปอ้งกนัอนัตรายที่อาจจะเกิดจากสารเคมีท่ีสามารถติดไฟไดง้า่ยท าใหมี้ความเสี่ยงต่อ
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อนัตรายที่เกิดขึน้ เพราะโรงงานปิโตรเคมีจ าเป็นท่ีใชแ้สงสวา่งตลอด 24 ชั่วโมง การใชห้ลอดฟลอูอ
เรสเซนตอ์าจจะท าใหก้ารเกิดประกายไฟจากอุปกรณ ์เช่น บลัลาสตห์รอื สตารท์เตอรเ์กิดไหมท้ าให้
เกิดประกายไฟเป็นตน้เหตท่ีุสารเคมีบางชนิดท่ีติดไฟไดง้า่ยเกิดลกุไหมใ้น โรงงาน ดงันัน้การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตด์ว้ย LED ในโคมไฟ ปอ้งกนัการระเบิดจะยึด
หลกัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ IEC และ NEC จากผลการศกึษาและวิเคราะหก์ารท่ีเปลี่ยนมาใช้
หลอด LED มาทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนตไ์ดร้ะดบัความแสงสว่างดีกว่า และการใชพ้ลังงาน
นอ้ยกวา่หลอดฟลอูอเรสเซนตร์วมถึงอายกุารใชง้านไดน้านกวา่หลอด LED ขนาด 20 วตัตส์ามารถ
ทดแทนระดบัแสงสว่างของหลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 36 วตัต ์อยู่ในระดบัท่ียงัยอมรบัไดซ้ึ่งจะ
สามารถประหยดัพลงังานไดถ้ึง 56.5 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยมีระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 3.5 ปีการน า
หลอด LED มาใชถื้อเป็นการปอ้งกนัการเกิดการระเบิดในโรงปิโตรเคมีทัง้ยงัเพิ่ม ประสทิธิภาพเพื่อ
ความปลอดภัยใหก้ับโรงงานรวมถึงสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย และยังมีการศึกษา
ศกัยภาพของการลดการใชไ้ฟฟา้ เน่ืองจากการสง่เสรมิการใชห้ลอดไฟแอลอีดีของบา้นอยูอ่าศยัใน
เขตความรบัผิดชอบของการไฟฟา้นครหลวง  

จิราภรณ์ ขาวศรี (2556) ท าการวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการซือ้สินค้าของท่ีระลึกของ 
นักท่องเท่ียว จังหวัดพัทลุง” ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้สินคา้ 
ประเภทอาหาร มีการใชห้ลกัในการซือ้โดยเนน้อรรถประโยชนข์องสินคา้เป็นหลกัซือ้เพราะ ราคา
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจบัจ่ายไดผู้ท่ี้มีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้สินคา้ของท่ีระลกึคือ คนใน ครอบครวั 
โดยซือ้สินคา้สว่นใหญ่ในอ าเภอตะโหมด ค่าใชจ้่ายในการเลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลกึ เฉลี่ยต่อครัง้
ต  ่ากว่า 500 บาท และนักท่องเท่ียวทราบแหล่งข้อมูลสินค้าของท่ีระลึกจากเพื่อน ผู้ตอบ 
แบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ ์ดา้นสินคา้ท่ีเป็นประโยชนใ์น
การใชส้อยดีคณุภาพ และราคาท่ีถกูแบบมีเหตผุลดีดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ยดีมีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอดีงา่ยตอ่การจอดรถ และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีตวัอยา่ง ของแถม และการโฆษณา
รา้น แนวทางในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มใหน้กัทอ่งเท่ียวเลอืกซือ้สินคา้ของท่ีระลกึดีในจงัหวดัพทัลงุ
มากยิ่งขึน้คือดี1.ส่งเสริมสินค้าท่ีไม่ได้ร ับความนิยมบางประเภทดีเช่น ของใช้บนโต๊ะอาหาร
เครื่องประดบั เป็นตน้ 2.เนน้ปรบัในเรื่องของความโดดเด่นหรอืแบรนดข์องสินคา้สีสนั และรูปแบบ
ของสนิคา้ 3.เพิ่มการติดปา้ยราคาสนิคา้และระบุราคาตา่งๆไวใ้หช้ดัเจน 4.จดัวางสนิคา้ใหส้วยงาม
เหมาะสม เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 5.เพิ่มทกัษะความรูข้องพนกังานขายใหมี้ความรู ้
เก่ียวกบัตวัสนิคา้บุคลกิภาพท่ีดีโดยการยิม้แยม้แจ่มใสมีใจรกัในการบรกิาร 
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อุมาพร สุภาวงศ์ และ อภิชิต เทิดโยธิน (2559) ได้ท  าการศึกษาการใช้หลอดไฟฟ้า
แบบเดิม คือ หลอดอินแคนเดสเซนตแ์ละหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนตม์าเป็นหลอด LED ซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากกว่ามีความคุม้ค่าดา้นพลงังาน ในปัจจุบันหลอด LED มีการแข่งขันกันอย่าง
ต่อเน่ืองจากผูผ้ลติท าใหร้าคาลดลงอย่างรวดเรว็ การศึกษาพบวา่จ านวน 400 ครวัเรือนท่ีมีการใช้
หลอด LED พบวา่รอ้ยละ 86.4 เปอรเ์ซ็นตบ์า้นอยูอ่าศยัไม่เคยใชห้ลอด LED มาก่อน ในสว่นบา้น
อยู่อาศยัท่ีเคยใชห้ลอด LED มาทดแทนหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนตร์อ้ยละ 87.74 เปอรเ์ซ็นต์
และทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต ์รอ้ยละ 12.26 เปอรเ์ซ็นตจ์ากการเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED 
ได้มีการศึกษาการใช้พลังงานของหลอด LED และระยะเวลาท่ีเปิดใช้งานสามารถประหยัด
พลงังานไฟฟา้ไดร้อ้ยละ 66.12 เปอรเ์ซ็นตถ์า้ทกุ ๆ บา้นอยูอ่าศยัหนัมาใชห้ลอด LED ทกุครวัเรือน
ในเขตการไฟฟ้านครหลวงทัง้หมดก็จะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได ้45,184,110 บาท/ปี ซึ่งจะมี
ระยะเวลาคืนทนุอยูร่ะหวา่ง 0.7 ถึง 1.7 ปี   

ชิดชนก ประสพสขุ และ ปณุณมี สจัจกมล (2555) และอุมาพร สภุาวงศ ์และ อภิชิต เทิด
โยธิน (2559) ไดท้  าการศกึษาเพื่อปรบัเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม อยา่งไรก็ตามในการลดการใชพ้ลงังาน
ในแต่ละหน่วยงานอาจจ าเป็นท่ี ตอ้งใชว้ิธีการแตกต่างกันเน่ืองจากลกัษณะอุปกรณ ์การใชง้าน
อุปกรณภ์าระงานของหน่วยงานแต่ละแห่งแตกต่างกนั นอกจากนัน้ในเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ของแต่ละองคก์รจะมีความแตกต่างกัน ค่อนขา้งมาก ซึ่งการก าหนดโครงการรณรงคเ์พื่อการปรบั
พฤติกรรมในการประหยัดพลงังานจึงมีความแตกต่างกันดว้ย ดังนัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงมุ่งเนน้ใน
การศึกษาแนวทางการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยการจัดการกับอุปกรณแ์ละเสนอแนะแนวทาง
ในการปรบัพฤติกรรมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในองคก์ร 

กฤษดากร เศรษฐเสถียร (2554) ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ 
ของท่ีระลกึของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศ 
หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี โสดศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อปี 
ต ่ากว่า 60,000 บาท ท่องเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่ครัง้แรก มีถ่ินท่ีอยู่ในยุโรป ใชเ้วลาพกัในจังหวัด 
เชียงใหม่ 4-5 วนั เดินทางมาพกัผ่อน/ช่วงวนัหยุด/ท่องเท่ียวและท่องเท่ียวรว่มกับครอบครวั ดา้น 
พฤติกรรมการเลือกซือ้ของท่ี ระลกึในจังหวดัเชียงใหม่พบว่า สว่นใหญ่ซือ้ใหแ้ก่ครอบครวั ทราบ 
แหลง่ขอ้มูลจากหนงัสือน าเท่ียวค านึงถึงความคุม้ค่าของเงินตอ้งการซือ้ของท่ี ระลกึ ท่ี ท าดว้ยมือ 
ซือ้ ของท่ีระลึกจากไนท์บารซ์่า ใช้เวลาว่างหลงัจากกลบัมาถึงท่ีพกั/หลงัอาหารในการซือ้ของท่ี 
ระลึก มี ค่าใช้จ่ายในการซือ้ของท่ีระลึกช่วง 1,000-3,000 บาท/การเดินทาง ซือ้ของท่ี ระลึก
ประเภท ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ซือ้ในปริมาณ 5 ชิน้ และนอ้ยกว่า หากมีโอกาสมาทอ่งเท่ียวอีกครัง้
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จะมีการซือ้ ซ  า้และแนะน า ผูอ่ื้นใหซ้ือ้ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของท่ี 
ระลึกในจังหวัด เชียงใหม่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากท่ีสุดซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักับสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณค์วามเป็นไทยมากท่ีสดุ รองลงมาคือปัจจัยดา้นราคาจะตอ้ง
เหมาะสมกับคุณภาพจึงตดัสินใจซือ้ ต่อมาคือปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจัยดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาปัญหาการซือ้ของท่ีระลึกในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งงพบปัญหาดา้นผลติภณัฑม์ากท่ีสดุ คือขนาดสนิคา้ไม่สะดวกในการพกพา รองลงมาเป็น
ปัญหาดา้นราคา คือราคาไม่เหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้ท่ีซือ้ ตามดว้ยปัญหาดา้นช่องทางการ
จดัจ าหนา่ยและปัญหาดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ผลจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทัง้หมดดงักลา่วจะเห็นไดว้า่ จะเป็นเนือ้หา
พืน้ฐานในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของ
หลอดไฟ LED และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถอธิบายการซือ้ของผูบ้ริโภคได ้ผลการวิจยัตา่ง 
ๆท่ีเก่ียวขอ้งจึงยังไม่สามารถท่ีจะตอบขอ้สมมติฐาน ในการวิจัยนีไ้ดท้ัง้หมดเน่ืองจากมีความ
แตกต่างในอุตสาหกรรมท่ีศึกษา อย่างไรก็ตามผลการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเหลา่นี ้ ไดถู้กน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ โดยน ามาจัดท าเป็นกรอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาวิจัย 
โดยกลา่วไวใ้นบทท่ี 3 



  

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ

ประหยัดพลงังานของฝ่ายจัดซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร มีการก าหนด
ระเบียบวิธีวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจดัซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสนิใจซือ้

หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,995 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , สืบค้นจาก 
http://.diw.go.th, เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจัดซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ

ซือ้หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 244 โรงงาน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง กรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 94% โดยผูว้ิจยัยอมรบัความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน 6% 

𝑛      =   
𝑁

1+𝑁𝑒2  

n   =   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N  =   จ านวนประชากร 

e =   คา่ความคลาดเคลื่อน (ในครัง้นีใ้ช ้0.06) 
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แทนคา่เพื่อหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง       𝑛 =
1995

1+(1995)(.06)2  

                                        =  243.82  

จากการค านวณ จึงไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 244 คน จาก 244 โรงงาน ดงันัน้
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ 244 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 244 โรงงาน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 

Selection) โดยพิจารณาจากพนกังานฝ่ายจัดซือ้ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซือ้หลอดไฟ LED และ
เคยท าการซือ้หลอดไฟ LED กับทางบริษัทผูจ้ัดจ าหน่ายหลอดไฟ LED จ านวน 244 คน จาก
โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 244 โรงงาน 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกใช้หลอดไฟ LED 

ความรูค้วามเขา้ใจใจคณุสมบติัของหลอดไฟ LED และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลอืกซือ้หลอดไฟ  LED 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถาม 

 2. สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดเก่ียวกับความรูค้วามเขา้ใจในตัว
ผลติภณัฑ ์คณุสมบติัของหลอดไฟ LED และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED  

 3. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ไปเสนอใหอ้าจารยดี์เพื่อความถูกตอ้งดีและ
เพื่อน าค าแนะน ามาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสบถามใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

 4. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแกไ้ขท่ีไดแ้ลว้ไปหาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
การทดลอง (Try out) กับกลุ่มท่ียังไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีแท้จริงแต่ท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแทจ้รงิ จ านวน 30 ชุด 

 5. น าผลท่ีไดม้าท าการวิเคราะหห์าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาร
ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) กัลยา วานิชยบ์ญัชา และวา
นิชย์บัญชา (2560) ถ้าได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0< α<1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสงู โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส าหรบังานวิจัยฉบับนี ้
เทา่กบั 0.8 ถือวา่มีความเช่ือมั่นในระดบัสงู 
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 6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไ์ปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 244 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือ
และขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิด
จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับผูว้ิจยั ทางผูว้ิจัยไดแ้บ่งขอ้มูลลกัษณะและขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น  4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ลกัษณะขององคก์ร  
ไดแ้ก่ รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน ระยะเวลาใน

การประกอบธุรกิจ โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Close – Ended Questions) โดยค าถาม
จะเป็นลกัษณะใหเ้ลอืกตอบแบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยเลอืกตอบไดค้  าตอบเดียว 

ขอ้ท่ี 1 รูปแบบขององคก์รของบรษิัทของทา่น เป็นแบบสอบถามลกัษณะ
ค าถามหลายตวัเลือก โดยการใชว้ดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลือกตอบ 6 ขอ้ 
ดงันี ้

1.1 กิจการเจา้ของคนเดียว  
1.2 กิจการหา้งหุน้สว่น 
1.3 กิจการบรษิัทจ ากดั   
1.4 กิจการสหกรณ ์
1.5 กิจการแฟรนไชส ์    
1.6 กิจการรฐัวิสาหกิจ 

ขอ้ท่ี 2 ประเภทอุตสาหกรรม เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามหลาย
ตวัเลอืก โดยการใชว้ดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 8 ขอ้ ดงันี ้

2.1 กลุม่ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
2.2 กลุม่สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 
2.3 กลุม่ธุรกิจการเงิน    
2.4 กลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม 
2.5 กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง   
2.6 กลุม่ทรพัยากร 
2.7 กลุม่บรกิาร 
2.8 กลุม่เทคโนโลยี 
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ขอ้ท่ี 3 ขนาดโรงงาน เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามหลายตวัเลือก 
โดยการใชว้ดัขอ้มลูประเภทการเรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 3 ขอ้ ดงันี ้

3.1 โรงงานจ าพวกที่ 1 ใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้ หรอืคนงานไม่
เกิน 200 คน 

3.2 โรงงานจ าพวกท่ี 2 ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 
แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 500 คน 

3.3 โรงงานจ าพวกท่ี 3 ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ขึน้ไป หรือ
คนงานมากกวา่ 500 คน 

ข้อท่ี 4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ค าถามหลายตวัเลอืก โดยการใชว้ดัขอ้มลูประเภทการเรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 4 
ขอ้ ดงันี ้

4.1 ไม่เกิน 5 ปี    
4.2 ระยะเวลา 6-10 ปี 
4.3 ระยะเวลา 11-15 
4.4 มากกวา่ 15 ปี ขึน้ไป    

สว่นท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED  
มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) มีค าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ คือ ใช่หรอืไม่ใช่ ใหเ้ลอืกตอบเพียงค าตอบเดียว โดย
ขอ้ท่ีตอ้งการค าตอบว่า “ใช่” มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1-6 โดยขอ้ท่ีตอ้งการค าตอบว่า “ไม่ใช่” มี
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 7-12 ส  าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ  

   ตอบถกูใหค้ะแนน  1  คะแนน 
   ตอบผิดใหค้ะแนน 0  คะแนน 

และในการอภิปรายผลการวิจัยได้ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงล  าดับ 
(Ordinal Scale) โดยเม่ือรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะแบ่งระดับความรูค้วามเขา้ใจ
ออกเป็น 3 ระดบั โดยอาศยัสตูรค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้(วิเชียร เกตสุงิห.์ 2549) 

ความกวา้งของชัน้  =  
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

   =            
12−0

3
 

   =                 4 



 42 
 

การแปลความหมาย 
9 – 12 คะแนน แสดงว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความรูค้วามเขา้ใจใน

ระดบัมาก 
5 – 8  คะแนน แสดงว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความรูค้วามเขา้ใจใน

ระดบัปานกลาง 
0 – 4  คะแนน แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรูค้วามเขา้ใจใน

ระดบันอ้ย 
ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED  
มีค าถามทัง้หมด 15 ขอ้ เป็นมาตรวดัอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) และมี

ลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
ระดบั  5  หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้
4.21 – 5.00  แสดงวา่     สว่นประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  แสดงวา่     สว่นประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  แสดงวา่     สว่นประสมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  แสดงวา่     สว่นประสมการตลาดอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  แสดงวา่     สว่นประสมการตลาดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

โดยมีขอ้ค าถามดงันี ้
ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ มีคณุภาพในการสอ่งสวา่งสูงกว่า

หลอดไฟประเภทอ่ืน, ระยะเวลาในการใช้งาน(จ านวนชม.) ยาวนาน, มีคุณสมบัติในการช่วย
ประหยดัไฟ, เงื่อนไขการรบัประกนัท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ การตั้งราคาขายท่ีเหมาะสม , การให้ส่วนลด
ส าหรับการซือ้ในปริมาณมาก, การให้ส่วนลดตามฤดูกาล, การให้ระยะเวลาในการช าระเงิน 
(Credit term) ท่ีเหมาะสม 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ มีสินค้าเพียงพอต่อความ
ตอ้งการซือ้, มีการกระจายสนิคา้อยา่งทั่วถึง, มีตวัแทนจ าหนา่ยท่ีสะดวกในการติดตอ่ 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการใช้
หลอดไฟ LED, มีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม, มีการใหส้ิทธิพิเศษในการทดลองใช,้ มีการเขา้มา
แนะน าเปรยีบเทียบระหวา่งหลอดไฟ LED กบั หลอดไฟฟลอูอเรสเซนส ์

สว่นท่ี 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของพนกังาน
ฝ่ายจดัซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร  

จ านวน 4 ขอ้ เป็นมาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมีลกัษณะ
ค าถามแบบ Likert Scale แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

1. ท่านซือ้หลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงานบ่อยแค่ไหน มีเกณฑ์ระดับ
คะแนนดงันี ้

ระดบั  5  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้
4.21 – 5.00   แสดงวา่       ความถ่ี ในระดบั บอ่ยมาก 
3.41 – 4.20   แสดงวา่       ความถ่ีในระดบั บอ่ย 
2.61 – 3.40   แสดงวา่       ความถ่ีในระดบั ปานกลาง 
1.81 – 2.60   แสดงวา่       ความถ่ีในระดบั นาน ๆ ครัง้ 
1.00 – 1.80   แสดงวา่       ความถ่ีในระดบั ไม่เคยซือ้มาก่อน 

2. ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสนิใจซือ้หลอดไฟ LED 
ระดบั  5  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้
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4.21 - 5.00     แสดงวา่    มีการตดัสนิใจซือ้ไดอ้ยา่งรวดเรว็มากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20      แสดงวา่    มีการตดัสนิใจซือ้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
2.61 – 3.40      แสดงวา่    มีการตดัสนิใจซือ้ไดร้วดเรว็ปานกลาง 
1.81 - 2.60      แสดงวา่    มีการตดัสนิใจซือ้ไดช้า้ 
1.00 – 1.80      แสดงวา่    มีการตดัสนิใจซือ้ไดช้า้มากก 

3. ในอนาคต ทา่นจะซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานซ า้อีก 
ระดบั  5  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้
4.21 – 5.00  แสดงวา่        มีการซือ้ซ  า้แนน่อน 
3.41 – 4.20   แสดงวา่        มีการซือ้ซ  า้เม่ือมีโอกาส 
2.61 – 3.40   แสดงวา่        มีการซือ้ซ  า้บางครัง้ 
1.81 – 2.60   แสดงวา่        มีการซือ้ซ  า้ในระดบันานๆครัง้ 
1.00 – 1.80   แสดงวา่        มีการซือ้ซ  า้ ไม่ซือ้อีกแนน่อน 

4. ทา่นจะแนะน าบอกตอ่ใหค้นรูจ้ักหนัมาใชห้ลอดไฟ LED เพื่อประหยดั
พลงังาน 

ระดบั  5  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้
4.21 – 5.00   แสดงวา่        แนะน าตอ่แนน่อน 
3.41 – 4.20   แสดงวา่        แนะน าเม่ือมีโอกาส 
2.61 – 3.40   แสดงวา่        แนะน าบางครัง้ 
1.81 – 2.60   แสดงวา่        แนะน านาน ๆ ครัง้ 
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1.00 – 1.80   แสดงวา่        ไม่แนะน าใหซ้ือ้แนน่อน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมลูดังนี ้ 

การวิจัยเรื่องนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
ส  ารวจ (Exploratory Research) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

แหลง่ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาดีคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผู ้
รวบรวมไวด้งันี ้

1. หนงัสอืวารสารดีและสิ่งพิมพห์นงัสอืตา่ง ๆ 
2. หนงัสอืทางวิชาการดีบทความดีสารนิพนธ ์ปรญิญานิพนธดี์และรายงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
3. ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

แหลง่ขอ้มลูปฐมภมิูดี(Primary Data)ดีท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยขอความรว่มมือ
จากกลุม่ตวัอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีไดค้ดัเลือกไว้
ในการตอบค าถาม โดยก่อนท่ีผูว้ิจยัจะแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 244 คน ผูว้ิจยั
จะท าการชีแ้จงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจวตัถปุระสงคดี์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม
ก่อน 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข้์อมลู 

การจัดท าข้อมลู 
ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงันี ้

1. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ออกเก็บขอ้มลูจรงิจ านวน 244 ชุด 
2. ตรวจสอบความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามเพื่อแยกแบบสอบถาม

ท่ีไม่สมบูรณอ์อก 
3. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้ส  าหรับ

ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์
4. น าข้อมูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร ์และประมวลผลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อน าไปวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) (กลัยา วานิชยบญัชา, 2546) 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

1.1 ในขอ้มูลของแบบสอบถาม สว่นท่ี 1 ดา้นลกัษณะขององคก์ร และสว่นท่ี 2 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครการใชต้ารางแจกแจงคา่ความถ่ี แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ  

1.2 ในข้อมูลของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรสาคร และสว่นท่ี 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครการแสดงผลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยดีและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน  
2.1 สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และท า

การเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบพหุคูณดว้ย Least - Significant Different (LSD) 
เพื่อทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยของตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดยใชท้ดสอบสมมติฐาน 
ในข้อท่ี 1 โดยตัวแปรต้นเป็นค าถามท่ีเป็นมาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ หรือประเภท
เรยีงล  าดบั และตวัแปรตามเป็นมาตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

2.2 สถิติวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์Pearson’s Correlation หรอื คา่สหสมัพนัธ ์เป็น
การดูทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยมี Correlation Coefficient (r) หรือ ค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 และ สมมติฐานขอ้ 3 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

สถิติเชิงพรรณนา 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลกัษณะขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยการหาคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทั่วไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบญัชา, 2546, น.39) 

   𝑃 =  
𝑓×100

𝑛
 

   โดยท่ี  P  แทน  คา่รอ้ยละ 
    f   แทน  ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 
    n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.2 การหาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ 
โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบญัชา, 2546, น.39) 

    �̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 

   เม่ือ   �̅�  แทน  คา่คะแนนเฉลี่ย 

    ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    N    แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) กลัยา วานิชย์
บญัชา (2546, น.39) 

    𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เม่ือ 𝑆. 𝐷. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่
ตวัอยา่ง 

    𝑋  แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
    n  แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 
    n-1  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

          ∑ 𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

         (∑𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  

สถิติที่ใช้หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
 เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดีโดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่า 

ของครอนบาค (Cronbach’sf Alpha Coefficient) ค่าครอนบาคอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความ
คงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ 0 ≤ α ≤ 1 โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น.50) 

  Cronbach’s alpha: α = 
𝑘𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ /𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ /𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

   เม่ือ  α  แทน คา่ความเช่ือมั่นของชุดค าถาม 

    k  แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่งๆ 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน คา่เฉลี่ยของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 
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สถิติเชิงอนุมาน  
สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ซึ่งใชใ้นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

3.1 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุม่ขึน้ไป (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2546, น. 293) ใช้ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 1 คือ รูปแบบองค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ 

ใชค้า่ F-Distribution กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั มีสตูรดงันี ้

   F =  
𝑀𝑆𝑎

𝑀𝑆𝑤
 

 เม่ือ  F  แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-Distributional 

df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และ

ภายในกลุม่ (n-k) 

k  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมติฐาน 

n แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

SSB แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between Sum of Squares) 

SSw แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  

MSB  แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Squares Between-

groups) 

MSw แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม  (Mean Squares within-

groups) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูต่อ่ไป เพื่อดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยใชว้ิธี Fisher’s Least – 
Significant Different (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น. 16) 

 

 เม่ือ    MSE แทน  คา่ความแปรปรวนจาก one way ANOVA   
ni  แทน  จ านวนขอ้มลูกลุม่ท่ี i   
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nj  แทน  จ านวนขอ้มลูกลุม่ท่ี  j  

วิธี  LSD มีขัน้ตอนดงันี ้  
1.  ค านวณคา่ LSD  

2.  ค านวณความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย    
3.  น าคา่   เปรยีบเทียบกบั คา่ LSD    

 

คา่ LSD แสดงวา่  ถ้าค่า     > 

คา่ LSD แสดงวา่  ถ้าค่า   ≤

3.2 สถิติ Brown-Forsythe (β) แบบการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่ม ขึน้ไป ใช้ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เทา่กนั (Hartung, 2001, p. 300) มีสตูรดงันี ้

     𝛽 =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

  โดยท่ี  

   𝑀𝑆(𝑊) = ∑ (1 −
𝑛𝑗

𝑁
)𝑆1

2𝑘
𝑖=1  

        เม่ือ  β   แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา Brown-Forsythe  

   MS(B) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

   MS(W)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

   k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

   ni แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

   N  แทน ขนาดของประชากร 

   𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

  

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่วา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั โดยใชส้ตูรตามวิธี Dunnett T3 เพื่อเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบญัชา, 2546, น. 333)  
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    𝑑𝐷
̅̅̅̅ =

𝑃𝐷√2(𝑀𝑆
𝑆

𝛼
)

√𝑆
 

เม่ือ   𝑑𝐷
̅̅̅̅     แทนคา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาในวิธี Dunnett Test 

     𝑃𝐷   แทน คา่จากตาราง Critical Values of the Dunnett Test  

𝑀𝑆
𝑆

𝛼
 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

      S  แทน คา่ของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3.3  ค่าสถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร ์สัน  (Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกันระหวา่ง
ขอ้มูล 2 ชุด เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 และสมมติฐานขอ้ 3 คือ ความรูค้วามเขา้ใจใน
คุณสมบติัของหลอดไฟ LED กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน และปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั (กลัยา วานิชยบญัชา, 2546, น. 312) 
 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)
2

)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)
2

)

 

   

เม่ือ  𝑟𝑥𝑦    แทน  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์

   ∑ 𝑥       แทน  ผลรวมของคะแนน X 

   ∑ 𝑦   แทน  ผลรวมของคะแนน 

 ∑ 𝑥2   แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

 ∑ 𝑦2  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

∑ 𝑥𝑦    แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y ทกุคู่ 

  n    แทน  จ านวนคนหรอืกลุม่ตวัอยา่ง  
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โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีค่าระหว่างดี-1 < r < 1 ซึ่งความหมาย
ของคา่ดีr มีดงันี ้

ถา้ r เป็นลบแสดงว่า Xดีและ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม คือดี
ถา้ X เพิ่ม Y จะลด 

ถา้ r เป็นบวกแสดงวา่ดีX และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน คือดี
ถา้ X เพิ่ม Y จะเพิ่ม 

ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Yดีมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน 
และมีความสมัพนัธก์นัมาก  

ถ้า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Yดีมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรง
ขา้ม  

ถา้ r มีคา่เทา่กบั 0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 

ระดบัความสมัพนัธก์ าหนดดงันี ้
 ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.71 - 1.00 แสดงวา่ดีมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
 ถา้  r  มีค่าระหว่าง 0.31 - 0.70 แสดงว่าดีมีความสมัพนัธ์ในระดับปาน

กลาง 
 ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.01 – 0.30 แสดงวา่ดีมีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
 ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0 แสดงวา่ไม่สมัพนัธก์นั 

 

 



  

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ

ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งไดจ้  านวนทัง้สิน้ 244 ชุด ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดมาวิเคราะหด์ว้ย
วิธีทางสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะขององคก์ร 
2. การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED 

เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
4. การวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของ

โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
5. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
n แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  
X̅ แทน คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t  แทน  คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-Distribution  
F  แทน  คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-Distribution  
Sig.  แทน  คา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติ(Significance) 
p  แทน  ความนา่จะเป็นส  าหรบับอกนยัส  าคญัทางสถิติ (Probability)  
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  
MS  แทน  คา่เฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
df  แทน  องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  
r  แทน  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) 
H0 แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis)  
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H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน  มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวิเคราะหข้์อมลูลักษณะขององคก์ร 

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะขององคก์ร 

ข้อมูลลักษณะขององคก์ร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รูปแบบขององคก์รของบริษัทของท่าน 

กิจการเจา้ของคนเดียว 31 12.7 
กิจการหา้งหุน้สว่น 23 9.4 
กิจการบรษิัทจ ากดั 178 73.0 
กิจการสหกรณ ์ 3 1.2 
กิจการแฟรนไชส ์ 5 2.1   
กิจการรฐัวิสาหกิจ 4 1.6 

รวม 244 100.0 
2. ประเภทอุตสาหกรรม 

กลุม่ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 16 6.6 
กลุม่สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 40 16.4 
กลุม่ธุรกิจการเงิน 6 2.5 
กลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม 126 51.5 
กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 23 9.4 
กลุม่ทรพัยากร 7 2.9 
กลุม่บรกิาร 17 7.0 
กลุม่เทคโนโลยี 9 3.7 

รวม 244 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อมูลลักษณะขององคก์ร จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ขนาดโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ 1 ใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 
แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 200 คน 

228 93.4 

โรงงานจ าพวกที่ 2 ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 20 แรงมา้ 
แตไ่ม่เกิน 50 แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 500 คน 

8 3.3 

โรงงานจ าพวกที่ 3 ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ 
ขึน้ไป หรอืคนงานมากกวา่ 500 คน 

8 3.3 

รวม 244 100.0 
4. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

ไม่เกิน 5 ปี 23 9.4 
ระยะเวลา 6-10 ปี 117 48.0 
ระยะเวลา 11-15 ปี 38 15.6 
มากกวา่ 15 ปี ขึน้ไป 66 27.0 

รวม 244 100.0 

 
จากตาราง  1 แสดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะขององค์กรของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 244 คน สามารถจ าแนกไดด้งันี ้
รูปแบบขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรท่ีเป็น

กิจการบริษัทจ ากัด จ านวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73 รองลงมา คือ องคก์รท่ีเป็นกิจการเจา้ของ
คนเดียว จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.7 กิจการหา้งหุน้สว่น จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 
กิจการแฟรนไชส ์จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 กิจการรฐัวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.6 และกิจการสหกรณ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั 

ประเภทอุตสาหกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองคก์รท่ีเป็น
กลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมา คือ กลุม่สนิคา้อุปโภคและ
บริโภค จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.4  กลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง จ านวน 23 คน คิด
เป็นร ้อยละ 9.4  กลุ่มบริการ  จ านวน 17 คน คิดเป็นร ้อยละ 7.0 กลุ่มธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 กลุม่เทคโนโลยี จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ย
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ละ 3.7 กลุม่ทรพัยากร จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.9 และกลุม่ธุรกิจการเงิน จ านวน 6 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 

ขนาดโรงงาน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 (ใช้
เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 200 คน) จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.4 
รองลงมา คือ โรงงานจ าพวกที่ 2 (ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 20 แรงมา้ แตไ่ม่เกิน 50 แรงมา้ หรอืคนงานไม่
เกิน 500 คน) และโรงงานจ าพวกที่ 3 (ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ ขึน้ไป หรอืคนงานมากกวา่ 500 
คน) จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 เทา่กนั 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 48.0  รองลงมา คือ ระยะเวลามากกว่า 15 ปี ขึน้ไป จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 
ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.6 และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 23 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ตามล าดบั 

 
2. การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัตขิองหลอดไฟ LED 

เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. คณุสมบติัดา้นการกระจายแสงของหลอดไฟ LED ดีกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 
ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 11 4.5 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 233 95.5 

รวม 244 100.0 
2. อายกุารใชง้านของหลอดไฟ LED มีระยะเวลานานกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 

ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 15 6.1 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 229 93.9 

รวม 244 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนัหลอด LED สามารถใชง้านไดดี้และสวา่งกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 
ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 10 4.1 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 234 95.9 

รวม 244 100.0 
4. หลอดไฟ LED จะใชง้านไดดี้ในท่ีท่ีมีอุณหภมิูต ่า หรอืในอาคารหอ้งเย็น 

ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 25 10.2 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 219 89.8 

รวม 244 100.0 
5. หลอดไฟ LED สามารถใหแ้สงสวา่งโดยไม่ปลอ่ยสารพิษจากการเผาไสห้ลอด จึงไม่ท าใหเ้กิด
สารพิษตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 5 2.0 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 239 98.0 

รวม 244 100.0 
6. หลอดไฟ LED สามารถจดัการกบัความรอ้นภายในหลอดไดเ้ป็นอยา่งดี  

ไม่ใช ่ =  ไมมี่ความรูค้วามเขา้ใจ 15 6.1 
ใช่      =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 229 93.9 

รวม 244 100.0 
7. หลอดไฟ LED ไม่สามารถใชง้านไดใ้นระบบไฟฟา้เดิม ตอ้งมีการเปลี่ยนบลัลาสตเ์ดิมในวงจร
ระบบเก่าออก 

ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 162 66.4 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 82 33.6 

รวม 244 100.0 

8. ชุดหลอดไฟ LED ติดตัง้ยากกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 

ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 227 93.0 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 17 7.0 

รวม 244 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

9. หลอดไฟ LED สามารถใหค้วามถกูตอ้งของสไีดไ้ม่ดีเทา่หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 
ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 212 86.9 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 32 13.1 

รวม 244 100.0 
10. หลอดไฟ LED สามารถเปลง่แสงออกมาไดร้อบหลอดตา่งจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตท่ี์

สามารถเปลง่แสงไดเ้พียงดา้นหนา้ 
ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 190 77.9 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 54 22.1 

รวม 244 100.0 
11. หลอดไฟ LED ใชพ้ลงังานสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 

ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 214 87.7 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 30 12.3 

รวม 244 100.0 
12. หลอดไฟ LED มีขนาดใหญ่กวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน 

ไม่ใช ่ =  มีความรูค้วามเขา้ใจ 233 95.5 
ใช่      =  ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ 11 4.5 

รวม 244 100.0 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรูค้วามเข้าใจในคุณสมบัติของ

หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน LED เพื่อการประหยดัพลงังานของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ท างานอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 244 คน สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถกูตอ้ง ว่าคุณสมบติั
ดา้นการกระจายแสงของหลอดไฟ LED ดีกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 95.5 

2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ว่าอายุการใช้
งานของหลอดไฟ LED มีระยะเวลานานกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.9 
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3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ว่าใน
สภาพแวดลอ้มเดียวกันหลอด LED สามารถใช้งานได้ดีและสว่างกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน มี
จ านวน 234 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.9 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ว่าหลอดไฟ 
LED จะใชง้านไดดี้ในท่ีท่ีมีอุณหภมิูต ่า หรอืในอาคารหอ้งเย็น มีจ านวน 219 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.8 

5. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ว่าหลอดไฟ 
LED สามารถใหแ้สงสว่างโดยไม่ปล่อยสารพิษจากการเผาไสห้ลอด จึงไม่ท าใหเ้กิดสารพิษต่อ
สิ่งแวดลอ้ม มีจ านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 98.0 

6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ว่าหลอดไฟ 
LED สามารถจดัการกบัความรอ้นภายในหลอดไดเ้ป็นอยา่งดี มีจ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.9 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจถึงความไม่ถูกต้องท่ี
หลอดไฟ LED ไม่สามารถใชง้านไดใ้นระบบไฟฟา้เดิม ตอ้งมีการเปลี่ยนบลัลาสตเ์ดิมในวงจรระบบ
เก่าออก มีจ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.4 

8. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจถึงความไม่ถูกตอ้งท่ีชุด
หลอดไฟ LED ติดตัง้ยากกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 227 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.0 

9. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจถึงความไม่ถูกต้องท่ี
หลอดไฟ LED สามารถใหค้วามถกูตอ้งของสไีดไ้ม่ดีเทา่หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์ มีจ านวน 212 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 86.9 

10. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจถึงความไม่ถูกต้องท่ี
หลอดไฟ LED สามารถเปลง่แสงออกมาไดร้อบหลอดต่างจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตท่ี์สามารถ
เปลง่แสงไดเ้พียงดา้นหนา้ มีจ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.9 

11. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจถึงความไม่ถูกต้องท่ี
หลอดไฟ LED ใชพ้ลงังานสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.7 

12. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้งท่ี
หลอดไฟ LED มีขนาดใหญ่กวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 

โดยสรุปแลว้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของ
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน 
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3. การวิเคราะหข้์อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ตาราง 3 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X̅ S. D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.08 0.536 มาก 
1. หลอดไฟ LED มีคณุภาพในการสอ่งสวา่งสงูกวา่
หลอดไฟประเภทอ่ืน  

4.07 0.699 มาก 

2. หลอดไฟ LED มีระยะเวลาในการใชง้าน (จ านวน
ชม.) ยาวนาน 

4.11 0.735 มาก 

3. หลอดไฟ LED มีคณุสมบติัในการช่วยประหยดัไฟ 4.21 0.662 มากท่ีสดุ 
4. หลอดไฟ LED มีเงื่อนไขการรบัประกนัท่ีเหมาะสม 3.95 0.754 มาก 
ด้านราคา 3.84 0.698 มาก 
1. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการตัง้ราคาขายที่เหมาะสม  3.96 0.785 มาก 
2. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดส าหรบัการซือ้
หลอดไฟ LED ในปรมิาณมาก 

3.84 0.808 มาก 

3. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดตามฤดูกาล 3.68 0.919 มาก 
4. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหร้ะยะเวลาในการช าระ
เงิน (Credit term) ท่ีเหมาะสม 

3.90 0.852 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.11 0.571 มาก 
1. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีสนิคา้เพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการซือ้ของทา่น  

4.12 0.701 มาก 

2. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการกระจายสนิคา้อยา่งทั่วถึง 4.13 0.702 มาก 
3. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีตวัแทนจ าหนา่ยหลอดไฟ 

LED ท่ีสะดวกในการติดตอ่ 
4.07 0.666 มาก 

 

 



  60 

ตาราง 3 (ตอ่) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X̅ S. D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.88 0.715 มาก 
1. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใช้
หลอดไฟ LED 

4.00 0.743 มาก 

2. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการสง่เสรมิการขายหลอดไฟ 
LED ในแงข่องโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม 

3.84 0.869 มาก 

3. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ทิธิพิเศษในการ
ทดลองใชห้ลอดไฟ LED 

3.70 0.929 มาก 

4. ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการเขา้มาแนะน าเปรยีบ- 
เทียบระหวา่งหลอดไฟ LED กบั หลอดไฟฟลอูอ-      
เรสเซนส ์

3.98 0.875 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.97 0.533 มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอ่พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานอยู่
ในโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 244 คน โดยจากการวิเคราะหข์อ้มูล พบวา่ 

ปัจจัยสว่นประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดและอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.11) รองลงมา คือ 

ดา้นผลติภณัฑ ์มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.08) สว่นดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีคา่เฉลี่ยอยู่

ในระดบัมาก (X̅ = 3.88) และดา้นราคา มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84) ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ หลอดไฟ 

LED มีคุณสมบติัในการช่วยประหยดัไฟ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.21) รองลงมา คือ 

หลอดไฟ LED มีระยะเวลาในการใชง้าน (จ านวนชม.) ยาวนาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 
4.11) หลอดไฟ LED มีคณุภาพในการสอ่งสวา่งสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบั

มาก (X̅ = 4.07) และหลอดไฟ LED มีเงื่อนไขการรบัประกนัท่ีเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

(X̅ = 3.95) ตามล าดบั 
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ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ ผูผ้ลติหลอดไฟ LED 

มีการตัง้ราคาขายที่เหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.96) รองลงมา คือ ผูผ้ลติหลอดไฟ 

LED มีการใหร้ะยะเวลาในการช าระเงิน (Credit term) ท่ีเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
3.90) ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดส าหรบัการซือ้หลอดไฟ LED ในปรมิาณมาก มีคา่เฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84) และผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดตามฤดกูาล มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น

ระดบัมาก (X̅ = 3.68) ตามล าดบั 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ 

ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.13) 
รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการซือ้ของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก (X̅ = 4.12) และผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีตวัแทนจ าหนา่ยหลอดไฟ LED ท่ีสะดวกในการ

ติดตอ่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) ตามล าดบั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญมากท่ีสุด คือ 

ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชห้ลอดไฟ LED มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
4.00) รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีการเขา้มาแนะน าเปรยีบ-เทียบระหวา่งหลอดไฟ LED 

กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนส ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีการ
สง่เสริมการขายหลอดไฟ LED ในแง่ของโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

(X̅ = 3.84) และผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ทิธิพิเศษในการทดลองใชห้ลอดไฟ LED มีคา่เฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.70) ตามล าดบั 
 

4. การวิเคราะหข้์อมลูพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ตาราง 4 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED X̅ S. D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ทา่นซือ้หลอดไฟเพื่อประหยดัพลงังานบอ่ยแคไ่หน 3.27 0.953 ปานกลาง 
2. ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสนิใจซือ้หลอดไฟ 

LED 
3.59 0.996 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED X̅ S. D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

3. ในอนาคต ทา่นจะซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดั   
พลงังานซ า้อีก 

4.22 0.768 มากท่ีสดุ 

4. ทา่นจะแนะน าบอกตอ่ใหค้นรูจ้กัหนัมาใชห้ลอดไฟ 
LED เพื่อประหยดัพลงังาน 

4.30 0.761 มากท่ีสดุ 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED โดยรวม 3.84 0.639 มาก 

 

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลงังานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 
244 คน โดยจากการวิเคราะหข์อ้มูล พบวา่ พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED โดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านจะ
แนะน าบอกตอ่ใหค้นรูจ้กัหนัมาใชห้ลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังาน มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ (X̅ = 4.30) รองลงมา คือ ในอนาคตท่านจะซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานซ า้อีก มี

คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.22) ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซือ้หลอดไฟ LED 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.59) และท่านซือ้หลอดไฟเพื่อประหยดัพลงังานบ่อยแค่ไหน มี

คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.27) ตามล าดบั 
 

5. การวิเคราะหข้์อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ดี1 ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกัน 

ซึ่งประกอบดว้ย รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ จะมีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีรูปแบบขององคก์รแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดั
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดดี้ดงันี ้
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H0 : ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีรูปแบบขององคก์รแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีรูปแบบขององคก์รแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห ์จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่ก่อน โดย
ใชว้ิธี Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. มากกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงค่า
ความแปรปรวนเทา่กัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค้า่สถิติ One Way ANOVA แตห่ากผล
การทดสอบความแปรปรวนมีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จึงท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ดีBrown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้ค่าสถิติ 
Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน  จะท าการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ดี ท่ีระดับ
นยัส  าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานดีมีดงันี ้

ตาราง 5 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามรูปแบบ
องคก์ร 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการซือ้ 0.495 5 238 .780 
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 3.188 5 238 .008** 
ความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ 1.132 5 238 .344 
การแนะน าและบอกตอ่ 0.875 5 238 .498 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
จากตาราง 5 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามรูปแบบองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ Levene Statistic 
Test พบวา่ 
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ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .008 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ .01 แสดง
ใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามรูปแบบองคก์รในดา้นดงักลา่ว มีค่าความ
แปรปรวนไม่เทา่กนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

สว่นดา้นความถ่ีในการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .780 ดา้นความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .344 และดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .498 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 
แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามรูปแบบองคก์รในดา้นดงักลา่ว มีค่า
ความแปรปรวนเทา่กนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

ตาราง 6 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามรูปแบบ
องคก์ร โดยใชส้ถิติดีBrown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Statistica df1 df2 Sig. 

ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ Brown-Forsythe 1.320 5 19.176 .297 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 

จ าแนกตามรูปแบบองคก์ร โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบวา่  
ดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .297 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในรูปแบบองคก์รท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจ
ซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 7 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามรูปแบบ
องคก์ร โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED SS df MS F Sig. 
ความถี่ในการซือ้ Between Groups 0.888 5 0.178 0.192 .965 

Within Groups 219.714 238 0.923   
Total 220.602 243    

ความตอ้งการที่จะซือ้
ใชซ้  า้ 

Between Groups 4.766 5 0.953 1.635 .151 
Within Groups 138.722 238 0.583   
Total 143.488 243    

การแนะน าและบอกต่อ Between Groups 5.145 5 1.029 1.806 .112 
Within Groups 135.609 238 0.570   
Total 140.754 243    

 

จากตาราง 7 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
จ าแนกตามรูปแบบองคก์ร โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA พบวา่ 

ด้านความถ่ีในการซื ้อ  มีค่า Sig. เท่ากับ .965 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
รูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจ
ซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านความต้องการท่ีจะซือ้ใช้ซ  า้  มีค่า Sig. เท่ากับ .151 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในรูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใช้
ซ  า้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .112 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
รูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานที่ 1.2 ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานในโรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดั
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ฝ่ายจัดซื ้อ ท่ีท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาคร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห ์จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่ก่อน โดย
ใชว้ิธี Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. มากกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงค่า
ความแปรปรวนเทา่กัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค้า่สถิติ One Way ANOVA แตห่ากผล
การทดสอบความแปรปรวนมีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงคา่ความแปรปรวนไม่เทา่กนั จะท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  Brown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้ค่าสถิติ 
Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน  จะท าการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ  Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่  ท่ีระดับ
นยัส  าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงันี ้

ตาราง 8 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการซือ้ 2.838 7 236 .007** 
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 3.472 7 236 .001** 
ความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ 1.096 7 236 .366 
การแนะน าและบอกตอ่ 1.438 7 236 .191 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ Levene 
Statistic Test พบวา่ 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .007 และดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในด้านดังกล่าว มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

สว่นดา้นความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .366 และดา้นการแนะน าและบอก
ต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .191 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในด้านดังกล่าว  มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

ตาราง 9 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม โดยใชส้ถิติดีBrown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Statistica df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้ Brown-Forsythe 1.488 7 79.313 .184 

ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ Brown-Forsythe 2.234 7 59.095 .044* 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบวา่ 
ด้านความถ่ีในการซือ้  มีค่า Sig. เท่ากับ .184 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือดียอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0)ดีและปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)ดีหมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
ประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ดีไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .044 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ดซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  
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ตาราง 10 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED SS df MS F Sig. 
ความตอ้งการที่จะซือ้
ใชซ้  า้ 

Between Groups 13.940 7 1.991 3.628 .001** 
Within Groups 129.548 236 0.549   
Total 143.488 243    

การแนะน าและบอกต่อ Between Groups 8.374 7 1.196 2.133 .041* 
Within Groups 132.380 236 0.561   
Total 140.754 243    

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA พบวา่ 
ด้านความต้องการท่ีจะซือ้ใช้ซ  า้  มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะ
ซือ้ใชซ้  า้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .041 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
ประเภทอุตสาหกรรมแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั 

เพื่อใหท้ราบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาใน
การตดัสินใจซือ้ ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอกต่อ (จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม) จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Dunnett T3 ซึ่งผลการทดสอบมีดงันี ้
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ตาราง 11 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรยีบเทียบรายคูด่ว้ยวิธี Dunnett T3 

ประเภทอุตสาหกรรม X̅ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.81 3.63 3.50 3.57 4.22 3.00 3.18 3.00 

1. กลุม่ธรุกิจการเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร 

3.81 - 0.188 
(1.000) 

0.313 
(1.000) 

0.241 
(1.000) 

-0.405 
(.997) 

0.813 
(.446) 

0.636 
(.967) 

0.813 
(.973) 

2. กลุม่สนิคา้อปุโภคและ
บรโิภค 

3.63  - 0.125 
(1.000) 

0.054 
(1.000) 

-0.592 
(.492) 

0.625 
(.494) 

0.449 
(.996) 

0.625 
(.995) 

3. กลุม่ธรุกิจการเงิน 3.50   - -0.071 
(1.000) 

-0.717 
(.817) 

0.500 
(.989) 

0.324 
(1.000) 

0.500 
(1.000) 

4. กลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม 3.57    - -0.646 
(.157) 

0.571 
(.452) 

0.395 
(.997) 

0.571 
(.997) 

5. กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

4.22     - 1.217* 
(.019) 

1.041 
(.275) 

1.217 
(.615) 

6. กลุม่ทรพัยากร 3.00      - -0.176 
(1.000) 

0.000 
(1.000) 

7. กลุม่บรกิาร 3.18       - 0.176 
(1.000) 

8. กลุม่เทคโนโลยี 3.00        - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรยีบเทียบรายคู่
ดว้ยวิธี Dunnett T3 พบวา่ 

ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง กับ
ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่ทรพัยากร มีค่า probability (p) เท่ากับ .019 
ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ แตกต่างเป็น
รายคูก่บัฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่ทรพัยากร อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง มี
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พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ มากกว่าฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างาน
อยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่ทรพัยากร โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 1.217 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 12 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการที่
จะซือ้ใชซ้  า้ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรยีบเทียบรายคูด่ว้ยวิธี Dunnett T3 

ประเภทอุตสาหกรรม X̅ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.31 4.08 4.50 4.07 4.70 4.14 4.71 4.44 

1. กลุม่ธรุกิจการเกษตรและ 4.31 - 0.238 -0.188 0.241 -0.383 0.170 -0.393 -0.132 
อตุสาหกรรมอาหาร   (.280) (.598) (.221) (.113) (.614) (.129) (.669) 

2. กลุม่สนิคา้อปุโภคและ 4.08  - -0.425 0.004 -0.621** -0.068 -0.631** -0.369 
บรโิภค    (.191) (.979) (.002) (.823) (.004) (.178) 

3. กลุม่ธรุกิจการเงิน 4.50   - 0.429 -0.196 0.357 -0.206 0.056 
     (.168) (.565) (.387) (.559) (.887) 
4. กลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม 4.07    - -0.624** -0.071 -0.634** -0.373 
      (.000) (.804) (.001) (.146) 
5. กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละ 4.70     - 0.553 -0.010 0.251 
ก่อสรา้ง       (.085) (.966) (.389) 

6. กลุม่ทรพัยากร 4.14      - -0.563 -0.302 
        (.092) (.420) 
7. กลุม่บรกิาร 4.71       - 0.261 
         (.393) 
8. กลุม่เทคโนโลยี 4.44        - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยวิธี Dunnett T3 พบวา่ 
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ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค กบัฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง มีค่า probability (p) 
เท่ากับ .002 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่
สินคา้อุปโภคและบริโภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้
แตกต่างเป็นรายคู่กับฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม
กลุม่สนิคา้อุปโภคและบรโิภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
นอ้ยกว่าฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.621 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค กบัฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ มีค่า probability (p) เท่ากับ .004 ซึ่งนอ้ย
กว่า .01 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้อุปโภคและ
บรโิภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้แตกตา่งเป็นรายคู่กับ
ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค มีพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้นอ้ยกว่าฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรมกลุม่บรกิาร โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.634 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม กบัฝ่ายจดัซือ้
ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง มีคา่ probability (p) เทา่กบั 
.000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้แตกตา่งเป็นราย
คู่กับฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง  อย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ นอ้ยกว่าฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง  โดยมีผลต่างของ
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.624 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม กบัฝ่ายจดัซือ้
ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ มีคา่ probability (p) เทา่กบั .001 ซึ่งนอ้ยกวา่ .01 
หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม มีพฤติกรรม
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การซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้แตกต่างเป็นรายคู่กับฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ี
ท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ใน
ดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ นอ้ยกวา่ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บรกิาร 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.634 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและ
บอกตอ่ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 

ประเภทอุตสาหกรรม X̅ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.56 4.15 4.50 4.19 4.65 4.14 4.59 4.44 

1. กลุม่ธรุกิจการเกษตรและ 4.56 - 0.413 0.063 0.372 -0.090 0.420 -0.026 0.118 
อตุสาหกรรมอาหาร   (.064) (.862) (.062) (.713) (.218) (.921) (.706) 

2. กลุม่สนิคา้อปุโภคและ 4.15  - -0.350 -0.040 -0.502* 0.007 -0.438* -0.294 
บรโิภค    (.287) (.766) (.011) (.981) (.044) (.288) 

3. กลุม่ธรุกิจการเงิน 4.50   - 0.310 -0.152 0.357 -0.088 0.056 
     (.324) (.658) (.392) (.804) (.888) 
4. กลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม 4.19    - -0.462** 0.048 -0.398* -0.254 
      (.007) (.870) (.041) (.327) 
5. กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละ 4.65     - 0.509 0.064 0.208 
ก่อสรา้ง       (.117) (.790) (.481) 

6. กลุม่ทรพัยากร 4.14      - -0.445 -0.302 
        (.187) (.425) 
7. กลุม่บรกิาร 4.59       - 0.144 
         (.642) 
8. กลุม่เทคโนโลยี 4.44        - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



  73 

จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบรายคูด่ว้ย
วิธี Dunnett T3 พบวา่ 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค กบัฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง มีค่า probability (p) 
เท่ากับ .011 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่
สนิคา้อุปโภคและบรโิภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่แตกตา่ง
เป็นรายคูก่บัฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง อยา่ง
มีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้
อุปโภคและบรโิภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ นอ้ยกวา่ฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง โดยมีผลต่างของ
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.502 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค กบัฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ มีค่า probability (p) เท่ากับ .044 ซึ่งนอ้ย
กว่า .05 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้อุปโภคและ
บรโิภค มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่แตกตา่งเป็นรายคู่กับฝ่าย
จัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุปโภคและบริโภค มีพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED ในด้านการแนะน าและบอกต่อ  น้อยกว่าฝ่ายจัดซื ้อ ท่ีท างานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรมกลุม่บรกิาร โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.438 

ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม กบัฝ่ายจดัซือ้
ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง มีคา่ probability (p) เทา่กบั 
.007 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อแตกต่างเป็นรายคู่
กับฝ่ายจัดซือ้ ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรพัย์และก่อสรา้ง อย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ นอ้ยกวา่ฝ่ายจดัซือ้
ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 0.462 
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ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม กบัฝ่ายจดัซือ้
ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บริการ มีคา่ probability (p) เทา่กบั .041 ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 
หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม มีพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อแตกต่างเป็นรายคู่กับฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่บรกิาร อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการ
แนะน าและบอกต่อ นอ้ยกว่าฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.398 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 สมมติฐานที่  1.3 ฝ่ายจัดซือ้ ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการซือ้

หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร ไม่แตกตา่ง
กนั 

H1 : ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร  แตกต่าง
กนั 

สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห ์จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่ก่อน โดย
ใชว้ิธี Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. มากกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงค่า
ความแปรปรวนเทา่กัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค้า่สถิติ One Way ANOVA แตห่ากผล
การทดสอบความแปรปรวนมีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงคา่ความแปรปรวนไม่เทา่กนั จะท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  Brown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้ค่าสถิติ 
Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน  จะท าการ
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เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ  Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่  ท่ีระดับ
นยัส  าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงันี ้

ตาราง 14 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามขนาด
โรงงาน 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการซือ้ 1.317 2 241 .270 
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 1.443 2 241 .238 
ความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ 0.962 2 241 .384 
การแนะน าและบอกตอ่ 0.530 2 241 .589 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามขนาดโรงงานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบ Levene Statistic Test 
พบวา่ 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .270 ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ มีคา่ 
Sig. เทา่กบั .238 ดา้นความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .384 และดา้นการแนะน าและบอก
ต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ.589 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
จ าแนกตามขนาดโรงงานในดา้นดงักลา่ว มีคา่ความแปรปรวนเทา่กัน จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ One Way ANOVA 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามขนาด
โรงงาน โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED SS df MS F Sig. 
ความถี่ในการซือ้ Between Groups 3.087 2 1.544 1.710 .183 

Within Groups 217.515 241 0.903   
Total 220.602 243    

ระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้ 

Between Groups 9.955 2 4.977 5.192 .006** 
Within Groups 231.061 241 0.959   
Total 241.016 243    

ความตอ้งการที่จะซือ้
ใชซ้  า้ 

Between Groups 0.893 2 0.447 0.755 .471 
Within Groups 142.594 241 0.592   
Total 143.488 243    

การแนะน าและบอก
ต่อ 

Between Groups 0.285 2 0.142 0.244 .783 
Within Groups 140.469 241 0.583   
Total 140.754 243    

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED จ าแนกตามขนาดโรงงาน โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA พบวา่ 

ด้านความถ่ีในการซื ้อ  มีค่า Sig. เท่ากับ .183 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .006 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกัดี(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในองคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั 

ด้านความต้องการท่ีจะซือ้ใช้ซ  า้  มีค่า Sig. เท่ากับ .471 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
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ในองคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการที่จะ
ซือ้ใชซ้  า้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .783 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอก
ตอ่ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เพื่อใหท้ราบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาใน
การตดัสินใจซือ้ (จ าแนกตามขนาดโรงงาน) จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู ่โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 ซึ่งผลการทดสอบมีดงันี ้

ตาราง 16 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้ จ าแนกตามขนาดโรงงาน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 

ขนาดโรงงาน X̅ 
1 2 3 

3.62 3.75 2.50 

1. โรงงานจ าพวกท่ี 1 3.62 - -0.127 1.123** 
ใชเ้ครื่องจกัรไมเ่กิน 20 แรงมา้ 
หรือคนงานไมเ่กิน 200 คน 

  (.718) (.002) 

2. โรงงานจ าพวกท่ี 2 3.75  - 1.250* 
ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 20 แรงมา้  
แตไ่มเ่กิน 50 แรงมา้  
หรือคนงานไมเ่กิน 500 คน 

   (.011) 

3. โรงงานจ าพวกท่ี 3 2.50   - 
ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ขึน้ไป 
หรือคนงานมากกวา่ 500 คน 

    

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามขนาดโรงงาน โดยเปรยีบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
Dunnett T3 พบวา่ 
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ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือ
คนงานไม่เกิน 200 คน กบัฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นโรงงานจ าพวกที่ 3 ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้
ขึน้ไป หรอืคนงานมากกวา่ 500 คน มีคา่ probability (p) เทา่กบั .002 ซึ่งนอ้ยกวา่ .01 หมายความ
วา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นโรงงานจ าพวกที่ 1 มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลา
ในการตัดสินใจซือ้ แตกต่างเป็นรายคู่กับฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 3 อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 มีพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มากกว่าฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงาน
จ าพวกที่ 3 โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 1.123 

ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 2 ใชเ้ครื่องจักรเกิน 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 
50 แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 500 คน กบัฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นโรงงานจ าพวกที่ 3 ใชเ้ครื่องจกัร
เกิน 50 แรงมา้ขึน้ไป หรือคนงานมากกวา่ 500 คน มีค่า probability (p) เท่ากับ .011 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
.05 หมายความวา่ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 2 มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
ในดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ แตกตา่งเป็นรายคูก่บัฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวก
ท่ี 3 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 2 มี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ มากกว่าฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างาน
อยูใ่นโรงงานจ าพวกที่ 3 โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ยเทา่กบั 1.250 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สมมติฐานที่ 1.4 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ

ธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดั
สมทุรสาคร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดั
สมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
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สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห ์จะท าการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่ก่อน โดย
ใชว้ิธี Levene Statistic หากผลการทดสอบความแปรปรวนมีค่า Sig. มากกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงค่า
ความแปรปรวนเทา่กัน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค้า่สถิติ One Way ANOVA แตห่ากผล
การทดสอบความแปรปรวนมีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ .05 ซึ่งหมายถึงคา่ความแปรปรวนไม่เทา่กนั จะท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ดีBrown-Forsythe หากผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) จึงจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช้ค่าสถิติ 
Least Significant Difference (LSD) และในกรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน  จะท าการ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ค่าสถิติ  Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่  ท่ีระดับ
นยัส  าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงันี ้

ตาราง 17 การทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการซือ้ 3.636 3 240 .014* 
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 8.274 3 240 .000** 
ความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ 1.650 3 240 .178 
การแนะน าและบอกตอ่ 1.690 3 240 .170 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ 
Levene Statistic Test พบวา่ 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .014 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ .05 และดา้นระยะเวลา
ในการตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .01 แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจในดา้นดงักลา่ว มีคา่ความแปรปรวนไม่
เทา่กนั จึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
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สว่นดา้นความตอ้งการซือ้ใชซ้  า้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .178 และดา้นการแนะน าและบอก
ต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .170 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจในดา้นดงักลา่ว มีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั จึงทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED Statistica df1 df2 Sig. 
ความถี่ในการซือ้ Brown-Forsythe 0.469 3 97.384 .705 

ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ Brown-Forsythe 2.433 3 103.675 .069 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบวา่ 
ด้านความถ่ีในการซื ้อ  มีค่า Sig. เท่ากับ .705 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
ความถ่ีในการซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .069 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED จ าแนกตามระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA 

พฤตกิรรมการซือ้สินค้าและบริการ SS df MS F Sig. 
ความตอ้งการที่จะซือ้
ใชซ้  า้ 

Between Groups 1.193 3 0.398 0.671 .571 
Within Groups 142.294 240 0.593   
Total 143.488 243    

การแนะน าและบอกต่อ Between Groups 0.458 3 0.153 0.261 .853 
Within Groups 140.296 240 0.585   
Total 140.754 243    

 
จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 

LED จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA พบวา่ 
ด้านความต้องการท่ีจะซือ้ใช้ซ  า้  มีค่า Sig. เท่ากับ .571 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยู่
ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
ความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .853 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
การแนะน าและบอกตอ่ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
สมมติฐานที่ 2 ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรม

การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
H1 : ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ตาราง 20 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED 
กบัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 

 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
ความถี ่

ในการซือ้ 
ระยะเวลาใน 

การตัดสินใจซือ้ 
ความต้องการ
ทีจ่ะซือ้ใช้ซ า้ 

การแนะน า
และบอกต่อ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ในคุณสมบัตขิอง
หลอดไฟ LED 

ค่า r -.181** -.032 -.066 .049 
Sig. (2-tailed) (.005) (.615) (.304) (.444) 
ระดับ ต ่า - - - 
ทิศทาง ตรงกนัขา้ม - - - 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติั
ของหลอดไฟ LED กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ 

ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ .005 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความรูค้วามเขา้ใจใน
คุณสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
ความถ่ีในการซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ -
.181 ซึ่งมีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางตรงกันขา้มกนั กลา่วคือ หากผูบ้ริโภค
มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED มาก จะมีความถ่ีในการซือ้หลอดไฟ LED 
นอ้ยลงในระดบัต ่า และหากผูบ้รโิภคมีความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED นอ้ย จะ
มีความถ่ีในการซือ้หลอดไฟ LED มากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ .615 ซึ่งมากกว่า .05 
นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความรูค้วาม
เขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ใน
ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ ซึ่งมีคา่ Sig. เทา่กบั .304 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความรูค้วามเขา้ใจ
ในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้น
ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ ซึ่งมีคา่ Sig. เทา่กบั .444 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความรูค้วามเขา้ใจใน
คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการ
แนะน าและบอกตอ่ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยสรุปแลว้ ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครเพียงบางสว่น 

 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

H1 : ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ตาราง 21 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED 
กบัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED  

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED 

พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
ความถี่ 

ในการซือ้ 
ระยะเวลาใน 

การตดัสินใจซือ้ 
ความตอ้งการ
ทีจ่ะซือ้ใช้ซ า้ 

การแนะน า
และบอกตอ่ 

ด้านผลิตภณัฑ ์ ค่า r .100 .011 .100 .098 
Sig. (2-tailed) (.121) (.867) (.118) (.128) 
ระดับ - - - - 
ทิศทาง - - - - 

ด้านราคา ค่า r .091 .162* -.047 .080 
Sig. (2-tailed) (.155) (.011) (.460) (.215) 
ระดับ - ต ่า - - 
ทิศทาง - เดียวกนั - - 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ค่า r .027 -.010 .028 .114 
Sig. (2-tailed) (.678) (.880) (.660) (.077) 
ระดับ - - - - 
ทิศทาง - - - - 

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ค่า r .197** .215** -.004 .083 
Sig. (2-tailed) (.002) (.001) (.945) (.197) 
ระดับ ต ่า คอ่นขา้งต ่า - - 
ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั - - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด

ของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรม
ในจงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ 
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ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภณัฑดี์ไม่มีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในด้านความถ่ีในการซือ้ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ .121 ด้าน
ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .867 ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ มีค่า Sig. 
เท่ากับ .118 และด้านการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .128 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ดีปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภัณฑดี์ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคาดีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .011 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .05 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .162 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคามีมากขึน้ 
ผูบ้ริโภคจะใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจซือ้หลอดไฟ LED มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจัย นอกจากนีย้ัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา ไม่มี
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .155 
ดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .460 และดา้นการแนะน าและบอกตอ่ มีคา่ Sig. 
เท่ากับ .215 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ ดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ และดา้น
การแนะน าและบอกต่อ อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุปแลว้ในด้านนีมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานเพียงบางสว่น 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .678 
ดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .880 ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .660 และดา้นการแนะน าและบอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .077 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมทาง
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การตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .002 
และดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ และดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .197 และ .215 ตามล าดับ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่าตามล าดบั และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ 
หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาดมีมากขึน้ 
ผูบ้ริโภคจะมีความถ่ีในการซือ้ และใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้หลอดไฟ LED มากขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัย นอกจากนีย้ัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
หลอดไฟ LED ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ใน 
ดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .945 และดา้นการแนะน าและบอกตอ่ มีคา่ Sig. 
เท่ากับ .197 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการ
แนะน าและบอกตอ่ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปแลว้ในดา้นการแนะน าและบอก
ตอ่นีมี้ความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานเพียงบางสว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  87 

ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในองค์กรท่ีมีลักษณะขององค์กร
แตกต่างกัน ซึ่งประกอบดว้ย รูปแบบ
ขององค์กร  ประเภทอุตสาหกรรม 
ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ จะมีพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ  LED เพื่ อ กา รป ระหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

  

สมมติฐานที่ 1.1 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในองค์กรท่ีมีรูปแบบขององค์กร
แตกต่ า งกัน  มีพฤ ติก ร รมการซื ้อ
หลอดไฟ  LED เพื่ อ กา รป ระหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
 
 
 
 
 
One Way ANOVA 
Brown-Forsythe 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 

 
 
 
 
  
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
ในโรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรม
แตกต่ า งกัน  มีพฤ ติก ร รมการซื ้อ
หลอดไฟ  LED เพื่ อ กา รป ระหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 

 
 
 
 
 
 
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 

 
 
 
 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

One Way ANOVA 
One Way ANOVA 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ในโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่ง
กัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
แตกตา่งกนั 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
 
 
 
 
 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 

 
 
 
 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างาน
อยู่ ในองค์กร ท่ี มีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
 
 
 
 
 
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 

 
 
 
 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

 

 



  89 

ตาราง 22 (ตอ่) 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ความรูค้วามเขา้ใจใน
คณุสมบติัของหลอดไฟ LED มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดั
สมทุรสาคร   
   - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
      - การแนะน าและบอกตอ่ 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยส่วนประสมทาง
ก า รตลาดขอ งหลอด ไฟ  LED ด้ า น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

  

ด้านผลิตภณัฑ ์
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ด้านราคา 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
     - ความถ่ีในการซือ้ 
     - ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ 
     - ความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ 
     - การแนะน าและบอกตอ่ 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่5 
สรปุผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ

ประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร เพื่อจะน าผลการวิจัยท่ีได ้ไป
ประยุกตใ์ช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสดุ โดยพิจารณาจากลกัษณะขององคก์ร ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ 
LED และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม 
ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อ
การประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่
พฤติกรรมการซือ้ เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร  

3. เพื่อศกึษาถึงปัจจยัสว่นประสมทางดา้นการตลาดของหลอดไฟ LED ท่ีมีความสมัพนัธ์
ตอ่พฤติกรรมการซือ้ เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

4. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลส  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ และตวัแทนจ าหน่ายหลอดไฟ LED เพื่อเป็น
แนวทางการสร้างพฤติกรรมการซื ้อการใช้หลอดไฟ LED ของฝ่ายจัดซื ้อประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลส  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชห้ลอดไฟ 
LED ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
สามารถรักษาฐานลูกค้าท่ีมีอยู่เดิม และเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อสรา้งส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหม้ากขึน้ 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลส  าหรบัหน่วยงานรฐับาล หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ และผูท่ี้สนใจศึกษา
ค้นคว้าในการน าขอ้มูลของการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานของผู้บริโภคประเภท
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โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัสมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการสนบัสนุนและพิจารณาความ
เหมาะสมดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟา้ในอนาคต 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกัน ซึ่งประกอบดว้ย 
รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จะมี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

2. ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจดัซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสนิใจซือ้

หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,995 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , สืบค้นจาก 
http://.diw.go.th เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายจัดซือ้ ซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ

ซือ้หลอดไฟ LED ของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ท่ีขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 244 โรงงาน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง กรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 94% โดยผูว้ิจัยยอมรบัความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน 6% ซึ่ง
จ านวนกลุ่มท่ีตัวอย่างท่ีไดจ้ากการค านวณเท่ากับ 244 ตัวอย่าง ในท่ีน่ีทางผูว้ิจัยจึงท าการเก็บ
ตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 244 ตวัอย่าง ซึ่งวิธีการก าหนดกลุม่ตวัอย่างผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่ง คือ
การสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Selection) โดยพิจารณาจากพนกังานฝ่ายจัดซือ้
ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซือ้หลอดไฟ LED และเคยท าการซือ้หลอดไฟ LED กับทางบริษัทผูจ้ัด
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จ าหน่ายหลอดไฟ LED จ านวน 244 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมทุรสาคร จ านวน 244 โรงงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือ

และขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิด
จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับผูว้ิจยั ทางผูว้ิจัยไดแ้บ่งขอ้มูลลกัษณะและขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ลกัษณะขององคก์ร  
มีค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่ รูปแบบขององคก์ร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาด

โรงงาน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Close – Ended 
Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบแบบหลายตวัเลือก ( Multiple Choice ) โดย
เลอืกตอบไดค้  าตอบเดียว  

ขอ้ท่ี 1 รูปแบบขององคก์รของบริษัทของท่าน โดยใช้การวดัขอ้มูลแบบ
นามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 6 ขอ้ 

ข้อท่ี 2 ประเภทอุตสาหกรรม โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 8 ขอ้ 

ขอ้ท่ี 3 ขนาดโรงงาน โดยใช้การวัดขอ้มูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 3 ขอ้  

ขอ้ท่ี 4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยใช้การวัดขอ้มูลแบบการ
เรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) ใหเ้ลอืกตอบ 4 ขอ้ 

สว่นท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED  
มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) มีค าตอบใหเ้ลอืก 2 ค  าตอบ คือ ใช่หรอืไม่ใช่ ใหเ้ลอืกตอบเพียงค าตอบเดียว โดย
ขอ้ท่ีตอ้งการค าตอบว่า “ใช่” มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1-6 โดยขอ้ท่ีตอ้งการค าตอบว่า “ไม่ใช่” มี
จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7-12 และในการอภิปรายผลการวิจัยได้ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภท
เรยีงล  าดบั (Ordinal Scale)  

ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ 
LED  
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มีค าถามทัง้หมด 15 ขอ้ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) และมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale แบง่เป็น 5 ระดบั 

สว่นท่ี 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของพนกังาน
ฝ่ายจดัซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร  

มีค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ เป็นมาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมี
ลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale แบง่เป็น 5 ระดบั 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรยีบรอ้ยแลว้ออกเก็บขอ้มลูจรงิจ านวน 244 ชุด 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อแยกแบบสอบถามท่ีไม่

สมบูรณอ์อก 
3. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้ส  าหรบัประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร ์
4. น าขอ้มลูมาบนัทกึลงในคอมพิวเตอร ์และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อน าไป

วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) (วา
นิชยบ์ญัชา, 2546) 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

1. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
1.1 ในขอ้มูลของแบบสอบถาม สว่นท่ี 1 ดา้นลกัษณะขององคก์ร และสว่นท่ี 2 ดา้น

ความรู ้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครการใชต้ารางแจกแจงคา่ความถ่ี แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ  

1.2 ในขอ้มูลของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 สว่นประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร และ
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาครการแสดงผลโดยใชก้ารหาคา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 
 



  95 

2. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน  
2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ One-way 

ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ Pearson’s 
Correlation เป็นการหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 
สมมติฐานท่ี 3 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร สามารถสสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะขององคก์ร 
1.1 รูปแบบขององคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีเป็น

กิจการบริษัทจ ากัด จ านวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73 รองลงมา คือ องคก์รท่ีเป็นกิจการเจา้ของ
คนเดียว จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.7 กิจการหา้งหุน้สว่น จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 
กิจการแฟรนไชส ์จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 กิจการรฐัวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.6 และกิจการสหกรณ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั 

1.2 ประเภทอุตสาหกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองคก์รท่ี
เป็นกลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมา คือ กลุม่สนิคา้อุปโภค
และบรโิภค จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.4  กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง จ านวน 23 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.4  กลุ่มบริการ จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.0 กลุ่มธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 กลุม่เทคโนโลยี จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 3.7 กลุม่ทรพัยากร จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.9 และกลุม่ธุรกิจการเงิน จ านวน 6 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 

1.3 ขนาดโรงงาน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 
(ใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้ หรือคนงานไม่เกิน 200 คน) จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.4 
รองลงมา คือ โรงงานจ าพวกที่ 2 (ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 20 แรงมา้ แตไ่ม่เกิน 50 แรงมา้ หรอืคนงานไม่
เกิน 500 คน) และโรงงานจ าพวกที่ 3 (ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ ขึน้ไป หรอืคนงานมากกวา่ 500 
คน) จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 เทา่กนั 
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1.4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ท างานอยู่ใน
องคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 48.0 รองลงมา คือ ระยะเวลามากกว่า 15 ปี ขึน้ไป จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 
ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.6 และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 23 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

2.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจว่าคุณสมบัติดา้นการ
กระจายแสงของหลอดไฟ LED ดีกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 

2.2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจว่าอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ LED มีระยะเวลานานกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.9 

2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจว่าในสภาพแวดลอ้ม
เดียวกันหลอด LED สามารถใชง้านไดดี้และสวา่งกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 234 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 95.9 

2.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจว่าหลอดไฟ LED จะใช้
งานไดดี้ในท่ีท่ีมีอุณหภมิูต ่า หรอืในอาคารหอ้งเย็น มีจ านวน 219 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.8 

2.5 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจวา่หลอดไฟ LED สามารถ
ใหแ้สงสว่างโดยไม่ปล่อยสารพิษจากการเผาไสห้ลอด จึงไม่ท าใหเ้กิดสารพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม  มี
จ านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 98.0 

2.6 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจวา่หลอดไฟ LED สามารถ
จดัการกบัความรอ้นภายในหลอดไดเ้ป็นอยา่งดี มีจ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.9 

2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจว่าหลอดไฟ LED ไม่
สามารถใชง้านไดใ้นระบบไฟฟา้เดิม ตอ้งมีการเปลี่ยนบลัลาสตเ์ดิมในวงจรระบบเก่าออก มีจ านวน 
162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.4 

2.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจว่าชุดหลอดไฟ LED 
ติดตัง้ยากกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 227 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.0 

2.9 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจวา่หลอดไฟ LED สามารถ
ใหค้วามถกูตอ้งของสไีดไ้ม่ดีเทา่หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์มีจ านวน 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86.9 
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2.10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED 
สามารถเปลง่แสงออกมาไดร้อบหลอดตา่งจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตท่ี์สามารถเปลง่แสงไดเ้พียง
ดา้นหนา้ มีจ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.9 

2.11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจว่าหลอดไฟ LED ใช้
พลงังานสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.7 

2.12 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจว่าหลอดไฟ LED มี
ขนาดใหญ่กวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 

โดยสรุปแลว้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของ
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

จากการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ปัจจัยสว่นประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (X̅ = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ

และอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

4.08) ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88) และดา้นราคา มี

คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ หลอดไฟ 

LED มีคุณสมบติัในการช่วยประหยดัไฟ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.21) รองลงมา คือ 

หลอดไฟ LED มีระยะเวลาในการใชง้าน (จ านวนชม.) ยาวนาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 
4.11) หลอดไฟ LED มีคณุภาพในการสอ่งสวา่งสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบั

มาก (X̅ = 4.07) และหลอดไฟ LED มีเงื่อนไขการรบัประกนัท่ีเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

(X̅ = 3.95) ตามล าดบั 
ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ ผูผ้ลติหลอดไฟ LED 

มีการตัง้ราคาขายที่เหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.96) รองลงมา คือ ผูผ้ลติหลอดไฟ 

LED มีการใหร้ะยะเวลาในการช าระเงิน (Credit term) ท่ีเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
3.90) ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดส าหรบัการซือ้หลอดไฟ LED ในปรมิาณมาก มีคา่เฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84) และผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ว่นลดตามฤดกูาล มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น

ระดบัมาก (X̅ = 3.68) ตามล าดบั 
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ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ คือ 

ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.13) 
รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการซือ้ของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก (X̅ = 4.12) และผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีตวัแทนจ าหนา่ยหลอดไฟ LED ท่ีสะดวกในการ

ติดตอ่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) ตามล าดบั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญมากท่ีสุด คือ 

ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชห้ลอดไฟ LED มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
4.00) รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีการเขา้มาแนะน าเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟ LED 

กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนส ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) ผูผ้ลิตหลอดไฟ LED มีการ
สง่เสริมการขายหลอดไฟ LED ในแง่ของโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

(X̅ = 3.84) และผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการใหส้ทิธิพิเศษในการทดลองใชห้ลอดไฟ LED มีคา่เฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.70) ตามล าดบั 
4. การวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของ

โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ 
ท่านจะแนะน าบอกต่อใหค้นรูจ้ักหันมาใชห้ลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.30) รองลงมา คือ ในอนาคตทา่นจะซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังาน

ซ า้อีก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.22) ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาในการตัดสินใจซือ้

หลอดไฟ LED มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.59) และท่านซือ้หลอดไฟเพื่อประหยดัพลงังาน

บอ่ยแคไ่หน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.27) ตามล าดบั 
5. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ จะมีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีรูปแบบขององคก์รแตกตา่ง
กนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 
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ดา้นความถ่ีในการซือ้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในรูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในรูปแบบองคก์รท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในรูปแบบองคก์รท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านการแนะน าและบอกต่อ ฝ่ายจัดซือ้ ท่ีท  างานอยู่ในรูปแบบองค์กรท่ี
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ไม่แตกตา่งกัน อยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.2 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานในโรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกตา่ง
กนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ  ฝ่ายจัดซื ้อ ท่ีท างานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ด้านความต้องการ ท่ีจะซื ้อใช้ซ  ้า  ฝ่ายจัดซื ้อ ท่ีท างานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกต่อแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  
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สมมติฐานท่ี 1.3 ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาครแตกตา่งกนั 

ด้านความถ่ีในการซือ้ ฝ่ายจัดซือ้ ท่ีท  างานอยู่ในองค์กรท่ีมีขนาดโรงงาน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีขนาด
โรงงานแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีขนาด
โรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในด้านความต้องการท่ีจะซือ้ใช้ซ  า้ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นการแนะน าและบอกตอ่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีขนาดโรงงาน
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ไม่แตกตา่งกัน อยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 1.4 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้  ฝ่ายจัดซื ้อท่ีท างานอยู่ในองค์กรท่ีมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาใน
การตดัสนิใจซือ้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านความต้องการท่ีจะซื ้อใช้ซ  ้า  ฝ่ายจัดซื ้อ ท่ีท างานอยู่ในองค์กรท่ีมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในด้านความ
ตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ดา้นการแนะน าและบอกตอ่ ฝ่ายจดัซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นการแนะน าและบอกตอ่ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานท่ี  2 ความรู ้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อหลอดไฟ LED เพื่ อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ดา้นความถ่ีในการซือ้ พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ 
LED มีความสมัพนัธท์างลบกับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  

ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ พบวา่ ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของ
หลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของ
หลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

ดา้นการแนะน าและบอกต่อ พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ ดา้นระยะเวลาในการ
ตดัสินใจซือ้  ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอกต่อ อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัย นอกจากนีย้ัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ใน
ดา้นความถ่ีในการซือ้ ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอกต่อ อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปแลว้ในดา้นนีมี้ความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานเพียงบางสว่น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ ดา้น
ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอกต่อ 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ และดา้น
ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนีย้งั พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ใน ดา้นความตอ้งการท่ีจะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอก
ต่อ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปแลว้ในดา้นการแนะน าและบอกต่อนีมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานเพียงบางสว่น 
 
อภปิรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในองคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ จะมีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกตา่งกนั 

ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานในโรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาครแตกต่างกัน
ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ ดา้นความตอ้งการที่จะซือ้ใชซ้  า้ และดา้นการแนะน าและบอก
ต่อ ท่ีระดับนัยส  าคัญทางสถิติท่ี .05 อาจเน่ืองมาจากฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานในโรงงานท่ีมีประเภท
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน จะมีความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภณัฑ์หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลงังานแตกตา่งกัน สง่ผลใหผู้ท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนีม้ากกวา่ จะใชเ้วลาในการตดัสินใจ
ซือ้เรว็กวา่ และจากขอ้ดีของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานจึงท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้
ใชซ้  า้ และมีการแนะน าบอกต่อกับเพื่อนรว่มงานหรือคนรอบตวัดว้ย เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่ในงานวิจัยนี ้เป็นฝ่ายจัดซือ้ทีท างานอยู่ในองคก์รประเภทกลุม่สินคา้อุตสาหกรรม จึงท าให้
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กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจในวตัถุดิบในการผลิตหลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลงังานค่อนขา้งมาก นอกจากนี ้ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยูใ่นโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรสาครแตกต่างกันในดา้นระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ ท่ีระดับนัยส  าคัญทางสถิติท่ี .05 
เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ในงานวิจัยครัง้นี ้ เป็นฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานท่ีมีขนาด
โรงงานจ าพวกที่ 1 ใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 200 คน ซึ่งนบัวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีขนาดเล็ก พนักงานจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้ง่ายและ
กวา้งขวาง กลา่วคือ ในองคก์รขนาดเล็ก พนกังานจะมีวฒันธรรม หรือทศันคติท่ีคลา้ย ๆ กัน อาจ
เน่ืองมาจากพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้มีการรับรูแ้ละ
ความคิดคลา้ยคลงึกัน เม่ือไดร้บัขอ้มลูหรือมีความเขา้ใจมากเท่าใด ก็จะสง่ผลใหก้ารตดัสินใจใน
เรื่องตา่ง ๆ ใชร้ะยะเวลารวดเรว็ขึน้ ประกอบกบัปัจจยัอ่ืน เช่น ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย เม่ือ
พนกังานมีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูโปรโมชั่นต่าง ๆ  กัน และมีการตระหนกัถึงความคุม้ค่า ก็จะท าให้
ใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสคุนธ ์มาศนุย้ (2551) ท่ี
ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากร สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร คือ อายุ อายุการท างานท่ีสถาบนัฯ การรบัรู ้
ข้อมูลและทัศนคติ นอกจากนีอ้งค์กรก็มีส่วนส  าคัญมาก ส  าหรับพฤติกรรมการเลือกซือ้ของ
พนกังาน คลา้ยคลงึกนักบังานวิจยัของชิดชนก ประสพสขุ และ ปณุณมี สจัจกมล (2555) และอุมา
พร สภุาวงศ ์และ อภิชิต เทิดโยธิน (2559) ไดท้  าการศกึษาเพื่อปรบัเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม โดยพวก
เขามองว่าในการลดการใชพ้ลงังานในแต่ละหน่วยงานอาจจ าเป็นท่ี ตอ้งใช้วิธีการแตกต่างกัน
เน่ืองจากลกัษณะอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ภาระงานของหน่วยงานแต่ละแห่งแตกต่างกัน 
นอกจากนัน้ในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรของแตล่ะองคก์รจะมีความแตกตา่งกนั คอ่นขา้งมาก ซึ่ง
การก าหนดโครงการรณรงคเ์พื่อการปรบัพฤติกรรมในการประหยดัพลงังานจึงมีความแตกต่างกนั
ดว้ย 

สมมติฐานที่ 2 ความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมทุรสาคร 
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ความรูค้วามเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ดา้นความถ่ีในการซือ้ ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ี .01 กลา่วคือ 
หากฝ่ายจัดซือ้มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มาก จะมีความถ่ีในการซือ้
หลอดไฟ LED นอ้ย ในทางตรงกันขา้ม หากฝ่ายจัดซือ้มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED นอ้ยกวา่ จะมีความถ่ีในการซือ้หลอดไฟ LED มากขึน้ อาจเน่ืองมาจากฝ่ายจดัซือ้ท่ี
มีความรูเ้ก่ียวกับหลอดไฟ LED จะทราบถึงขอ้ดีและอายุการใชง้านของหลอดไฟ LED สง่ผลให้
ฝ่ายจัดซือ้ท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลอดไฟ LED นัน้ มีพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟนอ้ยครัง้ 
สว่นผูบ้ิโภคท่ีไม่มีความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED หรือทราบถึงคุณสมบติัของ
หลอดไฟ LED เพียงเลก็นอ้ย มีความเป็นไปไดท่ี้จะไปเลอืกซือ้หลอดไฟชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีราคาถกู
กว่า และไม่ทราบว่าการใชห้ลอดไฟ LED นัน้ แมจ้ะมีราคาสงูกวา่แต่ก็มีอายุการใชง้านท่ียาวนาน
กว่า ซึ่งมีความคุม้ค่ามากกว่า จึงท าใหฝ่้ายจัดซือ้เหลา่นีมี้ความถ่ีในการซือ้หลอดไฟอยู่บ่อยครัง้ 
นอกจากนี ้หากฝ่ายจัดซือ้ทราบถึงวิธีการใช้งานหลอดไฟ LED อย่างถูกตอ้ง ก็จะยิ่งช่วยท าให้
หลอดไฟ LED มีอายุการใชง้านนานมากขึน้ ความถ่ีในการซือ้หลอดไฟก็จะยิ่งนอ้ยลง สว่นฝ่าย
จัดซือ้ท่ีไม่ทราบวิธีการใชง้านหลอดไฟ LED ท่ีถูกตอ้ง อาจมีการใชง้านหลอดไฟ LED ผิดประเภท 
เช่น หลอดไฟ Philips รุ ่น LED Ecofit ซึ่งเป็นหลอดไฟท่ีมีรูปแบบการไหลของกระแสไฟเขา้ทาง
เดียว คือ ดา้นไฟเขา้จะอยูท่ี่ท่ีขัว้หลอดไฟเพียงดา้นใดดา้นหนึ่ง หากน าไปใสใ่นรางไฟท่ีมีกระแสไฟ
เขา้ 2 ทาง คือ หวักบัทา้ย จะท าใหห้ลอดไม่ติดไฟ และผลเสยีท่ีตามมา คือ หลอดไฟเสยีไม่สามารถ
ใชง้านตอ่ได ้หรอืในกรณีท่ีมีการตอ่หลอดไฟผิดอาจท าใหเ้กิดการสญูเสยีก าลงัไฟฟา้ขึน้ท่ีบลัลาสต์ 
ท าใหส้ิน้เปลืองค่าไฟฟา้ หรืออาจท าใหเ้กิดไฟฟา้ลดัวงจร ซึ่งจะสง่ผลใหฟิ้วสข์าดและตอ้งเปลี่ยน
แผงวงจรใหม่ยกชุด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ดา้นความถ่ีในการซือ้ อย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ี .01 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของนภดล ลีลารุ่งโรจน ์ (2557) ไดท้  าการศึกษาปัจจัยท่ี
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในเขตบางกอกใหญ่มีความรูใ้นการประหยัดพลงังานไฟฟ้า
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยภาพรวมมีการปฏิบติัใน
บางครัง้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีเพียงดา้นการเลือกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีมีการปฏิบัติ
เกือบทุกครัง้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรูก้ับพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ความรูไ้ม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
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ประหยดัพลงังานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ โดยความรูมี้ความสมัพนัธ์ทางลบใน
ระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟา้  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคา มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 กลา่วคือ หากปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นราคามีมาก เช่น 
การลดราคา ความคุม้คา่ของราคากบัผลติภณัฑ ์ฝ่ายจดัซือ้ก็จะใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้ท่ีรวดเรว็
มากขึน้ เป็นตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของนทษร สขุสารอมรกุล (2554) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยสว่น
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้อุปโภคบริโภคในหา้งสรรพสินคา้ซีคอนส
แควร์ พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าของลูกค้าใน
หา้งสรรพสนิคา้ซีคอนสแควรใ์นระดบัท่ีมาก ดว้ยปัจจยัยอ่ยตา่ง ๆ เช่น มีราคาใหเ้ลอืกหลายระดบั 
ราคาสนิคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นตน้  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีในการซือ้ และดา้นระยะเวลาใน
การตดัสนิใจซือ้ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กลา่วคือ ปัจจยัการสง่เสรมิการตลาด มกัจะ
เป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งท่ีฝ่ายจัดซือ้มักจะถูกดึงดูดมากท่ีสุด เม่ือฝ่ายจัดซือ้ไดร้บัรูถ้ึงปัจจัยการ
สง่เสรมิการตลาดก็มกัจะรูส้กึสนใจผลติภณัฑเ์หลา่นัน้มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา 
เจริญคงธรรม (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
สินคา้ของลกูคา้รา้นซีเมนตไ์ทยโฮมมารท์ ในอ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สงูประการหนึ่ง  คือ ปัจจัยดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การจดัรายการลดราคาสนิคา้ สว่นดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ หาก
มีปัจจยัการสง่เสรมิการตลาดอยูม่าก ความเป็นไปไดฝ่้ายจดัซือ้จะใชร้ะเวลาในการตดัสนิใจเร็วขึน้
ก็มีมากเช่นกนั ซึ่งตา่งจากงานวิจยัของสรุยีพ์ร เหมยสวาท (2546) ไดท้  าการศกึษาเรื่องปัจจัยสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ปอรโ์ยตข์องผูใ้ช้รถยนตเ์ปอรโ์ยต ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้รถยนตเ์ปอรโ์ยต์ เพราะ 
รายการสง่เสรมิการขายท่ีดงึดูดใจและคุม้คา่ แตผู่บ้รโิภคไม่สามารถตดัสนิใจซือ้ไดท้นัที เน่ืองจาก
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รถยนตเ์ปอรโ์ยตมี์ราคาค่อนขา้งสูงมาก ตอ้งผ่านการตัดสินใจท่ีสลับซับซอ้น แต่ในงานวิจัยนี ้
หลอดไฟ LED ไม่ไดมี้ราคาสงูมาก จึงท าใหก้ระบวนการตดัสนิใจไม่ไดซ้บัซอ้นมากนกั 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแก่หนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการ องคก์รตา่ง ๆ และผูบ้รโิภค ดงันี ้

1. จากผลการวิจัย พบว่า ฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่โรงงานท่ีมีขนาดแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED แตกต่างกัน โดยฝ่ายจัดซือ้ท่ีท  างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 มี
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกันกับฝ่ายจัดซือ้ท่ี
ท  างานอยูใ่นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ซึ่งโรงงานจ าพวกท่ี 1 คือ  โรงงานท่ีใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้ 
หรอืคนงานไม่เกิน 200 คน สว่นโรงงานจ าพวกท่ี 3 คือ โรงงานท่ีใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ ขึน้ไป 
หรือคนงานมากกว่า 500 คน ซึ่งจะเห็นไดว้่าการใช้งานเครื่องจักร และจ านวนคนงานมีความ
แตกต่างกัน ความต้องการในการใช้ไฟก็จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า 
ผูป้ระกอบการควรมีการส  ารวจขนาดของโรงงาน จ านวนหลอดไฟ และการใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ละขนาด เพื่อค านวณคา่พลงังานท่ีเหมาะสม รวมถึงการน าเสนอหลอดไฟ LED ท่ี
ใหค้า่ความสวา่งเทียบเทา่หรอืดีกวา่เดิมและเหมาะสมกบัการใชง้าน เพื่อใหฝ่้ายจดัซือ้ของโรงงาน
สามารตดัสนิใจซือ้หลอดไฟ LED ไดง้า่ยขึน้และรวดเรว็มากขึน้ 

2. จากผลการวิจัยในเรื่องความรูค้วามเขา้ใจในคุณสมบติัของหลอดไฟ LED พบวา่ 
ในบางเรื่องท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามยังมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกับหลอดไฟ LED ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า 
ผู ้เก่ียวข้องในองค์กรอาจต้องให้ความรูแ้ละความเขา้ใจ หรือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมใหก้ับพนกังานในองคก์ร โดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการซือ้หลอดไฟ LED หรือฝ่ายจดัซือ้ 
เขา้ใจถึงความส าคญัของการใชห้ลอดไฟ LED และเกิดพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED มากขึน้ 
เพื่อเป็นการช่วยประหยดัพลงังาน และช่วยลดตน้ทนุภายในองคก์ร 

3. จากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED 
ดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ 
ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาจมีการน ากลยุทธ์ในการก าหนดราคามาใช้ เช่น การตัง้ราคา
ตามฤดกูาล โดยในช่วงท่ีมียอดขายดี อาจตัง้ราคาใหต้  ่ากวา่ปกติ เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสินใจ
ซือ้ไดร้วดเรว็มากขึน้ และเป็นการกระตุน้ยอดขายใหก้บัทางผูป้ระกอบการดว้ย 
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4. จากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED 
ดา้นการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED ในดา้นความถ่ีใน
การซือ้ และดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ ซึ่งจะเห็นไดว้่า ปัจจัยการสง่เสริมการตลาด มักจะ
เป็นสิ่งจูงใจอยา่งหนึ่งท่ีผูบ้ริโภคมักจะถกูดึงดูดมากท่ีสดุ เม่ือผูบ้ริโภคไดร้บัรูถ้ึงปัจจยัการสง่เสรมิ
การตลาดก็มักจะรูส้กึสนใจผลิตภณัฑเ์หลา่นัน้มากขึน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึง
ควรใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิด
พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑห์ลอดไฟ LED มากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัผูว้ิจัย
ครัง้ตอ่ไปดงันี ้

1. ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวกับลกัษณะขององคก์รท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED โดยจากความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อเป็นแนวทางการสรา้ง
พฤติกรรมการซือ้การใช้หลอดไฟ LED ของฝ่ายจัดซือ้ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
ส  าหรับผู้ท่ีสนใจจะศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี ้ อาจมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของปัจจัยเก่ียวกับ
ลกัษณะขององคก์รใหมี้ความแตกต่างจากการวิจัยครัง้นี ้ เพื่อใหมี้ผลการวิจยัในรูปแบบท่ีแตกต่าง
ออกไป มีความหลากหลายมากขึน้ และเป็นประโยชนต์อ่องคก์รในรูปแบบอ่ืนดว้ย 

2. ผูว้ิจัยครัง้ต่อไปอาจศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเด็นของส่วนประสมทาง
การตลาด วา่ในแตล่ะดา้นนัน้ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัเรื่องใดมากท่ีสดุบา้ง และใหค้วามส าคญั
อย่างไรในแต่ละประเด็นนัน้ ๆ เช่น ศึกษาเรื่องการสง่เสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้  
เป็นตน้ เพื่อใหห้นว่ยธุรกิจตา่ง ๆ สามารถน าไปผลการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจได ้

3. ผูว้ิจัยครัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การ
สมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครบถ้วน และเป็นขอ้มูลเชิงลึกจาก
ผูบ้ริโภคโดยตรง ซึ่งผูว้ิจัยอาจไดท้ราบถึงขอ้เท็จจรงิ ปัญหา หรือขอ้มูลท่ีแตกต่างจากการเก็บขอ้มลู
จากแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธต่์อพฤตกิรรมการซือ้หลอดไฟ LED  
เพือ่การประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ค าชีแ้จง:  แบบสอบถามชุดนีจ้ดัท าขึน้ เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการจดัท าสารนิพนธ ์ของนิสติปรญิญา
โท  ภาควิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อศกึษาวิจยัในเรื่อง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดั
พลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 ผูว้ิจยัจึงใครข่อความรว่มมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นขอ้มลูส  าคญัท่ีจะ
เป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การศกึษา และการวิจยัครัง้นี ้ท  าเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ การ
วิเคราะหข์อ้มลูท าในลกัษณะภาพรวม ซึ่งไม่เกิดผลเสียตอ่ผูต้อบแบบสอบถามแตอ่ยา่งใด 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุในความรว่มมือของทา่นในการตอบแบบสอบถาม ครัง้นีด้ว้ยความ
ตัง้ใจ 
 
 แบบสอบถามชุดนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ลกัษณะขององคก์ร 

สว่นท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในคณุสมบติัของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังาน 

 สว่นท่ี 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยดัพลงังานของพนกังานฝ่าย
จดัซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 1 ลักษณะขององคก์ร 

ค าชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงตามความเป็นจรงิมากท่ีสดุ เพียงขอ้ละ

หนึ่งค าตอบ 

1. รูปแบบขององคก์รของบรษิัทของทา่น 

(   ) 1. กิจการเจา้ของคนเดียว  (   ) 2. กิจการหา้งหุน้สว่น 

 (   ) 3. กิจการบรษิัทจ ากดั  (   ) 4. กิจการสหกรณ ์

 (   ) 5. กิจการแฟรนไชส ์    (   ) 6. กิจการรฐัวิสาหกิจ 

2. ประเภทอุตสาหกรรม 

(   ) 1. กลุม่ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   

(   ) 2. กลุม่สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 

(   ) 3. กลุม่ธุรกิจการเงิน    

(   ) 4. กลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม 

(   ) 5. กลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง   

(   ) 6. กลุม่ทรพัยากร 

(   ) 7. กลุม่บรกิาร 

(   ) 8. กลุม่เทคโนโลยี 

3. ขนาดโรงงาน 

(   ) 1. โรงงานจ าพวกที่ 1 ใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้ หรอืคนงานไม่เกิน 200 คน 

(  ) 2. โรงงานจ าพวกที่ 2 ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 20 แรงมา้ แตไ่ม่เกิน 50 แรงมา้ หรอืคนงานไม่

เกิน 500 คน 

(   ) 3. โรงงานจ าพวกที่ 3 ใชเ้ครื่องจกัรเกิน 50 แรงมา้ ขึน้ไป หรอืคนงานมากกวา่ 500 

คน 

4. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

(   ) 1. ไม่เกิน 5 ปี   (   ) 2. ระยะเวลา 6-10 ปี 

(   ) 3. ระยะเวลา 11-15 ปี   (   ) 4. มากกวา่ 15 ปี ขึน้ไป 

 



  

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัตขิองหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ค าชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงตามความเป็นจรงิมากท่ีสดุ เพียงขอ้ละ

หนึ่งค าตอบ 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัด
พลังงาน 

ใช่ ไม่ใช่ 

1.คณุสมบติัดา้นการกระจายแสงของหลอดไฟ LED  ดีกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน     

2.อายกุารใชง้านของหลอดไฟ LED มีระยะเวลานานกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน     

3.ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนัหลอด LED สามารถใชง้านไดดี้และสวา่งกวา่
หลอดไฟประเภทอ่ืน     
4.หลอดไฟ LED จะใชง้านไดดี้ในท่ีท่ีมีอุณหภมิูต ่า หรอืในอาคาร หอ้งเย็น      

5.หลอดไฟ LED สามารถใหแ้สงสวา่งโดยไม่ปลอ่ยสารพิษจากการเผาไสห้ลอด 
จึงไม่ท าใหเ้กิดสารพิษตอ่สิ่งแวดลอ้ม     

6.หลอดไฟ LED สามารถจดัการกบัความรอ้นภายในหลอดไดเ้ป็นอยา่งดี      

7.หลอดไฟ LED ไม่สามารถใชง้านไดใ้นระบบไฟฟา้เดิม ตอ้งมีการเปลี่ยน 
บลัลาสตเ์ดิมในวงจรระบบเก่าออก     
8.ชุดหลอดไฟ LED ติดตัง้ยากกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน     
9.หลอดไฟ LED สามารถใหค้วามถกูตอ้งของสไีดไ้ม่ดีเทา่หลอดไฟฟลอูอเรส-
เซนต ์     

10.หลอดไฟ LED สามารถเปลง่แสงออกมาไดร้อบหลอดตา่งจาก 
หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตท่ี์สามารถเปลง่แสงไดเ้พียงดา้นหนา้     

11.หลอดไฟ LED ใชพ้ลงังานสงูกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน   

12.หลอดไฟ LED มีขนาดใหญ่กวา่หลอดไฟประเภทอ่ืน     
 
 
 
 
 
 



  

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงตามความเป็นจรงิมากท่ีสดุ เพียงขอ้ละ

หนึ่งค าตอบ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ ์            
1.หลอดไฟ LED มีคณุภาพใน
การสอ่งสวา่งสงูกวา่หลอดไฟ
ประเภทอ่ืน            
2.หลอดไฟ LED มีระยะเวลาใน
การใชง้าน(จ านวนชม.) 
ยาวนาน           
3.หลอดไฟ LED มีคณุสมบติัใน
การช่วยประหยดัไฟ           
4.หลอดไฟ LED มีเงื่อนไขการ
รบัประกนัท่ีเหมาะสม           

ปัจจัยด้านราคา            
1.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการตัง้
ราคาขายที่เหมาะสม            
2.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการให้
สว่นลดส าหรบัการซือ้หลอดไฟ 
LED ในปรมิาณมาก           

3.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการให้
สว่นลดตามฤดกูาล           

4.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการให้
ระยะเวลาในการช าระเงิน 
(Credit term) ท่ีเหมาะสม           



  

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย           
1.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีสนิคา้
เพียงพอตอ่ความตอ้งการซือ้ของ
ทา่น            
2.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการ
กระจายสนิคา้อยา่งทั่วถึง      
3.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีตวัแทน
จ าหนา่ยหลอดไฟ LED ท่ี
สะดวกในการติดตอ่           

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด            
1.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการให้
ความรูเ้ก่ียวกบัการใชห้ลอดไฟ 
LED           
2.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการ
สง่เสรมิการขายหลอดไฟ LED 
ในแงข่องโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม      
3.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการให้
สทิธิพิเศษในการทดลองใช้
หลอดไฟ LED           
4.ผูผ้ลติหลอดไฟ LED มีการเขา้
มาแนะน าเปรยีบเทียบระหวา่ง
หลอดไฟ LED กบั หลอดไฟ
ฟลอูอเรสเซนส ์           



  

 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซือ้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของพนักงานฝ่าย
จัดซือ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมทุรสาคร 

ค าชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงตามความเป็นจรงิมากท่ีสดุ เพียงขอ้ละ

หนึ่งค าตอบ  

1. ทา่นซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานบอ่ยแคไ่หน  

 บอ่ยมาก  บอ่ย ปานกลาง นาน ๆ ครัง้ ไม่เคยซือ้มากอ่น 

2. ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสนิใจซือ้หลอดไฟ LED 

รวดเรว็มากท่ีสดุ รวดเรว็ รวดเรว็ปานกลาง ชา้ ชา้มาก 

3. ในอนาคต ทา่นจะซือ้หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานซ า้อีก 

แนน่อน เม่ือมีโอกาส บางครัง้ นานๆครัง้ ไม่ซือ้อีกแนน่อน 

4. ทา่นจะแนะน าบอกตอ่ใหค้นรูจ้กัหนัมาใชห้ลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังาน 

แนน่อน เม่ือมีโอกาส บางครัง้ นานๆครัง้ ไม่แนะน าแนน่อน 
 

 

 

ขอขอบคณุท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 



  
 
ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวจุฑารตัน ์รุง่เรอืงบรรเจิด 
วัน เดือน ปี เกิด 19 สงิหาคม 2531 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
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