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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี (LED)
ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ดวงพร หงษ์สวัสดิ1*์ สุวรรธนา เทพจิต2 และ สมพร สิริสําราญนุกุล3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี (LED) ของ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ใช้แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.91 จากการสํารวจตัวอย่างมากกว่า 400 แห่ง ผ่านการตรวจสอบและประมวลผลทางสถิติอย่างละเอียด
สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ มี
ค่าเท่ากับ 0.75 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านการบริหารและการขับเคลื่อนทางสังคมมีผลต่อการยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 75 โดยที่ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีมีผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด (  = 0.344) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านแนวทางการสนับสนุนจากผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง (  = 0.258) ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม (  = 0.216) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงาน (  = 0.167) และปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของหลอดแอลอีดี (  = 0.153)
ตามลําดับ
คําสําคัญ: หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี, การยอมรับ, อุตสาหกรรมอาหาร
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Factors Affecting the Adoption of Energy-Saving LED Lamps
of Business Firms in the Food Industry
Duangporn Hongsawat1* Suwattana Thepchit2 and Somporn Sirisumrannukul3
Abstract
This research aims to study the factors affecting the adoption of energy-saving LED lamps of
business firms in the food industry. The quantitative survey research method was used in this
study. The data were collected from a simple random sampling-based survey using a developed
questionnaire that contains a series of closed ended questions with a 5-rating scale. The reliability
of the questionnaire was found to be 0.91. All data from the survey conducted over 400 firms were
thoroughly examined and statistically processed to obtain percentage, mean ( X ), standard deviation
(S.D), correlation coefficient (R), multiple regression analysis and content analysis. The research results
revealed that the forecast coefficient (R2) was as high as 0.75, indicating factors for the adoption ranked
in descending order, were adopption of useful information toward decision making (  = 0.344),
supporting guideline from the extent of change agents promotion support (  = 0.258), social mobility
(  = 0.216), encouragement for the participation in energy efficiency (  = 0.167) and perceived
attributes of innovation (  = 0.153).
Keywords: Energy-saving Lamps LED, Adoption, Food Industry
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1. บทนํา
จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้จากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมในปี
2557ซึ่งอยู่ที่ระดับ 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ร้อยละ 2.60 ทั้งนี้สัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44 เป็นการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม [1] ภาครัฐจึงได้พยายาม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังจัด
ให้มีโครงการนําร่องจํานวนมาก อาทิ โครงการอุตสาหกรรม
ประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นการลดใช้
พลังงานในระบบแสงสว่างของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
การเปลี่ ยนมาใช้ หลอดประหยั ดพลั งงานชนิ ดแอลอี ดี
(Light Emitting Diode : LED) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ใช้พลังงานน้อยกว่า แต่ให้ความเข้มแสงสว่างเท่าเดิม [2]
ถึงแม้การรณรงค์เรื่องหลอดประหยัดพลังงานชนิด
แอลอีดีจะผ่านมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่นวัตกรรม
ดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผู้ประกอบการ
บางส่วนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคย จึงต้องมีการกระตุ้นให้เกิด
การยอมรับและเลือกใช้นวัตกรรม ซึ่งจําเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายด้านเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
ทั้งนี้อุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ศักยภาพที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร ทําให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารใน
ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่สําคัญ
ในตลาดโลก [3] ดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดการลดใช้
พลั งงานไฟฟ้ าในอุ ตสาหกรรมอาหาร นอกจากจะทํ า
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ
แล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวอันจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงนํามาสู่ประเด็นการศึกษาในงานวิจัย
ที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์
ในการดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
(Energy Conservation) ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการ
บริหาร ธุรกิจแบบใหม่ที่มุ่งหวังในการลดต้นทุนการผลิต
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เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการ เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่
(New Economy) อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ หลอด
ประหยั ดพลั งงานชนิดแอลอีดี ของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การบนพื้ น ฐานของ
ทฤษฏีและแนวคิดของ Rogers [4] เรื่องการแพร่กระจาย
และการยอมรับนวัตกรรม
3.1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
2559 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
3.1.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 105,631 แห่ง
[5] กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% [6] ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 400 แห่ง และใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงาน
วิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการยอมรั บนวั ตกรรม และหลอด
ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
3.2.2 นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์มากําหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงในรูปที่ 1

3/19/62 BE 1:44 PM

134

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
3.2.3 สร้ า งแบบสอบถามปลายปิ ด ชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยทําการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient of Cronbach)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
3.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานกับ
สถานประกอบการในอุ ตสาหกรรมอาหารทั่ วประเทศ
จํานวน 500 แห่ง ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้นจํานวน
400 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80
3.2.5 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องคํ า ตอบ
และนํ า ข้ อ มู ล ป้ อ นเข้ า โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS
(Statistical Package of Social Science) เพื่อวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ตามหลั ก การทางสถิ ติ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : R) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน
เฉลี่ยค่าความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนดังนี้ [7]
1.00 – 1.80 แปลความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 แปลความว่า เห็นด้วยน้อย
2.61 – 3.40 แปลความว่า เห็นด้วยปานกลาง
3.41 – 4.20 แปลความว่า เห็นด้วยมาก
4.21 – 5.00 แปลความว่า เห็นด้วยมากที่สุด
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการบริหาร
ของสถานประกอบการที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ห ลอด
ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี พบว่า ในภาพรวม กลุ่ม
ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การบริ ห ารของสถาน
ประกอบการมีผลต่อการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.37, S.D. =
0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
( X = 4.28, S.D. = 0.55) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน ( X = 4.58, S.D. = 0.69) และ
การรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ( X =
4.25, S.D. = 0.56) มีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการบริหาร
ของสถานประกอบการ
(n = 400)
การบริหารของสถาน
ประกอบการ
การรับรู้คุณประโยชน์ (X1)
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (X2)
การรับรู้ข่าวสาร (X3)
ภาพรวม

X

S.D.

แปลผล

4.28
4.58
4.25
4.37

0.55
0.69
0.56
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.2 ผลการวิเคราะห์ความสําคัญของการขับเคลื่อน
ทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการ พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการขับเคลื่อนทางสังคม
มีผลต่อการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.63) ในขณะที่การ
สนับสนุนจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.59) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสําคัญของการขับเคลื่อน
ทางสังคม
(n = 400)
การขับเคลื่อนทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)
การสนับสนุนจากผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง (X5)
ภาพรวม

3.98
4.23

S.D. แปลผล
0.63
มาก
0.59 มากที่สุด

4.10

0.51

X

มาก
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4.3 ผลการวิเคราะห์ก ารยอมรับหลอดประหยั ด
พลั ง งานชนิ ด แอลอี ดี ข องสถานประกอบการ พบว่ า
ในภาพรวมมี ก ารยอมรั บ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =
4.28, S.D. = 0.49) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดี
(n = 400)
การยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดี
1. การติดตั้ง ใช้งาน และบํารุง
รักษาไม่ยงุ่ ยาก
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ส่องสว่างได้
3. ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากยิง่ ขึน้
4. มีความสนใจที่จะใช้งาน
5. เป็นเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพ
และเชื่อถือได้
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน
7. การได้ทดลองใช้จะช่วยให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึน้
8. มีความตั้งใจที่จะทดลองใช้งาน
9. มีความต้องการที่จะใช้งาน
10. จะแนะนําคนรู้จักให้ใช้งาน
ภาพรวม

X

S.D.

แปลผล

4.52

0.69

มากที่สุด

4.55

0.65

มากที่สุด

4.14

0.71

มาก

4.11

0.62

มาก

4.19

0.65

มาก

4.24

0.72

มากที่สุด

4.33

0.64

มากที่สุด

4.31
4.26
4.14
4.28

0.65
0.62
0.64
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient : R) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่ศึกษาจะต้องไม่สูงกว่า 0.80 [8] ผลการวิเคราะห์
พบว่ า สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรมี ค่ าอยู่
ระหว่าง 0.28 – 0.57 ซึ่งไม่สูงกว่า 0.80 จึงไม่เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัวมีความเป็นอิสระแยกจาก
กัน จึงเหมาะสมที่จะนําตัวแปรมาวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
(n = 400)
Intercorrelation
X1 Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
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X1
1

X2

X3

X4

X5

.499**

.572**

.352**

.479**

.000

.000

.000

.000
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
(ต่อ)
(n = 400)
Intercorrelation
X2 Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
X3 Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
X4 Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
X5 Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)

X1

.499**

X2
1

.000

X3

X4

X5

.490**

.280**

.449**

.000

.000

.000

1

.367**

.559**

.000

.000

1

.427**

.572**

.490**

.000

.000

.352**

.280**

.367**

.000

.000

.000

.479**

.449**

.559**

.427**

.000

.000

.000

.000

.000
1

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01

4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
พบว่า สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.749
หรือ 0.75 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านการบริหารของ
สถานประกอบการและการขับเคลื่อนทางสังคมมีผลต่อ
การยอมรั บหลอดประหยั ดพลั งงานชนิ ดแอลอี ดี ของ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 75
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 Model Summary
(n = 400)
R

R Square

0.865

0.749

Adjusted
R Square
0.746

Std. Error of
the Estimate
0.24485

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์
การยอมรั บหลอดประหยั ดพลั งงานชนิ ดแอลอี ดี ของ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า การรับรู้
คุ ณ ประโยชน์ การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม การรั บ รู้
ข่าวสาร แรงสนับสนุนทางสังคม และการสนับสนุนจาก
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (n = 400)
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
Std.
B
Beta
t
Sig.
Error
(Constant) 0.328 0.118
2.786 0.006**
X1
0.136 0.029
0.153 4.639 0.000**
X2
0.118 0.022
0.167 5.407 0.000**
0.298 0.030
0.344 10.014 0.000**
X3
X4
0.168 0.022
0.216 7.571 0.000**
X5
0.211 0.027
0.258 7.854 0.000**
หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01

เมื่ อวิ เคราะห์ รายละเอี ยดข้ างต้นจึ งสามารถนํามา
เขียนเป็นสมการพยากรณ์การยอมรับหลอดแอลอีดี (Y)
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เรียงลําดับจากตัว
แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามสูงไปหาต่ํา ได้ดังนี้
4.5.1 สมการพยากรณ์การยอมรับหลอด
ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ในรูปคะแนนดิบ แสดงได้ดงั นี้
Y = 0.328 + 0.298 (X3) + 0.211 (X5) + 0.168 (X4)
+ 0.136 (X1) + 0.118 (X2)
(1)

4.5.2 สมการพยากรณ์ ก ารยอมรั บ หลอด
ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้
Y = 0.328 + 0.344 (X3) + 0.258 (X5) + 0.216 (X4)
(2)
+ 0.167 (X2) + 0.153 (X1)

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน จะเห็นได้ว่า ปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ หลอดประหยั ด พลั ง งานชนิ ด
แอลอีดีของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
มากที่สุด คือ การรับรู้ข่าวสาร รองลงมา ได้แก่ การ
สนับสนุนจากผู้นําการเปลี่ยนแปลง แรงสนับสนุนทาง
สังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการรับรู้คุณประโยชน์
ตามลําดับ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของ
สถานประกอบการอย่ างมี นั ยสํ าคั ญที่ ระดั บ 0.01 ซึ่ ง
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาสกร [9] ที่พบว่า พฤติกรรม
การสื่อสารในด้านข้อมูลที่นํามาใช้ในการตัดสินใจมีผลต่อ
การยอมรั บนวั ตกรรมอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู งของผู้
บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และผลการศึ กษของ
ขวัญชัย [10] เรื่องการยอมรับนวัตกรรมในสังคมไทย
กรณีศึกษาเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ที่พบว่า
ประชากร ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับเครื่องหมายรับรอง
ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และขาด
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวกับเครื่องหมาย
เช่น รูปแบบการรักษาความมั่นคงของข้อมูล กฎระเบียบ
วิธีการจัดการข้อพิพาท และการรับประกันคุณภาพสินค้า
5.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นําการเปลี่ยนแปลง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีพร [11] ที่
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน
ของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) :
กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน (Application
Development Outsourcing) และผลการศึกษาอง
ธันยพร [12] ที่พบว่า การจัดการความรู้ในชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานนั้นมีความเป็นไปได้และมี
แนวโน้มจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย หากแต่ต้องมีการ
ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ ข้ อมู ลและแนะนํ าวิ ธี ใช้ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชํ า นาญและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
5.3 ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ของสถานประกอบการอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอาทิตย์ และภูมิพร [13] ที่
พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard และผลการศึกษาของวรพิน [14] ที่พบว่า การรับรู้
อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและอันเนื่องมาจากบุคคลมีผลต่อ
การยอมรั บนวั ตกรรมหนั งสื ออิ เล็ คทรอนิ คส์ รวมถึ ง
ผลการศึกษาของกุลธัช [15] ที่พบว่า อิทธิพลด้านสังคม
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการยอมรับ
นวัตกรรม

3/19/62 BE 1:44 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

5.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ของสถานประกอบการอย่ างมี นั ยสํ าคั ญที่ ระดั บ 0.01
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา [16] เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับ
การปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการองค์ กร กรณี ศึกษา
บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จํากัด ที่พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรมีความ
สัมพันธ์กับการยอมรับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กรโดยภาพรวมในทิศทางเดียวกัน
5.5 ปั จจั ยด้ านการรั บรู้ คุ ณประโยชน์ เป็ นปั จจั ย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ของสถานประกอบการอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกตุวดี และสุชานุช [17]
ที่พบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ที่เข้ากันได้ และคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อ
การรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh และผล
การศึกษาของพิเชฐ และเจษฎา [18] ที่พบว่า การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้บริการ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาของวิยะดา [19]
ที่พบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะ
ที่ เ ข้ า กั น ได้ คุ ณ ลั ก ษณะสามารถทดลองใช้ ไ ด้ และ
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ และการศึกษาของกัลยาณี
[20] ที่พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและการ
รับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการนํามา
ใช้งาน นอกจากนี้ทัศนคติต่อการนํามาใช้งานยังมีความ
สัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
FMS (Franchise Management System) ของบริษัท
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
6.1.1 ภาครัฐควรใช้กลไกของนโยบายสาธารณะ
หรื อกลไกของภาคประชาสั งคมอื่ น ๆ เพื่ อกระตุ้ นให้
สถานประกอบการเกิดการยอมรับหลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดี
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6.1.2 ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
คุณประโยชน์ของหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
หรื อโครงการที่ เกี่ยวข้ อง และนํ าเสนอผลประโยชน์ ที่
สถานประกอบการจะได้ รั บ จากการเลื อ กใช้ ห ลอด
ประหยั ดพลังงานชนิดแอลอีดี ให้ มากขึ้ น โดยเน้นการ
สื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล อาทิ
พนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานจากภาครั ฐ
การจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับหลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดีโดยวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมถึ ง การให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลขที่ ส ถานประกอบการ
สามารถนํามาใช้ในการเปรียบเทียบและคํานวณระยะ
เวลาคืนทุนได้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของหลอดประหยัดพลังงาน
ชนิ ด แอลอี ดี อั นจะนํ ามาซึ่ ง การยอมรั บและเลื อ กใช้
หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของกิจการนั้น ๆ
6.1.3 ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
หลอดประหยั ด พลั ง งานชนิ ด แอลอี ดี ใ ห้ ส ามารถ
ตอบสนองเงื่ อนไขทางหลั กวิ ศวกรรม การตลาด และ
ความต้องการด้านอื่น ๆ อาทิ งบประมาณ อายุการใช้
งาน และการบํารุงรักษา
6.1.4 การตัดสินใจพัฒนาระบบส่องสว่างของ
สถานประกอบการมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งโดยหลักพฤติกรรมศาสตร์
แล้ว การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ของ
ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เชิงบวกจะสามารถปรับพฤติกรรม
ได้ ง่ า ยกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง
สามารถสรุปได้วา่ การให้ความรู้ และการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีให้กับ
คณะผู้บริหารของสถานประกอบการ โดยหน่วยงานด้าน
การอนุ รั กษ์ พลังงาน ผู้ ผลิ ตหรื อผู้จั ดจํ าหน่ าย ซึ่งอาจ
จัดทําเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด หรือระบบสนับสนุน
อื่ น ๆ จะช่ วยกระตุ้ นให้ เกิ ดการยอมรั บและนํ าหลอด
ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีไปใช้ในสถานประกอบการ
6.1.5 เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น หลอดประหยั ด
พลังงานชนิดแอลอีดียังคงมีราคาสูง ภาครัฐหรือหน่วยงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานควรเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ
กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายให้จัดรายการส่งเสริมการขาย
รวมทั้งควบคุมการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ
หลังการขาย
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6.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะ
ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
6.2.2 ควรจั ดทํ าการศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
การยอมรั บ สิ น ค้ า นวั ต กรรมชนิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ในการนํ านวั ตกรรมต่ าง ๆ เข้ ามาใช้ ในการ
พัฒนาสถานประกอบการ
6.2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
6.2.4 ควรมีการขยายขอบเขตของการศึกษา
ไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ
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