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บทที ่๓ 
 

วิธีการดําเนินการวจิัย 
 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสงเสริมระบบจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงเชิงรุก

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังนี้ 

๑. วิธีการวิจัย  

๒. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

๔. การเก็บรวบรวมขอมูล  

๕. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 

Method) จะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือมุงคนหาขอเท็จจริงจากการเก็บ

ขอมูลความคิดเห็น ความตระหนักในสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง และปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจ      

ซ้ือสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับกลุมผูบริโภค และกลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย สําหรับการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) นั้น จะเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

สําหรับกลุมโรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง และผูบริหารของกระทรวงพลังงาน ท้ังนี้ การ

ศึกษาวิจัยจะดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
๑. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประมาณ ๕.๖๙๖ ลานคน (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘) รานคา/ตัวแทน
จําหนาย และโรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง 



๓๐ 

๒. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี ๔ ประเภท คือ (๑) ผูบริโภคซ่ึงเปนประชากรท้ังเพศ

ชายและเพศท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร (๒) รานคา/ตัวแทนจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร (๓) 

โรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง และ (๔) ผูบริหารกระทรวงพลังงาน โดยผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ดังนี้ 

๑) กลุมผูบริโภค 

ในการหาจํานวนตัวอยางของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เนื่องจากจํานวน

ประชากรทราบคาแนนอน (Finite Population) การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจึงใชสูตรทาโร ยามาเนะ  

(Taro Yamane ,๑๙๗๓ : ๑๒๕) ดังแสดงในสมการท่ี (๓.๑) 
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เม่ือ n = จํานวนตัวอยาง 

N = จํานวนประชากร 

e = คาความคลาดเคลื่อน 
 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหมีความสะดวกในการคํานวณหาจําหนวนตัวอยาง จึงมีการใช

ตารางจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนวิธีการซ่ึงไดคํานวณมาจากสูตรของ Yamane 

เพียงแตตองระบุขอมูลประชากรหรือตัวอยาง และกําหนดขนาดความคลาดเคลื่อน (e) วาจะยอมใหเกิดข้ึนก่ี

เปอรเซ็นต ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางสามารถหาไดจากตารางสําเร็จโดยไมตองใชสูตรคํานวณ ดังตารางท่ี 

๓.๑ ซ่ึงจากตารางนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเลื่อน (e) เทากับ ±๕% จึงทําใหไดจํานวนตัวอยาง

เทากับ ๔๐๐ ตัวอยาง 

๒) รานคา/ตัวแทนจําหนาย 

ในกลุมเปาหมายรานคา/ตัวแทนจําหนายนั้น เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ี

แนนอนอาจใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ของ W.G. Cochran (๑๙๕๓) ดังสมการท่ี (๓.๒) 

 n = (p(1-p) z2)/d2             (๓.๒) 

เม่ือ n =  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

p =   สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยกําลังสุม ซ่ึงมีคา ๐.๑๐ 

Z =   ความม่ันใจท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ เชน 



๓๑ 

Z = ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ มีคาเทากับ ๑.๙๖ (ความนาเชื่อถือ 

๙๕%) 

d =  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนไดท่ี ระดับความเชื่อม่ัน 

๙๕% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ ๐.๐๕ 

จากสมการท่ี ๓.๒ ทําใหสามารถหาจํานวนตัวอยางได ๑๓๘ ตัวอยาง 
 

 
   ท่ีมา : Taro Yamane ,๑๙๗๓ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของ Yamane ท่ีความเชื่อม่ันของผลการวิจัย ๙๕% 



๓๒ 

๓) โรงงานผูผลิตสินคา 

เนื่องจากจํานวนโรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงท่ีของฉลากในป ๒๕๕๙ 

มีจํานวนท่ีทราบคาแนนอน ดังนั้น จํานวนตัวอยางท่ีตองทําการสุมจึงสามารถกําหนดเปนเปอรเซ็นต 

โดยมากจะกําหนด ๒๐%, ๒๕% หรือ ๓๐% ของประชากรท้ังหมด ถาประชากรมีขนาดเปนรอยข้ึนไป

อาจจะกําหนดขนาดตัวอยาง ๑๕-๓๐% แตถาประชากรมีขนาดเปนพันข้ึนไป อาจจะกําหนดขนาดตัวอยาง 

๑๐-๑๕% ของประชากรท้ังหมด และหาก ประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักหม่ืน จะใชกลุมตัวอยาง  ๕-๑๐ 

% เนื่องจากจํานวนโรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงท่ีของฉลากในป ๒๕๕๙ มีจํานวนเพียง 

๖๐ ผูผลิต ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการสุมเพียง ๑๕% จํานวน ๙ โรงงานผูผลิต โดยจะทําการกระจายไปตาม

ผลิตภัณฑท่ีไดรับฉลากประสิทธิภาพสูงท้ัง ๘ ชนิด โดยสินคาเตาแกสจะมีกลุมตัวอยาง ๒ รานคา 

 

๔) ผูบริหารกระทรวงพลังงาน 

เนื่องจากการดําเนินโครงการสงเสริมใหมีการติดฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับวัสดุ

อุปกรณประสิทธิภาพสูงเปนภารกิจท่ีกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับผูบริหารกระทรวง

พลังงานจะทําใหสามารถทราบแนวทางสงเสริมเชิงรุกสําหรับผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงท่ี

เหมาะสม รวมถึงสามารถวิเคราะหและประเมินปญหา อุปสรรคท่ีพบ และแนวทางสงเสริมฉลากในมุมมอง

ของผูบริหารใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายท้ัง ๓ กลุม ไดแก กลุมโรงงานผูผลิตสินคา กลุมรานคา/ตัวแทน

จําหนาย และกลุมผูบริโภค ดังนั้น ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารของ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน ๒ ทาน  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความตระหนักในสินคาท่ีติดฉลาก

ประสิทธิภาพสูง และปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

๒) สรางกรอบแนวคิดเก่ียวกับความตระหนักในสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง และ

ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค รานคา/ตัวแทนจําหนาย และ

โรงงานผูผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร 



๓๓ 

๓) สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง และเพ่ือขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามให

ถูกตองเหมาะสม 

๔) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข 

๕) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยางดังนี้ 

- กลุมโรงงานผูผลิต จํานวน ๙ ตัวอยาง 

- กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย จํานวน ๑๓๘ ตัวอยาง 

- กลุมผูบริโภค จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง 

- กลุมผูบริหารกระทรวงพลังงาน จํานวน ๒ ตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้ งนี้ เครื่องมือ ท่ี ใช ในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม  ๒ แบบ คือ 

แบบสอบถามปลายปด (Close ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปด (Open ended 

Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. กลุมโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 
 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของของผูประกอบการ และโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให

เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ ระยะเวลาการ

ดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน และขอมูลการไดรับฉลากจาก พพ. ป ๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๒ ขอมูลการตัดสินใจผลิตและจําหนาย 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ๑) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิตสินคาท่ีมีการติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เชน ประเด็นคูแขงขันในตลาดสินคา ความแตกตางดานราคาจําหนายจาก

สินคาท่ัวไป นโยบายการสงเสริมการตลาด ความตองการ/ความสนใจของลูกคา นโยบายภาครัฐ/มาตรการ

สนับสนุน ฯลฯ และ ๒) กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง ไดแก 

รูปแบบการสงเสริมการขาย เปนตน  ซ่ึ งจะเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended 

Questionnaire)  

 

 



๓๔ 

สวนท่ี ๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสนับสนุนการผลิตสินคาท่ีมีการติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในดานตางๆ ไดแก ดานวัตถุดิบ ดานตัวสินคา/ผลิตภัณฑ ดานการ

จําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ ดานลูกคา ดานนโยบาย/มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานนโยบาย/มาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ และดานอ่ืนๆ โดยการใหขอมูลดานปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาของผูตอบ

แบบสอบถามนั้น จะเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire)  

 

๒. กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของของผูประกอบการ และโรงงานผูผลิตสินคาประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให

เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ ชื่อ – สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ  และระยะเวลา

การดําเนินกิจการ  

สวนท่ี ๒ การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางท่ี ๓.๒ 

 

ประเด็นการตระหนักและรับรู ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๑. ทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของกระทรวงพลังงาน            
๒. ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาท่ีถูกตองตาม

หลักการประหยัดพลังงาน แมจะไมทําการติดฉลาก
ประหยัดพลังงาน            

๓. ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีลดการใชพลังงาน           
๔ . ใหความสําคัญ กับฉลากประหยัดพลั งงาน โดย

กระทรวงพลังงาน           
๕. มีความรูเก่ียวกับฉลากประหยัดพลังงานท้ัง ๘ ชนิด      
๖. เชื่อม่ันในราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ ท่ีมีฉลาก

ประหยัดพลังงาน      
๗. เชื่อวาผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจของผูบริโภค      

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงการตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 



๓๕ 

สวนท่ี ๓ การตัดสินใจผลิตและจําหนาย ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนาย

สินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (ตารางท่ี ๓.๓) และความคิดเห็นดานพฤติกรรมตอ

การตัดสินใจซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา (ตารางท่ี ๓.๔)  
 

รายการประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. คุณภาพ           
2. ราคาสินคา           
3. ตราสินคา      
4. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

     5. ฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงานของสินคา      
6. การรับประกันสินคา           
7. พนักงานขาย      
8. บริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การเปลี่ยนแทน      
9. รายการสงเสริมการขาย           
10. ประเทศผูผลิตสินคา      

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ/ใชของลูกคา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

หมายเหต ุ
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

ดานสินคา 

1. รูปลักษณ/รูปแบบสินคา             
2. คุณภาพของสินคา/ระดับของการประหยัดพลังงาน       
3. ตรายี่หอ       
4. ความหลากหลายของสินคา เชน ขนาด รุน ฯลฯ       
5. ลักษณะของบรรจุภัณฑ       
6. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาฉลากประหยัด

พลังงาน       
7. อะไหลเปลี่ยนแทน/ศูนยบริการซอมบํารุง       
8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       



๓๖ 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ/ใชของลูกคา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

หมายเหต ุ
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

ดานราคา 
๑. ระดับราคาท่ีเหมาะสม       
๒. สามารถตอรองราคาได       
๓. ราคาท่ีแตกตางระหวางสินคาท่ีมีฉลากและไมมี

ฉลาก ประหยัดพลังงาน       
๔. วิธีชําระเงินท่ีหลากหลาย       
๕. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
ดานชองทางจัดจําหนาย 
๑. หาซ้ือไดงาย       
๒. สะดวกตอการเดินทางและมีท่ีจอดรถ       
๓. สถานท่ีจําหนายสะอาด สวยงาม นาเชื่อถือ       
๔. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย       
๕. สามารถสั่งซ้ือไดหลายรูปแบบ เชน ซ้ือท่ีรานคา 

ตัวแทนขาย สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน       
การสงเสริมการตลาดและการกระจายสินคา       
๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ       
๒. ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย เชน การแตงกาย 

ความรู อัธยาศัย เปนตน       
๓. การลดแลก แจก แถม ของชิงโชค       
๔. ศูนยบริการหลังขาย/ศูนยซอมในพ้ืนท่ี       
๕. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       

 

ตารางท่ี ๓.๔ แสดงความคิดเห็นดานพฤติกรรมตอการตัดสินใจซ้ือ/ 

ใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา 

 

สวนท่ี ๔ ปญหา/อุปสรรค และการสนับสนุนการจําหนายสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง (ตารางท่ี 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      

ตารางท่ี ๓.๕ แสดงปญหา/อุปสรรค และการสนับสนุนการจําหนายสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 

 

๓. ผูบริโภค 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให

เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

สวนท่ี ๒ ขอมูลการซ้ือสินคา 

คําถามประกอบดวยผูตอบแบบสอบถามรูจักผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงหรือไม ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นผลิตภัณฑ ท่ี มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงหรือไม และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ

สูงหรือไม นอกจากนี้ในสวนนี้ยังประกอบดวยความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาและผลิตภัณฑ

ท่ีใชพลังงาน (ตารางท่ี ๓.๖) และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน 

(ตารางท่ี ๓.๗)  

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

รายการประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ หมาย

เหตุ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๑. คุณภาพ             
๒. ราคาสินคา             
๓. ตราสินคา       
๔. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

      ๕. ฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงานของ
สินคา       

๖. การรับประกันสินคา             
๗. พนักงานขาย       
๘ . บริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การ

เปลี่ยนแทน       
๙. รายการสงเสริมการขาย             
๑๐. ประเทศผูผลิตสินคา       

ตารางท่ี ๓.๖ แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคา/ผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ/ใช 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ หมาย

เหต ุมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานสินคา 

๑. รูปลักษณ/รูปแบบสินคา             
๒. คุณภาพของสินคา/ระดับการประหยัดพลังงาน       
๓. ตรายี่หอ       
๔. ความหลากหลายของสินคา เชน ขนาด รุน ฯลฯ       
๕. ลักษณะของบรรจุภัณฑ       
๖. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาฉลาก

ประหยัดพลังงาน       
๗. อะไหลเปลี่ยนแทน/ศูนยบริการซอมบํารุง       
๘. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       



๓๙ 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ/ใช 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ หมาย

เหต ุมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานราคา 

๑. ระดับราคาท่ีเหมาะสม             
๒. สามารถตอรองราคาได       
๓. ราคาท่ีแตกตางระหวางสินคาท่ีมีฉลากและไมมี

ฉลากประหยัดพลังงาน       
๔. วิธีชําระเงินท่ีหลากหลาย       

๕. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)             
ดานชองทางจัดจําหนาย 
๑. หาซ้ือไดงาย       
๒. สะดวกตอการเดินทางและมีท่ีจอดรถ       
๓. สถานท่ีจําหนายสะอาด สวยงาม นาเชื่อถือ       
๔. มีสินคาใหเลือกหลากหลาย       
๕. สามารถสั่งซ้ือไดหลายรูปแบบ เชน ซ้ือท่ีรานคา 

ตัวแทนขาย สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน       
การสงเสริมการตลาดและการกระจายสินคา 

๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ       
๒. ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย เชน การแตง

กาย ความรู อัธยาศัย เปนตน       
๓. การลดแลก แจก แถม ของชิงโชค       
๔. ศูนยบริการหลังขาย/ศูนยซอมในพ้ืนท่ี       
๕. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
รูปแบบการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

๑. รายการโทรทัศนท่ีใหความรูดานการประหยัด       
๒. การติดฉลากประหยัดพลังงานบนตัวผลิตภัณฑ       

๓. การขอความรวมมือปดไฟท่ัวประเทศ       

๔. การลดราคาสินคาประหยัดพลังงาน       

๕. การลดภาษีจากการซ้ือสินคาประหยัดพลังงาน       
๖. การแลกสินคาเกากับสินคาประหยัดพลังงานใน

ราคาประหยัด       



๔๐ 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ/ใช 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ หมาย

เหต ุมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๗. การประกวดแนวทางการลดการใชพลังงาน       

๘. การจัดนิทรรศการประหยัดพลังงาน       
๙. การจัดทําหลักสูตรเพ่ือการอนุรักษพลังงานแก

เยาวชน       

๑๐. การออกคายรณรงคการประหยัดพลังงาน       

๑๑. การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน       

๑๒. การแขงขันการประหยัดพลังงานในครัวเรือน       

๑๓. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
 

ตารางท่ี ๓.๗  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง 

 

สวนท่ี ๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะการซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง  

แบบสอบถามประกอบดวยปญหาดานสินคา/ผลิตภัณฑ ปญหาดานการจัดจําหนาย ปญหา

ดานการเงิน ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ปญหาดานชองการการซ้ือ และปญหาดาน

การสื่อสารและการรับรูขอมูล (ตารางท่ี ๓.๘) 

 

ปญหา ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๑. ปญหาดานตัวสินคา/ผลิตภัณฑ            
๒. ปญหาดานการจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ           
๓. ปญหาดานการเงิน           
๔. ปญหาดานชองการการซ้ือ       
๕. ปญหาดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ      
๖.  ปญหาดานการสื่อสารและการรับรูขอมูล      

ตารางท่ี ๓.๘ แสดงปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะการซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 



๔๑ 

๔. ผูบริหารกระทรวงพลังงาน 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามให

เลือกตอบประกอบดวยคําถามคือ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รายละเอียดในการติดตอ 
 

สวนท่ี ๒ ขอมูลการความสําคัญในการตระหนักรู และรับรูถึงฉลากประหยัดพลังงาน 

เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) ซ่ึงสอบถามผูบริหารใน

ประเด็นดังตอไปนี้  

๑. ทานใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีลดการใชพลังงานหรือไม อยางไร 

๒. ทานใหความสําคัญกับการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานบนผลิตภัณฑ

อยางไร โปรดอธิบาย 

๓. ทานใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาท่ีถูกตองตามหลักการประหยัด

พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงานหรือไม เพราะเหตุใด 

๔. ทานเชื่อวาผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ/ใชของ

ประชาชนหรือไม เพราะเหตุใด 
 

สวนท่ี ๓ ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน 

เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) ซ่ึงสอบถามผูบริหารใน

ประเด็นปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานในปจจุบัน ไดแก ดานระบบการ

บริหารจัดการ ดานงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ดานการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ดาน

นโยบาย/มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานสินคา/ผลิตภัณฑ

ท่ีขอรับการติดฉลาก และดานอ่ืนๆ 
 

สวนท่ี ๔ รูปแบบกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบาย 

เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) ซ่ึงสอบถามผูบริหารใน

ประเด็นกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบายของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับแตละ

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูผลิต กลุมรานคา/ผูจําหนาย และกลุมผูบริโภค 

 

 

 

 



๔๒ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล ๒ ประเภท ดังนี้ 

ประเภทท่ี ๑ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม 

โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมดังนี้ 

๑. ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนกรอบในการศึกษาและ

นํามาสรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก กลุมโรงงานผูผลิต จํานวน ๙ 

ตัวอยาง กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย จํานวน ๑๓๘ ตัวอยาง กลุมผูบริโภค จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง และ

ผูบริหารกระทรวงพลังงาน ๒ ตัวอยาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ 

๒. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับจากผูตอบ

แบบสอบถามกอนท่ีจะนํามาประมวลผลในระบบ 

๓. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณแลว นํามาลงรหัส

ตัวเลขในแบบลงรหัสสําหรับการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรตามเกณฑของเครื่องมือแตละสวนแลวจึง

นํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 
 

ประเภทท่ี ๒ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ

บทความวิชาการ วารสารวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีทําการศึกษามากอนแลว และรวมถึงแหลงขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตท่ีสามารถสืบคนได โดยเก่ียวของกับปจจัยความตระหนักในสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงของรานคา/ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค ปจจัยความตั้งใจขายของสินคาท่ีติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของรานคา/ตัวแทนจําหนาย และปจจัยความตั้งใจซ้ือตอสินคาท่ีติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค (Purchase Intention) เพ่ือใชในการกําหนดกรอบ

แนวความคิดในการวิจัย และสามารถใชอางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได 

 

๓.๕ วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ 

การวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลในแตละสวน ดังตอไปนี้ 

 

 



๔๓ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ท้ัง ๓ กลุม ดังนี้ 

- กลุมโรงงานผูผลิต ไดแก ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ ระยะเวลาการ

ดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน และขอมูลการไดรับฉลากจาก พพ. ป ๒๕๕๙ 

- กลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย ไดแก ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน รูปแบบกิจการ และ

ระยะเวลาการดําเนินกิจการ  

- กลุมผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ทานรูจัก

ผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือไม ทานเคยเห็นผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือไม และทานเคยซ้ือสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ

สูงหรือไม 

ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะมีการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
 

สวนท่ี ๒ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิต-ซ้ือ-ขาย สินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และ

ปญหา/อุปสรรค และการผลิต-การจําหนาย-การซ้ือสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ

สูง ของโรงงานผูผลิต รานคา/ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค  

ในสวนนี้ลักษณะคําถามเปนการแสดงความคิดเห็น ๕ ระดับ มีมาตรวัดแบบ Likert Scale 

(๑-๕ ชวงหางระดับละ ๑) โดยแตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 

๕ หมายถึงเห็นดวยมากท่ีสุด 

๔ หมายถึงเห็นดวยมาก 

๓ หมายถึงเห็นดวยปานกลาง 

๒ หมายถึงเห็นดวยนอย 

๑ หมายถึงเห็นดวยนอยท่ีสุด 

โดยการวิเคราะหหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมี

ตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิต-ซ้ือ-ขาย สินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การ

ตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และปญหา/อุปสรรค และการผลิต-

การจําหนาย-การซ้ือสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ของโรงงานผูผลิต รานคา/

ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายจากการคํานวณอันตรภาคชั้นเพ่ือหา

ชวงคะแนนเฉลี่ยสําหรับใชในการแปลความหมายโดยใชสูตรการคํานวณตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น 

(วิชิต อูอน, ๒๕๕๐, หนา ๒๗๐) จะไดคาดังนี้ 

 



๔๔ 

=๕-๑ / ๕ 

= ๐.๘๐ 

ดังนั้น จะมีเกณฑการแปลความหมายความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิต-

ซ้ือ-ขาย สินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และปญหา/อุปสรรค และการผลิต-การจําหนาย-การซ้ือสินคาท่ีมีการติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ของโรงงานผูผลิต รานคา/ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยแปลผลจากคาเฉลี่ยของแตละปจจัยไดดังนี้ 

คาเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๘๐ แปลความวา มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

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 มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
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