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การรับรู้ ความรับผิดชอบต่ อสั งคม กลยุทธ์ การสื# อสารการตลาด ทีส# ่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื*อ
หลอดไฟ LED ของผู้บริ โภค ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
Perception of Social Responsibility Marketing strategy affecting consumer’s decision process on
LED bulb in Surat Thani province.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ เพือศึกษาการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซือหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และเพือศึกษากลยุทธ์การสื อสารการตลาด
ทีส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เก็บข้อมูลโดยการ
สุ่ มแบบแบ่งชันได้ตวั อย่าง จํานวน 294 คน โดยใช้แบบสอบถามทีมีค่าความเชื อมันทังฉบับเท่ากับ 0.93 ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพนฐานด้
ื
วยการหาค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีการทางสถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ
ผลการวิ จ ัย พบว่า ผลการรั บ รู ้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ
หลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนยั สําคัญที 0.05 ได้แก่ ด้านประกอบธุ รกิจด้วย
ความเป็ นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ส่ วนด้านการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม และด้านการดูแล
รักษาสิ งแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซือหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กล
ยุทธ์การสื อสารการตลาดทีส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสติที 0.05 ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการขาย
โดยพนักงาน ส่ วนด้านการโฆษณา ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ABSTRACT
The purpose of this research were: to study the perception of social responsibility that affect
buying decision process LED bulb of consumer in Surat Thani province. And to study the marketing
communication strategy that affect buying decision process LED bulb of consumers in Surat Thani
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province. Data collection by stratified random sampling samples, the 294 by questionnaire with the
confidence, both of 0.93. Data were analyzed by using mean, standard deviation, multiple regression
analysis.
The results showed that effects of perceived social responsibility that affect buying decision
process LED bulb of consumers in the Surat Thani province, significantly 0.05 include The business with
the fair and responsibility for the consumers. The community and social development and the environment
does not affect the buying decision process LED bulb of consumers in Surat Thani province. Marketing
communication strategy that affect buying decision process LED bulb of consumers in Surat Thani
province. The consciousness that the 0.05 include In public relations, sales promotion and sales
employees, the advertising does not affect the decision process for light bulbs. LED of consumers in Surat
Thani province.
1.บทนํา
สถานการณ์ทีประชากรบนโลกเพิมขึนทุกวัน ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดถูกใช้มากขึนเรื อย ๆ ทําให้
เกิดปั ญหาต่าง ๆ มากมาย การหาพลังงานมาทดแทนหรื อแม้แต่การสร้ างนวัตกรรมใหม่ เพือให้เพียงพอต่อ
การใช้งานของประชากรในโลก จึงเป็ นเหตุให้องค์กรธุ รกิจเริ มตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี ได้มีการทดลองการ
ผลิตพลังงานใหม่ เพือลดปั ญหาภาวะโลกร้อนทีเกิดขึน และการแข่งขันอย่างรุ นแรงในโลกของธุ รกิจ ทําให้
องค์กรธุ รกิจมีการปรับตัวเพือต้องการให้องค์กรประสบความสําเร็ จ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื องตลอดเวลา ซึ ง
สิ งสํา คัญในการปรั บ ตัวและพัฒนาองค์ก รธุ รกิ จให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที เปลี ยนไป องค์ก รธุ รกิ จต้อง
คํานึงถึงเรื องสําคัญคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านจริ ยธรรม และด้าน
สาธารณประโยชน์ รวมถึง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวติ ของทังพนักงานและผูบ้ ริ โภค คุณภาพของสิ นค้า
และบริ การขององค์กรธุ รกิ จเอง ซึ งปั จจัยต่าง ๆ จะทําให้องค์กรประสบผลสําเร็ จและสามารถอยู่รอดใน
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกทีผันผวนตลอดเวลา (สถาบันธุ รกิจเพือสังคม. 2554)
สถิ ติจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยชี ชัดตลาดไฟฟ้ าแสงสว่างในปี พ.ศ. 2554 มี มูลค่า 7
พันล้านบาท โตขึน 4 % จากปี พ.ศ. 2553 โดยตลาด LED นันโดยคิดเป็ น 12% ของตลาดไฟฟ้ าแสงสว่าง
ทังหมด และคาดว่าจะพุงขึนสู งถึง 45-50% ในปี พ.ศ. 2558 ส่ งผลให้ตลาดหลอดไฟแอลอีดีมีแนวโน้มทีจะ
เติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว เนื องจากมีหน่ วยงานภาครัฐหลายภาคส่ วนร่ วมรณรงค์และออกนโยบาย
ให้ใช้ไฟทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม และก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานอย่างสู งสุ ด จากกระแส
รักษ์โลกทีเป็ นทีนิ ยมไปทัวโลก ส่ งผลให้รัฐบาลไทยตังพันธะกิ จทีสอดคล้องกับการการประหยัดพลังงาน
เพือโลกสี เขี ยว โดยหันมาใช้เทคโนโลยีแอลอี ดีแทนการใช้หลอดไฟแบบเดิ ม กระทรวงพลังงานตังเป้ า
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แผนงานทีจะลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 (LED
EXPO THAILAND, 2015)
การสื อสารมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ เพราะการทํา
กิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรธุ รกิจเป็ นการดําเนิ นงานกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและกับ
ชุมชนรอบข้าง ซึ งจะต้องมีการสื อสารทังภายในและภายนอกองค์กร การสื อสารทีดีจะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
การใช้เทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ช่ วยปรับปรุ งคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การ ช่ วยเพิมการตอบสนองลู กค้า
และเพิมนวัตกรรม นอกจากนันการสื อสารยังช่วยเพิมความน่าเชือถือ ส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันได้
ซึ งจะส่ งผลหรื ออิทธิ พลต่อพฤติกรรมทีเกิดขึนตามมา (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์.2553)
อย่างไรก็ตามการแข่งขันทางธุ รกิจทีเข้มข้นและรุ นแรง การสื อสารให้ถึงตัวผูบ้ ริ โภคโดยตรง คือสิ ง
สําคัญ เพราะผูบ้ ริ โภคคือกลุ่มเป้ าหมายทีจะตัดสิ นใจว่าผลประกอบการขององค์กรธุ รกิจจะไปรอดหรื อไม่
สิ นค้าทีผลิ ตออกมาจําหน่าย กระแสการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคดี หรื อไม่ กลยุทธ์การสื อสารการตลาดคือสิ ง
สําคัญในการขับเคลือน เพือสื อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย มีวิธีการดึงดูดและมีแรงจูงใจในการเลื อกซื อ
ผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจ การทําการตลาดทีดี กลุ่มเป้ าหมายต้องชัดเจน การกระจายสิ นค้าต้องเข้าถึง เพือให้เกิ ด
ความสะดวกแก่ผูบ้ ริ โภค การสื อสารจึ งมีความสําคัญอย่างมากที จะสื อให้ผูบ้ ริ โภคเข้าใจและตระหนักถึ ง
คุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม จากองค์กรธุ รกิจไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ทําให้ปัจจุบนั องค์กรธุ รกิ จ
เน้นการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็นว่าองค์กรได้ทาํ กิจกรรมทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ งแวดล้อมอย่างไรบ้าง การสื อสารที ดี ทาํ ให้เห็ นว่า องค์กรได้ทาํ อะไรบ้าง สามารถจับต้องได้อย่างเป็ น
รู ป ธรรม เกิ ดประโยชน์ ก ับ สั ง คมอย่า งชัดเจน เพื อให้เกิ ดความน่ า เชื อถื อในองค์ก ร ซึ งจะส่ ง ผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้า ของบริ ษ ัท รวมไปถึ ง การสื อสารในเรื องของการตัด สิ นใจเลื อกใช้สิ น ค้า ที ดี ก ว่า มี
ประโยชน์มากกว่าสิ นค้าเดิม (สํานักสารนิเทศ.2553)
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเรื อง ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื อสารการตลาดที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้หลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยหวังว่าการศึกษาในครังนี
จะเป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ีสนใจในเรื องของความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื อสารการตลาด และการ
สํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ว่ามีความสนใจทีจะตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED และมีความตืนตัวในเรื อง
ของการประหยัดพลังงานหรื อไม่
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. การวิเคราะห์การรั บรู ้ ความรั บผิดชอบต่อสังคม ที ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ
LED ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยใช้สถิ ติความถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
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2. การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื อสารการตลาด ทีส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้สถิติความถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
3. สมมติฐานการวิจัย
การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื อสารการตลาดส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
หลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภค
4.การทบทวนวรรณกรรมทีเ# กีย# วข้ อง
กระบวนการตัดสิ นใจซื*อ
กิติบดี คุณโลหิ ต. (2552) ได้อธิ บายว่า ปั จจัยทีมีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
จะมี ค วามแตกต่ า งกันในด้า นต่ า ง ๆ ซึ งเป็ นผลมาจากความแตกต่ า งกัน ของลัก ษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้การตัดสิ นใจซื อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนัน นักการ
ตลาดจึงจําเป็ นต้องศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ซึ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่ง
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ ได้แก่
1. ปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยทีเกิดขึนจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ งมีพืนฐานมา
จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทีปั จจัยภายในประกอบไปด้วย ความจําเป็ น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การ
รับรู ้ การเรี ยนรู ้
2. ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปั จจัยทีเกิดจากสิ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ งจะมีอิทธิ พลต่อความคิดและ
ความ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยภายนอกแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อธุ รกิจ สภาพแวดล้อม
การรับรู้
วรวิทย์ พัฒนาอิทธิ กุล. (2557) ได้อธิ บายว่า การรับรู ้เป็ นเรื องทีเกียวข้องกับกระบวนการทางจิตใจ
ซึ งกระบวนการรับรู ้ จะเกิดขึนได้ตอ้ งมีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ การเปิ ดรับตัวกระตุน้ (conveyance) การ
ประมวลความรู ้สึกทีเกิดขึนจากการรับรู ้ (elaborated) ความเข้าใจทีเกิดขึนจากสิ งทีได้รับรู ้ (comprehension)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
สถาบันธุ รกิจเพือสังคม. (2551) ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพือบรรลุเป้ าหมายธุ รกิจ CSR 8 แนวทาง
ดังนี
1. การกํากับดูแลกิจการทีดี
2. เรื องการเคารพและการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
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4. การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
5. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6.การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ จากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อม
กลยุทธ์ การสื# อสารการตลาด
เกศสิ รี ปั นธุ ระ. (2553) ได้อธิ บายว่า การใช้กลยุทธ์ในการสื อสารทางการตลาดนัน ทุก ๆ เครื องมือ
ทีใช้จะต้องมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน เพราะเครื องมือการสื อสารแต่ละอย่างมีความโดดเด่นแตกต่างกัน
จึงควรจะเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และเป้ าหมายในการสื อสารทางการตลาด ทีแท้จริ งโดย
กลยุทธ์การสื อสารทางการตลาดหรื อทีนิ ยมเรี ยกกันว่า IMC นันแบ่งกลุ่มออกได้เป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ above
the line และ below the line ซึ งรายละเอียดของเครื องมือสื อสารทางการตลาดยังคงใช้วิธีการส่ งเสริ ม
การตลาดซึ งได้แ ก่ การโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขาย กิ จ กรรมทางการตลาด
การตลาดทางตรง และการขายโดยพนักงานขาย
งานวิจัยทีเ# กีย# วข้ อง
วรี รัตน์ สิ ทธิ . (2554) ศึกษาเรื องการสื อสารทางการตลาดทีมีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื อ
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การสื อสาร
ทางการตลาดทีมีผลต่อตัดสิ นใจเลือกซื อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เรี ยงตามค่านําหนักลําดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย คือ เงินดาวน์ตาและส่
ํ
วนลดดอกเบียในการผ่อนชาระ ด้าน
การขายโดยใช้พนักงานด้วยการใช้พนักงานขายแนะนารายละเอียดสิ นค้า ด้านประชาสัมพันธ์ดว้ ยเว็บไซต์
ด้านการตลาดทางตรงด้วยการจัดมหกรรมแสดงรถยนต์ประจาปี และด้านการโฆษณาด้วยสื อโทรทัศ น์
ตามลําดับ
สุ ขสันติ{ สุ สันทัด. (2554) ศึ กษาเรื องการรั บรู ้ การสื อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื อกล้อง
CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การตัดสิ นใจซื อด้านการตระหนักถึงปั ญหา
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการซื อเพราะมีฟังก์ชนตรงกั
ั
บความต้องการในการใช้งาน มากทีสุ ด ด้านการ
ค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต มาก ด้านการประเมินข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับความมีชือเสี ยงของแบรนด์ ความน่ าเชื อถื อ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อมาก
ด้า นการตัดสิ นใจซื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญกับ ความต้องการในการใช้ง านส่ วนตัวที มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซือมาก
วรรณชา กาญจนมุสิก. (2554) ได้ศึกษาเรื อง การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การทํากิจกรรม
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื อสิ นค้ า และบริ การของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ ได้แก่ การทํากิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการกํากับ
ดูแลกิ จการทีดี ขององค์กร ด้านการประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภคขององค์กร ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร และด้านการดูแลรักษาสิ งแวดล้อมของ
องค์กร
5. ระเบียบวิธีการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื*อหา ศึกษาการรับรู ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื อสารการตลาดทีส่ งผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยการรั บ รู ้ ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย ด้านการประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม ด้านความรั บผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภค ด้านการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม และด้านการดูแลรักษาสิ งแวดล้อม กลยุทธ์การสื อสาร
การตลาด กระบวนการตัดสิ นใจซือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ จํานวนครัวเรื อนประชากรทีใช้
ไฟฟ้ าแบบเฉพาะบ้านทีอยูอ่ าศัยในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 179,366 ครัวเรื อน ตามสถิติการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค. (2558) การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรม
G*Power (Erdfelder, Faul & Buchner. 2007.) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 294 ตัวอย่าง
่ มตัวอย่างดังนี
ขั*นตอนการสุ่ มตัวอย่ าง การศึกษาครังนี มีขนตอนการสุ
ั
ขันตอนที 1 วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) ตาม
จํานวนครัวเรื อนทีมีการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดในแต่ละจุด ได้แก่ กฟจ.สุ ราษฎร์ ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟอ.พุนพิน
กฟอ.กาญจนดิษฐ์ กฟอ.เวียงสระ
ขันตอนที 2 จําแนกสัดส่ วนของประชากรแต่ละกลุ่ มเพือให้ได้ขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่ มที
เหมาะสมต่อขนาดประชากร กฟจ.สุ ราษฎร์ ธานี มีประชากร 67,398 ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 110 ครัวเรื อน
กฟอ.เกาะสมุย มีประชากร 28,495 ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 47 ครัวเรื อน กฟอ.พุนพิน มีประชากร 31,586
ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 52 ครัวเรื อน กฟอ.กาญจนดิษฐ์ มีประชากร 32,205 ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 53
ครัวเรื อน กฟอ.เวียงสระ มีประชากร 19,682 ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 32 ครัวเรื อน รวมประชากรทังหมด
179,366 ครัวเรื อน ใช้กลุ่มตัวอย่าง294 ครัวเรื อน
ขันตอนที 3 การสุ่ มอย่างง่ายโดยการใช้ตารางเลขสุ่ ม (ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณวงศ์. 2538) กําหนดหลักที
จะสุ่ ม ในงานวิจยั นี กฟจ.สุ ราษฎร์ ธานี ใช้เลข 3 หลัก และ กฟอ.เกาะสมุย กฟอ.พุนพิน กฟอ.กาญจนดิษฐ์
กฟอ.เวียงสระ ใช้เลข 2หลัก การอ่านตารางเลขสุ่ ม กําหนดให้อ่านจากซ้ายไปขวา เมือหมดแถวให้เริ มขึน
แถวใหม่ ถ้าเลขเกินจากกลุ่มตัวอย่างให้ขา้ มเลขนัน ใช้ตวั เลขถัดไป
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เครื#องมือทีใ# ช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) แบ่งเป็ น
3 ตอน ดังนี ตอนที 1 การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ตอนที 2 ระดับกลยุทธ์การสื อสารการตลาด ตอนที
3 ระดับกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบคุ ณภาพของเนื อหา
แบบสอบถามทีได้สร้างขึนต่อผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1 และได้นาํ แบบสอบถามไปทดสอบกับ
ผูบ้ ริ โภคทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชื อมันของเครื องมือ (reliability) โดย
ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ{ของแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ,(Cronbach. 1970) โดยค่าความเชือมันได้เท่ากับ 0.93
สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทดสอบการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื อสารการตลาด ทีส่ งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซือหลอดประหยัดไฟ LED ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise
6.ผลการวิจัย
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ทีส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
หลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยใช้วิธี การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีความสัมพันธ์กนั เชิ งเส้นตรงกับ การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที 0.05 ตัวพยากรณ์ทีถูกเลือกเข้ามาก่อนคือ ด้านประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม เมือเพิมตัวพยากรณ์คือ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่
เมือเพิมตัวแปรพยากรณ์ คือ ด้านการร่ วมพัฒนาชุ มชน และด้านการดูแลรักษาสิ งแวดล้อม พบว่าค่าสหสัมพันธ์
พหุ คูณเพิมขึนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวพยากรณ์ ทีเพิมขึนให้ผลน้อยมาก จึงไม่สมควรนํามาใช้
เป็ นตัวพยากรณ์ ดังนันจึงสรุ ปได้วา่ ตัวพยากรณ์ทีดีทีสามารถพยากรณ์ กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คือ ด้านประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม และด้านความรั บผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภคจึงคํานวณหาค่านําหนักความสําคัญของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ ค่านําหนักความสําคัญ
ในรู ปคะแนนมาตรฐานของการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม และด้าน
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งผลทางบวกต่อ มีค่าเท่ากับ 0.189 และ 0.162 ตามลําดับ ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ
ของกระบวนการตัดสิ นใจซื อกับของการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม
และด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เท่ากับ 0.413 โดยทีตัวพยากรณ์ทงั 2 ตัวสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 17 มีความคลาดเคลือนในการพยากรณ์ 0.427
สามารถเขียนสมการทํานายในรู ปคะแนนดิบ ได้ดงั นี
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กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี = 2.623 + .189 (ด้าน
ประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม) + .162 (ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค)
สมการคะแนนมาตรฐาน
Z (กระบวนการตัดสิ นใจ) = .272 (Z ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม) + .228 (Z ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค)
ตอนที 2 การวิเคราะห์การรับรู ้ กลยุทธ์การสื อสารการตลาด ทีส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
หลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยใช้วิธี การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี ความสัมพันธ์กนั เชิ งเส้นตรงกับ การรับรู ้ กลยุทธ์การสื อสารการตลาด อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที 0.05 ตัวพยากรณ์ ทีถูกเลื อกเข้ามาก่อนคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ เมือเพิมตัวพยากรณ์ คือ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย พบว่า ค่าสหสั มพันธ์ พหุ คูณเพิมขึ นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 และเมื อเพิมตัว
พยากรณ์คือ ด้านการขายโดยพนักงาน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
แต่เมือเพิมตัวแปรพยากรณ์ คือ ด้านการโฆษณา พบว่าค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณเพิมขึนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
แสดงว่า ตัวพยากรณ์ ทีเพิมขึ นให้ผลน้อยมาก จึ งไม่ สมควรนํามาใช้เป็ นตัวพยากรณ์ ดังนันจึ งสรุ ปได้ว่า ตัว
พยากรณ์ทีดี ทีสามารถพยากรณ์ กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการขายโดยพนักงาน จึ งคํานวณหาค่านําหนัก
ความสําคัญของการพยากรณ์ และสร้ างสมการพยากรณ์ ค่านําหนักความสําคัญในรู ปคะแนนมาตรฐานของการ
รับรู ้กลยุทธ์การสื อสารการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการขายโดยพนักงาน
ส่ งผลทางบวกต่อ มีค่าเท่ากับ 0.210 0.097 และ 0.099 ตามลําดับ ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณของกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื อกับของการรับรู ้ กลยุทธ์การสื อสารการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการ
ขายโดยพนักงาน เท่ากับ 0.466 โดยทีตัวพยากรณ์ทงั 2 ตัวสามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานได้ร้อย
ละ 21.80 มีความคลาดเคลือนในการพยากรณ์ 0.415
สามารถเขียนสมการทํานายในรู ปคะแนนดิบ ได้ดงั นี
กระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี = 2.391 + .210 (ด้าน
การประชาสัมพันธ์) + .099 (ด้านการส่ งเสริ มการขาย) + .099 (ด้านการขายโดยพนักงาน)
สมการคะแนนมาตรฐาน
Z (กระบวนการตัดสิ นใจ) = .310 (Z ด้านการประชาสัมพันธ์) + .143 (Z ด้านการส่งเสริ มการขาย) + .139(Z ด้านการขายโดยพนักงาน)
7.อภิปรายผล
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ผลวิเคราะห์ การรั บรู้ ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม ส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื* อหลอดไฟ LED
ของผู้บริโภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที .05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชา กาญจนมุสิก
(2554) ได้ศึกษาการทํากิจกรรมความรับผดชอบต่อสังคม (CSR) ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีพบว่า การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซือสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
ผลวิเคราะห์ กลยุทธ์ การสื# อสารการตลาดส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื*อหลอดไฟ LED ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กลยุทธ์การสื อสารการตลาดส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที .05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ขสันต์ สุ สันทัด (2554) ทําการ
วิจยั ศึกษาเรื องการรับรู ้การสื อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื อกล้อง CANON 1100D ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้การสื อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื อกล้อง CANON 1100D
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05 และสอดคล้อง กับงานวิจยั ของ วรี รัตน์
สิ ทธิ . (2554) ศึกษาเรื องการสื อสารทางการตลาดทีมีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื อรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การสื อสารทางการตลาดมี
ผลต่อตัดสิ นใจเลือกซือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื อง การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม กับกลยุทธ์การสื อสารการตลาด ทีส่ งผล
ต่อกระบวนการตัด สิ นใจซื อหลอดไฟ LED ของผู ้บ ริ โภคในจัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี พบว่า
1. ด้านการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ ด้านการ
ประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมมากที สุ ด ดังนันบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตหลอดไฟ LED จะต้องมี ปรั ชญาในการ
ดําเนิ นงานทีเกี ยวกับการให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับพนักงานโดยสอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั หลอดไฟ LED เป็ นสิ นค้าทีมีเครื องหมายทีระบุมาตรฐานคุณภาพการผลิต การจัดจําหน่ายหลอดไฟ
LED ด้วยราคาทีเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค องค์กรควรปฏิบตั ิดงั นี หลีกเลียงการดําเนิ นการทีจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากเกิดการขัดแย้งควรมีวิธีการไกล่เกลียทีเป็ นธรรมและมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่สนับสนุ นกิ จกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
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ทรัพย์สินทางปั ญญา จัดระบบป้ องกันการจ่ายสิ นบนภายในองค์กร หากมี การรั บสิ นบนเกิ ดขึนต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ ว
2. ด้า นกลยุ ท ธ์ ก ารสื อสารการตลาด จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ กับ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ม ากที สุ ด ดัง นันบริ ษ ัท ผลิ ต หลอดไฟ LED ควรมี ก ารติ ด ต่ อ สื อสารและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์จากองค์กรธุ รกิจกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค การสร้ างภาพลักษณ์ให้องค์กร การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
เกียวกับองค์กร และกิจกรรมขององค์กรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบความเคลือนไหว และเกิดความเข้าใจทีดี
ต่อองค์กรธุ รกิจ การเผยแพร่ ข่าวสารทีเกียวกับบริ ษทั ข่าวสารทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ ข่าวสารเกียวกับการขาย
และบริ การ รวมทังกิจกรรมเพือส่ งเสริ มประโยชน์แก่สังคมโดยผ่านสื อ
3. ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซือหลอดไฟ LED จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ
กระบวนการก่อนการตัดสิ นใจซื อหลอดไฟ LED เนื องจากผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึ งปั ญหาการลดค่าไฟฟ้ าภายใน
ครัวเรื อน ดังนันบริ ษทั ผลิตหลอดไฟ LED ควรจะมีการนํากลยุทธ์การสื อสารด้านการโฆษณามาปรับใช้ เช่น
หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานมากกว่า ใช้งานได้นานกว่าหลอดไฟชนิ ดอืน เป็ นต้น เพือเกิดการกระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจในสิ นค้า และเกิดการซื อสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั*งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ในเชิ งลึก และ
มี ก ารเปรี ย บเที ย บกับสิ นค้าประเภทเดี ยวกัน ที มี ก ารทํา กิ จกรรมเพื อสัง คมต่า งกัน หรื อคู่ แข่ งที ไม่ ได้ท าํ
กิจกรรมเพือสังคม
2. ควรศึ ก ษาวิเ คราะห์ ป ระโยชน์ ความจํา เป็ น ความต้องการที จะได้รับ อย่า งยังยืนในการทํา
กิจกรรมเพือสังคม เพือให้ทราบข้อเท็จจริ งทีจะนํามาใช้วางแผนและพัฒนาการทํากิจกรรมเพือสังคม เพือให้
ผลิตภัณฑ์เป็ นทีรู ้จกั ของผูบ้ ริ โภคและสังคมเพิมขึน
3 .ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงผลของการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลยุทธ์การสื อสารการตลาด
ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ในสิ นค้าและบริ การอืน ๆ หรื อในอุตสาหกรรมอืน ๆ เพือให้เกิดองค์
ความรู ้ใหม่ ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึน
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