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บทที่ ๒ 
   

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ทฤษฎี 
 

๑. ทฤษฎีทางการตลาด 

การตลาด คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณคาของสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค 

เพ่ือใหมีการตอบสนองความพึงพอใจและความตองการตางๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน 

การตลาดอาจถูกตีความวาเปนศิลปะแหงการขายสินคาในบางครั้ง แตการขายนั้นเปนเพียงสวนเล็กๆ 

สวนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจถูกมองวาเปนหนาท่ีขององคการและกลุมกระบวนการเพ่ือการ

ผลิต การสงสินคาและการสื่อสารคุณคาไปยังผูบริโภค และการจัดการความสัมพันธตอผูบริโภค ในทางท่ี

เปนประโยชนแกองคการและผูถือหุน การจัดการการตลาดเปนศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย 

ตลอดจนการไดมาและการรักษาผูบริโภค ผานทางการจัดหาคุณคาของผูบริโภคท่ีเหนือกวา 

ความสําคัญของการตลาด มีประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 

๑) เปนเครื่องมือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและสรางความนิยมแกกิจการ 

๒) เปนตัวเชื่อมระหวางเจาของสินคาและผูบริโภค 

๓) เปนตัวนําหรือปรับปรุงการผลิตสินคาและการใหบริการ 

๔) เปนกลไกในการสรางระบบเศรษฐกิจดวยการกอใหเกิดการบริการ 
 

47กลยุทธ (Strategy)47 หมายถึง 47กลวิธีหรือแบบแผนสําคัญท่ีถูกวางไวสําหรับการดําเนินงาน

ใดๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางความสําเร็จ และสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคทาง 47การตลาดท่ีตั้งไว 47 

ซ่ึงกลยุทธไมไดหมายถึงเพียงแคการจัดวางแผนการทํางานเพ่ือสรางความสําเร็จเพียงเทานั้น แตยังถูกใช

เปนเครื่องมือสําหรับการตอสูแขงขันกันในการเขาถึงกลุมเปาหมายของบริษัทและตลาดคูแขง โดยกล

ยุทธเบื้องตนท่ีผูผลิตจะตองมีคือการดําเนินงานท่ีมีข้ันตอน การตัดสินใจในเก่ียวกับงบประมาณคาใชจาย

ทางการตลาดท่ีเหมาะสม รวมท้ังจะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนและได

ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสุด 

47กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 47หมายถึง การใชสวนประสมทางการตลาดให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย หรือตลาดเปาหมาย เปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีสรางใหเกิดความตองการสินคา ซ่ึง

https://www.1belief.com/online-marketing/


๑๑ 

ประกอบดวย การตัดสินใจ การกําหนดตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงสินคา การกําหนดกลยุทธ

สวนผสมทางการตลาด และการกําหนดระดับคาใชจายการตลาด 

รูปแบบ/แนวทางกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถประสบผลสําเร็จ 

จากขอมูลโดย มณีรัตน แสนเอ้ียง 38(14๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)14 กลาววา รปูแบบกลยุทธทาง

การตลาดท่ีจะชวยสงเสริมใหการดําเนินโครงการวิจัยสามารถประสบผลสําเร็จได มีรายละเอียดดังนี ้

๑) การผลิตสินคา คือ การผลิตสินคาท่ีมีมาตรฐานตรงกับความตองการของผูบริโภค มี

ความสวยงาม ทนทาน สะดวก งายและใชงานไดจริง ควรใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหคุมคามากท่ีสุด ซ่ึง

การผลิตสินคาตองใชแรงงานกําลังกายและกําลังสติปญญาของมนุษยในการผลิตสินคานั้นๆ 

๒) ราคาสินคา คือ ราคาสมเหตุสมผล ตรงตามมาตรฐานของสินคา ไมเอารัดเอา

เปรียบผูบริโภค 

๓) ชองทางการจําหนายสินคา คือ กลไก กระบวนการ ชองทางหรือวิธีการตางๆ ท่ีจะ

ทําใหสินคาและบริการเคลื่อนยายเปลี่ยนมือ เปลี่ยนการเปนเจาของจากผูผลิต จากสถาบันการคาสง 

และสถาบันการคาปลีกหรือพอคาคนกลางไปสูผูบริโภค หรือผูใชอยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและ

ปลอดภัย ทําใหธุรกิจสามารถบรรลุเปาหมายทางการขายไดอยางดี 

๔) การสงเสริมการตลาด คือ เปนสวนประสมทางการตลาด ใชเพ่ือแจงขาวสารและจูง

ใจตลาดเก่ียวกับสินคาและบริการของกิจการ ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย

และผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ เชน การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ 

๕) การใชพนักงานขายหรือตัวแทนจําหนาย คือ เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบ

เผชิญหนาระหวางผูขายและผูบริโภคท่ีคาดหวัง การขายโดยใชพนักงานขาย ถือเปนการติดตอสื่อสาร

แบบสองทาง สามารถเชื่อมความสัมพันธกับผูบริโภคไดดี 

๖) โฆษณาและขาวสาร คือ การใหขาว เปนการสงเสริมการขายโดยไมใชบุคคล โดยไม

มีการจายเงินจากองคกรท่ีไดรับผลประโยชนจากการใหขาวนั้น ซ่ึงการประชาสัมพันธเปนการ

ติดตอสื่อสารกับกลุมท่ีเปนผูบริโภคและไมใชผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย ประชาชนท่ัวไป พนักงานใน

องคกร ผูถือหุน และหนวยราชการ  

๗) การใชพลังของอินเทอรเน็ต คือ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง เพราะ

ขอมูลชัดเจนเก่ียวกับผูบริโภค ทําใหลดการสูญเปลาในการสื่อและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

สามารถสงขอมูลไปยังกลุมเปาหมายได ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของแตละประเภทได

ประหยัดเวลา ลดตนทุน สามารถทํารูปแบบใหสวยงามและสะดุดตาผูบริโภค 

๘) สวนลดและโปรโมชั่น คือ การทําโปรโมชั่นสามารถชวยกระตุนยอดขายใหสูงข้ึน 

เลือกใชวิธีการทําโปรโมชั่นใหเหมาะสมกับประเภทสินคาและโดนใจผูบริโภคใหมากข้ึน เชน การแจก

https://www.pymlo.com/th/author/may/


๑๒ 

สินคา การใหสวนลดกระตุนใหซ้ือซํ้า การแขงขันชิงโชค ทําโปรโมชั่นโดยใชโซเชียลมีเดียเพ่ือสราง

กระแส 

๙) การจัดกิจกรรมทางการตลาด คือ เปนอีกกระบวนการหนึ่ง ซ่ึง ธุรกิจจะตองปรับให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ เพ่ือครองใจผูบริโภค เกิดรายไดและทําใหองคกรอยูรอดจึงมี

กิจกรรมการตลาดเกิดข้ึนตลอดเวลา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย ไมวาจะ

เปนการทําปายโฆษณา แจกใบปลิว ออกบูธสินคา ไลไปจนถึงการสงเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม โดย

มีวัตถุประสงคหลักคือผลกําไร 

๑๐) แบบสอบถามความพึงพอใจผูบริโภค คือ รูปแบบของคําถามเปนชุดๆ ท่ีไดถูก

รวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ เพ่ือใชวัดสิ่งท่ีผูวิจัยตองการจะวัดจากกลุมเปาหมาย ให

ไดมาซ่ึงขอเท็จจริงท้ังในอดีต ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต แบบสอบถามประกอบดวย

รายการคําถามท่ีสรางอยางประณีต เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง โดยสงให

กลุมตัวอยางตามความสมัครใจ การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น การสราง

คําถามเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูวิจัย เพราะวาผูวิจัยอาจไมมีโอกาสไดพบปะกับผูตอบแบบสอบถามเพ่ือ

อธิบายความหมายตาง ๆ ของขอคําถามท่ีตองการเก็บรวบรวม 

ท้ังนี้ แบบสอบถาม เปนเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งท่ีนิยมใชกันมาก เพราะการเก็บ

รวบรวมขอมูลสะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสามารถทํา

ไดดวยการสัมภาษณหรือใหผูแบบสอบถามตอบดวยตนเอง สิ่งเหลานี้จะสามารถตอบโจทยใหกับ

ผูบริโภค ในการสรางสินคาท่ีดี ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค๑ 

 

๒ ทฤษฎีการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจากการ

โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ ท่ีจัดข้ึนเปนครั้งคราว

เพ่ือกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือของผูบริโภคหรือผูบริโภค อยางไรก็ตาม การสงเสริม

การขายไมสามารถใชเพียงเครื่องมือเดียวได โดยท่ัวไปมักจะใชรวมกับการโฆษณา การตลาดทางตรง 

หรือการขายโดยใชพนักงานขาย เชน โฆษณาใหรูวามีการลด แลก แจก แถม หรือ สงพนักงานขายไป

แจกสินคาตัวอยางตามบาน เปนตน 

ดังนั้น การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการ

โฆษณา การประชาสัมพันธและการขายโดยพนักงานขายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการซ้ือ

หรือเพ่ิมยอดขายของกิจการ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคนกลางในการจัดจําหนาย โดยการจัด

                                                 
๑ Maneerat Saeniang . 10 ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร ต ล า ด ท่ี ค ว ร รู . ท่ี ม า  : 

https://www.pymlo.com/th/10-กลยุทธทางการตลาด.สืบคนเมือ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 



๑๓ 

และตกแตงราน การแสดงสินคา การสาธิตการใชงาน และความพยายามทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีไมใชงาน

ดานการขายท่ีปฏิบัติอยูเปนประจํา 

 

๓ ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
  

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคหรือผูบริโภคท่ีจะนําเสนอนี้จะเปนแบบจําลองการ

ตอบสนองหรือกระตุนจากสิ่งเรา (stimulus response model) โดยกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ

สินคาของผูบริโภคหรือผูบริโภคแสดงไดดังรูปท่ี ๒.๑ 
 

 
 

รูปท่ี ๒.๑ แสดงรูปแบบของพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคหรือผูบริโภค (Friend and Zehle, ๒๐๐๔) 
 

จากรูปท่ี ๒.๑ จะเห็นวากระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคหรือผูบริโภค

จะเริ่มจากการกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดและสิ่งเราอ่ืนๆ (marketing and other stimuli) โดย

จะตองข้ึนอยู กับลักษณะของผูบริโภค (buyer‘s characteristic) เพราะสิ่งเราเหลานี้จะมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค (buyer‘s decision process) โดยปกติแลวกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค  จะเริ่มตนจากการตระหนักของผูบริโภความีสินคาอยูในตลาด 

(problem recognition) หลังจากนั้นเขาพยายามคนหา เรียนรูและหาขอมูลของสินคาจากแหลงขอมูล

อ่ืนๆ (information) แลวจึงเริ่มคิดท่ีจะซ้ือสินคานั้น (evaluation) โดยการวิเคราะหจากขอมูลท่ีมีอยู  

แลวจึงคอยทําการตัดสินใจซ้ือ (decision) เม่ือผูบริโภคไดซ้ือสินคาแลว ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมหลังการ

ซ้ือ (post-purchase behavior) นั่นคือถาผูบริโภคมีความประทับใจจากการซ้ือสินคาก็จะบอกตอกันใน

แงบวกในทางตรงกันขามหากผูบริโภคไมพอใจก็จะบอกตอกันในแงลบ 
 

๔ ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

Kotler (๒๐๐๐, p. ๑๗๖-๑๗๘) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัย

ภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ 

และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลท่ีมีอยู 



๑๔ 

หรือขอมูลท่ีฝายผูผลิตใหมาและสุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น นอกจากนี้ Schiffman 

& Kanuk ๑๙๙๔, p. ๖๕๙ ยังไดกลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค คือ กระบวนการในการ

เลือกซ้ือสินคาจากทางเลือกท่ีมีตั้งแตสองทางเลือกข้ึนไป โดยผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการตัดสินใจ ท้ังดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเปนกิจกรรม

ท้ังทางดานจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ท้ังสองกิจกรรมนี้ทําใหเกิดการซ้ือ และ

เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน และ Schiffman & Kanuk (อางใน ศิรินทร ซ้ึงสุนทร, ๒๕๔๒,        

หนา ๓๘) กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีองคประกอบสําคัญ ๓ ประการ ไดแก 

๑) ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Input) คือปจจัยภายนอก 

(External Influences) ซ่ึงคือขอมูลเก่ียวกับสินคานั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม

ปจจัยท่ีเขามาในระบบตัดสินใจมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของแตละบุคคล มาจาก ๒ แหลง คือ 

๑.๑) ปจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินคาและบริการท่ีซ่ึง

คือกิจกรรมท่ีเกิดสวนผสมทางการตลาด ท่ีบริษัทตองการสรางการรับรูใหกับผูบริโภคและชักจูงให

ผูบริโภคซ้ือและใชสินคาท่ีผลิตจากบริษัทนั้น ๆ กลยุทธจากสวนผสมทางการตลาด ไดแก ตัวสินคา 

(Product) รวมถึง หีบหอ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธโดยโฆษณาทาง

สื่อมวลชน การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธตางๆ นโยบายดานราคา (Price) และการเลือก

ชองทางการจัดจําหนายจากผูผลิตสงไปสูผูบริโภค (Promotion) 

๑ .๒) ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม  (Socio-Cultural Input) เปน อิทธิพลท่ี ไม

เก่ียวของกับธุรกิจการคา เชน การบอกตอจากเพ่ือน บทความในหนังสือพิมพ อิทธิพลจากครอบครัวใน

การใชเครื่องอุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเก่ียวกับผูบริโภค และการไดรับอิทธิพลจากชน

ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย เปนสวนสําคัญท่ีผูบริโภคจะประเมินสินคาวาเปนอยางไร 

๒) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Process) คือ ข้ันตอนในการตัดสินใจของ

ผูบริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การ

เรียนรูบุคลิกภาพ และทัศนคติ ท่ีสะทอนถึงความตองการ และการรับรูวามีสินคาใหเลือกหลากหลาย 

รวมไปถึงกิจกรรมท่ีผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลท่ีมีอยูหรือขอมูลท่ีผูผลิตสรางการรับรู

ใหแกผูบริโภคและข้ันสุดทายคือทาการประเมินคาทางเลือกนั้นๆ 

๓) กระบวนการตัดสินใจ  (The Act of Making Decision) กอนผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือมีข้ันตอนท่ีเกิดข้ึน ๓ ข้ันตอน คือ (๑) การตระหนักในความตองการของผูบริโภค (Need 

Recognition) ซ่ึงเปนข้ันแรกของกระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรูถึงความแตกตางของสิ่งท่ีตองการ

และสิ่งท่ีมีอยู ซ่ึงสามารถกระตุนทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ และการรับรูนี้จะเกิดข้ึนตอเม่ือผูบริโภค

มีปญหา สินคาท่ีเคยใชอยูซ่ึงผูบริโภคไมพอใจในสินคานั้นและมีความตองการสินคาใหมเปนสิ่งท่ีทําให

เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา (๒) การหาขอมูลกอนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผูบริโภคจะ



๑๕ 

เริ่มหาขอมูลเม่ือตระหนักถึงความจําเปนจากแหลงตาง ๆ และประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

Alternatives) และ (๓) ผลจากกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Output) ซ่ึงเปนข้ันสุดทายของ

กระบวนการตัดสินใจ 

 

 
รูปท่ี ๒.๒ แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process)  ของผูบริโภค 

 

 

๕ ทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนัก 

ไดมีนักวิจัยหลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับความตระหนัก เชน Krathwohl, et a, 

(๑๙๖๔, อางใน อุทุมพร ทองอุทัย, ๒๕๒๓, หนา ๙๙) กลาววา “ความตระหนัก” หมายถึงความรูสึกไว

ตอการมีอยูของปรากฏการณบางอยางและของสิ่งเราบางอยางซ่ึงเราตองการจะรับรู สวน Bloom, 

Thomas & Madaus (๑๙๗๑, p. ๘๙) กลาววา “ความตระหนัก” คลายกับความรูตรงท่ีท้ังความรูและ

ความตระหนักตางไมเนนท่ีลักษณะของสิ่งเราแตความตระหนักตางจากความรูตรงท่ีความตระหนักไม

จําเปนตองเนนประสบการณ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความตระหนักจะเกิดข้ึนเม่ือมีสิ่งเรามาเราใหเกิดความ

ตระหนัก ตอมา Eysenck & Arnold (๑๙๗๒, อางใน ภิญญาภรณ เพ็ญภินันท, ๒๕๔๔, หนา ๓๕) ได

อธิบาย “ความตระหนัก” ในแงจิตวิทยาวาความตระหนักเปนความสัมพันธของความสํานึก 

(Consciousness) และเจตคติ (Attitudes) ความตระหนักเปนภาวะของจิตใจซ่ึงไมอาจแยกเปน 

ความรูสึกหรือความคิดเพียงอยางเดียวโดยเด็ดขาด 

จากนั้น Good (๑๙๗๓, p. ๓๔) ไดใหความหมายของ “ความตระหนัก” ไววาการ

กระทําท่ีแสดงวาจําไดการรับรูหรือมีความรูและความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความสํานึก 

(Consciousness) ในปเดียวกัน Atkin (๑๙๗๓, p. ๗๘) กลาวถึง “ความตระหนัก” ไวอยางสั้นๆ วาเปน

การกระทําท่ีเกิดจากความสํานึก นอกจากนี้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (๒๕๒๖, หนา ๕๔) กลาววา “ความ

ตระหนัก” หมายถึงการท่ีบุคคลฉุกคิดได หรือการเกิดข้ึนในความรูสึกวามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณหนึ่ง หรือ

ตระหนักถึงปญหา

(Problem 
recognition)

คนหาขอมูล

(Information 
search )

ประเมินทางเลือก

(Evaluation of 
atternatives)

ตัดสินใจซ้ือ

(Decision 
Making)

พฤติกรรมหลังการ
ซ้ือ 

(Post purchase 
Behavior)



๑๖ 

สถานการณหนึ่ง ซ่ึงการรูสึกวามีหรือการไดฉุกคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิต

แตไมไดแสดงวา บุคคลนั้นสามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะบางอยางของสิ่งนั้น 

 

แนวคิด 
 

๑ แนวคิดทางการตลาด 

จากคําอธิบายโดย Kotler, Philip. (2000) Marketing การตลาดนั้น สามารถนําไปใช

ในการเผยแพรอะไรก็ได นับตั้งแตสินคาไปจนถึงความคิด ซ่ึงเรียกกันวาการตลาดเชิงสังคม (social 

marketing) เปนการตลาดท่ีไมไดมุงหวังกําไรแตอยากปลูกฝงความคิดหรือพฤติกรรมบางอยางท่ีเห็นวา

ดีใหแกผูบริโภค ประกอบดวย ๕ แนวคิดดังนี้ 

47๑) แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นับเปนแนวคิดท่ีใชไดดีเม่ือมี

ความตองการซ้ือมากกวาความตองการขาย และเนนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหตนทุนต่ําลง เพ่ือ

ขายสินคาในราคาต่ํากวาคูแขง แนวคิดนี้ถือวา ผูบริโภคนิยมสินคาท่ีหาซ้ือไดแพรหลายท่ัวไป และราคา

ถูก แนวคิดเชนนี้มักถูกนําไปใชในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงผูบริโภคมักจะสนใจตัวสินคามากกวารูปแบบ 

47๒) แนวคิดผลิตภัณฑ (The Product Concept) ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอ

คุณภาพมากกวาราคา และในขณะเดียวกัน ผูผลิตเองก็เนนไปท่ีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ

แนวคิดนี้ ถือวาผูบริโภคชอบสินคาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด อยางไรก็ตามผูผลิตสินคา หรือบริการท่ีใช

แนวความคิดนี้มักจะหลงใหลไปกับสินคาของตน จนอาจมองขามความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค 

๓)47 แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ตองมีการกระตุนการขายดวยวิธีการ

ในลักษณะตางๆ เชน ลดแลกแจกแถม เพ่ือใหซ้ือมากข้ึน ปจจุบันแนวคิดเชนนี้มักจะถูกใชในสินคาท่ีขาย

ยาก หรือไมไดอยูในความคิดท่ีจะซ้ือเลย (unsought goods) ดังนั้น แนวความคิดนี้จึงมุงไปท่ีการขาย

เชิงรุก และความพยายามในการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหไดขายสินคาไดมากข้ึน ขายใหผูคนจํานวนมาก

ข้ึน ใหบอยข้ึน และใหไดเงินมากข้ึน เพ่ือใหไดกําไรมากข้ึน 

47๔) แนวคิดมุงตลาด (The Marketing concept) แนวคิดนี้จะมุงเนนลูกคาและ

แสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูกคา กลาวคือ แนวคิดการตลาดใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคกร 

เริ่มตนจากการตรวจสอบความจําเปน และความตองการตางๆ ของกลุมลูกคาเปาหมาย และนําเสนอสิ่ง

ท่ีตองการนั้น โดยพยายามสรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพกวาคูแขง 

ประสานกิจกรรมตางๆ ท่ีจะกระทบตอลูกคากลุมนั้นเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด 



๑๗ 

47๕ ) แนวคิดทางการตลาดเพ่ือสังคม (The Societal marketing concept) 4 7 

แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมีจุดเริ่มตนเชนเดียวกันกับแนวคิดการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ๒ 

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการนําแนวคิดตางๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูบริโภค 

แตผูบริโภคจะมีรูปแบบและข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการแตละประเภทท่ีแตกตางกัน  

สําหรับสินคาบางประเภท  ผูบริโภคอาจตองใชเวลาในการตัดสินใจนานและตองการขอมูลมาก แต

สําหรับสินคาบางประเภทกลับใชเวลาสั้น ไมตองการขอมูลมากนักในการตัดสินใจ  หรือบางครั้งผูบริโภค

อาจจะตัดสินใจในทันทีโดยไมตองพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติม  อยางไรก็ดี  ไมวาจะเปนการตัดสินใจสําหรับ

สินคาหรือบริการประเภทใด  ผูบริโภคจะมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจ  คือ  นอกจากสิ่งท่ีเขาคาดหวัง

วาจะไดรับแลว  ผูบริโภคตองยอมรับความเสี่ยงในสิ่งท่ีเขาไมพึงปรารถนาจากการตัดสินใจในการซ้ือ

นั้นๆ ดวย (ฉัตยาพร เสมอใจ, ๒๕๕๐) 

 

๒ ตัวอยางแนวคิดที่นํามาใชทางการตลาด 

47๑) 47การดําเนินกลยุทธเพ่ือเพ่ิมการขายสินคาของ กฟผ.  

การดําเนินกลยุทธเพ่ือเพ่ิมการขายสินคา โดยเฉพาะสินคาท่ีประหยัดพลังงานนั้น 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผูเปนตนแบบในการดําเนินงานหลักของประเทศไทย ซ่ึงกอง

ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา, ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (http://labelno5.egat.co.th) ไดดําเนิน “โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ซ่ึงเปนการ

ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคม และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย สงผลใหความตองการใชไฟฟาของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน กฟผ.จึงจําเปนตองขยายแหลงผลิตเพ่ือ

รองรับความตองการใชไฟฟาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงนอกจากจะตองจัดหาแหลงผลิตและใชเงินลงทุนในการกอสราง

โรงไฟฟาแลว การนําเชื้อเพลิงเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา ยังตองใชเงินลงทุนสูง และมีความผันผวนอยาง

ตอเนื่อง สงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย การจัดการดานการใชไฟฟา (Demand 

Side Management หรือ DSM) เปนภารกิจท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให กฟผ. ดําเนินการรณรงคสงเสริม

ใหประชาชนใชไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตั้งแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ และไดเปด

ตัวอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๓๖ ภายใตชื่อ “โครงการประชารวมใจ ประหยัด

ไฟฟา” (Together Conservation) และไดดําเนินการโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” มา

โดยตลอดจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้ไดประสานแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน 

โดยรวมเปนคณะทํางานดานมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานดูแลงานฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ ซ่ึงมี

มาตรฐานตรากระทรวงพลังงานกํากับอยูในรูปลักษณโฉมใหมของฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ ในการ

                                                 
๒  Kotler, Philip. (2000) Marketing Management. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall. 

http://labelno5.egat.co.th/new58


๑๘ 

สงเสริมการซ้ือการใชสินคาฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ กฟผ. มีปรัชญาการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๒ ประการ 

คือ  

(๑) ใหผูใชไฟฟาไดรับคุณประโยชนจากการใชไฟฟาเทาเดิมหรือดีข้ึน โดยใชไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพและจายคาไฟฟานอยลง  

(๒) ใชวิธีจูงใจ โดยขอความรวมมือ ไมบังคับ 
 

การดําเนินโครงการท่ีมุงจะใชวิธีจูงใจ โดยการสรางการรับรู และความเขาใจท่ีถูกตอง

ในการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคาใหแกประชาชน โดยแบงกลุมเปาหมายออกตามประเภทของผูใช

ไฟฟา คือ กลุมภาคท่ีอยูอาศัย กลุมภาคธุรกิจ และกลุมภาคอุตสาหกรรม ดวยการใช กลยุทธท่ีเรียกวา 

“๓ อ.” คือ อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัดไฟฟา โดย  กลยุทธ อ.

๑ อุปกรณประหยัดไฟฟา : ภาคท่ีอยูอาศัย ไดแก กลุมประชาชนในภาคท่ีอยูอาศัย เปนกลุมท่ีมีการใช

พลังงานไฟฟาประมาณรอยละ ๒๕ ของปริมาณการใชพลังงานไฟฟาท้ังประเทศ การดําเนินการในภาคท่ี

อยูอาศัยนี้  กฟผ. จึงมุงเปาหมายไปท่ีการสงเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใชอุปกรณไฟฟาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง กลยุทธ อ.๒ อาคาร/โรงงานประหยัดไฟฟา : ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมี

สัดสวนการใชพลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ ๗๕ ของการใชพลังงานท้ังประเทศ 

ยิ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึนเทาใด การใชพลังงานจะสูงตามไปดวย และเพ่ือใหมีการใชไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เห็นความสําคัญและพรอมใจกันใชอุปกรณ

ประหยัดไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชนเดียวกับกลุมภาคท่ีอยูอาศัยพรอมไปกับการใชมาตรการตาง ๆ ท่ี

จะทําใหเกิด “อ” ท่ีสอง คือ อาคาร/โรงงานประหยัดไฟฟา ซ่ึงไดแก การบริหารการใชไฟฟา การ

ปรับปรุงระบบปองกันความรอนเขาสูอาคาร การใชระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และการปรับปรุง

ระบบแสงสวางการจัดการอบรมใหความรูดานการใชพลังงานอยางถูกตอง ลดตนทุนการผลิตสินคาให

สามารถแขงขันไดในตลาดโลก สวน กลยุทธ อ.๓ อุปนิสัยประหยัดไฟฟา : สรางการเรียนรูสูเยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป โดย กฟผ. ไดดําเนินโครงการปลูกฝงอุปนิสัยการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด

และมีประสิทธิภาพแกเยาวชนและประชาชน โดยประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานครจัดตั้ง “หองเรียนสีเขียว” (GREEN LEARNING ROOM) เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและ

คานิยมในการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพแกเยาวชนของชาติตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม โดย

ผานระบบการศึกษาของประเทศเพ่ือปลูกฝงอุปนิสัยการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพใหยั่งยืน ปจจุบันมี

หองเรียนสีเขียวอยูในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการรณรงคโฆษณาประชาสัมพันธ 

และจัดกิจกรรมสนับสนุนผานสื่อบุคคลและสื่อสาธารณะ เพ่ือสรางความมีสวนรวมแกประชาชน โดย



๑๙ 

การสรางเครือขายของสมาชิกใหเจาะถึงกลุมเปาหมายท่ีใชเครื่องใชไฟฟาอยางใกลชิด สรางความเชื่อม่ัน

และทัศนคติท่ีดีตอสินคาเบอร ๕ เพ่ือนําไปสูสมาชิกครอบครัวเบอร ๕ ตอไป๓  

อยางไรก็ดีในปจจุบัน โครงการประหยัดไฟเบอร ๕ ไดมีรายการเครื่องใชไฟฟาท่ีติด

ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ แลวถึง ๒๗ สินคา ไดแก ตูเย็น, เครื่องปรับอากาศ, บัลลาสตนิรภัย, ขาวกลอง

เบอร ๕ , พัดลมไฟฟา, หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต , หมอหุงขาวไฟฟา, โคมไฟฟาแสงสวาง

ประสิทธิภาพสูง, หลอดฟลูออเรสเซนต T๕, บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส T๕, Standby Power ๑ watt, 

Standby Power ๑ watt จอคอม, กระติกน้ํารอนไฟฟา, โคมไฟฟาสําหรับหลอดผอม, เครื่องทําน้ําอุน

ไฟฟา, เตารีดไฟฟา, เครื่องซักผา, หลอด LED, ชุดเปลี่ยนหลอด, ตูแชเย็นแสดงสินคา, เตาไฟฟาแบบ

เหนี่ยวนํา, เตาไมโครเวฟ, เครื่องรับโทรทัศน, กาตมนําไฟฟา, กระทะไฟฟา, เครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิด

อัตโนมัติ และตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น นอกจากนี้ยัง กฟผ. ยังไดขยายฐานการสรางองค

ความรูดานการใชไฟฟาในยุค ๔.๐ ดวยการจัดทําแอพพลิเคช่ัน Label No.๕ เพ่ือใหขอมูลสินคาตาม

ประเภทของเครื่องใชไฟฟา โดยผูใชสามารถเลือกสินคาท่ีสนใจ และเทียบกับสินคาอ่ืนๆ ได เพ่ือ

เปรียบเทียบคาพลังงาน ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถถายภาพสแกน QR Code และ Barcode เพ่ืออานคา

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานจากตัวสินคาไดในทุกฉลากดวยความสะดวกสบาย พรอมกันนี้ยังได

จัดทํา Facebook : Fanpage ในชื่อ EGAT Label No.5 เพ่ือใหขอมูลขาวสารและเทคนิคการ

ประหยัดพลังงานในมิติตางๆดวยความสะดวกสบายไดอยางครบวงจร ตอบโจทยการใชชีวิตยุคใหมบน

กรอบพ้ืนฐานความชาญฉลาดในการใชพลังงานไฟฟาไดอยางเหมาะสม 

๒47) 47การดําเนินกลยุทธเพ่ือเพ่ิมการขายสินคาของแบรนด “ชาวเกาะ”  

หากพิจารณาการใชกลยุทธท่ีเหมาะสมในการทําการตลาด เพ่ือสงเสริมการขาย

ของสินคาอ่ืนก็มีการศึกษาเชนกัน เชน สินคา แบรนด “ชาวเกาะ” 17ไดรุกตลาดท้ังในประเทศ พรอมการ

ขยายฐานการสงออกในตลาดตางประเทศ โดยไดใชกลยุทธสปอรตมารเกตติ้ง จัดกิจกรรมรวมกับสโมสร

ลิเวอรพูลสรางการรับรูโกลบอลแบรนดอยางตอเนื่อง (17Advanced Business Magazine, ๒๐๑๗)1 7 และ

ท่ีสําคัญ ไดใช 1 7กลยุทธของแบรนดชาวเกาะ ไดมีการใชเครื่องมือการตลาดท้ังทางออฟไลน และออนไลน 

เพ่ือสรางการรับรูในตราสินคาไปยังกลุมเปาหมายทุกกลุม ควบคูกับการสรางความสัมพันธอันดีตอคูคา

และผูบริโภคอยางตอเนื่องท้ังในและตางประเทศ สําหรับตลาดในประเทศ รวมท้ังไดจัดกิจกรรมสงเสริม

การขาย การผลิตรายการอาหาร ภาพยนตรโฆษณา รวมถึงโครงการเพ่ือสังคมท่ีบริษัทยึดถือและทํามา

เปนเวลานาน เพ่ือมอบประโยชนกลับคืนสูสังคมท้ังดานสุขภาพ การศึกษา และคุณภาพชีวิต สวนดาน

ตางประเทศ บริษัทไดเขารวมเทรดแฟรในตางประเทศอยางสมํ่าเสมอและหาชองทางในการเขาสูตลาด

                                                 
๓ DSM EGAT.การจัดการดานการใชไฟฟา.ท่ีมา: http://www.dsm.egat.co.th. สืบคน

เม่ือ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

http://www.advancedbizmagazine.com/author/book/
http://www.dsm.egat.co.th/


๒๐ 

ใหม ๆ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและประเทศจีน ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูง  

17(http://www.advancedbizmagazine.com/กรณีศึกษา-แบรนด-ชาวเกาะ) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยในประเด็นตางๆ 

ดังนี้ คือ การสื่อสารดานการรับรู ทัศนคติและความไววางใจในสินคา การตัดสินใจซ้ือ การสงเสริมการใช

สินคา เพ่ือเปนแนวทางกลยุทธในการทําการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑ การสื่อสารดานการรับรู ทัศนคติ และความไววางใจในสินคา  

การสื่อสารดานการรับรู ทัศนคติ และความไววางใจในสินคานั้น เปนปจจัยสําคัญใน

การสงเสริมการขายสินคาหรือสินคา โดยการศึกษาท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีประหยัดพลังงานนั้น พบวายัง

มีไมมากนัก โดยเร็ว ๆ นี้ กุลกานต เชิดชูธรรม (๒๕๕๘) ไดทําการศึกษา ประสิทธิผลของการสื่อสารของ 

“ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานการรับรู ทัศนคติ และดาน

ความไววางใจของผูบริโภค และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ทัศนคติและความไววางใจท่ีมี

ตอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ในแตละดาน จากแบบสอบถาม ไดแก 

ดานคุณภาพของสินคา, ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน, ดานความรับผิดชอบตอสังคมและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม, ดานความคุมคาของเงินท่ีเสียไป, ดานชื่อเสียงจากหนวยงานท่ีรับรอง และดาน

มาตรฐานสินคาเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจท่ีมีตอเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ประกอบไปดวย ๒ ปจจัยหลัก ไดแก ๑. การรับรู และ 

๒. ทัศนคติ ท่ีมีตอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ โดยระดับการรับรู และ

ทัศนคตินั้น สงผลตอความไววางใจ อาจเปนเพราะวา การรณรงคเลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟา  ท่ีติด “ฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร ๕” นั้น ไดกลายเปนสิ่งท่ีผูบริโภครูจักมาอยางยาวนาน ดังนั้น ผูบริโภคสวนใหญจึง

มีการรับรู เขาใจคุณประโยชนและสามารถจดจํา “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ได รวมไปถึงการมี

ทัศนคติอันดีตอ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจใน “ฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร ๕” เม่ือเลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟา” โดยจากงานศึกษาวิจัยนี้  ไดมีการนําเสนอ

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังตอไปนี ้
๑) ควรมีการรณรงคฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ มุงเนนในเรื่องการเปนเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ เพ่ือตอกย้ําความไววางใจใหแกผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

๒) ควรวางแผนการสื่อสารดานเนื้อหาท่ีตอกย้ําวา ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ ไมได

ทําใหสินคามีราคาสูงข้ึนตามท่ีกลุมเปาหมายท่ีมีรายไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท มองวาสินคาท่ีติดฉลากนั้น 

อาจทําใหสินคาดูมีราคาแพงข้ึน 



๒๑ 

๓) ควรใหความสําคัญตอการรณรงคในกลุมนักเรียน/ นิสิต นักศึกษา ซ่ึงถึงแมวา 

คนกลุมนี้อาจจะยังไมมีรายได หรืออํานาจในการตัดสินใจซ้ือเครื่องใชไฟฟาในขณะนี้ แตในอนาคตกลุม

เหลานี้ยอมมีกําลังซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามมา ดังนั้น เพ่ือสรางความไววางใจจนนําไปสูการตัดสินใจซ้ือตอไป

ในอนาคตจึงควรใหความสําคัญ รวมถึงการวางแผนกลยุทธในการรณรงค “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 

๕” เพ่ือสรางความไววางใจในกลุมนี้ใหมากข้ึน 

๔) ควรวางแผนกลยุทธการสื่อสาร โดยการกําหนดกลุมเปาหมายแยกตามอายุท่ี

ชัดเจนโดยเฉพาะกลุมอายุ ๔๖ ปข้ึนไป เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาสินคาท่ีผานการรับรองนั้น มีคุณภาพได

มาตรฐานอยางแทจริง 

๕) ควรใหความสําคัญกับปจจัยรายดานท่ีสงผลตอการรับรูตอ “ฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร ๕” มากยิ่งข้ึน ไดแก ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานมาตรฐานสินคา

เครื่องใชไฟฟาดานการจดจําหรือเขาใจคุณประโยชนไดจากการรับชมโฆษณาและประกาศตามสื่อตาง ๆ 

ดานคุณภาพของสินคา และดานการสังเกตเห็นขอมูลท่ีปรากฏบนฉลากในเวลาท่ีเลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟา 

๖) ควรใหความสําคัญกับปจจัยรายดานท่ีสงผลตอทัศนคติตอ “ฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร ๕” มากยิ่งข้ึน ไดแก ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานการทําใหสินคาท่ีติด

ฉลากดูแพงข้ึน 

๗) ควรใหความสําคัญกับปจจัยท่ีสงผลตอความไววางใจตอ “ฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร ๕”มากยิ่งข้ึน ไดแก ปจจัยดานมาตรฐานสินคา ปจจัยดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปจจัยดานความคุมคาของเงินท่ีเสีย

ไป 

๘) ควรรณรงค ตอกย้ําและใหความสําคัญกับการเสริมสรางการรับรูและความ

เขาใจท่ีถูกตองตอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕” ซ่ึงปจจัยดานการรับรูนั้น 

มีอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจ อีกท้ังการรับรูยังมีผลทางออมตอความไววางใจ โดยผานตัวแปร

ทัศนคติอันจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือตอไป 

นอกจากนี้ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือเลือกใชสินคา ก็

เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมได เชน ในป พ.ศ.๒๕๓๖ จุลลดาได

ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัด พลังงานไฟฟาในครัวเรือนของแมบานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาใน

ครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรม

การประหยัด พลังงานไฟฟาในครัวเรือนและความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีแตกตางกัน

กอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และเม่ือวิเคราะห

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนจะพบวา กลุมท่ีมีความรู

เก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟามากจะมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนมากกวา



๒๒ 

กลุมยอยอ่ืนในเรื่องเดียวกัน 

กัสมีรัตน มะลูลีม (๒๕๕๘)๔ ไดศึกษาปจจัยความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล 

คุณภาพอาหาร ตราสินคาของชาวอิสลาม และสวนผสมของสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ืออาหารท่ีไมมี

ตราฮาลาล บนบรรจุภัณฑของผูบริโภคชาวมุสลิม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปด

ท่ีผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ผลพบวาปจจัยตราสินคาของชาวอิสลาม สงผลตอความตั้งใจ

ซ้ืออาหารท่ีไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑของชาวมุสลิมในเขต กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ปจจัยคุณภาพอาหาร ดานความปลอดภัยตอการบริโภค ปจจัยคุณภาพอาหาร ดานประสาทสัมผัส 

ปจจัยสวนผสมของสินคา และปจจัยความตระหนักใน เครื่องหมายฮาลาล ตามลําดับ 

ประพิธาริ์ ธานารักษ (๒๕๕๙)๕ ซ่ึงไดทําการศึกษา “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑลดโลกรอนของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดโลกรอนของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

และศึกษาปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการลดโลกรอน

ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลกท่ีมีอายุ ๑๘-๖๐ ป จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง พบวา  

๑) ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะโลกรอน 

เนื่องมาจากผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ท่ีนําเสนอเก่ียวกับ

การรณรงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ปญหาภาวะโลกรอน 

๒) ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑลด

โลกรอนไมมากนัก เนื่องมาจากการประชาสัมพันธเก่ียวกับผลิตภัณฑลดโลกรอนยังนอย จึงทําให

ผูบริโภคไมทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑลดโลกรอน อีกท้ังการสงเสริมการใชและการสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑลดโลกรอนไมแพรหลาย 

๓) ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความตระหนักเก่ียวกับการใชพลังงานใน

ระดับมาก เนื่องมาจากผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อแหลงตางๆ อีกท้ังรัฐบาลไดมีการสงเสริมเรื่อง

ของการอนุรักษพลังงาน และมีการพัฒนาอยางครบวงจร สงเสริมการใชอุปกรณและอาคารสถานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาดเพ่ือลดกาซเรือนกระจกและแกปญหาภาวะ

โลกรอนสรางจิตสํานึกของผูบริโภคในการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพใหเปนระบบ

                                                 
๔ มณีรัตน แสนเอ้ียง, ๑๐ กลยุทธทางการตลาด, บริษัท พิมโล จํากัด : กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙

https://www.pymlo.com/th/10-กลยุทธทางการตลาด .สืบคน ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑. 
๕ ประพิธาริ์ ธานารักษ .ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดโลกรอน

ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค :  ก ร ณี ศึ ก ษ า เ ท ศ บ า ล น ค ร พิ ษ ณุ โ ล ก  . https://tci-
thaijo.org/index.php/JEM/article/view/47806/44878.สืบคน ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑. 

https://www.pymlo.com/th/author/may/
https://www.pymlo.com/th/10-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94


๒๓ 

จริงจังและตอเนื่องท้ังภาคการผลิต ภาคการขนสง และภาคครัวเรือน 

๔) ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีแรงจูงใจตอการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑลดโลกรอนคอนขางมาก เนื่องมาจากผูบริโภคตองการใหบริษัทท่ีผลิตสินคาท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑลดโลกรอนนั้นสรางแรงจูงใจดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนายและดานการ

สงเสริมการตลาด เพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคหันมาใชผลิตภัณฑลดโลกรอนมากยิ่งข้ึน 

๕) ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดโลก

รอนอยูในระดับปานกลาง เนื่องมากจากผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑลดโลกรอน 

ซ่ึงอาจจะตองมีการสงเสริม สรางแรงจูงใจใหมากยิ่งข้ึนไมวาจะเปนดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดรวมไปถึงควรสงเสริมใหผูบริโภคมีความตระหนักเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม การใชพลังงาน ฯลฯ 
จากศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑลดโลกรอนของผูบริโภคใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลกนี้ สามารถนําเอาผลการศึกษาไปใชไดโดยมีขอแนะนํา ไดแก 

๑) เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑลดโลกรอน ในดานราคา ดานผลิตภัณฑ 

ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคมีแรงจูงใจ และหันมาใช

ผลิตภัณฑลดโลกรอนมากยิ่งข้ึน 
๒) เปนขอมูลใหกับสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปลูกฝงสงเสริมให

ประชาชนเกิดความตระหนักเก่ียวกับการใชพลังงานใหมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหเปนประโยชนยิ่งข้ึน การ

ศึกษาวิจัยตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานท่ีท่ีมีผลิตภัณฑลดโลกรอนมีวางจําหนายอยู จะทํา

ใหผูบริโภคเขาใจผลิตภัณฑลดโลกรอนไดดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

ผูบริโภคโดย ณัฐณิชา นิสัยสุข (๒๕๕๖) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาดสิ่งแวดลอม 

และปจจัยความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๔๐๐ คน พบวา “ผล

การศึกษาจากงานวิจัยในปจจัยทางดานการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภคสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Elham 

Rahbar และ Nabsiah Abdul Wahid (๒๐๑๑) ท่ีพบวาเครื่องมือท่ีนามาใชในการสื่อสารทางการตลาด

สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค โดยเครื่องมือการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดแก ฉลากเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม และสื่อโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอม” 

สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

ผูบริโภค รองลงมา ไดแก ปจจัยการตลาดสิ่งแวดลอมดานทัศนคติตอผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และปจจัยการตลาดสิ่งแวดลอมดานความรูในปญหาสิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ี



๒๔ 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามลําดับ สําหรับปจจัยการตลาดสิ่งแวดลอมดานฉลากสิ่งแวดลอม และ

คุณภาพผลิตภัณฑจากการศึกษา พบวาไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ของผูบริโภค 

จากศึกษาวิจัยของณัฐณิชา นิสัยสุข (๒๕๕๖) มีขอเสนอแนะนํา โดยสามารถนําขอมูลท่ี

ไดจากการศึกษาไปใชเพ่ือวางแผนทางดานการตลาดท่ีเจาะจงกับกลุมลูกคาเปาหมาย วางแผนกลยุทธ

ทางการตลาด หรือนําไปปรับใชเพ่ือการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหมี

ความสอดคลองกับการใหความสําคัญของผูบริโภค โดยเฉพาะดานการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงพบวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของผูบริโภค จึงควรมีการสรางการสื่อสารท่ีนาสนใจ และชัดเจนเพ่ือสรางการรับรูถึง

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหผูบริโภคไดรูจักในวงกวางมากยิ่งข้ึน โดยการจัดทาแผนการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เปนระบบอยางตอเนื่อง

และปจจัยทางการตลาดสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ทัศนคติตอผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใสใจ

หรือตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม ความไววางใจในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตราสินคาเพ่ือ

สิ่งแวดลอม และความรูในปญหาสิ่งแวดลอม เหลานี้เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภคดวยเชนกัน จึงควรนํามาปรับใชในการวางแผนกล

ยุทธทางการตลาดตอไป 
 

๒ การตัดสินใจซื้อ 

ในปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยดานการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค เชน ธัญญพัสส 

เกตุประดิษฐ (๒๕๕๔ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาทาง

อินเทอรเน็ตของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปร 

๔ กลุมท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาทางอินเทอรเนตของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูบริโภคเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต ๒๐ ปบริบูรณ

ข้ึนไป โดยกลุมเปาหมายเหลานั้นตองอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและมีประสบการณการใช

อินเทอรเน็ตและซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตมากอนซ่ึงมีจํานวน ๔๐๐ ราย จากการศึกษา พบวา กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ดานสินคากับสินคาตรงกับความ

ตองการ ดานราคากับราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ดานสถานท่ีจัดจําหนายกับความสะดวก

ในการสั่งซ้ือสินคา ดานสงเสริมการตลาดกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับมีความทันสมัยโดยสงทางอีเมลให

ความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดานภาพลักษณกับตราสินคามีความนาเชื่อถือ ดาน

ความภักดีตอตราสินคา กับเม่ือซ้ือแลวอยากกลับมาซ้ือสินคาอีก ดานความไววางใจ มีศูนยใหติดตอ

สอบถามขอมูล และใหความสําคัญมากท่ีสุด เก่ียวกับการตัดสินใจการซ้ือสินคาทางอินเทอรเนตกับสินคา

และบริการตรงกับความตองการ  



๒๕ 

ในปเดียวกัน พิชามญชุ มะลิขาว (๒๕๕๔) ทําไดการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการชื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค กลุมตัวอยาง คือ ผูใชเฟซบุค 

เพศหญิงในประเทศไทยท่ีซ้ือเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค รวมจํานวนตัวอยางท้ังหมด 

๔๐๐ คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลผูบริโภคสตรี

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๒๕ – ๓๔ ป มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท เปนสวนใหญ ความคิดเห็นของสวนประสม

การตลาดท่ีประกอบการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค ผูบริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยมาก ความไววางใจในการซ้ือสินคาทางเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค มีความ

ไววางใจดานผูขายสินคาและดานการปกปองผูบริโภคในระดับไววางใจปานกลาง ดานระบบอินเทอรเน็ต

ในระดับไววางใจมาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไววางใจในการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขาย

สังคมออนไลน ดานผูขายสินคา ดานระบบอินเทอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภค มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น ดานคาใชจาย ดานจํานวนครั้งและดานจํานวนชิ้นท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกัน 

สวนประสมการตลาด ไดแก ดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นดานคาใชจายในทิศทางเดียวกันและสวน

ประสมการตลาดท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นไดแก ดานสินคา ดานราคาและดานชองทาง

การจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น ดานจํานวนครั้งและจํานวนชิ้นท่ีซ้ือใน

ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

นอกจากนี้ ณัฐกนก รัตนางกูร (๒๕๕๓) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด และปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ไดแก ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และดานภาพลักษณของผลิตภัณฑจากกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีจํานวน ๒๐๐ คน สามารถสรุปไดวา 

๑ ) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ี เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ สินคาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ

ตองการในการใชงาน 

๒) ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ สินคามีราคาใกลเคียงกับราคาของสินคาตามทองตลาดท่ัวไป 

๓) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายชองทาง 



๒๖ 

๔) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ การมีพนักงานขายหรือเจาหนาท่ีท่ีสามารถใหความรูความ

เขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และจากงานวิจัยของ มัญชุตา ก่ิงเนตร (๒๕๕๔) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ต ของผูบริโภคธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของผูบริโภคธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนกลุมประชากรท่ี การสุมแบบเจาะจงเปนวีท่ีผูวิจัยเลือกใช เพ่ือ

ความหลากหลายของประชากร โดยกลุมตัวอยางเปนผูท่ีเคยตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ต

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยสุมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๔๐๐ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้ง

นี้ คือแบบสอบถามปลายปด ผลการศึกษาสรุปไดวา 

๑)  จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา รายไดเปนดานเดียวท่ีมีความแตกตาง

ตอการใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

๒)  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา พบวา มีสินคา ราคาและ

ชองทางการใหบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

๓)  จากการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ พบวามีเพียงพฤติกรรมผูบริโภคเทานั้น ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

๓ การสงเสริมการใชสินคา 
รังสินาฎ นิลดํา (๒๕๕๖) ไดทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมการใชสินคา ENERGY 

STAR : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรู ความรูความเขาใจและทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับสินคา ENERGY 
STAR และเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการเลือกใชสินคา ENERGY STAR ใหเปนไปตามความตองการ
ของผูบริโภค ซ่ึงกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้คือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๓๑๖ คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  

โดยในการศึกษาวิจัยนี้ไดมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการใชสินคา 

ENERGY STAR ท่ีไดจากการศึกษา คือ ควรมีการประชาสัมพันธจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบจากทาง

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการ (ผูผลิต) โดยอาจสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลทางโทรทัศน

และอินเตอรเน็ตและควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมโครงการและสนับสนุนบริษัทผูเขารวม

โครงการในฐานะผูผลิตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังควรกําหนดมาตรการทางภาษีและการจัดซ้ือจัดจาง



๒๗ 

จากภาครัฐเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับบริษัทผูผลิตในการเขารวมโครงการ จากผลของการศึกษา 

สามารถเสนอเพ่ือเปนแนวทางการรณรงคใหผูบริโภคหันมาใชสินคา ENERGY STAR ดังนี้ 

๑) แนวทางดานการประชาสัมพันธ 

จากการทดสอบสมมติฐาน ทําใหทราบวาการรับรูเก่ียวกับสินคาจะทําใหผูบริโภคมี

ความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีกวาการไมรับรูเก่ียวกับสินคา และเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเกิน

กวาก่ึงหนึ่งไมทราบเก่ียวกับสินคา ENERGY STAR ดังนั้น ผูผลิตและภาครัฐจึงควรมีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความรู เบื้องตนเก่ียวกับสินคา ENERGY STAR ท่ีผูตอบ

แบบสอบถามมีความรูในระดับตํ่า ซ่ึงในความเปนจริงหากผูบริโภคไมมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับสินคา 

ENERGY STAR แลวก็เปนเรื่องยากในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ดังนั้น การโฆษณาซํ้าๆ ตามสื่อประเภท

ตางๆ จะทําใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอสินคาเพ่ิมข้ึน โดยเนนประชาสัมพันธไปยัง

กลุมผูบริโภคท่ีอยูในวัยรุน วัยทํางาน เนื่องจากมีการใชอุปกรณไอทีมากกวาวัยอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีนาสนใจและดึงดูดผูบริโภคมาก

ท่ีสุด และรองลงมา คือ สื่ออินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน แตเนื่องจากการประชาสัมพันธผานสื่อ

ประเภทโทรทัศน จะตองใชงบประมาณในการเผยแพรคอนขางสูงและไมสามารถตรวจสอบไดวา

ประชาชนไดรับขอมูลในชวงท่ีประชาสัมพันธหรือไม เนื่องจากชวงเวลาท่ีมีการประชาสัมพันธผานสื่อ

โทรทัศนเปนชวงเวลาทํางานของประชาชน ดังนั้น ประชาชนท่ีไดรับขอมูลผานสื่อประเภทนี้มีจํานวน

นอย และหากเปนชวงเวลาท่ีประชาชนรับขอมูลจากสื่อประเภทนี้หนาแนนตองใชงบประมาณเปน

จํานวนมาก ดังนั้น การประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน

การประชาสัมพันธหากงบประมาณในการดําเนินงานมีนอย ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

อยางแพรหลายสมํ่าเสมอและถูกตองเก่ียวกับสินคา ENERGY STAR จึงเปนหนาท่ีของทางภาครัฐและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีตองรีบดําเนินการ 

๒) แนวทางดานนโยบายและความรับผิดชอบ 

ภาครัฐควรจัดหาหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเหมาะสม เชน กระทรวงพลังงานและการ

ไฟฟาฝายผลิต เปนตน เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการสินคา ENERGY STAR และเพ่ือสงเสริม

ใหบริษัทผูผลิตของเอกชนผานมาตรฐาน ENERGY STAR ท่ี ถูกกําหนดเอาไวเปนมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรจะรวมมือกับภาคการผลิตเพ่ือพัฒนารูปแบบสินคา ENERGY 

STAR ใหมีความหลากหลาย เพ่ิมศักยภาพในการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย   

การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีนาสนใจและดึงดูดผูบริโภคมากท่ีสุด 

และรองลงมา คือ สื่ออินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน แตเนื่องจากการประชาสัมพันธผานสื่อประเภท

โทรทัศน จะตองใชงบประมาณในการเผยแพรคอนขางสูงและไมสามารถตรวจสอบไดวาประชาชนไดรับ

ขอมูลในชวงท่ีประชาสัมพันธหรือไม เนื่องจากชวงเวลาท่ีมีการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนเปน



๒๘ 

ชวงเวลาทํางานของประชาชน ดังนั้น ประชาชนท่ีไดรับขอมูลผานสื่อประเภทนี้มีจํานวนนอย และหาก

เปนชวงเวลาท่ีประชาชนรับขอมูลจากสื่อประเภทนี้หนาแนนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ดังนั้น 

การประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประชาสัมพันธ

หากงบประมาณในการดําเนินงานมีนอย ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย

สมํ่าเสมอและถูกตองเก่ียวกับสินคา ENERGY STAR จึงเปนหนาท่ีของทางภาครัฐและหนวยงานท่ี

รับผิดชอบท่ีตองรีบดําเนินการ 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทท่ี

เขารวมโครงการและผานมาตรฐาน ENERGY STAR เพ่ือเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับ

บริษัทผูผลิตสินคาใหมีการเขารวมโครงการ และภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริม

โครงการ ENERGY STAR ในการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพ่ือใหโครงการเปนท่ีรูจักกันอยาง

แพรหลาย และควรใหการสนับสนุนบริษัทผูผลิตในเรื่องงบประมาณในการลงทุนเริ่มตน โดยอาจจัดตั้ง

กองทุนกูยืมท่ีปราศจากดอกเบี้ย หรือกองทุนท่ีสามารถผอนจายไดในระยะยาวเพ่ือชวยเหลือบริษัทตางๆ 

โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก และการสรางศูนยการเรียนรูใหกับผูผลิตเพ่ือใชในการกระจายขอมูลขาวสาร

และวิธีการในการจัดทําสินคา ENERGY STAR การดําเนินการเพ่ือผานมาตรฐานโครงการ เปนตน การ

ต้ังศูนยการเรียนรูนี้จะทําใหผูผลิตสามารถเขาถึงขอมูลของ ENERGY STAR ไดดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ 

ภาครัฐควรแสดงความเปนผูนําและสนับสนุนสินคา ENERGY STAR โดยอาจมีการกําหนดการจัดซ้ือจัด

จางของหนวยงานภาครัฐใหบริษัทคูคาผลิตสินคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR อีกดวย 

๓) แนวทางดานการตลาด 

ภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการจะทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนา

ปรับปรุงสินคา ENERGY STAR และการวางแผนการตลาดของสินคา เพ่ือโปรโมทสินคาใหเปนท่ีรูจัก

อยางแพรหลาย โดยวิธีการออกงบประมาณในการประชาสัมพันธตางๆ ซ่ึงอาจจะไดรับความรวมมือใน

การรณรงคใหมีการใชสินคา ENERGY STAR ในแงการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยจากภาครัฐ

รวมดวย นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังควรทําการวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมใหมๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

สินคา ตลอดจนการเพ่ิมชนิดของสินคา ENERGY STAR ใหมากข้ึนและหลากหลายชนิด เพ่ือประโยชน

ในเรื่องการสงออกสินคาในอนาคตอีกดวย 

 

  

 

 

 


	บทที่ ๒
	การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	Uทฤษฎี
	๑. Uทฤษฎีทางการตลาด
	UการตลาดU คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค เพื่อให้มีการตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหน...
	UความสำคัญของการตลาดU มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
	๑) เป็นเครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความนิยมแก่กิจการ
	๒) เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค
	๓) เป็นตัวนำหรือปรับปรุงการผลิตสินค้าและการให้บริการ
	๔) เป็นกลไกในการสร้างระบบเศรษฐกิจด้วยการก่อให้เกิดการบริการ
	47TUกลยุทธ์ (Strategy)U47T หมายถึง 47Tกลวิธีหรือแบบแผนสำคัญที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง47T36Tการตลาด36T47Tที่ตั้งไว้47T ซึ่งกลยุทธ์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การจัดวางแผนการทำงา...
	Uรูปแบบ/แนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถประสบผลสำเร็จ
	๒ Uทฤษฎีการส่งเสริมการขาย
	การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการโฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อของผู้บริโภคหรือผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมก...
	ดังนั้น การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการขายโดยพนักงานขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือเพิ่มยอดขายของกิจการ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางในการจัดจำหน่าย โดยการจัดและตกแต...
	๕ Uทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนัก
	ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความตระหนัก เช่น Krathwohl, et a, (๑๙๖๔, อ้างใน อุทุมพร ทองอุทัย, ๒๕๒๓, หน้า ๙๙) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึงความรู้สึกไวต่อการมีอยู่ของปรากฏการณ์บางอย่างและของสิ่งเร้าบางอย่างซึ่งเราต้องการจะรับรู้ ส่วน B...
	จากนั้น Good (๑๙๗๓, p. ๓๔) ได้ให้ความหมายของ “ความตระหนัก” ไว้ว่าการกระทําที่แสดงว่าจําได้การรับรู้หรือมีความรู้และความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความสํานึก (Consciousness) ในปีเดียวกัน Atkin (๑๙๗๓, p. ๗๘) กล่าวถึง “ความตระหนัก” ไว้อย่างสั้นๆ ว่าเป็นกา...
	Uแนวคิด
	๑ Uแนวคิดทางการตลาด
	๒ Uตัวอย่างแนวคิดที่นำมาใช้ทางการตลาด
	การดำเนินโครงการที่มุ่งจะใช้วิธีจูงใจ โดยการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าให้แก่ประชาชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กลุ่มภาคที่อยู่อาศัย กลุ่มภาคธุรกิจ และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ ก...
	Uงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ การสื่อสารด้านการรับรู้ ทัศนคติและความไว้วางใจในสินค้า การตัดสินใจซื้อ การส่งเสริมการใช้สินค้า เพื่อเป็นแนวทางกลยุทธ์ในการทำการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
	๑ Uการสื่อสารด้านการรับรู้ ทัศนคติ และความไว้วางใจในสินค้า
	การสื่อสารด้านการรับรู้ ทัศนคติ และความไว้วางใจในสินค้านั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือสินค้า โดยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ประหยัดพลังงานนั้น พบว่ายังมีไม่มากนัก โดยเร็ว ๆ นี้ กุลกานต์ เชิดชูธรรม (๒๕๕๘) ได้ทำการศึกษา ประสิทธิผล...
	๑) ควรมีการรณรงค์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ มุ่งเน้นในเรื่องการเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เพื่อตอกย้ำความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
	๒) ควรวางแผนการสื่อสารด้านเนื้อหาที่ตอกย้ำว่า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ไม่ได้ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นตามที่กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท มองว่าสินค้าที่ติดฉลากนั้น อาจทำให้สินค้าดูมีราคาแพงขึ้น
	๓) ควรให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ในกลุ่มนักเรียน/ นิสิต นักศึกษา ซึ่งถึงแม้ว่า คนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มีรายได้ หรืออำนาจในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนี้ แต่ในอนาคตกลุ่มเหล่านี้ย่อมมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นตามมา ดังนั้น เพื่อสร้างความไว้วางใจจนนำไป...
	๔) ควรวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแยกตามอายุที่ชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มอายุ ๔๖ ปีขึ้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริง
	๕) ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยรายด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้ต่อ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕” มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านการจดจำหรือเข้าใจคุณประโยชน์ได้จากการรับชมโฆษณาและประกาศตามสื่อต่าง ๆ ด้านคุณ...
	๖) ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยรายด้านที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕” มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการทำให้สินค้าที่ติดฉลากดูแพงขึ้น
	๗) ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจต่อ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕”มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านมาตรฐานสินค้า ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของเงิน...
	๘) ควรรณรงค์ ตอกย้ำและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕” ซึ่งปัจจัยด้านการรับรู้นั้น มีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจ อีกทั้งการรับรู้ยังมีผลทางอ้อมต่อความไว้วางใจ โดยผ่านตัวแ...
	๒ Uการตัดสินใจซื้อ
	๓ Uการส่งเสริมการใช้สินค้า
	รังสินาฎ นิลดำ (๒๕๕๖) ได้ทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้สินค้า ENERGY STAR : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้า ENERGY STAR...
	โดยในการศึกษาวิจัยนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้สินค้า ENERGY STAR ที่ได้จากการศึกษา คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจากทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ (ผู้ผลิต) โดยอาจสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโทรทัศ...
	๑) แนวทางด้านการประชาสัมพันธ์
	จากการทดสอบสมมติฐาน ทำให้ทราบว่าการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีกว่าการไม่รับรู้เกี่ยวกับสินค้า และเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่ากึ่งหนึ่งไม่ทราบเกี่ยวกับสินค้า ENERGY STAR ดังนั้น ผู้ผลิตและภาครัฐจึงควรมีกา...
	นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด และรองลงมา คือ สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ แต่เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ จะต้องใช้งบประมาณในการเผยแพร่ค่อนข้างสูงและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่...
	๒) แนวทางด้านนโยบายและความรับผิดชอบ
	ภาครัฐควรจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม เช่น กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสินค้า ENERGY STAR และเพื่อส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตของเอกชนผ่านมาตรฐาน ENERGY STAR ที่ถูกกำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานสากล นอก...
	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด และรองลงมา คือ สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ แต่เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ จะต้องใช้งบประมาณในการเผยแพร่ค่อนข้างสูงและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนได...
	นอกจากนี้ ภาครัฐควรกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและผ่านมาตรฐาน ENERGY STAR เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าให้มีการเข้าร่วมโครงการ และภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมโครงการ EN...
	๓) แนวทางด้านการตลาด
	ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า ENERGY STAR และการวางแผนการตลาดของสินค้า เพื่อโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยวิธีการออกงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะได้รับความร่วมมือในการรณรงค...

