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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดี ในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม
Vital Factors That Influencing the Ddecision to Choose LED Lighting to Install 
in Controlled Factories and Buildings

ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร1  ฤๅเดช  เกิดวิชัย2 และศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง3

Tippawan Chakphet1  Luedech Girdwichai2  and Sriparinya Toopgrajank3

Received 20 มิ.ย. 61 & Retrieved 9 เม.ย. 62
บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของนโยบายของรัฐและการบังคับใช้ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าใน
การประหยัดพลังงาน ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากหัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการ จาก
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย ชลบุรี ปทุมธานี 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา รวมจ�านวน 400 คน วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการ
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า แบบจ�าลองสอดคล้องกับข้อมูล Chi-square/df =1.95, RMSEA= 0.049, GFI=0.95, 
CFI=0.98, PGFI=0.50, RMR=0.023 ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงานมีอิทธิพลโดยรวมต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมากที่สุด รองลงมา คือ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึง
พอใจ และ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:  การตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดี โรงงานควบคุม อาคารควบคุม และการประหยัดพลังงาน

Abstract
  The objectives of the research were to study the influence of government policy and law en-
forcement, awareness of the value of energy conservation, marketing mix, and satisfaction on the 
decision to use LED lights in controlled factories and controlled buildings. This research employed 
quantitative research, the sample consisted of 400 respondents including the division heads, managers, 
and managing directors working in controlled factories and controlled buildings located in Bangkok and 
five nearby provinces: Chonburi, Pathum Thani, Samut Sakhon, Samut Prakan, and Phra Nakhon Si 
Ayutthaya. Analyzed with structural equation modeling. The research findings showed that: model fit 
Chi-square/df =1.95, RMSEA= 0.049, GFI=0.95, CFI=0.98, PGFI=0.50, RMR=0.023, the awareness of the 
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value of energy conservation had the greatest overall influence on the decision to use LED lights in 
controlled factories and controlled buildings, followed by marketing mix, satisfaction, and government 
policy and law enforcement respectively

Key words:  the decision to choose LED Lighting controlled factories and buildings and energy saving

อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” ระบุ
เงื่อนไขว่ารัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้ 1 บาท หากโรงงาน
อุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานได้ 1 หน่วย (1 save 1 
baht) จากเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ มาเป็น
หลอดแอลอีดี T8 18 วัตต์ มีจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ 1 save 1 baht ดังกล่าว จ�านวน 200 แห่ง คิด
เป็นเพียงร้อยละ 2.37 ของโรงงานควบคุมทั่วประเทศที่มี
อยู่กว่า 8,450 แห่ง แสดงให้เห็นว่า แม้รัฐบาลจะให้เงิน
สนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้หลอดแอลอีดีใน
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ผลตอบรับในทางปฏิบัติยังมีเพียง
ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัจจัยอื่นๆ 
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาอิทธิพลของนโยบายของรัฐและการ
บังคับใช้ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน 
ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม

สมมติฐานการวิจัย
  1. การตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดี ขึ้นอยู่กับ 
นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ในการประหยัดพลังงาน ส่วนประสมทางการตลาด และ
ความพึงพอใจ
  2. ความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าในการประหยัด
พลังงาน ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ และ
ส่วนประสมทางการตลาด 

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
  รัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการลดการใช้
พลังงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยในการ
อนรุกัษ์พลงังาน และให้มกีารด�าเนนิการลงทนุในการอนรุกัษ์
พลังงานในโรงงานและอาคารโดยใช้มาตรการบังคับให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการออกเป็น 
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และ
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 รวม
ถึงกฎกระทรวงเกี่ยวกับอาคารควบคุม 
  มาตรการของภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และ
บังคับ ให้สาขาอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จนัก กล่าวคือสาขาอุตสาหกรรมยังคงเป็นสาขา
ที่ใช้พลังงานสูงท่ีสุด และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้น การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่จะน�ามากระตุ้นให้
เกิดการลดการใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมจึงมีความ
ส�าคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยในระยะ
ยาว
  จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการเลือกใช้หลอด
แอลอีดีของนักวิชาการในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่าหล
อดแอลอีดีมีคุณสมบัติเหนือกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ ใน
หลายๆ ด้าน เช่น สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 30-
85 เมื่อเทียบกับหลอดไฟประเภทอื่น มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่า 50,000 – 100,000 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน
หลอดแอลอีดียังมีราคาค่อนข้างสูง โดยมีราคาสูงกว่า
หลอดไฟประเภทอื่นประมาณ   2-7 เท่า จากผลการศึกษา
ในประเทศญี่ปุ่น พบว่าการเปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอด
แอลอดีีจะมรีะยะเวลาคนืทุนภายใน 1 ปี 5 เดอืน (Suehiro 
& Shibata, 2011) ดังนั้น การประหยัดพลังงานจากการ
เปลี่ยนประเภทหลอดไฟจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีรัฐบาล
ไทยให้ความส�าคัญ ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลมี “โครงการ
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  3. ความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐและ
การบังคับใช้ ความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าในการประหยัด
พลังงาน และส่วนประสมทางการตลาด

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  โรงงานควบคมุ  ตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ. 2540  ได้ก�าหนดให้โรงงานที่มีลักษณะเป็น
โรงงานเดียว หรือหลายโรงงานภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่
ได้รับอนมุตัจิากผูจ้�าหน่ายไฟฟ้าให้ใช้เครือ่งวดัไฟฟ้า (มิเตอร์) 
ตวัเดยีวกันหรือหลายตวัรวมกนัมขีนาดตัง้แต่ 1,000 กโิลวตัต์
ขึ้นไป หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,175 
กโิลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไป หรอืมปีรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ความร้อนจากไอน�้าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่าง
หนึ่งรวมกันในรอบ 1 ปี เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ 20 
ล้านเมกะจูลขึ้นไป
  อาคารควบคมุ ตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 ได้ก�าหนด ให้อาคารที่มีลักษณะเป็น
อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังเลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับ
อนมุตัจิากผูจ้�าหน่ายไฟฟ้าให้ใช้เครือ่งวัดไฟฟ้า (มเิตอร์) ตวั 
เดียวกันหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์
ขึ้นไป หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโล
โวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ความร้อนจากไอน�้าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่าง
หนึ่งรวมกันในรอบ 1 ปี เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ 1 
ล้านเมกะจูลขึ้นไป
  พระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับได้ก�าหนดให้โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องด�าเนินการอนุรักษ์
พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดการ
พลังงานที่ก�าหนดในกฎกระทรวง พร้อมทั้งส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี  โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้ตรวจสอบพลังงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
  การตดัสนิใจเลอืกใช้หลอดแอลอดี ี(decision, DCIS) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การที่ผู้บริหารหรือฝ่ายจัด
ซื้อของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตัดสินใจเลือกใช้
หลอดแอลอีดีในโรงงานและอาคารควบคุม ซึ่งในกรณีนี้ผู้
บริหารหรือฝ่ายจัดซื้อจัดเป็นตัวแทนผู้ซื้อที่อยู่ในรูปของ

หน่วยงาน (organizational consumer) ที่ต้องค�านึงถึง
ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการด�าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsi-
bility: CSR) ควบคู่กันไปด้วย 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงาน 
(effectiveness of reducing energy consumption, 
EREC) หมายถึง ผลของการเลือกใช้หลอดแอลอีดีที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงาน ทั้งใน
ทางตรงจากการลดพลังงานในการสร้างแสงสว่าง และทาง
อ้อม Leelakulthanit (2014) ระบุว่าหลอดแอลอีดีมี
คุณสมบัติในการลดการใช้พลังงานได้สูงกว่าหลอดไฟ
ประเภทอื่น ซึ่งผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า หลอดแอลอี
ดีถูกน�าไปใช้ผลิตแสงสว่าง โดยมีการสูญเสียพลังงานไปใน
รูปแบบอื่นเพียงร้อยละ 20 จึงสามารถลดการใช้พลังงาน
ได้ดีกว่าหลอดไฟประเภทอื่น
  ผลตอบแทนแก่เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (beneficial for business owner, BFBO) หมายถงึ
ผลตอบแทนท้ังในด้านการเงนิและด้านอืน่ๆ ทีเ่จ้าของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมจะได้รับจากการเปล่ียนจาก
หลอดไฟประเภทอื่น มาใช้หลอดแอลอีดี ประโยชน์ของ
การใช้หลอดแอลอีดีในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังน้ี 
(1) ไม่มีการปล่อยแสง UV หรือ Ultra Violet  (2) หลอด
แอลอีดีปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟประเภทอื่น (3) 
หลอดแอลอีดีทนต่อการส่ันสะเทือน ส่งผลต่ออายุการใช้ 
(4) แสงจากหลอดแอลอีดีไม่กระพริบ ซึ่งการกระพริบของ
แสงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ 
  ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ (national benefits, 
NABE) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับจาก
การเลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การ
เลือกใช้หลอดแอลอีดียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่มสีารปรอทและสารตะก่ัว 
สามารถน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ลด
การเกิดแก๊สเรือนกระจก และก๊าซพิษได้ (ecolight.in.th, 
2015)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอด
แอลอีดี
  นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ (policy & en-
forcement, POEN) กระทรวงพลงังานได้จดัท�าแผนอนรุกัษ์
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พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : 
EEP 2015) ซ่ึงได้ก�าหนดกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนแผนอนรุกัษ์
พลังงาน รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการ
บังคับ (2) มาตรการส่งเสริม และ (-) มาตรการสนับสนุน 
(กระทรวงพลังงาน, 2558) นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐและ
การบังคับใช้เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงาน 
ออทแมน (Ottman, 2011) ได้ยกกรณีตัวอย่างของ
สหรัฐอเมรกิา โดยนโยบายของประธานาธบิดบีารัค โอบามา 
ตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดี ส่งผลให้เกิดความตระหนัก
รู้ถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานในรัฐบาลท้องถิ่นและ
ประชาชน โดยในปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา ได้จัดให้มีนโยบายการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
(Stimulus Packages) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การลงทุนกว่า 
30,000 ล้านเหรียญ เพื่ออุดหนุนโครงการอนุรักษพลังงาน 
เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ถ่านหิน เป็นตน 
โดยเฉพาะโครงการเทิร์นรถเก่า แลกซื้อรถใหม่ (Cash for 
Clunkers) ที่ได้ผลมากในการดึงดูดใจประชาชนให้เปลี่ยน
จากรถเก่าที่ใช้พลังงานมากและก่อมลพิษ ไปใช้รถใหม่ที่ดี
กว่าและใช้พลังงานน้อยกว่า รวมถึงโครงการอื่นๆ อีกมาก 
มายทีมุ่ง่เน้นการอนรุกัษ์พลงังาน ซ่ึงส่งผลให้รฐับาลท้องถิน่
เห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดการ
ใช้พลังงาน โดยการส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาตนเองไปสู่
เมอืงยัง่ยนื (Sustainable Cities) รวมทัง้ส่งผลให้ประชาชน
เห็นความส�าคัญของการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ง
แวดล้อม โดยการเลือกใช้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Product) 
  ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน  
(awareness on conservative energy, AWCE) หมายถงึ
การมีความเห็นหรือคล้อยตามว่าพลังงานเป็นทรัพยากรที่
มอียูอ่ย่างจ�ากดัและเป็นทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์สงู  จงึจ�าเป็น
ต้องมกีารประหยดัพลงังาน (บ�ารงุ บญุผดงุ, ไพบลูย์ แจ่มพงษ์ 
และสุรมน ไทยเกษม, 2560; พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ  
สุรมน ไทยเกษม, 2560) ในการศึกษาปัจจัยของความ
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงานที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมในการเลอืกใช้หลอดแอลอดีี ประกอบด้วย วสิยัทศัน์
ในการประหยัดพลังงาน จิตส�านึกในการเลือกใช้เทคโนโลยี 
และการสร้างภาพลักษณ์ในการประหยัดพลังงาน 

  ส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะการส่งเสริม
การขาย เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน ดังเห็นได้จาก
โครงการ“รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้”  ในปี พ.ศ. 2539 ที่
สามารถรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนไทยใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพปรับลดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรส้ิน
เปลอืงลง โดยผ่านแคมเปญภาพยนต์โฆษณา เช่น ภาพยนตร์
โฆษณาชุด อาเม้ง ป.ปลา, ชุดทางเดียวกันไปด้วยกันโดย
ป๋าเทพ โพธิ์งาม, ชุดแหล่หาร 2 ของโน้ส-อุดม แต้พานิช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุด อาเม้ง ป.ปลา ที่ท�าให้คนไทยท่องจ�า
อาขยาน “ป.ปลา นั้นหายาก ต้องล�าบากออกเรือไป ขนส่ง
จากแดนไกล ใช้น�้าแข็ง เปลืองน�้ามัน แช่เย็นต้องเสียไฟ  
หุงต้มไซร้แก๊สทั้งนั้น พลังงานต้องหมดกัน โอ้ลูกหลานจ�า
จงดี” ติดปากกันจนมาถึงทุกวันนี้ (ส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2560)
  ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix, MMIX) 
หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากการด�าเนินการทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สถาบันให้การ
รบัรองนกัการตลาด (The Charter Institute of Marketing : 
CIM, 2004) ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาดว่า 
เป็นการผสมผสานของเทคนิคทางการตลาดส�าหรับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ให้ความหมาย
ของส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้และสามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และคอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler 
& Armstrong, 2006) แบ่งส่วนประสมทางการตลาดแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ที่เรียกกันว่า “4P’s” ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การจัดจ�าหน่าย 
(place) และการส่งเสริมการขาย (promotion) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนอกจากนี้ 
เบรสซิงตันและเพทติท (Brassington & Pettitt, 2003) 
กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าว เป็น
ปัจจัยควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกซื้อหลอดแอลอีดีซ่ึงเป็นสินค้า
ประหยัดพลังงาน จ�าเป็นต้องมีการศึกษาอิทธิพล ของส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
  ความพึงพอใจ (satisfaction, SATI) หมายถึง 
ทศันคตหิรอืความรูส้กึในทางบวกของผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏิบัติ



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562   Journal of the Association of Researchers   Vol.24 No.1 Januray - April 2019218

งานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ได้รับจากการ
เลือกใช้หลอดแอลอีดีแทนหลอดไฟประเภทอื่น จากบท
สัมภาษณ์ของนายสันติ ศรีชวาลา กรรมการผู้จัดการบริษัท 
ธิ๊งค์ไลท์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่น�าเข้าหลอดไฟแอล
อดี ี ThinkLite แบรนด์ดงัจากสหรฐัอเมรกิา (สนัต ิ ศรชีวาลา, 
2560) ระบุว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยู ่
จ�านวนมาก ซึ่งเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มีความต้องการใน
การประหยดัพลังงานไฟฟ้า ซึง่ปัจจบัุนมโีรงงานอตุสาหกรรม
เพียงร้อยละ 30 ที่เปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดี สาเหตุส่วน
หนึ่งผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดีที่มีอยู ่ในตลาดส่วนใหญ่
เหมาะสมกับตลาดกลางของผู้บริโภคทั่วไปท่ีซื้อไปใช้ใน
บ้าน แต่ไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่มีระยะการใช้งาน
มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน นายสันติ ศรีชวาลา จึงได้น�า   
หลอดแอลอีดีของ ThinkLite ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา น�าเข้ามาตีตลาดใน
ประเทศไทย ซึ่งจะตอบโจทย์การใช้งานของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีการรับประกันสินค้าต่อเนื่อง 5 ปี ใน
ขณะที่หลอดแอลอีดีทั่วไปรับประกันอยู่เพียง 1-3 ปี และ
รับประกันแสงลดลงเพียงร้อยละ 5 ในขณะที่หลอดแอลอีดี
ทั่วไปแสงจะลดลงประมาณร้อยละ 30 จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้หลอดแอลอีดี
ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 
(satisfaction) ในด้านคุณสมบัติของหลอดแอลอีดี ราคา 
บริการ ฯลฯ ที่จะต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
โรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าแต่ละราย
  นักวิจัยหลายท่าน เช่น ฮอยเออร์ และแมคนีส 
(Hoyer & Maclnnis, 2001) คอตเลอร์และเคลเลอร์ 
(Kotler & Keller, 2009) พบว่า ความพึงพอใจ (satisfac-
tion, SATI) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สินค้าหรือบริการ โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับ
ประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ 
เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

ขอบเขตของการวิจัย
  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยท�าการศึกษาการตัดสิน
เปลี่ยนจากหลอดไฟประเภทเดิมมาเป็นหลอดแอลอีดีของ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมุ่งเน้นการศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการตัดสินใจเลอกใช้หลอด
แอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
  ขอบเขตด้านประชากร: ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเฉพาะ
ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัใกล้เคยีง (ชลบุรี 
ปทมุธาน ี สมุทรสาคร สมทุรปราการ และพระนครศรอียธุยา) 
รวม 400 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงงานควบคุมจ�านวน 261 
แห่ง และอาคารควบคุม จ�านวน 139 แห่ง ซึ่งจะท�าการ
ส�ารวจจากทั้งผู้บริหารหรือผู้ท�าหน้าท่ีจัดซ้ือของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม 
  ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา: ศึกษาเฉพาะในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย 
ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และ
พระนครศรีอยุธยา
  ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  ประชากรเป้าหมาย คือ หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และ
กรรมการผู้จัดการ จากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดใกล้เคียง  
ประกอบด้วย ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
และพระนครศรีอยุธยา  มีโรงงานควบคุม 2,895 แห่ง และ
อาคารควบคุม 1,535 แห่ง รวม 4,430 แห่ง โดยผู้วิจัยได้
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 20 เท่าของตัวแปร
ประจักษ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 320 ราย อย่างไรก็ตาม 
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส�าหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
แบบจ�าลองสมการโครงสร้างควรมี 400 ตัวอย่างขึ้นไป 
(Savalei & Bentler, 2005)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่าง 
400 รายท�า การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ขั้นแรกสุ่มแบบชั้นภูมิโดยแบ่งโรงงานควบคุมออกเป็น
จังหวัดต่างๆ จากนั้นหาสัดส่วนแต่ละพื้นที่ เมื่อได้ขนาด
ตัวอย่างของแต่ละพื้นที่จึงท�าการสุ่มแบบเป็นระบบ 
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วิสัยทัศน์ในการ 
ประหยัดพลังงาน 

(ENSV) 

จิตสํานึกในการ 
เลือกใช้เทคโนโลยี 

(ECW) 

การสร้าง 
ภาพลักษณ์ในการ 
ประหยัดพลังงาน 

(IMAG) 

ผลิตภัณฑ์ 
(PROD) 

ราคา (PRIC) 

การจัดจําหน่าย 
(PRAC) 

การส่งเสริม 
การขาย (PROM) 

 

 

มาตรการบังคับ มาตรการส่งเสริม มาตรการสนับสนุน 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ในการลดใช้การใช้ 

ผลตอบแทนแก่ 
เจ้าของโรงงาน

ควบคุม ละอาคาร
ควบคุม (BFBO)

ผลประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ (NABE) 

คุณสมบัติของ
หลอด แอลอีดี 

(LEDA)

บริการของ 
การขาย (SERV) 

ความเช่ือมั่นต่อ
บริษัทผู้ผลิต 

(CLOV) 

ส่วนประสมทางการตลาด  
(MMIX) 

 
ความพึงพอใจ (SATI) 

 การตัดสินใจเลือกใช
หลอดแอลอีดี (DCIS) 

 นโยบายภาครัฐและการ
บังคับใช้ (POEN) 

 ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการ 
ประหยัดพลังงาน (AWCE) 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตำรำง 1 การสุ่มตัวอย่าง
 
  รำยกำร กรุงเทพ ชลบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร รวม

 ประชากรเป้าหมาย (แห่ง)
 โรงงานควบคุม 371 619 306 359 806 434 2,895
 อาคารควบคุม 1,113 184 106 34 84 14 1,535
 รวม  1,484 803 412 393 890 448 4,430
 กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร (แห่ง)
 โรงงานควบคุม 33 56 28 32 73 39 261
 อาคารควบคุม 100 17 10 3 8 1 139
 รวม  133 73 38 35 81 40 400

ที่มำ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2560)

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผ่าน
การตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (content validi-
ty) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย การวัด และด้านพลังงาน 
มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกรายการข้อค�าถาม ความเชื่อถือ
ได้ของมาตรวัด พบว่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้  (Cron-
bach’s alpha) ของมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ในการ

วิจัย มีค่าระหว่าง .713 - .953 กล่าวได้ว่ามาตรวัดมีความ
น่าเชื่อถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยารแจกแบบสอบถาม 
ในช่วงกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 
modeling, SEM) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
  1. การตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีขึ้นอยู ่กับ 
นโยบายภาครัฐและการบงัคบัใช้ ความตระหนกัรู้ถงึคณุค่าใน
การประหยดัพลงังาน ส่วนประสมทางการตลาด และความ
พงึพอใจ สามารถ สามารถเขยีนเป็นสมการโครงสร้าง ดงัน้ี

DCIS = -0.179*POEN + 0.659*AWCE -.253*MMIX + 0.641*SATI, R2 = 0.855

 (0.187)  (0.427) (0.199) (.244)

 -1.307 2.447 -1.787 2.680

  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้หลอด
แอลอีดีขึ้นอยู่กับ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัด
พลังงาน และความพึงพอใจ
  2. ความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าในการประหยัด
พลังงาน ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ และ
ส่วนประสมทางการตลาด สามารถเขียนเป็นสมการ
โครงสร้าง ดังนี้
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2. ความตระหนักรูถึงคุณคาในการประหยัดพลังงาน ข้ึนอยูกับ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช 
และสวนประสมทางการตลาด สามารถเขียนเปนสมการโครงสราง ดังนี้ 

AWCE = 0.478*POEN + 0.539*MMIX, R2 = 0.790 
     (0.061)             (0.065)                

                   6.767               7.278                        
 ผลจากการวิเคราะห พบวา ความตระหนักรูถึงคุณคาในการประหยัดพลังงาน ข้ึนอยูกับ นโยบาย
ภาครัฐและการบังคับใช และสวนประสมทางการตลาด 
 3. ความพึงพอใจ ข้ึนอยูกับ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช ความตระหนักรูถึงคุณคาในการ
ประหยัดพลังงาน และสวนประสมทางการตลาด สามารถเขียนเปนสมการโครงสราง ดังนี้     
 SATI = -0.256*POEN + 0.606*AWCE + 0.554*MMIX, R2= 0.884 
 (0.136)  (0.275)  (.147)   
 -2.521  3.417 5.176              

ผลการวิเคราะห พบวา ความพึงพอใจ ข้ึนอยูกับ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช ความตระหนัก
รูถึงคุณคาในการประหยัดพลังงาน และสวนประสมทางการตลาด 

 
ภาพ 2 แบบจําลองการตัดสินใจเลือกใชหลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 
 

AWCE = 0.478*POEN + 0.539*MMIX, R2 = 0.790

 (0.061) (0.065)               

 6.767 7.278  
                     
  ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าในการประหยัดพลังงาน ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐ
และการบังคับใช้ และส่วนประสมทางการตลาด
 3. ความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐและการ
บังคับใช้ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน 
และส่วนประสมทางการตลาด สามารถเขียนเป็นสมการ
โครงสร้าง ดังนี้    
SATI = -0.256*POEN + 0.606*AWCE + 0.554*MMIX, R2= 0.884

 (0.136)  (0.275)  (.147)  

 -2.521  3.417 5.176            
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับ 
นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ในการประหยัดพลังงาน และส่วนประสมทางการตลาด

ภำพ 2 แบบจ�าลองการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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ตำรำง 2 ดัชนีการเข้าได้ดีกับข้อมูล

 ตัวชี้วัด เกณฑ์ของกำรเข้ำได้ดีกับข้อมูล แบบจ�ำลอง

 Chi-square/df น้อยกว่า 2.00 1.950
 RMSEA น้อยกว่า 0.08 0.049
 RMR เท่ากับหรือต�่ากว่า 0.05 0.023
 GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 0.959
 CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 0.983
 AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 0.922
 PGFI มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 0.501

  จากตารางที่ 3 พบว่า ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าใน
การประหยัดพลังงานมีอิทธิพลโดยรวมต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
มากที่สุด รองลงมา คือ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึง
พอใจ และนโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ ตามล�าดับ แต่
เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พบว่า ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงานมี

  จากตาราง 2 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ภายหลัง
ปรับปรุงแบบจ�าลอง เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า ตัวชี้
วัดการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุกตัวผ่านเกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดี
กับข้อมูล หมายความว่าข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจ�าลอง
เข้ากันได้ดี (good fit) ผู้วิจัยจึงน�าผลการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างมาเสนอค่าอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม และ
ผลรวมของตัวแปรแฝงทุกตัว เพื่อแสดงอิทธิพลของปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อความส�าเร็จของผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 2

ตำรำง 3 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีในโรงงาน
    ควบคุมและอาคารควบคุม

     อิทธิพลของตัวแปร  ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผล
   ทำงตรง ทำงอ้อม ผลรวม

 นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ - 0.157 0.157
 ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน 0.659 0.388 1.047
 ส่วนประสมทางการตลาด - 0.665 0.665
 ความพึงพอใจ 0.641 - 0.641

อิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความพงึพอใจ ขณะทีส่่วนประสมทางการตลาด ไม่มอีทิธพิล
ทางตรง แต่มอีทิธิพลทางอ้อมต่อการตัดสนิใจเลือกใช้หลอด
แอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
  จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่พบว่า การ
ตดัสนิใจเลอืกใช้หลอดแอลอดีขีึน้อยูก่บั ความตระหนกัรู้ถงึ
คณุค่าในการประหยดัพลังงาน และความพึงพอใจ สอดคล้อง
กบัการสร้างจติส�านกึในการตระหนกัรูถ้งึคณุค่าของพลังงาน

ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2559) ที่เสนอว่าหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานที่จะส่งผลต่อ
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย ให้สามารถเกิด
ความเข้าใจทางเลือกต่างๆ มองเห็นข้อดีข้อเสีย และความ
คุ้มค่าในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้เกิดจิตส�านึกและทัศนคติในการประหยัดพลังงาน 
ขณะที่ ด้านความพึงพอใจก้พบว่า ฮอยเออร์ และแมคนีส 
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(Hoyer & Maclnnis, 2001) คอตเลอร์และเคลเลอร์ 
(Kotler & Keller, 2009) พบว่า ความพึงพอใจ (satisfac-
tion, SATI) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สินค้าหรือบริการ โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับ
ประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ 
เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
  จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่พบว่า ความ
ตระหนกัรู้ถงึคณุค่าในการประหยดัพลงังาน ขึน้อยูกั่บนโยบาย
ภาครัฐและการบังคับใช้ และส่วนประสมทางการตลาด 
อธบิายได้ว่า จากการด�าเนนินโยบายภาครฐัด้านการอนรุกัษ์
พลังงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนกระทั่ง
มีการประกาศพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีท้ังมาตรการบังคับ 
มาตรการส่งเสริม และมาตรการสนับสนุน การด�าเนิน
มาตรการของรัฐอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันส่งผลให้เกิด
ความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน เช่น 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงาน
ประยุกต์ส�าหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู ้ 
(energy literacy) ให้ประชาชนชาวไทยรู้ถึงความส�าคัญ
ของพลังงานในชีวิตประจ�าวัน และพัฒนาเป็นบุคคลที่มี
ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (กระทรวงพลังงาน, 2559)
  ขณะที่ส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการประหยัดพลังงาน ดังเห็น
ได้จากโครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” ในปี พ.ศ. 
2539 ที่สามารถรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนไทยใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพปรับลดพฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลืองลง โดยผ่านแคมเปญภาพยนต์โฆษณา 
(ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560)
   จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่พบว่า ความ
พึงพอใจ ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐและการบังคับใช้ ความ
ตระหนกัรู้ถงึคณุค่าในการประหยดัพลงังาน และส่วนประสม
ทางการตลาด เนื่องจากการด�าเนินนโยบายภาครัฐด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งมาตรการบังคับ มาตรการ
ส่งเสริม และมาตรการสนับสนุน ส่งผลให้ภาคประชาชน

และภาคเอกชนเกิดความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงานมากยิ่งขึ้น ในรัฐบาลปัจจุบัน พล.อ. ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี ได้มอบหมายในกระทรวงพลังงาน
ก�าหนดนโยบายเพื่อส ่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) ที่ตั้งเป้าหมายให้ลด
ระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงเหลือร้อยละ 25 พร้อม
ส่งเสริมอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะหลอด
แอลออีดี ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส�าคัญที่ภาครัฐสนับสนุนให้
หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และประชาชน ตัดสินใจเปลี่ยน
มาใช้หลอดแอลอีดีทดแทนหลอดไฟประเภทอื่นมากยิ่งขึ้น 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) การด�าเนิน
นโยบายภาครัฐดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประชาชนเห็นความ
ส�าคัญของการอนุรักษ ์พลังงานและเกิดค ่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน และก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการเลือกใช้หลอดแอลอีดีซึ่งสามารถประหยัด
พลังงานได้ถึงร้อยละ 56.5 เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (สุทธิศักดิ์ เต็มเกษมสุข, 2555)
  ฮอยเออร์ และแมคนีส (Hoyer & Maclnnis, 
2001) และคอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 
2009) พบว่าความพึงพอใจขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือคุณค่า
ที่รับรู้ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ เมื่อเทียบกับสิ่งที่
ลูกค้าคาดหวัง ดังนั้น หลอดแอลอีดีซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมีอายุการใช้งาน
ยาวนานจึงสามารถลดขยะมีพิษที่เกิดจาการเปลี่ยนหลอด
ไฟได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น หากผู้บริหารโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมมีความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าในการ
ประหยัดพลังงาน ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์หรอืคณุค่าทีร่บัรูไ้ด้จากการเลอืกใช้หลอดแอลอีดี 
นอกจากนี้ หลอดแอลอีดีส่วนใหญ่ที่มีอยู ่ในตลาดของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นหลอดแอลอีดีประเภทที่
เหมาะสมกับผู้บรโิภคทัว่ไปทีซ่ือ้ไปใช้ในบ้าน แต่ไม่ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมที่มีระยะการใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง
ต่อวัน จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรม
เพียงร้อยละ 30 ที่เปล่ียนมาใช้หลอดแอลอีดี (สันติ   
ศรีชวาลา, 2560) ดังน้ัน ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การจัดจ�าหน่าย และ
การส่งเสริมการขาย จงึเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะต้องมอีนิโนเวช่ัน
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ใหม่เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการและการใช้งานของ
โรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ
หรือประทับใจต่อประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการ
เลือกใช้หลอดแอลอีดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1.  ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าใน
การประหยัดพลังงาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หล
อดแอลอีดีในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมากที่สุด 
ดังนั้น ผู้บริหารในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมี
วสิยัทัศน์ จติส�านึกในการเลอืกใช้เทคโนโลยใีนการประหยดั
พลังงาน โดยให้ความรู้บุคลากรในโรงงาน/อาคาร ให้เกิด
การประหยัดพลังงาน
  2. ภาครฐัต้องประชาสมัพนัธ์ ให้ความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัการประหยดัพลงังานแก่ผูบ้รหิารในโรงงานควบคมุ
และอาคารควบคุม
  3. ผู้ผลิตหลอดแอลอีดี ต้องผลิตหลอดแอลอีดีที่มี
คุณภาพ เช่น มีอายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีที่ยาวนาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีราคาของหลอดแอลอีดีเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
  1. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการและการ
ออกแบบอาคารในด้านพลังงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การประหยัดพลังงานขององค์กร ท�าให้ทราบถึงแนวทาง
การออกแบบอาคาร และส่ิงปลูกสร้างท่ีเหมาะสมในการ
ประหยัดพลงังาน เพือ่น�าไปปรบัปรุงมาตรการ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้หลอดแอลอีดีในอาคารของหน่วยงานของ
รฐั เพือ่น�ามาเปรยีบเทียบกบัโรงงานและอาคารควบคมุ และ
น�าผลลัพธ์ที่ได้นั้นไปพัฒนามาตรการด้านพลังงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. ผู้วิจัยควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
และเลอืกใช้หลอดแอลอดีขีองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
โดยการขยายขอบเขตการสัมภาษณ์ไปยังประชาชน ทั้งผู้
ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลอดแอลอีดี และบุคคลทั่วไปที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ที่
เกีย่วข้องได้ทราบถงึทศันคตขิองประชาชนท่ีมีต่อการยอมรบั
และเลือกใช้หลอดแอลอีดี และน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผน
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในครัวเรือนต่อไปในอนาคต
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