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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์กร ได้แก่ รูปแบบ
ขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ               
ในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ซึ่งเป็น พนักงานฝ่ายจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 244 คน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย             
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ และ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคที่ท างานในโรงงานท่ีมีประเภทอุตสาหกรรม
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
แตกต่างกันในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และด้านการแนะน าและบอกต่อ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (2) ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในโรงงานท่ีมีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (3) ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ด้านความถี่ในการซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (4) ปัจจัยส่วนประสม                      
ทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ลักษณะขององค์กร ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการซื้อ 
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ABSTRACT 
 

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: (1) customers 
in different types of industries had different purchasing behavior regarding LED lamps in terms of period 
of purchase decisions, repurchase intentions, and word-of-mouth at a statistically significant level of 
.05; (2) customers with differences in factory sizes had different purchasing behaviors in terms of period 
of purchase decision at a statistically significant level of 05; (3) knowledge of the properties of LED 
lamps was negatively correlated with purchasing behavior of LED lamps in terms of the frequency of 
purchasing at a statistically significant level of .01; (4) the marketing mix in terms of price was positively 
correlated with purchasing behavior of LED lamps in terms of period of purchase decisions at a 
statistically significant level of .05; and (5) 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 at a statistically significant level of .01. 
 
Keywords: Organizational Structure, Knowledge, Purchasing Behavior 
 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยอาศัยตัวเลขด้านดัชนี

วิเคราะห์การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: 
MPI) ในปี 2561 มีอัตราการขยายตัว 1.5 - 2% ซึ่งสอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2561 จะขยายตัวอยู่ที่ 3.4 - 4.6% เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากภาพการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม            
ต่าง ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานเพื่อการประกอบกิจการมากขึ้น หนึ่งในพลังงานหลักที่
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นพลังงานหลัก ที่จ าเป็นต้องใช้ ในทุกส่วนของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับด าเนินกิจการสนับสนุน และพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับพักอาศัยของพนักงานและเจ้าของกิจการ  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันประหยัด พลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อหวังให้สถานประกอบการทุกแห่งได้ร่วมกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศแล้วยังช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันไปพร้อมกันด้วยด้านระบบแสงสว่าง 1. ลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ที่ใช้งานบางช่วงเวลาของวัน 2. 
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ปลดหลอดไฟในพ้ืนท่ีที่แสงสว่างเกินความจ าเป็น 3. แยกสวิตช์หลอดไฟให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุดที่ต้องการ 4. ลด
ก าลังไฟฟ้าของหลอด เช่น จาก 13 วัตต์ เป็น 7 วัตต์ โดยไม่กระทบต่อการมองเห็น เนื่องจากการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมามักถูกมองว่าเป็นเรื่องของผู้เ ช่ียวชาญด้านพลังงานเท่านั้น โดยไม่มีการวิเคราะห์
กระบวนการในอุตสาหกรรมทั้งระบบ ท าให้กิจกรรมที่ลดการใช้พลังงานส่วนใหญ่ลดการใช้พลังงานได้น้อย ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จึงมองข้ามการอนุรักษ์พลังงาน เพราะผลตอบแทนจากการอนุรักษ์พลังงาน ท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการ
ลงทุน นั่นเพราะผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยต่าง 
ๆ รวมทั้งรูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของโรงงาน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ปัจจัยภายใน
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีส่วน ช่วยน ามาวิเคราะห์เพื่อค านึงถึงต้นทุนในการด าเนินกิจการให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานรวมถึงการท าให้เกิดความคุ้มค่ าจากการใช้
พลังงาน เพื่อลดการสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นภายในอาคาร โดยจากที่กล่าวมา หากองค์กรมีการควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าถือเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งต่อการลดต้นทุนของการด าเนินธุรกิจ            
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง              
ทางผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนส าคัญที่เป็นตัวช่วยผลักดันการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังนั้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแผนนโยบายแล้ว 
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประหยัดพลังงานโดยการใช้หลอดไฟ LED ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่ง การน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการประหยัดพลังงานนั้น ในส่วนนี้ก็ถือว่ามีความจ าเป็นทางอ้อมต่อผู้ประกอบการที่ต้องน ามา
พิจารณาภาพรวมต่อต้นทุนของสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตั้งราคาสินค้าให้มี
ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ หากผู้ประกอบการมองข้ามในจุดนี้หรือละเลยปล่อยให้ค่าใช้จ่าย                
ในส่วนนี้เป็นต้นทุนแอบแฝงที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้และก่อให้เกิดภาวะขาดทุนต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค          
ที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบันทุก ๆ ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
ลักษณะของการใช้งาน คุณสมบัติในตัวผลิตภัณฑ์ ช่ือเสียงของตราสินค้า คุณค่าที่ได้รับนอกเหนือจากด้านการใช้งาน ยังมี
ปัจจัยส าคัญคือปัจจัยด้านราคาซึ่งต้นทุนของสินค้าท่ีต่ าจะส่งผลให้เกิดการซื้อที่ง่ายขึ้น ความสะดวกในการจัดซื้อ ช่องทาง
ติดต่อตัวแทนขาย หรือบริการหลังการขายต่าง ๆ ที่ได้รับ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดจากการจัดกิจกรรมจะเป็นส่วนกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

นอกจากน้ี การใช้หลอดไฟ LED ยังมีข้อดีอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงาน อันเนื่องมาจาก
การให้แสงสว่างมาก แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยลงกว่าหลอดไส้ทั่วไปถึง 80 - 90% หลอดไฟ LED ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สูงสุด 1 แสนช่ัวโมง (11 ปี) ต่างจากหลอดไส้ทั่วไปที่มีอายุประมาณ 1 พันช่ัวโมง และมีความทนทานสูง เพราะไม่มี               
ไส้หลอดที่อาจขาดได้ง่ายเหมือนหลอดไฟทั่วไป และไม่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ จึงไม่แตกง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพราะไม่ได้ใช้สารปรอทเป็นส่วนประกอบ รวมถึงยังสามารถให้ความสว่างได้อย่างรวดเร็ว เปิดใช้งานแล้วหลอดไฟติด
ทันที ไม่มีการกระพริบ 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้องค์กร
สามารถน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
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สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล
สามารถน าแนวทางในการสนับสนุนและพิจารณาความเหมาะสมด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะขององค์กร ได้แก่ รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และ

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดของหลอดไฟ LED ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

4. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม                 
ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ Bloom (1956, p. 271) กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึงความสามารถ            

ในการที่คนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขั้น ที่ส าคัญ คือ การแปล
ความหมายของค า ข้อความ สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ ตามเนื้อเรื่องและหลักวิชาการนั้น ๆ การตีความโดยเอาความหมาย
จากการแปลทั้งหมดมารวมกัน และสรุปหรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพื่อให้กว้างไกล
ออกไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมูลหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมการการตลาด หมายถึง 
ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทน ามาใช้รวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิด
เรื่องส่วนผสมการตลาดนั้นมีบทบาทส าคัญทางการตลาดเพราะเป็น การรวมการตัดสินใจทางการตลาด ทั้งหมด              
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เรียกส่วนประสมการตลาดว่า 
4P’s ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับสาร                 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ Kotler (1999) (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541,               
น. 124-125) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใด บุคคลหนึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของ
บุคคลที่ เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า  นอกจากนี้  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง  พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบรกิารโดยคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของเค้าได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ของ

โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ข้ึนทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,995 
โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สืบค้นจาก http://.diw.go.th เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ของ
โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม                        
จ านวน 244 โรงงาน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 94% โดยผู้วิจัยยอมรับความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกิน 6% ซึ่งจ านวนกลุ่มที่ตัวอย่างที่ได้จากการค านวณเท่ากับ 244 ตัวอย่าง ในที่นี่ทางผู้วิจัยจึงท าการเก็บตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 244 ตัวอย่าง ซึ่งวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือการสุ่มตัวอย่างแบบ                      
ตามสะดวก (Convenience Selection) โดยพิจารณาจากพนักงานฝ่ายจัดซื้อท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED 
และเคยท าการซื้อหลอดไฟ LED กับทางบริษัทผู้จัดจ าหน่ายหลอดไฟ LED จ านวน 244 คน จากโรงงานอุตสาหกรรม             
ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 244 โรงงาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนในการสร้าง

เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้
แบ่งข้อมูลลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ลักษณะขององค์กร มีค าถามทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม                 
ขนาดโรงงาน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Close – Ended Questions)                 
โดยค าถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบแบบหลายตัวเลือก ( Multiple Choice ) โดยเลือกตอบได้ค าตอบเดียว  

ข้อที่ 1 รูปแบบขององค์กรของบริษัทของท่าน โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)               
ให้เลือกตอบ 6 ข้อ 

ข้อที่ 2 ประเภทอุตสาหกรรม โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้เลือกตอบ 8 ข้อ 
ข้อที่ 3 ขนาดโรงงาน โดยใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้เลือกตอบ 3 ข้อ  
ข้อที่ 4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยใช้การวัดข้อมูลแบบการเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ให้เลือกตอบ 

4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ คือ ใช่หรือไม่ใช่ ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  โดย
ข้อที่ต้องการค าตอบว่า “ใช่” มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6 โดยข้อที่ต้องการค าตอบว่า “ไม่ใช่” มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 7-12 และในการอภิปรายผลการวิจัยได้ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด                 
เป็นมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมีลักษณะค าถามแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร มีค าถามทั้งหมด 4 ข้อ เป็นมาตรวัดอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และมีลักษณะ
ค าถามแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
   1.1 ในข้อมูลของแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ด้านลักษณะขององค์กร และส่วนที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจ                

ในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครการใช้ตาราง           
แจกแจงค่าความถี่ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ  

   1.2 ในข้อมูลของแบบสอบถามส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED             
เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร และส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครการแสดงผลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และ               
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน  
   2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
   2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ Pearson’s Correlation เป็นการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะขององค์กร 
1.1 รูปแบบขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรที่เป็นกิจการบริษัทจ ากัด จ านวน  

178 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา คือ องค์กรที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 
กิจการห้างหุ้นส่วน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 กิจการแฟรนไชส์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 กิจการ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และกิจการสหกรณ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

1.2 ประเภทอุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรที่เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4  กลุ่มบริการ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 กลุ่มเทคโนโลยี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 กลุ่มทรัพยากร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และกลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดับ 

1.3 ขนาดโรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในโรงงานจ าพวกท่ี 1 (ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 
หรือคนงานไม่เกิน 200 คน) จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 รองลงมา คือ โรงงานจ าพวกที่ 2 (ใช้เครื่องจักร              
เกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 500 คน) และโรงงานจ าพวกที่ 3 (ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 
ขึ้นไป หรือคนงานมากกว่า 500 คน) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เท่ากัน 

1.4 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ ระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และระยะเวลา             
ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าคุณสมบัติด้านการกระจายแสงของหลอดไฟ LED 
ดีกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 

2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED มีระยะเวลานานกว่า
หลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 

2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าในสภาพแวดล้อมเดียวกันหลอด LED สามารถใช้งาน
ได้ดีและสว่างกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน มีจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 

2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรูค้วามเข้าใจว่าหลอดไฟ LED จะใช้งานได้ดีในท่ีที่มีอุณหภูมิต่ า หรือใน
อาคารห้องเย็น มีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 

2.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED สามารถให้แสงสว่างโดยไม่ปล่อย
สารพิษจากการเผาไส้หลอด จึงไม่ท าให้เกิดสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 

2.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED สามารถจัดการกับความร้อนภายใน
หลอดได้เป็นอย่างดี มีจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 

2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED ไม่สามารถใช้งานได้ในระบบไฟฟ้า              
เดิม ต้องมีการเปลี่ยนบัลลาสต์เดิมในวงจรระบบเก่าออก มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 

2.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าชุดหลอดไฟ LED ติดตั้งยากกว่าหลอดไฟประเภทอื่น             
มีจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 

2.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED สามารถให้ความถูกต้องของสีได้ไม่ดีเท่า
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 

2.10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED สามารถเปล่งแสงออกมาได้รอบหลอด
ต่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่สามารถเปล่งแสงได้เพียงด้านหน้า มีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 

2.11 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED ใช้พลังงานสูงกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน 
มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 

2.12 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าหลอดไฟ LED มีขนาดใหญ่กว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน 
มีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 
โดยสรุปแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัด
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์              

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08) ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88) และ                

ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.84) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ หลอดไฟ LED มีคุณสมบัติในการช่วย

ประหยัดไฟ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.21) รองลงมา คือ หลอดไฟ LED มีระยะเวลาในการใช้งาน                 

(จ านวนชม.) ยาวนาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) หลอดไฟ LED มีคุณภาพในการส่องสว่างสูงกว่าหลอดไฟ



8 
 

ประเภทอ่ืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) และหลอดไฟ LED มีเง่ือนไขการรับประกันท่ีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 3.95) ตามล าดับ 
ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96) รองลงมา คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการให้ระยะเวลาในการช าระเงิน (Credit 

term) ที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90) ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการให้ส่วนลดส าหรับการซื้อหลอดไฟ 

LED ในปริมาณมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (X̅ = 3.84) และผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการให้ส่วนลดตามฤดูกาล                

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68) ตามล าดับ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการ

กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.13) รองลงมา คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีสินค้าเพียงพอต่อ

ความต้องการซื้อของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12) และผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีตัวแทนจ าหน่ายหลอดไฟ 

LED ที่สะดวกในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) ตามล าดับ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลอดไฟ LED มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00) รองลงมา คือ ผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการเข้า

มาแนะน าเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟ LED กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) ผู้ผลิต
หลอดไฟ LED มีการส่งเสริมการขายหลอดไฟ LED ในแง่ของโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 

(X̅ = 3.84) และผู้ผลิตหลอดไฟ LED มีการให้สิทธิพิเศษในการทดลองใช้หลอดไฟ LED มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                   

(X̅ = 3.70) ตามล าดับ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม             

ในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านจะแนะน าบอกต่อให้คนรู้จักหันมาใช้หลอดไฟ LED               

เพื่อประหยัดพลังงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.30) รองลงมา คือ ในอนาคตท่านจะซื้อหลอดไฟ LED               

เพื่อประหยัดพลังงานซ้ าอีก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.22) ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อ

หลอดไฟ LED มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.59) และท่านซื้อหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงานบ่อยแค่ไหน มีค่าเฉลี่ย   

อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.27) ตามล าดับ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และ

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีรูปแบบขององค์กรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ใน
ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านการแนะน าและบอกต่อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED ในด้านการแนะน าและบอกต่อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่ท างานในโรงงานที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED ในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย  

ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย  

ด้านการแนะน าและบอกต่อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านการแนะน าและบอกต่อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในโรงงานที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 
เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED ในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อหลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย  

ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านการแนะน าและบอกต่อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านการแนะน าและบอกต่อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ .05 

ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ด้านการแนะน าและบอกต่อ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในองค์กรที่มีระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจแตกต่างกัน              
มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านการแนะน าและบอกต่อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  

ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า พบว่า ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านการแนะน าและบอกต่อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED กับพฤติกรรม
การซื้อหลอดไฟ LED 
 

 พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 
ความถ่ี 

ในการซื้อ 
ระยะเวลาใน 

การตัดสินใจซื้อ 
ความต้องการที่จะ

ซื้อใช้ซ้ า 
การแนะน าและ

บอกต่อ 
ความรู้ความเข้าใจ 
ในคุณสมบัติของหลอดไฟ 
LED 

ค่า r -.181** -.032 -.066 .049 
Sig. (2-tailed) (.005) (.615) (.304) (.444) 

ระดับ ต่ า - - - 
ทิศทาง ตรงกันข้าม - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ  ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และด้านการ
แนะน าและบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
นอกจากน้ียัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
หลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และด้านการแนะน าและบอกต่อ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปแล้วในด้านนี้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานเพียงบางส่วน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และ 
ด้านการแนะน าและบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ยัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ใน ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และด้านการแนะน าและบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปแล้วในด้านการแนะน าและบอกต่อนี้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานเพียงบางส่วน 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED กับพฤติกรรม
การซื้อหลอดไฟ LED  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 

ความถ่ี 
ในการซื้อ 

ระยะเวลาใน 
การตัดสินใจซื้อ 

ความต้องการที่จะ
ซื้อใช้ซ้ า 

การแนะน าและ
บอกต่อ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 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 - ต่ า - - 
ทิศทาง - เดียวกัน - - 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

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

ระดับ - - - - 
ทิศทาง - - - - 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่า r .197** .215** -.004 .083 
Sig. (2-tailed) (.002) (.001) (.945) (.197) 

ระดับ ต่ า ค่อนข้างต่ า - - 
ทิศทาง เดียวกัน เดียวกัน - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย รูปแบบขององค์กร ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดโรงงาน และ

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่ท างานในโรงงานที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการ
ประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ                
ด้านความต้องการที่จะซื้อใช้ซ้ า และด้านการแนะน าและบอกต่อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริโภคที่ท างานในโรงงานที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED               
เพื่อการประหยัดพลังงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากกว่า จะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ            
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เร็วกว่า และจากข้อดีของหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานจึงท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อใช้ซ้ า และมีการแนะน า
บอกต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวด้วย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ เป็นผู้บริโภคทีท างานอยู่ใน
องค์กรประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุดิบในการผลิตหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในโรงงานที่มีขนาดโรงงานแตกต่างกัน              
มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน             
ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัยครั้งนี้ 
เป็นผู้บริโภคที่ท างานอยู่ในโรงงานที่มีขนาดโรงงานจ าพวกที่ 1 ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน                
200 คน ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก พนักงานจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้ง่ายและ
กว้างขวาง กล่าวคือ ในองค์กรขนาดเล็ก พนักงานจะมีวัฒนธรรมหรือทัศนคติที่คล้าย ๆ กัน อาจเนื่องมาจากพนักงาน
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้มีการรับรู้และความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับข้อมูลหรือมีความ
เข้าใจมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ใช้ระยะเวลารวดเร็วขึ้น ประกอบกับปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขาย เมื่อพนักงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโปรโมช่ันต่าง ๆ กัน และมีการตระหนักถึงความคุ้มค่า ก็จะท า
ให้ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจที่รวดเร็ว เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุคนธ์ มาศนุ้ย (2551) ที่ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ อายุ อายุการท างานที่สถาบันฯ 
การรับรู้ข้อมูลและทัศนคติ นอกจากน้ีองค์กรก็มีส่วนส าคัญมาก ส าหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อของพนักงาน คล้ายคลึงกัน
กับงานวิจัยของชิดชนก ประสพสุข และ ปุณณมี สัจจกมล (2555) และอุมาพร สุภาวงศ์ และ อภิชิต เทิดโยธิน (2559) 
ได้ท าการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม โดยพวกเขามองว่าในการลดการใช้พลังงานในแต่ละหน่วยงานอาจจ าเป็นที่ 
ต้องใช้วิธีการแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ภาระงานของหน่วยงานแต่ละแห่งแตกต่างกัน 
นอกจากนั้นในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรของแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน ค่อนข้างมาก ซึ่งการก าหนดโครงการ
รณรงค์เพื่อการปรับพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานจึงมีความแตกต่างกันด้วย 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 
ด้านความถี่ในการซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED มาก จะมีความถี่ในการซื้อหลอดไฟ LED น้อย ในทางตรงกันข้าม หากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจใน
คุณสมบัติของหลอดไฟ LED น้อยกว่า จะมีความถี่ในการซื้อหลอดไฟ LED มากขึ้น อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีความรู้
เกี่ยวกับหลอดไฟ LED จะทราบถึงข้อดีและอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลอดไฟ LED นั้น มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟน้อยครั้ง ส่วนผู้บิโภคที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของ
หลอดไฟ LED หรือทราบถึงคุณสมบัติของหลอดไฟ LED เพียงเล็กน้อย มีความเป็นไปได้ที่จะไปเลือกซื้อหลอดไฟชนิดอื่น 
เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และไม่ทราบว่าการใช้หลอดไฟ LED นั้น แม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ก็มีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า 
ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่า จึงท าให้ผู้บริโภคเหล่านี้มีความถี่ในการซื้อหลอดไฟอยู่บ่อยครัง้ นอกจากน้ี หากผู้บริโภคทราบถงึ
วิธีการใช้งานหลอดไฟ LED อย่างถูกต้อง ก็จะยิ่งช่วยท าให้หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนานมากขึ้น ความถี่ในการซื้อ
หลอดไฟก็จะยิ่งน้อยลง ส่วนผู้บริโภคที่ไม่ทราบวิธีการใช้งานหลอดไฟ LED ที่ถูกต้อง อาจมีการใช้งานหลอดไฟ LED                 
ผิดประเภท เช่น หลอดไฟ Philips รุ่น LED Ecofit ซึ่งเป็นหลอดไฟที่มีรูปแบบการไหลของกระแสไฟเข้าทางเดียว คือ 
ด้านไฟเข้าจะอยู่ที่ที่ขั้วหลอดไฟเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หากน าไปใส่ในรางไฟที่มีกระแสไฟเข้า 2 ทาง คือ หัวกับท้าย                
จะท าให้หลอดไม่ติดไฟ และผลเสียที่ตามมา คือ หลอดไฟเสียไม่สามารถใช้งานต่อได้ หรือในกรณีที่มีการต่อหลอดไฟผิด
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อาจท าให้เกิดการสูญเสียก าลังไฟฟ้าขึ้นที่บัลลาสต์ ท าให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า หรืออาจท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะส่งผล
ให้ฟิวส์ขาดและต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ยกชุด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED             
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภดล ลีลารุ่งโรจน์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในเขตบางกอกใหญ่มีความรู้ในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในบางครั้ง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ความรู้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ โดยความรู้มีความสัมพันธ์             
ทางลบในระดับต่ ากับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 
LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ หากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคามีมาก เช่น การลดราคา ความคุ้มค่าของราคากับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็จะใช้เวลา
ในการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พบว่า ปัจจัย
ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ในระดับมาก ประกอบด้วยปัจจัย
ย่อยต่าง ๆ เช่น มีราคาให้เลือกหลายระดับ ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นต้น  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กล่าวคือ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด มักจะเป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคมักจะถูกดึงดูดมากที่สุด เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้
ถึงปัจจัยการส่งเสริมการตลาดก็มักจะรู้สึกสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา เจริญคง
ธรรม (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทย
โฮมมาร์ท ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสูงประการหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การจัดรายการลดราคาสินค้า ส่วนด้านระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ หากมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาดอยู่มาก ความเป็นไปได้ผู้บริโภคจะใช้ระเวลาในการตัดสินใจเร็วขึ้นก็มีมาก
เช่นกัน ซึ่งต่างจากงานวิจัยของสุรีย์พร เหมยสวาท (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์เปอร์โยต์ของผู้ใช้รถยนต์เปอร์โยต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การที่
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์เปอร์โยต์ เพราะ รายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจและคุ้มค่า แต่ผู้บริโภคไม่สามารถตัดสินใจ
ซื้อได้ทันที เนื่องจากรถยนต์เปอร์โยต์มีราคาค่อนข้างสูงมาก ต้องผ่านการตัดสินใจที่สลับซบัซ้อน แต่ในงานวิจัยนี้หลอดไฟ 
LED ไม่ได้มีราคาสูงมาก จึงท าให้กระบวนการตัดสินใจไม่ได้ซับซ้อนมากนัก 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ฝ่ายจัดซื้อที่ท างานอยู่โรงงานที่มีขนาดแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ 

LED แตกต่างกัน โดยฝ่ายจัดซื้อที่ท างานอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 1 มีพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลา           
ในการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกันกับฝ่ายจัดซื้อที่ท างานอยู่ในโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งโรงงานจ าพวกที่ 1 คือ โรงงานที่ใช้
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เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 200 คน ส่วนโรงงานจ าพวกที่ 3 คือ โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน                 
50 แรงม้า ขึ้นไป หรือคนงานมากกว่า 500 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้งานเครื่องจักร และจ านวนคนงานมีความแตกต่าง
กัน ความต้องการในการใช้ไฟก็จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า ผู้ประกอบการควรมีการส ารวจขนาดของ
โรงงาน จ านวนหลอดไฟ และการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละขนาด เพื่อค านวณค่าพลังงานที่เหมาะสม รวมถึง
การน าเสนอหลอดไฟ LED ที่ให้ค่าความสว่างเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิมและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อของ
โรงงานสามารตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากข้ึน 

2. จากผลการวิจัยในเรื่องความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของหลอดไฟ LED พบว่า ในบางเรื่องที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรอาจต้องให้ความรู้และความ
เข้าใจ หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้กับพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลอดไฟ 
LED หรือฝ่ายจัดซื้อ เข้าใจถึงความส าคัญของการใช้หลอดไฟ LED และเกิดพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED มากขึ้น           
เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดต้นทุนภายในองค์กร 

3. จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านราคา มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการน ากล
ยุทธ์ในการก าหนดราคามาใช้ เช่น การตั้งราคาตามฤดูกาล โดยในช่วงที่มียอดขายดี อาจตั้งราคาให้ต่ ากว่าปกติ เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วมากข้ึน และเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับทางผู้ประกอบการด้วย 

4. จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหลอดไฟ LED ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED ในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด มักจะเป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคมักจะถูกดึงดูดมากที่สุด เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้
ถึงปัจจัยการส่งเสริมการตลาดก็มักจะรู้สึกสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควร
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหลอดไฟ LED 

โดยจากความมุ่งหมายของการวิจัย คือ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างพฤติกรรมการซื้อการใช้หลอดไฟ LED ของผู้บริโภค
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรให้มีความแตกตา่งจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้มีผลการวิจัยในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป  มี
ความหลากหลายมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในรูปแบบอ่ืนด้วย 

2. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเด็นของส่วนประสมทางการตลาด ว่าในแต่ละด้านนั้น 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากที่สุดบ้าง และให้ความส าคัญอ่างไรในแต่ละประเด็นนั้น ๆ เช่น ศึกษาเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจได้ 

3. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน และเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งผู้วิจัยอาจได้ทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหา 
หรือข้อมูลที่แตกต่างจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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