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บทที่ ๓
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสงเสริมระบบจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงเชิงรุก
ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังนี้
๑. วิธีการวิจัย
๒. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
๓. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล
๕. วิธีการวิเคราะหขอมูล

วิธีการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และการ
วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research Method) โดยการวิจั ย เชิงปริม าณ (Quantitative Research
Method) จะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมุงคนหาขอเท็จจริงจากการเก็บ
ขอมู ล ความคิ ดเห็ น ความตระหนั กในสิน ค าที่ ติดฉลากประสิทธิภ าพสูง และป จ จั ย ที่มีผ ลตอความตั้ งใจ
ซื้อสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับกลุมผูบริโภค และกลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย สําหรับการวิจัย
เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research Method) นั้ น จะเป น การสัม ภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview)
สําหรับกลุมโรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง และผูบริหารของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ การ
ศึกษาวิจัยจะดําเนินการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
๑. ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประมาณ ๕.๖๙๖ ลานคน (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘) รานคา/ตัวแทน
จําหนาย และโรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง

๓๐

๒. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี ๔ ประเภท คือ (๑) ผูบริโภคซึ่งเปนประชากรทั้งเพศ
ชายและเพศที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร (๒) รานคา/ตัวแทนจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร (๓)
โรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง และ (๔) ผูบริหารกระทรวงพลังงาน โดยผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ดังนี้
๑) กลุมผูบริโภค
ในการหาจํานวนตัวอยางของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เนื่องจากจํานวน
ประชากรทราบคาแนนอน (Finite Population) การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจึงใชสูตรทาโร ยามาเนะ
(Taro Yamane ,๑๙๗๓ : ๑๒๕) ดังแสดงในสมการที่ (๓.๑)
n=

เมื่อ

N
1 + Ne 2

(๓.๑)

n = จํานวนตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อน

อย า งไรก็ ตาม เพื่อใหมีความสะดวกในการคํานวณหาจําหนวนตัวอยาง จึงมี การใช
ตารางจํ านวนประชากรและจํ านวนกลุ ม ตั วอย าง ซึ่ งเป น วิธีการซึ่งไดคํ านวณมาจากสูตรของ Yamane
เพียงแตตองระบุขอมูลประชากรหรือตัวอยาง และกําหนดขนาดความคลาดเคลื่อน (e) วาจะยอมใหเกิดขึ้นกี่
เปอรเซ็นต ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางสามารถหาไดจากตารางสําเร็จโดยไมตองใชสูตรคํานวณ ดังตารางที่
๓.๑ ซึ่งจากตารางนี้ ผู วิจัย ได กําหนดคาความคลาดเลื่อน (e) เทากับ ±๕% จึงทํ าให ได จํานวนตัว อย าง
เทากับ ๔๐๐ ตัวอยาง
๒) รานคา/ตัวแทนจําหนาย
ในกลุมเป าหมายรานค า/ตั ว แทนจํ าหน ายนั้ น เนื่องจากไม ทราบจํานวนประชากรที่
แนนอนอาจใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ของ W.G. Cochran (๑๙๕๓) ดังสมการที่ (๓.๒)
n=
เมื่อ n =
p=
Z=

(p(1-p) z2)/d2
จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม ซึ่งมีคา ๐.๑๐
ความมั่นใจที่ผูวิจัยกําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เชน

(๓.๒)

๓๑
Z=
d=

ที่ ร ะดับ นัย สําคั ญ ทางสถิติ ๐.๐๕ มี คาเทากับ ๑.๙๖ (ความน าเชื่อถื อ
๙๕%)
สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดที่ ระดับความเชื่อมั่น
๙๕% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ ๐.๐๕

จากสมการที่ ๓.๒ ทําใหสามารถหาจํานวนตัวอยางได ๑๓๘ ตัวอยาง

ที่มา : Taro Yamane ,๑๙๗๓

ตารางที่ ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของ Yamane ที่ความเชื่อมั่นของผลการวิจัย ๙๕%

๓๒
๓) โรงงานผูผลิตสินคา
เนื่องจากจํานวนโรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงที่ของฉลากในป ๒๕๕๙
มี จํ านวนที่ ท ราบค า แน น อน ดั งนั้ น จํานวนตัว อย างที่ ต อ งทํ าการสุ ม จึงสามารถกํ าหนดเป น เปอรเซ็น ต
โดยมากจะกําหนด ๒๐%, ๒๕% หรือ ๓๐% ของประชากรทั้งหมด ถาประชากรมี ขนาดเป นรอยขึ้นไป
อาจจะกําหนดขนาดตัวอยาง ๑๕-๓๐% แตถาประชากรมีขนาดเปนพันขึ้นไป อาจจะกําหนดขนาดตัวอยาง
๑๐-๑๕% ของประชากรทั้งหมด และหาก ประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักหมื่น จะใชกลุมตัวอยาง ๕-๑๐
% เนื่องจากจํานวนโรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงที่ของฉลากในป ๒๕๕๙ มีจํานวนเพียง
๖๐ ผูผลิต ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการสุมเพี ยง ๑๕% จํานวน ๙ โรงงานผูผลิต โดยจะทําการกระจายไปตาม
ผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพสูงทั้ง ๘ ชนิด โดยสินคาเตาแกสจะมีกลุมตัวอยาง ๒ รานคา
๔) ผูบริหารกระทรวงพลังงาน
เนื่ องจากการดํ าเนิ น โครงการส งเสริมให มีการติ ด ฉลากประสิ ทธิ ภ าพสู งสํ าหรับ วั ส ดุ
อุปกรณประสิทธิภาพสูงเปนภารกิจที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เป น ผูรับ ผิด ชอบและดําเนินการ การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับ ผูบ ริห ารกระทรวง
พลั งงานจะทํ า ให ส ามารถทราบแนวทางส งเสริม เชิ งรุก สําหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ติ ด ฉลากประสิ ท ธิ ภ าพสู งที่
เหมาะสม รวมถึงสามารถวิเคราะหและประเมินปญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางสงเสริมฉลากในมุมมอง
ของผูบริหารใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายทั้ง ๓ กลุม ไดแก กลุมโรงงานผูผลิตสินคา กลุมรานคา/ตัวแทน
จําหนาย และกลุมผูบริโภค ดังนั้น ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน ๒ ทาน

เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
๑) ศึ กษาเอกสาร ตําราและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความตระหนั ก ในสิน ค าที่ ติ ด ฉลาก
ประสิทธิภาพสูง และปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
๒) สรางกรอบแนวคิดเกี่ ยวกั บ ความตระหนักในสิ น คาที่ ติดฉลากประสิทธิภ าพสู ง และ
ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค รานคา/ตัวแทนจําหนาย และ
โรงงานผูผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร

๓๓
๓) สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง และเพื่อขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามให
ถูกตองเหมาะสม
๔) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข
๕) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยางดังนี้
- กลุมโรงงานผูผลิต จํานวน ๙ ตัวอยาง
- กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย จํานวน ๑๓๘ ตัวอยาง
- กลุมผูบริโภค จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง
- กลุมผูบริหารกระทรวงพลังงาน จํานวน ๒ ตัวอยาง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เป น แบบสอบถาม ๒ แบบ คื อ
แบบสอบถามปลายป ด (Close ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเป ด (Open ended
Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กลุมโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของของผูประกอบการ และโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงาน
เป น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข อมู ลทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให
เลื อกตอบประกอบดว ยคํ าถามคื อ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หน ว ยงาน รูป แบบกิจ การ ระยะเวลาการ
ดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน และขอมูลการไดรับฉลากจาก พพ. ป ๒๕๕๙
สวนที่ ๒ ขอมูลการตัดสินใจผลิตและจําหนาย
เป น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ๑) ป จ จั ย ที่ มี ผลตอการตั ดสิ นใจผลิตสิ นค าที่ มี การติ ดฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เชน ประเด็นคูแขงขันในตลาดสินคา ความแตกตางดานราคาจําหนายจาก
สินคาทั่วไป นโยบายการสงเสริมการตลาด ความตองการ/ความสนใจของลูกคา นโยบายภาครัฐ/มาตรการ
สนับสนุน ฯลฯ และ ๒) กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง ไดแก
รู ป แบบการส ง เสริ ม การขาย เป น ต น ซึ่ ง จะเป น ลั ก ษณะแบบสอบถามปลายเป ด (Open ended
Questionnaire)

๓๔
สวนที่ ๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสนับสนุนการผลิตสินคาที่มีการติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในดานตางๆ ไดแก ดานวัตถุดิบ ดานตัวสินคา/ผลิตภัณฑ ดานการ
จําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ ดานลูกคา ดานนโยบาย/มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานนโยบาย/มาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐ และดานอื่นๆ โดยการใหขอมูลดานปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาของผูตอบ
แบบสอบถามนั้น จะเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire)

๒. กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของของผูประกอบการ และโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงาน

เป น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข อมู ลทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให
เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ ชื่อ – สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ และระยะเวลา
การดําเนินกิจการ
สวนที่ ๒ การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๒
ประเด็นการตระหนักและรับรู
๑. ทราบถึงบทบาทและหนาที่ของกระทรวงพลังงาน
๒. ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาที่ถูกตองตาม
หลั กการประหยั ดพลั งงาน แม จ ะไมทํ าการติดฉลาก
ประหยัดพลังงาน
๓. ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงาน
๔. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ฉลากประหยั ด พลั ง งาน โดย
กระทรวงพลังงาน
๕. มีความรูเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานทั้ง ๘ ชนิด
๖. เชื่ อ มั่ น ในราคาที่ เหมาะสมของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ฉ ลาก
ประหยัดพลังงาน
๗. เชื่อวาผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอ
การตัดสินใจของผูบริโภค

๕

มากที่สุด

๔

มาก

๓

ปานกลาง

๒

นอย

ตารางที่ ๓.๒ แสดงการตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

๑

นอยที่สุด

๓๕
สวนที่ ๓ การตัดสินใจผลิตและจําหนาย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยที่มีผลตอการจําหนาย
สินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (ตารางที่ ๓.๓) และความคิดเห็นดานพฤติกรรมตอ
การตัดสินใจซื้อ/ใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา (ตารางที่ ๓.๔)
รายการประเมิน

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1. คุณภาพ
2. ราคาสินคา
3. ตราสินคา
4. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
5. ฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงานของสินคา
6. การรับประกันสินคา
7. พนักงานขาย
8. บริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การเปลี่ยนแทน
9. รายการสงเสริมการขาย
10. ประเทศผูผลิตสินคา
ตารางที่ ๓.๓ แสดงปจจัยที่มีผลตอการจําหนายสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ/ใชของลูกคา
ดานสินคา
1. รูปลักษณ/รูปแบบสินคา
2. คุณภาพของสินคา/ระดับของการประหยัดพลังงาน
3. ตรายี่หอ
4. ความหลากหลายของสินคา เชน ขนาด รุน ฯลฯ
5. ลักษณะของบรรจุภัณฑ
6. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาฉลากประหยัด
พลังงาน
7. อะไหลเปลี่ยนแทน/ศูนยบริการซอมบํารุง
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

๕

๔

มากที่สุด มาก

๓

ปาน
กลาง

๒

๑

นอย นอยที่สุด

หมายเหตุ

๓๖
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ/ใชของลูกคา
ดานราคา
๑. ระดับราคาที่เหมาะสม
๒. สามารถตอรองราคาได
๓. ราคาที่ แ ตกต า งระหว า งสิ น ค า ที่ มี ฉ ลากและไม มี
ฉลาก ประหยัดพลังงาน
๔. วิธีชําระเงินที่หลากหลาย
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ดานชองทางจัดจําหนาย
๑. หาซื้อไดงาย
๒. สะดวกตอการเดินทางและมีที่จอดรถ
๓. สถานที่จําหนายสะอาด สวยงาม นาเชื่อถือ
๔. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย
๕. สามารถสั่ งซื้ อได ห ลายรู ป แบบ เชน ซื้อที่ รานค า
ตัวแทนขาย สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน
การสงเสริมการตลาดและการกระจายสินคา
๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ
๒. ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย เชน การแตงกาย
ความรู อัธยาศัย เปนตน
๓. การลดแลก แจก แถม ของชิงโชค
๔. ศูนยบริการหลังขาย/ศูนยซอมในพื้นที่
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

๕

๔

มากที่สุด มาก

๓

ปาน
กลาง

๒

๑

นอย นอยที่สุด

หมายเหตุ

ตารางที่ ๓.๔ แสดงความคิดเห็นดานพฤติกรรมตอการตัดสินใจซื้อ/
ใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา
สวนที่ ๔ ปญหา/อุปสรรค และการสนับสนุนการจําหนายสินคาที่มีการติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง (ตารางที่ ๓.๕)

๓๗
ปญหา

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

๑. ปญหาดานตัวสินคา/ผลิตภัณฑ
๒. ปญหาดานการจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ
๓. ปญหาดานลูกคา
๔. ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ
๕. ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
๖. นโยบายของบริษัท
ตารางที่ ๓.๕ แสดงปญหา/อุปสรรค และการสนับสนุนการจําหนายสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง

๓. ผูบริโภค

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค
เป น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข อมู ลทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให
เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
สวนที่ ๒ ขอมูลการซื้อสินคา
คําถามประกอบดวยผูตอบแบบสอบถามรูจักผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง หรื อ ไม ผู ต อบแบบสอบถามเคยเห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารติ ด ฉลากประหยั ด พลั ง งาน
ประสิทธิภาพสูงหรือไม และผูตอบแบบสอบถามเคยซื้อสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูงหรือไม นอกจากนี้ในสวนนี้ยังประกอบดวยความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและผลิตภัณฑ
ที่ใชพลังงาน (ตารางที่ ๓.๖) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน
(ตารางที่ ๓.๗)

๓๘
รายการประเมิน

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

หมาย
เหตุ

๑. คุณภาพ
๒. ราคาสินคา
๓. ตราสินคา
๔. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
๕. ฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงานของ
สินคา
๖. การรับประกันสินคา
๗. พนักงานขาย
๘. บริ ก ารหลั ง การขาย เช น การติ ด ตั้ ง การ
เปลี่ยนแทน
๙. รายการสงเสริมการขาย
๑๐. ประเทศผูผลิตสินคา
ตารางที่ ๓.๖ แสดงปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคา/ผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ/ใช
ดานสินคา
๑. รูปลักษณ/รูปแบบสินคา
๒. คุณภาพของสินคา/ระดับการประหยัดพลังงาน
๓. ตรายี่หอ
๔. ความหลากหลายของสินคา เชน ขนาด รุน ฯลฯ
๕. ลักษณะของบรรจุภัณฑ
๖. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาฉลาก
ประหยัดพลังงาน
๗. อะไหลเปลี่ยนแทน/ศูนยบริการซอมบํารุง
๘. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

หมาย
เหตุ

๓๙
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ/ใช

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ดานราคา
๑. ระดับราคาที่เหมาะสม
๒. สามารถตอรองราคาได
๓. ราคาที่แตกตางระหวางสินคาที่มีฉลากและไมมี
ฉลากประหยัดพลังงาน
๔. วิธีชําระเงินที่หลากหลาย
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ดานชองทางจัดจําหนาย
๑. หาซื้อไดงาย
๒. สะดวกตอการเดินทางและมีที่จอดรถ
๓. สถานที่จําหนายสะอาด สวยงาม นาเชื่อถือ
๔. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย
๕. สามารถสั่งซื้อไดหลายรูปแบบ เชน ซื้อที่รานคา
ตัวแทนขาย สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน
การสงเสริมการตลาดและการกระจายสินคา
๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ
๒. ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย เชน การแตง
กาย ความรู อัธยาศัย เปนตน
๓. การลดแลก แจก แถม ของชิงโชค
๔. ศูนยบริการหลังขาย/ศูนยซอมในพื้นที่
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รูปแบบการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
๑. รายการโทรทัศนที่ใหความรูดานการประหยัด
๒. การติดฉลากประหยัดพลังงานบนตัวผลิตภัณฑ
๓. การขอความรวมมือปดไฟทั่วประเทศ
๔. การลดราคาสินคาประหยัดพลังงาน
๕. การลดภาษีจากการซื้อสินคาประหยัดพลังงาน
๖. การแลกสินคาเกากับสินคาประหยัดพลังงานใน
ราคาประหยัด

หมาย
เหตุ

๔๐
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ/ใช

๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

หมาย
เหตุ

๗. การประกวดแนวทางการลดการใชพลังงาน
๘. การจัดนิทรรศการประหยัดพลังงาน
๙. การจัดทําหลั กสูตรเพื่ อการอนุรักษ พลังงานแก
เยาวชน
๑๐. การออกคายรณรงคการประหยัดพลังงาน
๑๑. การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน
๑๒. การแขงขันการประหยัดพลังงานในครัวเรือน
๑๓. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตารางที่ ๓.๗ แสดงระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ/ใชสินคาที่มีฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง
สวนที่ ๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะการซื้อ/ใชสินคาที่มีการติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง
แบบสอบถามประกอบดวยปญหาดานสินคา/ผลิตภัณฑ ปญหาดานการจัดจําหนาย ปญหา
ดานการเงิน ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ปญหาดานชองการการซื้อ และปญหาดาน
การสื่อสารและการรับรูขอมูล (ตารางที่ ๓.๘)
ปญหา
๑. ปญหาดานตัวสินคา/ผลิตภัณฑ
๒. ปญหาดานการจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ
๓. ปญหาดานการเงิน
๔. ปญหาดานชองการการซื้อ
๕. ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
๖. ปญหาดานการสื่อสารและการรับรูขอมูล

๕

มากที่สุด

๔

มาก

๓

ปานกลาง

๒

นอย

๑

นอยที่สุด

ตารางที่ ๓.๘ แสดงปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะการซื้อ/ใชสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง

๔๑

๔. ผูบริหารกระทรวงพลังงาน

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูบริหาร
เป น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข อมู ลทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให
เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รายละเอียดในการติดตอ
สวนที่ ๒ ขอมูลการความสําคัญในการตระหนักรู และรับรูถึงฉลากประหยัดพลังงาน
เป น แบบสอบถามปลายเป ด (Open ended Questionnaire) ซึ่ งสอบถามผู บ ริ ห ารใน
ประเด็นดังตอไปนี้
๑. ทานใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงานหรือไม อยางไร
๒. ท านให ความสํ าคั ญ กั บ การสงเสริม การติ ด ฉลากประหยั ด พลั งงานบนผลิ ต ภั ณ ฑ
อยางไร โปรดอธิบาย
๓. ท า นให ค วามสํ าคั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต สิ น ค าที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก การประหยั ด
พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงานหรือไม เพราะเหตุใด
๔. ทานเชื่อวาผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ/ใชของ
ประชาชนหรือไม เพราะเหตุใด
สวนที่ ๓ ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน
เป น แบบสอบถามปลายเป ด (Open ended Questionnaire) ซึ่ งสอบถามผู บ ริ ห ารใน
ประเด็น ปญหา/อุป สรรคของการส งเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานในป จจุบั น ได แก ดานระบบการ
บริหารจัดการ ดานงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ดานการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ดาน
นโยบาย/มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานสินคา/ผลิตภัณฑ
ที่ขอรับการติดฉลาก และดานอื่นๆ
สวนที่ ๔ รูปแบบกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบาย
เป น แบบสอบถามปลายเป ด (Open ended Questionnaire) ซึ่ งสอบถามผู บ ริ ห ารใน
ประเด็ น กลยุ ท ธ ในการส งเสริ ม เชิ งนโยบายของฉลากประหยั ดพลั งงานประสิ ท ธิ ภ าพสู งสํ า หรั บ แต ล ะ
กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูผลิต กลุมรานคา/ผูจําหนาย และกลุมผูบริโภค

๔๒

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล ๒ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดังนี้
๑. ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบในการศึกษาและ
นํามาสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก กลุมโรงงานผูผลิต จํานวน ๙
ตัวอยาง กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย จํานวน ๑๓๘ ตัวอยาง กลุมผูบริโภค จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง และ
ผูบริหารกระทรวงพลังงาน ๒ ตัวอยาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๖๑
๒. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองและครบถวนสมบู รณ ของแบบสอบถามที่ไดรับจากผูตอบ
แบบสอบถามกอนที่จะนํามาประมวลผลในระบบ
๓. นําแบบสอบถามที่ผ านการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบู รณ แลว นํามาลงรหัส
ตัวเลขในแบบลงรหัสสําหรับ การประมวลผลดวยคอมพิ วเตอรตามเกณฑของเครื่องมือแตละสวนแลวจึง
นํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป
ประเภทที่ ๒ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ
บทความวิ ช าการ วารสารวิ ช าการ ผลงานวิจัย ที่ ทํ าการศึกษามากอนแลว และรวมถึ งแหลงขอ มูล ทาง
อินเทอรเน็ตที่สามารถสืบคนได โดยเกี่ยวของกับปจจัยความตระหนักในสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิ ทธิ ภ าพสู งของรา นค า/ตั ว แทนจําหนาย และผูบ ริโภค ปจ จัย ความตั้งใจขายของสิน คาที่ติดฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของรานคา/ตัวแทนจําหนาย และปจจัยความตั้งใจซื้อตอสินคาที่ติดฉลาก
ประหยั ด พลั ง งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ของผู บ ริ โ ภค (Purchase Intention) เพื่ อ ใช ในการกํ า หนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย และสามารถใชอางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได

๓.๕ วิธีการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติพื้นฐานที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลในแตละสวน ดังตอไปนี้

๔๓
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ทั้ง ๓ กลุม ดังนี้
- กลุมโรงงานผูผลิต ไดแก ตําแหนง บริษัท/หน วยงาน รูป แบบกิจการ ระยะเวลาการ
ดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน และขอมูลการไดรับฉลากจาก พพ. ป ๒๕๕๙
- กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย ไดแก ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ และ
ระยะเวลาการดําเนินกิจการ
- กลุมผู บริโภค ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยต อเดื อน ท านรูจั ก
ผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือไม ทานเคยเห็นผลิตภัณฑที่มีการติดฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือไม และทานเคยซื้อสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูงหรือไม
ซึ่งขอมูลสวนนี้จะมีการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ
สวนที่ ๒ ป จจั ยที่ มีผลตอการตัดสิน ใจผลิต-ซื้ อ-ขาย สินค าที่ มีการติดฉลากประหยั ด
พลังงานประสิทธิภาพสูง การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และ
ปญหา/อุปสรรค และการผลิต-การจําหนาย-การซื้อสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูง ของโรงงานผูผลิต รานคา/ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค
ในสวนนี้ลักษณะคําถามเปนการแสดงความคิดเห็น ๕ ระดับ มีมาตรวัดแบบ Likert Scale
(๑-๕ ชวงหางระดับละ ๑) โดยแตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้
๕ หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
๔ หมายถึงเห็นดวยมาก
๓ หมายถึงเห็นดวยปานกลาง
๒ หมายถึงเห็นดวยนอย
๑ หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด
โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มี
ตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจผลิต-ซื้อ-ขาย สินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การ
ตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และปญหา/อุปสรรค และการผลิตการจํ าหน าย-การซื้ อสินค าที่ มีการติ ดฉลากประหยั ดพลั งงานประสิทธิ ภาพสูง ของโรงงานผู ผลิ ต รานคา/
ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายจากการคํานวณอันตรภาคชั้นเพื่อหา
ชวงคะแนนเฉลี่ยสําหรับใชในการแปลความหมายโดยใชสูตรการคํานวณตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น
(วิชิต อูอน, ๒๕๕๐, หนา ๒๗๐) จะไดคาดังนี้

๔๔
=๕-๑ / ๕
= ๐.๘๐
ดังนั้น จะมีเกณฑการแปลความหมายความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจผลิตซื้อ-ขาย สินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และปญหา/อุปสรรค และการผลิต-การจําหนาย-การซื้อสินคาที่มีการติด
ฉลากประหยั ดพลั งงานประสิ ทธิ ภาพสู ง ของโรงงานผูผลิ ต รานค า/ตัวแทนจําหน าย และผู บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยแปลผลจากคาเฉลี่ยของแตละปจจัยไดดังนี้
คาเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๘๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย ๑.๘๑-๒.๖๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจนอย
คาเฉลี่ย ๒.๖๑-๓.๔๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง
คาเฉลี่ย ๓.๔๑-๔.๒๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจมาก
คาเฉลี่ย ๔.๒๑-๕.๐๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด

