
๔๕ 

 

 

บทที ่๔ 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลผูผลิต ผูจําหนาย และผูบรโิภค 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงการดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย 

และผูบริโภค การสัมภาษณเชิงลึกในกลุมโรงงานผูผลิตสินคา และกลุมผูบริหารกระทรวงพลังงาน โดยศึกษาใน

ประเด็นความตระหนักและการรับรู แนวโนมความตองการของกลุมเปาหมาย ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการผลิต

และใชงานสินคาประสิทธิภาพสูง ปจจัยในการสงเสริมการขายของผูจําหนาย และขอมูลท่ีจําเปนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของมาตรการสงเสริมเครื่องจักรวัสดุ

อุปกรณประสิทธิภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การสํารวจขอมลู และการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิต 

 

๑. รูปแบบการตลาด และการจําหนายของโรงงานผูผลิตที่ดําเนินการขอฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในภาพรวม 

 ในป พ.ศ.๒๕๕๙ มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับ ๘ ผลิตภัณฑ ไดแก 

กระจก เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กระบายความรอน

ดวยอากาศ ฉนวนใยแกวแผนเรียบ มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียม

เหลว อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร และเตาแกสความดันสูง จากการศึกษาพบวา รูปแบบการตลาด

และการจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท้ัง ๘ ชนิด สามารถแบงออกไดเปน 

๓ ภาคกิจกรรมหลัก ไดแก ภาคท่ีอยูอาศัย ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ในการสํารวจขอมูลของ

ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

๑) ภาคท่ีอยูอาศัย 

การตลาด และการจําหนายผลิตภัณฑประเภทเตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซ

ปโตรเลียมเหลว (เตาความดันต่ํา) เตากาซแรงดันสูง ฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก มีความสัมพันธ

โดยตรงกับการซ้ือ การใชงานของผูบริโภคในกลุมภาคท่ีอยูอาศัย กลาวคือ ผลิตภัณฑเตาหุงตมในครัวเรือน



๔๖ 

ใชกับกาซปโตรเลียมเหลว (เตาความดันต่ํา) จะมีการจําหนายไปยังลูกคาโดยตรงผานการซ้ือใชเองของ

ผูบริโภคท่ัวไป ในขณะท่ีฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก จะมีการจําหนายไปยังลูกคาโดยผานการซ้ือใช

เองของผูบริโภค หรือผานผูรับเหมา/โครงการบานจัดสรร สําหรับการจําหนายเตากาซแรงดันสูง จะพบวา

ลูกคาหลักจะเปนกลุมผูประกอบการท่ีดําเนินกิจการดานรานอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ สถานท่ี

หลักในการจําหนายผลิตภัณฑเตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว (เตาความดันต่ํา) เตากาซ

แรงดันสูง ฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก ไดแก หางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และรานคา

ตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ี (Local business) 

๒) ภาคการเกษตร 

สําหรับกลุมเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา และเครื่องยนตเบนซิน

ขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศ การตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ

การซ้ือ การใชงานของผูบริโภคในกลุมภาคเกษตรกรรม โดยเกษตรกรจะซ้ือผลิตภัณฑจากรานคาตัวแทน

จําหนายในพ้ืนท่ีเปนหลัก 

๓) ภาคอุตสาหกรรม 

การตลาด และการจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ประเภทมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส และอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรมีความสัมพันธโดยตรงกับการซ้ือ 

การใชงานของลูกคาในกลุมภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะซ้ือสินคาจากบริษัทผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย 

 

 

รูปท่ี ๔.๑ รูปแบบการจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท้ัง ๘ ผลิตภัณฑ 
แยกตามกลุมภาคกิจกรรม 

เตาหุงตม 
ฉนวนใยแกว 

กระจก 
 
 

เตากาซแรงดันสูง 
 

เครื่องยนตเบนซิน/
ดีเซลขนาดเล็ก 

 
มอเตอรสามเฟสและ

อุปกรณปรับ
ความเร็วรอบ 



๔๗ 

 

๒. การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกโรงงานผูผลิตสินคา 

ในการเขาสัมภาษณขอมูลจากโรงงานผูผลิตสินคา นั้น ผูวิจัยไดอาศัยหลักในการคัดเลือก

บริษัทท่ีมีจํานวนการไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในป พ.ศ.๒๕๕๙ มากเปนลําดับแรก และ

พิจารณาถึงความพรอมในการตอบรับใหเขาสัมภาษณจากทางบริษัทเปนลําดับรองลงมา โดยในป พ.ศ.

๒๕๕๙ มีโรงงานผูผลิตสินคาท่ีขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ท้ัง ๘ ผลิตภัณฑ จํานวนสิ้น ๕๙ 

บริษัท รวมจํานวนฉลากท่ีขอท้ังสิ้น ๔,๐๗๓,๐๑๘ ใบ ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงงานผูผลิตสินคาครอบคลุมสินคา

ท้ัง ๘ ผลิตภัณฑ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๙ บริษัท ซ่ึงมีจํานวนฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีไดรับรวม

ท้ังสิ้น ๒,๐๖๒,๓๑๒ ใบ (คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๓) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ 

ลําดับ บริษัท ผลิตภัณฑ 
จํานวนฉลากท่ีไดรับ 

(ใบ) 
จังหวัด 

๑ บริษัท ไดนาแมค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มอเตอรเหน่ียวนํา
สามเฟส 

๑๒๐,๐๐๐ ปทุมธานี 

๒ บริษัท ลัคก้ีเฟลม จํากัด เตาแกสครัวเรือน
ใชกับกาซ

ปโตรเลียมเหลว 

๒๒๗,๘๕๐ สมุทรปราการ 
๓ บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จํากัด ๑๕๐,๐๐๐ สมุทรปราการ 

๔ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด อุปกรณปรบั
ความเร็วรอบ

มอเตอร 

๒๙,๖๐๐ กรุงเทพมหานคร 

๕ บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด ฉนวนใยแกวแผน
เรียบ 

๑,๑๐๘,๖๖๒ กรุงเทพมหานคร 

๖ บริษัท เกรียงกมล ๒๐๐๙ จํากัด เครื่องยนตเบนซิน
ขนาดเล็กระบาย
ความรอนดวย

อากาศ 

๑๒,๐๐๐ กรุงเทพมหานคร 

๗ บริษัท ไทยเบอรเนอร จํากัด เตาแกสความดัน
สูง 

๓๘๘,๐๐๐ สมุทรสาคร 

๘ บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด เครื่องยนตดเีซล
ขนาดเล็กระบาย
ความรอนดวยนํ้า 

๑๕,๖๐๐ กรุงเทพมหานคร 

๙ บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนดกลาส จํากัด กระจก ๑๐,๖๐๐ สมุทรสาคร 
รวม  ๒,๐๖๒,๓๑๒  

 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงรายชื่อโรงงานผูผลิตสินคาท่ีไดเขาทําการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก 



๔๘ 

ผูวิจัยไดดําเนินการเขาสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ใน ๒ ประเด็น ไดแก 

๑) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิตสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ

สูง ไดแก ประเด็นคูแขงขันในตลาดสินคา ความแตกตางดานราคาจําหนายจากสินคาท่ัวไป นโยบายการ

สงเสริมการตลาด ความตองการ/ความสนใจของลูกคา นโยบายภาครัฐ/มาตรการสนับสนุน นโยบายของ

บริษัท และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒) กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง ไดแก 

รูปแบบการสงเสริมการขาย เปนตน ซ่ึงจะเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended 

Questionnaire)  

ขอมูลจากการสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการดําเนิน

มาตรการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการกําหนดนโยบายและกลยุทธเพ่ือสงเสริม

ใหมีการซ้ือการใชอยางแพรหลาย 

 

๓. ผลการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกโรงงานผูผลิตสินคา 

๓.๑  ปจจัย ท่ี มีผลตอการตัดสินใจผลิตสินคาท่ี มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑ การแขงขันในตลาด  

 ในภาพรวมโรงงานผูผลิตสินคาท่ีขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขอฉลาก เนื่องจาก ปจจุบันกลุมลูกคาตางใหความสนใจกับผลิตภัณฑท่ีไดรับ

การรับรองดานประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา เชน ตรามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ

ตราฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ เปนตน ดังนั้น การขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงเปนสิ่งท่ีจะกอใหเกิดประโยชนท้ังกับ

บริษัทผูผลิตเอง และกับกลุมลูกคาดวย อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาในมุมมองของคูแขงในตลาดนั้น หาก

เปนสินคาประเภทเดียวกัน มีมาตรฐานในระดับใกลเคียงกัน หรือเปนท่ีรูจักในทองตลาดแลว การไดรับฉลาก

ก็จะเปนประโยชนในการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคากลุมเปาหมายได 

๓.๑.๒ ความแตกตางดานราคาจําหนายจากสินคาท่ัวไป  

 การขอรับฉลากจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ไมมีคาใชจายในการทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงานและการไดรับฉลาก จึงเปนการสงเสริมให

ผูประกอบการสามารถพิจารณาเขารวมโครงการไดงายข้ึน โดยสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาท่ีขอรับฉลาก



๔๙ 

ท้ัง ๙ แหง ไมไดกําหนดราคาท่ีแตกตางจากสินคาท่ีไมไดมีการติดฉลากของบริษัท อยางไรก็ตาม หาก

พิจารณาถึงตนทุนท่ีผูประกอบการจะตองจายเพ่ิมข้ึนในการขอฉลาก คือ ตนทุนในดานการขนสงสินคาไปยัง

หองทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงานเทานั้น ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูประกอบการยินดีเปนผูรับผิดชอบ และยอมรับได 

๓.๑.๓ เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการตลาด  

 ผูผลิตสินคาใหความเห็นวาฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเปน

ประโยชนในการสงเสริมการตลาดของบริษัทไดอีกชองทางหนึ่ง  

๓.๑.๔ ความตองการ/ความสนใจของลูกคา  

 ปจจุบันภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตางใหความสนใจและตื่นตัวใน

ผลิตภัณฑท่ีสามารถชวยในเรื่องของการลดการใชพลังงาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานมากข้ึน 

ซ่ึงเปนผลมาจากการรณรงค ประชาสัมพันธ และการใหความรูสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานอยาง

ตอเนื่อง ผูผลิตสินคาจึงเห็นวาฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนาจะตอบสนองความตองการและ

ความสนใจของลูกคาไดงายกวาสินคาท่ีไมไดมีการรับรอง หรือไมมีฉลากประหยัดพลังงาน 

๓.๑.๕ นโยบายภาครัฐ/มาตรการสนับสนุน  

 ผูผลิตสินคาใหความเห็นวาภาครัฐมีมาตรการและนโยบายสนับสนุนดานการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานออกมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนประโยชนกับผูประกอบการและผูบริโภค อีก

ท้ังยังชวยในเรื่องการลดตนทุนการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานประเภทอ่ืนๆ จากตางประเทศได 

ท้ังนี้ โรงงานผูผลิตสินคาเห็นวานโยบายและมาตรการสนับสนุนตางๆ จะประสบผลสําเร็จไดควรจะมีการ

ดําเนินการท้ังแบบบังคับ สนับสนุน และความรวมมือใหครอบคลุมกับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงการ

กําหนดนโยบายควรจะตองมีแผนงานการสงเสริมท่ีชัดเจน และเกิดประโยชนกับทุกกลุมเปาหมาย อยางไรก็

ตาม ในมุมมองของโรงงานผูผลิตสินคาท่ีขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังมองวาภาครัฐยังไม

สามารถดําเนินการบังคับสินคาท่ีไมไดมาตรฐานในทองตลาดไดท้ังหมด 

๓.๑.๖ สังคมตระหนักถึงการใชสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  

 มีความเห็นวาแมสังคมจะตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน แตการสรางการ

รับรูในฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังมีผลตอบรับไมมากพอเม่ือเปรียบเทียบกับฉลากไฟฟาเบอร 

๕ หรือตรามาตรฐาน มอก. โดยสวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะเปนกลุมสินคาท่ีไมไดมีการซ้ือใชบอยครั้งใน

ชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีอายุการใชงานท่ียาวนาน มีการเปลี่ยนสินคาไมบอยครั้งหลังจากมีการซ้ือใช  

๓.๑.๗ นโยบายของบรษัิท  



๕๐ 

บริษัทใหความสนใจมาตรการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสามารถ

สรางการรับรูในสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองของกระทรวงพลังงานไปยังกลุมลูกคาเปาหมายได  

๑.๘ ประเด็นอ่ืนๆ  

ตองการใหกระทรวงพลังงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของข้ันตอนการขอรับฉลากใหมีความรวดเร็ว ดําเนินการประชาสัมพันธใหฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงเปนท่ีรูจัก และเขาถึงกลุมเปาหมายในทุกผลิตภัณฑใหมากกวานี้ ซ่ึงอาจจะมีนโยบาย

สงเสริมและสนับสนุนท่ีเปนประโยชนท้ังในกลุมผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูบริโภค เชน การใหเงินอุดหนุน การ

ใหสิทธิประโยชนทางภาษี หรือการใหเปลาในรูปแบบอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงจะสามารถชวยผลักดัน กระตุนการ

รับรู เกิดการผลิตสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และมีการซ้ือการใชไดมากข้ึน 

 

๓.๒ กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง  

  ในภาพรวมโรงงานผูผลิตสินคาท่ีขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท้ัง ๙ แหง 

พบวา กลยุทธหรือการสงเสริมการขายจะมีความแตกตางกันตามประเภทของผลิตภัณฑ โดยเตาแกส

ครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว และเตาแกสความดันสูงมีการสงเสริมการขายใหกับรานคาสงหรือ

รานคาปลีก เชน การใหเครดิตในการจําหนายสินคา หรือการแถมสินคาในกรณีมีการสั่งเพ่ือจําหนายใน

ปริมาณมาก รวมท้ังการจัดทําเอกสาร และโบรชัวรแนะนําสินคา อยางไรก็ตาม จะพบวาในสวนของรานคา

สงและรานคาปลีกใหขอมูลกับผูประกอบการวาผูบริโภคสวนใหญยังพิจารณาถึงสินคาท่ีมีราคาถูกใน

ทองตลาด สําหรับกลุมเครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศและเครื่องยนตดีเซลขนาด

เล็กระบายความรอนดวยน้ํา นั้น กลุมลูกคาหลัก คือ เกษตรกร จึงมีการสงเสริมการขายผานตัวแทนจําหนาย

ในสวนภูมิภาค ซ่ึงมีการจัดทําเอกสาร ใบปลิว แผนพับ การจัดใหมีเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีใหความรูกับชุมชน

รวมกับตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกันก็มีการจัดโปรโมชั่นเงินดาวนสินคาราคาถูก และผอนสินคา

ในราคาท่ีไมสูงมากใหกับกลุมเกษตรกร ในขณะท่ีกลุมสินคาท่ีมีการจําหนายหลักในโรงงานอุตสาหกรรม เชน 

อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร และมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส นั้น เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีราคาคอนขาง

สูงผูประกอบการตองใชเงินลงทุนในการติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณท่ีสูงกวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืน โรงงาน

ผูผลิตสินคาท่ีขอฉลากไดใหขอมูลวา มีการกําหนดแผนงานเขาติดตามกลุมลูกคาเปาหมายและมีการบริการ

หลังการขายอยางตอเนื่อง ตลอดจนการใหขอมูลความรูในดานวัสดุอุปกรณกับลูกคา สําหรับสินคาประเภท

กระจก และฉนวนใยแกวนั้น มีกลุมลูกคาครอบคลุมในกลุมภาคท่ีอยูอาศัย และภาคอุตสาหกรรม จึงมีการ

จําหนายท้ังแบบทางตรงในทองตลาด หรือผานผูรับเหมา เจาของโครงการ ซ่ึงจะเนนดานการบริการหลังการ

ขายและใหขอมูลกับกลุมลูกคาโดยตรง 

 



๕๑ 

๓.๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสนับสนุนการผลิตสินคาท่ีมีการติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

 ๑) ข้ันตอน และระยะเวลาในการไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

คอนขางมีความลาชา เปนผลใหสินคาท่ีมียี่หอและรุนเดียวกันจํานวนมากไมไดรับการติดฉลากเม่ือถึงมือ

ลูกคา โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรใหผูประกอบการสามารถแจงความประสงค

ขอทดสอบผลิตภัณฑ และขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงไดตลอดป หรือหากไมสามารถ

ดําเนินการไดท้ังป ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจนในแตละข้ันตอนของการขอรับฉลาก 

และลดข้ันตอนความลาชาในการจัดสงฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงลง  

 ๒) รูปแบบของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีมีการติดป พ.ศ. ไวไม

สอดคลองกับระยะเวลาท่ีไดรับฉลากจริง เนื่องจากมีความลาชาของฉลาก ท้ังนี้ ควรแกไขปท่ีแสดงในฉลาก

ใหมีความอัพเดท (ระบุเปนปท่ีพิมพ หรือออกฉลากใหผูประกอบการในขณะนั้น ไมควรยึดตามปบัญชีของ

ระบบราชการ) โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรปรับรูปแบบฉลากแสดงมาตรฐาน

ประสิทธิภาพพลังงานใหผูบริโภครับรูและเขาใจไดงายข้ึน และระบุปท่ีออกฉลากอัพเดทตามวันท่ีพิมพฉลาก 

๓) หัวใจหลักของการออกฉลากประหยดัพลังงานประสิทธิภาพสูงนั้น ไมใชเพ่ือเพ่ิมยอด

จําหนายสินคาในทองตลาดของผูประกอบการ หรือแคสรางการรับรูการซ้ือการใชของผูบริโภคเทานั้น แต

ตองสรางการแขงขันของผูประกอบการใหพัฒนาคุณภาพของสินคาใหสูงข้ึน เพ่ือการขอรับฉลากในปตอๆ 

ไปดวย โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรสรางมาตรฐานของการทดสอบใหเปน

บรรทัดฐานเดียวกัน โดยควรกําหนดใหมีมาตรฐานท่ีผานการทดสอบ และเปนท่ียอมรับรวมกันในประเทศ

ไทย ซ่ึงอาจมีการกําหนดมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงใหไดรับมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงได  

๔) ปจจุบัน พบวามีสินคาคุณภาพตํ่า และมีราคาถูกจากตางประเทศยังสามารถ

จําหนายในทองตลาดในปริมาณมาก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ภาครัฐตอง

ดําเนินการมาตรการปองกัน และกําจัดสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน พรอมสนับสนุนสินคาท่ีมีคุณภาพโดยกําหนด

นโยบายใหตรงตามความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง เชน มาตรการลดหยอนภาษี เปนตน 

๕) ผูบริโภคยังไมทราบ หรือไมมีความเขาใจในสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง เพราะยังไมเห็นถึงความแตกตางมากนัก ซ่ึงอาจเปนผลมาจากท่ีราคาไมคอยมีความ

แตกตาง และผูบริโภคจะซ้ือหรือเปลี่ยนสินคาท่ีมีอยูแลวใหเปนสินคาใหมคอนขางนอย เนื่องจากอายุการใช



๕๒ 

งานของเตาคอนขางนาน โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ภาครัฐตองสรางการรับรู

และความเขาใจท่ีถูกตองในฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหกับผูท่ีเก่ียวของผานโฆษณา สื่อ

ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน โทรทัศน โซเชียลมีเดีย (ไลน เฟสบุค อินสตาแกรม วอรทแอพ ฯลฯ) 

ใบปลิว แผนพับ ตลอดจนการจัดโปรแกรมฝกอบรม (Training Program) เพ่ือใหความรูความเขาใจในเรื่อง

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหกับผูผลิต ผูขาย เพ่ือท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตองกับผูบริโภคได 

๖) โรงงาน/ลูกคา โดยเฉพาะ ฝายจัดซ้ือ ซ่ึงเปนผูดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ ใหกับ

โรงงานยังไมมีความรูและความเขาใจในประเด็นของวัสดุอุปกรณ ท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง วามีความแตกตางกับกลุมท่ีไมมีการติดฉลากอยางไร จึงไมคอยมีผลตอการตลาดเทาท่ีควร 

ซ่ึงลูกคายังคงพิจารณาท่ียี่หอ และราคาเปนหลัก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควร

ใหความรูและความเขาใจในประเด็นผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ใหมากข้ึน ผานชองทางท่ีมีความหลากหลาย เชน โทรทัศน หรือสื่อสังคม (Social Media) ตางๆ เปนตน 

และตองสรางการรับรูและความเขาใจใหกับเจาของโครงงานและลูกคา ผานการฝกอบรม (Training) หรือ

ผานการสัมมนาใหกับกลุมผูใชโดยตรง โดยอาจจะทําการสัมมนารวมกับบริษัทเจาของผลิตภัณฑตางๆ ซ่ึงมี

การจัดสัมมนา ใหกับโรงงานตางๆ อยูแลว หรือดําเนินนโยบายสนับสนุนใหมากข้ึน 

๗) ควรสรางวิธีการตรวจสอบและตรวจเช็คฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ให

เกิดความม่ันใจใหกับลูกคาวาเปนผลิตภัณฑท่ีมียี่หอ หรือรุนใดบางท่ีไดรับฉลาก ผานหลากหลายชองทาง

ประกอบดวย เชน เว็บไซต หรือแอพพลิชั่นของโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เปนตน 

๘) เจาของโรงงาน/ลูกคา ยังไมมีความม่ันใจในมาตรการสนับสนุนใหมีการใชวัสดุ

อุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะ

มาตรการลดหยอนภาษีเม่ือมีการซ้ือ/การใชวัสดุอุปกรณท่ีมีฉลาก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะ

กับผูวิจัยวา ภาครัฐตองดําเนินการมาตรการสนับสนุนใหตรงตามความตองการของเจาของโรงงาน/ลูกคา 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการใชวัสดุอุปกรณท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  เชน มาตรการ

ลดหยอนภาษี การใหเงินสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน (เชน โครงการ 

๓๐/๗๐ หรือ ๒๐/๘๐) เงินกูจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ํา และเงินทุนหมุนเวียน เปนตน 

๙) การขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับการ

ประเมินยอดขายของบริษัทเปนหลัก ซ่ึงมีการขอเผื่อไวอยูแลว เนื่องจากมีความกังวลในข้ันตอนของ

ระยะเวลาในการไดรับฉลาก โดยปจจุบัน พบวา การรอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมีระยะ

เวลานานมาก ไมทันตอการจําหนายใหกับลูกคา โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมี



๕๓ 

ข้ันตอนในการกําหนดระยะเวลาในการขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหชัดเจนในทุกๆ ป 

ตั้งแตระยะเวลาในการเปดรับสมัคร ข้ันตอนการยื่นและตรวจสอบคุณสมบัติของเอกสาร ข้ันตอนการ

ทดสอบ การแจงผลทดสอบ และกําหนดระยะเวลาในการไดรับฉลาก ฯลฯ เนื่องจากผูประกอบการจะได

ดําเนินการวางแผนการสมัครเพ่ือขอรับฉลากใหตรงตามเวลาและเพียงพอตอความตองการของสินคา 

อยางไรก็ตาม ในอนาคตกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

พิมพฉลากสามารถอนุญาตใหผูประกอบการรับผิดชอบคาใชจายในการจัดพิมพฉลากเอง และ/หรือให

คําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนตอข้ันตอนการจัดพิมพฉลากกับผูท่ีเก่ียวของได 

๑๐) ยอดการจําหนายภายหลังจากการไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

ยังไมมีความแตกตางมากนัก เนื่องจากปญหาการแทรกแซงของสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน แตมีราคาถูก หรือ

ความไมเขาใจของลูกคาในตัวสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทําใหมีการตัดสินใจซ้ือใชไม

มากเทาท่ีควร ท้ังนี้ บริษัทไดมีการดําเนินการสงเสริมทางการตลาดรวมดวย (Promotion) เชน การแจก

สินคาพรีเม่ียม (Premium products) ซ่ึงเปนของท่ีใหคุณคาในความรูสึกของผูซ้ือหรือผูใช โดยจะเปนของ

แท คุณภาพดี ไมซํ้าใครและใหคุณคาทางจิตใจ โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมี

การสนับสนุนในมาตรการทางการเงินใหกับลูกคากลุมตางๆ เชน การกูยืมดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการซ้ือสินคาติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงผานสถาบันการเงิน การลดหยอนภาษี (กลุมสินคาประหยัดและ

อนุรักษพลังงาน) หรือการใหสิทธิประโยชนผานกองทุนประกันสังคม (กรณีบุคคลท่ีมีรายไดต่ํา) เปนตน 

๑๑) ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีนําไปติดนั้นไมมีความคงทน มักหลุดลอก

ออกไดงายมากๆ ทําใหการดําเนินงานติดฉลากใหกับผูประกอบการตองเพ่ิมข้ันตอนมากข้ึน โดยโรงงาน

ผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรพัฒนาสต๊ิกเกอรฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมี

ความคงทน และสามารถติดกับพ้ืนผิววัสดุแตละประเภทไดดี หรือควรพิจารณาจัดทําออกมาใหคงทนตาม

ชนิดของพ้ืนผิวผลิตภัณฑท่ีจะดําเนินการติดฉลาก โดยเฉพาะเตาแกสความดันสูงซ่ึงมีลักษณะพ้ืนผิวท่ีไม

เรียบ 

๑๒) เจาของอาคาร/ลูกคา ยังไมมีความรูและความเขาใจในประเด็นของวัสดุอุปกรณ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน และฉลากแสดงประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมากพอ โดยโรงงานผูผลิตสินคา

ไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรใหความรูและความเขาใจในความสําคัญของผลิตภัณฑเพ่ือการอนุรักษ

พลังงาน และฉลากแสดงประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมากข้ึน โดยผานชองทางการประชาสัมพันธท่ี

หลากหลาย เชน โทรทัศน หรือสื่อสังคม (Social Media) ตางๆ เปนตน 



๕๔ 

๑๓) วิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน นั้น ควรกําหนดใหมีการใช

แบบใดบางท่ีสามารถบอกไดวาเปนวัสดุอุปกรณท่ีผานเง่ือนไขคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับงาน

อาคาร โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา การประหยัดและอนุรักษพลังงานมักข้ึนอยูกับ

ประเภทของผลิตภัณฑ และรูปแบบของพฤติกรรม และการใชงานดวย การสรางการรับรูและความเขาใจ

ใหกับกลุมผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจของเจาของโครงการและลูกคาเหลานี้ใหมากข้ึน เชน สถาปนิก 

วิศวกร สมาคมผูประกอบการวิชาชีพ (สภาวิศวกรหรือ สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ) ตลอดจนรูปแบบและ

เง่ือนไขท่ีมีการระบุไวในข้ันตอนการขออนุญาตออกแบบการกอสราง และการ 4 0วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA)40 ผานการฝกอบรม (Training) หรือดําเนินนโยบายสนับสนุนผานเครือขาย 

๑๔) เจาของอาคาร/ลูกคา ยังไมมีความม่ันใจในมาตรการสนับสนุนใหมีการใชวัสดุ

อุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะ

มาตรการลดหยอนภาษีเม่ือมีการซ้ือ/การใชวัสดุอุปกรณท่ีมีฉลาก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะ

กับผูวิจัยวา ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินใหกับผูประกอบการ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการใช

วัสดุอุปกรณท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะมาตรการลดหยอนภาษี รวมถึงควร

ดําเนินการนํารองสนับสนุนใหมีการใชวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ท่ีมีการติดฉลากแสดงประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูงกับอาคารในหนวยงานของภาครัฐ เชน อาคารกอสรางใหม หรืออาคารท่ีตองจะ

ดําเนินการปรับปรุง เปนตน โดยควรกําหนดราคากลางของวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน (BOQ) 

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเง่ือนไขของการจัดซ้ือ จัดจาง ในวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากเปน

สินคาท่ีมีราคาสูงกวาสินคาปกติ ท้ังนี้ เม่ือมีการใชงานมากข้ึนจะเปนแนวทางใหเกิดการซ้ือการใชของ

ภาคเอกชนไดมากข้ึน 

๑๕) ลูกคายังมีความสับสนระหวางฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมีการปรับรูปแบบฉลาก

แสดงมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานใหผูบริโภครับรูและเขาใจไดงายข้ึน เพ่ือลดความสับสนในผลิตภัณฑ

หรือวัสดุอุปกรณท่ีติดฉลาก 



๕๕ 

การสํารวจขอมลูรานคาตัวแทนจําหนาย 

๑. ชนิดและจํานวนของกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยไดทําการสุมสํารวจรานคา หรือตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวม

ท้ังหมด ๑๓๘ รานคา โดยลักษณะของรานคาท่ีทําการสํารวจขอมูลการจําหนายสินคา ไดแก รานคาปลีก 

รานคาสมัยใหม (Modern trade) รานคาสง และรานคาท่ีเปนตัวแทนจําหนาย เปนตน ซ่ึงผลการสุม

ตัวอยางรานคา/ตัวแทนจําหนาย ไดแก รานคาสง ๑๓ รานคา (รานคาในพ้ืนท่ี) รานคาปลีกในพ้ืนท่ีและ

รานคาสมัยใหม (เชน Home Pro, Home Hub, ไทวัสดุ, Index, Macro, Tesco Lotus, และ Big C เปน

ตน) จํานวน ๖๓ รานคา และตัวแทนจําหนายจํานวน ๖๒ รานคา รายละเอียดจํานวนกลุมเปาหมายท่ีทํา

การสํารวจสรุปในตารางท่ี ๔.๒   
 

ประเภทรานคา 
สัดสวนรานคาท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 
คาสง ๑๓ ๙.๔๒ 

คาปลีกและรานคาสมัยใหม ๖๓ ๔๕.๖๕ 
ตัวแทนจําหนาย ๖๒ ๔๔.๙๓ 

รวม ๑๓๘ ๑๐๐ 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงจํานวนกลุมเปาหมายท่ีทําการสํารวจในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ชนิดสินคา 

 

จํานวนรานคา 

ติดฉลาก
ประสิทธิภาพสูง 

ไมตดิฉลาก
ประสิทธิภาพสูง 

รวม 

๑. เตาหุงตมในครัวเรือนใชกาซปโตรเลียมเหลว ๒๘ ๓๒ ๖๐ 

๒. เตากาซแรงดันสูง ๑๖ ๑๑ ๒๗ 

๓. อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร - ๒ ๒ 

๔. กระจก   - ๕ ๕ 

๕. ฉนวนใยแกว ๔ ๑ ๕ 

๖. มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส ๑ ๘ ๙ 

๗. เครื่องดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา ๔ ๗ ๑๑ 

๘. เครื่องแกสโซลีนขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศ ๓ ๑๖ ๑๙ 

รวม ๕๖ ๘๒ ๑๓๘ 

สัดสวน (รอยละ) ๔๑ ๕๙ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนกลุมเปาหมายท่ีทําการสํารวจจําแนกตามผลิตภัณฑและการติดฉลาก 



๕๖ 

ในการสํารวจรานคา/ตัวแทนจําหนายท่ีจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลรานคา/ตัวแทนจําหนายใน ๓ ดาน ดังนี้ 

(๑) ขอมูลการรับรู และรูปแบบการสงเสริมการจําหนายสินคา ไดแก การตระหนักรูและ

รับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน และรูปแบบสงเสริมการขาย 

(๒) การตัดสินใจผลิตและจําหนาย ไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาท่ีมีการติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และความคิดเห็นดานพฤติกรรมตอการ

ตัดสินใจซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา 

(๓) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะการจําหนายสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัด

พลังงาน ไดแก ดานสินคา/ผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานลูกคา/ผูบริโภค ดาน

นโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 

และดานอ่ืนๆ 

๒. ผลการสํารวจขอมูลรานคาตัวแทนจําหนาย 

ผลการสํารวจรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน

ประเด็นท่ีไดระบุไวในแบบสอบถามมีดังนี้  

๑) การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน 

จากการสุมรานคาท้ังท่ีมีการจําหนายสินคาติดและไมติดฉลากฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง (ตารางท่ี ๔.๓) โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

สถิติพ้ืนฐานท่ีใช ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูล โดยเกณฑการใหคะแนนในสวนนี้มีมาตรวัด

แบบ Likert Scale จากคะแนน ๑-๕ (ชวงหางระดับละ ๑ คะแนน) โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้ 

๕ หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

๔ หมายถึง เห็นดวยมาก 

๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

๒ หมายถึง เห็นดวยนอย 

๑ หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 



๕๗ 

การคํานวณอันตรภาคชั้นเพ่ือหาชวงคะแนนเฉลี่ยสําหรับใชในการแปลความหมายโดย

ใชสูตรการคํานวณโดยการคํานวณอันตรภาคชั้นจะไดคาเทากับ ๕-๑/๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น เกณฑการแปล

ความหมายความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยความตระหนักในการผลิต การจําหนาย และการเลือกซ้ือเลือกใช

ผลิตภัณฑท่ีไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสามารถสรุปได ดังนี้ 

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 

นอกจากคาเฉลี่ยจะบงบอกถึงคาคะแนนตามลําดับความสําคัญของปจจัยแลว ยังมีการ

พิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) หรือ Std. รวมดวย ซ่ึงคา Std. จะมีประโยชนในการ

พิจารณาการกระจายของขอมูลคาคะแนนท่ีไดจากกลุมผูตอบแบบสอบถามวามีความแตกตางของขอมูลมาก

นอยเพียงไร ซ่ึงหากคา Std. มีคาต่ํา จะหมายถึงผูใหขอมูลสวนใหญไดแสดงความเห็นในทิศทางท่ีสอดคลอง

กัน อยางไรก็ตาม การแปลผลขอมูลจะพิจารณาโดยใชคาเฉลี่ยเปนหลัก  

ผลการสํารวจความตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานของรานคา/

ตัวแทนจําหนาย แสดงในตารางท่ี ๔.๔  
 

การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน 
ผลวิเคราะห 

คาเฉล่ีย Std. 
๑. ทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของกระทรวงพลังงาน ๔.๔๖๑๑ ๐.๖๓๕๑ 

๒. ใหความสําคัญกับฉลากประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน ๔.๓๗๘๑ ๐.๖๘๓๒ 

๓. เชื่อวาผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ๔.๒๑๖๔ ๐.๗๓๘๕ 

๔. ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีลดการใชพลังงาน ๓.๙๕๙๓ ๐.๗๓๘๘ 

๕. เชื่อม่ันในราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงาน ๓.๗๑๙๙ ๐.๘๙๒๗ 

๖. มีความรูเก่ียวกับฉลากประหยัดพลังงานท้ัง ๘ ชนิด ๓.๗๑๐๙ ๐.๗๙๐๓ 

๗. ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาท่ีถูกตองตามหลักการประหยัด
พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงาน 

๓.๕๒๗๔ ๐.๙๔๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการตระหนักรูและรับรูถึงสินคาท่ีมีฉลากประหยัด

พลังงานจากการสํารวจกลุมเปาหมาย 



๕๘ 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา ประเด็นท่ีรานคา/ตัวแทนจําหนายมีการตระหนักรูและรับรูถึง

สินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก การทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของกระทรวง

พลังงาน รองลงมาไดแก การใหความสําคัญกับฉลากประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน และการเชื่อ

วาผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ตามลําดับ 
 

๒) ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 
ผลวิเคราะห 

คาเฉล่ีย Std. 

๑. ราคา ๔.๔๘๐๖ ๐.๖๑๕๐ 

๒. คุณภาพ ๔.๔๔๘๘ ๐.๖๖๓๑ 

๓. การรับประกันสินคา ๔.๓๙๕๘ ๐.๗๑๘๗ 

๔. บริการหลังการขาย ๔.๓๓๕๗ ๐.๘๑๘๙ 

๕. ตราสินคา ๔.๒๑๒๐ ๐.๗๗๐๒ 

๖. รายการสงเสริมการขาย ๓.๙๙๒๙ ๑.๑๗๖๐ 

๗. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา ๓.๙๖๘๒ ๐.๘๗๒๖ 

๘. พนักงานขาย ๓.๘๕๕๑ ๐.๙๒๘๔ 

๙. แหลงผลิตสินคา ๓.๗๓๑๔ ๑.๐๔๑๐ 

๑๐. ฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ๓.๕๑๕๙ ๑.๑๖๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบวารานคาใหความสําคัญกับฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัด

พลังงานนอยท่ีสุดในการจําหนายสินคาเม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ การจัดหาสินคาท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพท่ี

เปนท่ีตองการของลูกคา (Customer driven) เปนปจจัยหลักท่ีรานคาใหความสําคัญ 

 

 

 

 

 



๕๙ 

๓) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ/ใชสินคาท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 

ผลวิเคราะห 

คาเฉล่ีย Std. 

๑. ราคา ๔.๘๖๒๒ ๐.๔๑๑๐ 

๒. คุณภาพ ๔.๗๙๑๕ ๐.๕๐๐๗ 

๓. การรับประกันสินคา ๔.๗๐๓๒ ๐.๖๕๕๒ 

๔. บริการหลังการขาย ๔.๖๙๒๖ ๐.๖๗๔๔ 

๕. รายการสงเสริมการขาย ๔.๕๕๑๒ ๐.๘๐๓๔ 

๖. ตราสินคา ๔.๐๓๑๘ ๐.๙๓๑๕ 

๗. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา ๓.๗๘๘๐ ๐.๙๒๘๘ 

๘. พนักงานขาย ๓.๗๔๙๑ ๐.๙๘๗๘ 

๙. ฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ๓.๖๑๔๘ ๐.๘๗๓๒ 

๑๐. แหลงผลิตสินคา ๓.๕๙๓๖ ๑.๐๗๘๙ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ลูกคาจากมุมมองของผูจําหนวยสินคา 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีมีการติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของลูกคาโดยมุมมองจากรานคาและตัวแทนจําหนาย พบวารานคาและ

ตัวแทนจําหนายเห็นวาลูกคายังไมมีความตระหนักเก่ียวกับฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงานเทาท่ีควร 

ปจจัยท่ีลูกคาตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในลําดับแรก คือ ราคา คุณภาพสินคา และการรับประกันสินคา ท้ังนี้ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคารองลงมา ไดแก บริการหลังการขาย รายการสงเสริมการขาย ตรา

สินคา และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา ซ่ึงเปนไปไดวา ลูกคายังไมทราบวามีสินคาท่ีมีการติดฉลาก

ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรพิจารณาถึงแนวทางสงเสริม

การเลือกซ้ือสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหผูบริโภครับทราบขอมูลไดอยางท่ัวถึงตอไป 

 

๔) ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

ประเด็นปญหาท่ีไดจากการสํารวจขอมูลอุปสรรคของการสงเสริมฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูงของรานคาและตวัแทนจําหนายในภาพรวม แสดงในตารางท่ี ๔.๗ 



๖๐ 

ประเด็นปญหา 
ระดับปญหา 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ขาดการประชาสัมพันธจากทุกภาคสวน ๑ - ๖ ๙ ๓๑ ๔๗ 

๒. ผูจําหนาย/พนักงานขายขาดความรูในอุปกรณประสิทธิภาพสูง - - ๖ ๗ - ๑๓ 

๓. ผูบริโภคใหความสําคญักับยี่หอท่ีคุนเคยมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง - - ๕ ๕ - ๑๐ 

๔. ผูบริโภคใหความสําคญักับราคาถูกมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง - - ๖ ๑๑ ๒๑ ๓๘ 

๕. ไมทราบความแตกตางระหวางฉลากเบอร ๕  กับฉลากประหยัดพลงังาน

ประสิทธิภาพสูง - - ๑ ๔ ๗ ๑๒ 

๖. สินคาท่ีติดฉลากฯ ผูบรโิภคเขาใจวาราคาสูงกวาปกต ิ - - - ๓ ๔ ๗ 

๗. สินคาท่ีติดฉลากฯ ผูบรโิภคตองการการรับประกันสินคาและบริการหลัง

การขายมากกวาปกต ิ - - ๒ ๑ ๕ ๘ 

๘. อุปกรณประสิทธิภาพสูงไมมีความแตกตางดานการใชงานท่ีชัดเจน - 

 

๒ - ๑ ๓ 

รวม ๑ - ๒๘ ๔๐ ๖๙ ๑๓๘ 
 

ตารางท่ื ๔.๗ แสดงจํานวนรานคาท่ีมีความเห็นตอประเด็นปญหาการสงเสริม 

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในแตละระดับ 

 

จากตารางท่ี  ๔ .๗ สามารถจําแนกปญหาการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงไดเปน ๓ ดาน ดังนี้  

(๑) การรับรูและความตระหนักของผูมีสวนเกี่ยวของกับการซ้ือ/การใชสินคาท่ีติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจาการสํารวจพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายใหความเห็นท่ี

เก่ียวของกับประเด็นนี้ คือ  

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับยี่หอท่ีคุนเคยมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง ท้ังหมด 

๑๐ ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมากถึง ๕ รายเทากัน  

- ผูจําหนาย/พนักงานขายขาดความรูเก่ียวกับอุปกรณประสิทธิภาพสูง ท้ังหมด  

๑๓ ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมาก ๖ และ ๗ ราย ตามลําดับ 

- อุปกรณประสิทธิภาพสูงไมมีความแตกตางดานการใชงานท่ีชัดเจน ท้ังหมด ๓ 

ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมากท่ีสุด ๒ และ ๑ ราย ตามลําดับ 

 การรับรูและความตระหนักของผูมีสวนเก่ียวของกับการซ้ือและการใชสินคาท่ีติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท้ังวงจรในสวนของผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค นั้น พบวาผู



๖๑ 

จําหนายและผูบริโภคไมรับทราบขอมูลเก่ียวกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จึงมีสวนทําใหการ

ซ้ือและการใชสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังไมแพรหลายเทาท่ีควร   

(๒) การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึงและเขาถึงยาก  

จากการสํารวจพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายใหความเห็นในประเด็นนี้ถึง ๔๗ 

รานคา โดยใหความเห็นระดับมากท่ีสุด ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับนอยท่ีสุดถึง ๓๑, ๙, ๖ และ 

๑ ราย ตามลําดับ โดยการประชาสัมพันธท่ียังไม ท่ัวถึงและเขาถึงไดยากนี้  อาจมีสาเหตุมาจากสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีจะซ้ือ/ขายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแต

ละชนิด นอกจากนี้ รูปแบบการประชาสัมพันธยังไมมีความหลากหลายท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายแตละกลุมมี

ความรู ความเขาใจ และเกิดการตระหนักดานการอนุรักษพลังงานโดยการซ้ือ/ขายสินคาท่ีติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของผูบริโภคตอสินคาจากวัตถุธรรมดา (Objective) ให

กลายเปนวัตถุของความปรารถนา (Desired object) หรือสัญญา (Sign object) เพ่ือใหการซ้ือสินคาเปน

มากกวาการบริโภควัตถุธรรมดา แตเปนการบริโภคเพ่ือความหมาย เชน เพ่ือการอนุรักษพลังงาน และการ

ลดภาวะโลกรอน ซ่ึงผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ผูบริโภค (Consumer behavior) 

(๓) การเงิน 

จากการสํารวจขอมูลรานคา/ตัวแทนจําหนายพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายให

ความเห็นในประเด็นราคาถูกมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูงถึง ๓๘ รานคา โดยใหความเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับมาก และระดับปานกลาง ถึง ๒๑, ๑๑ และ ๖ ราย ตามลําดับ ปจจัยหนึ่งซ่ึงมีผลตอการซ้ือ/การใช

สินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ รายไดของลูกคา ท่ีจําเปนตองเลือกสินคาท่ีมีราคาต่ํา

กวากอนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน แมวาจะมีความเขาใจในเรื่องประสิทธิภาพการ

ประหยัดพลังงานของสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 
 

๕) ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง 

จากปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

รานคา/ตัวแทนจําหนายท่ีไดระบุไวในหัวขอ ๔) นั้น ในมุมมองของรานคา/ตัวแทนจําหนายไดมีขอเสนอแนะ 

หรือแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ดังแสดงใน

ตารางท่ี ๔.๘ ซ่ึงขอคิดเห็นหรือเสนอเสนอแนะตางๆ เหลานี้ ผูวิจัยจะนําไปประกอบการการจัดทํารูปแบบใน

การสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 



๖๒ 

ปญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

๑. ลูกคาสวนใหญจะไมรับรู หรือ
รับทราบขอมูลเฉลาก
ประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง 

๑.๑ ควรดําเนินการเปนรูปแบบเดียวกันกับฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ 
ของ กฟผ. มีความชัดเจน และมีการคํานวณผลประหยัดคาไฟฟา 

๑.๒  การประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย และตองใหความรู
เพื่อสรางความรูความเขาใจ (เชน การอบรม) 

๒. ผูบริโภคสวนใหญยังไมมี
ความตระหนักในการ
ประหยัดและอนุรักษพลงังาน 

๒.๑ การเขาถึงผูบริโภคควรเนนท่ีประชาชนในชุมชนดวย เพ่ือสรางการรับรูให
มากข้ึน 

๒.๒ ตองประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย 

๓. การประชาสัมพนัธยังไมทั่วถึง 
และเขาถึงยาก 

๓.๑ ควรจะเนนไปที่กลุมผูบริโภคตางจังหวัดใหมากข้ึน 
๓.๒ ประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย  
๓.๓ สงเสริมรานคาที่จําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง (ติดฉลากที่รานคา/ขอมูลในระบบฐานขอมูล) 
๓.๔ ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน  

- ผานโซเชียลเน็ตเวิรค เชน Line, Youtube, Facebook, Twitter 
และ Instagram เปนตน 

- ภาครัฐควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธโดยสงใหกับรานคาผูจําหนาย 
เชน แผนพับ แผน CD หรือ DVD โฆษณา, VTR ที่เก่ียวของ เปน
ตน 

- การจัดทําอุปกรณชุดสาธิต (Test Kits) เพื่อการตรวจวัดการ
ประหยัดพลังงานกับอุปกรณที่มีการติดฉลากนําเสนอใหกับ
ผูประกอบการรานคา 

- การมีระบบฐานขอมูลที่ทุกฝายสามารถเขาถึงได 

- Call center/Help desk ที่ พพ. 

๔. การไมสามารถเขาถึง
ผลิตภัณฑทีต่ิดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง 

การสนับสนุนมาตรการทางการเงิน เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดย
การใชสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในระยะแรก 

-  พพ. ควรรวมกับภาครัฐหนวยงานอ่ืน เชน กรมสรรพากร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (ธอส) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส) หรือ กรมชลประทาน เปนตน 

-  การสงเสริมผานโครงการของ พพ. (เชน ๗๐:๓๐, Revolving 
Fund หรือ DSM bidding เปนตน) 

 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงขอเสนอแนะตอการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงของรานคา/ตัวแทนจําหนาย 



๖๓ 

การสํารวจขอมลูผูบริโภค 
 

๑. ขอมูลของกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูบริโภคท่ีไดดําเนินการสํารวจครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๐๐ ราย โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ และสรุปขอมูลสําคัญได ดังนี้ 

๑) ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี ๔.๙ ถึงตารางท่ี ๔.๑๔  
 

เพศ 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๖๓ ๔๐.๗๕ 

หญิง ๒๓๗ ๕๙.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามเพศ 

 

อายุ 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๒๐ ป ๑๐ ๒.๕๐ 

๒๐-๓๐ ป ๑๑๐ ๒๗.๕๐ 

๓๑-๔๐ ป ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 

๔๑-๕๐ ป ๘๑ ๒๐.๒๕ 

มากกวา ๕๑ ป ๕๔ ๑๓.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามอายุ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ผูบริโภคมีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ ๓๖.๒๕ สําหรับผูบริโภคในวัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง ๔๑ ป ถึงมากกวา ๕๑ ข้ึนไป มีสัดสวนรวมกัน

คิดเปนรอยละ ๓๓.๗๕ และกลุมผูบริโภคท่ีไดทําการสํารวจมีปริมาณนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๒.๕๐ คือ 

ในชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ป 



๖๔ 

 สถานะภาพ 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

โสด ๑๕๑ ๓๗.๗๕ 

สมรส ๒๔๗ ๖๑.๗๕ 

อยาราง ๒ ๐.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามสถานะภาพ 

 

ระดับการศึกษา 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี ๑๕๔ ๓๘.๕๐ 

ปริญญาตรี ๒๒๗ ๕๖.๗๕ 

ปริญญาโท ๑๙ ๔.๗๕ 

สูงกวาปริญญาโท - - 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อาชีพ 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

ท่ัวไป ๓๒๖ ๘๑.๕๐ 

คาขาย ๕๘ ๑๔.๕๐ 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๖ ๔.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามอาชีพ 

 

 

 



๖๕ 

รายได (บาท) 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๑๕,๐๐๐ ๖๕ ๑๖.๒๕ 

๑๕,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ ๑๘๑ ๔๕.๒๕ 

๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ ๙๓ ๒๓.๒๕ 

มากกวา ๓๕,๐๐๐ ๖๑ ๑๕.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีทําการสํารวจ จําแนกตามระดับรายได 

 

ท้ังนี้ ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีไดจากการสํารวจจะเปนการสะทอนถึงประเภทของขอมูลท่ี

ไดรับจากการสํารวจวิจัยในภาพรวมวา กลุมผูบริโภคท่ีไดดําเนินการสํารวจซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลักนั้น เปน

ผูบริโภคกลุมใด มีลักษณะขอมูลของผูบริโภคในประเด็นตางๆ อยางไร เพราะขอมูลของผูบริโภคจะมีผลตอ

การแสดงความคิดเห็น และการใหขอเสนอแนะเพ่ือการสงเสริมใหมีการผลิต การซ้ือ และการใชผลิตภัณฑท่ี

ติดฉลากประสิทธิภาพสูง จากการวิจัยนี้พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีท้ังเพศชาย และเพศหญิง ชวงอายุอยูใน

วัยทํางานระหวาง ๒๐-๕๐ ป สําเร็จการศึกษาในชั้นระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยประกอบอาชีพ

ท่ัวไปตามวิชาชีพ และมีรายไดในภาพรวมระหวาง ๑๕,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท 

๒. ผลการสํารวจขอมูลผูบริโภค 

๑) ขอมูลความตระหนักและการรับรูผ ลิตภัณฑ ท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง  

จากการสํารวจพบวา ในภาพรวมผูบริโภครูจักผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงเพียงรอยละ ๔๓ และเคยเห็นผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพียงรอย

ละ ๔๒.๗๕ แหลงสื่อประชาสัมพันธท่ีทําใหรูจักฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมากท่ีสุด คือ 

โทรทัศน อินเตอรเน็ต และผูจําหนายผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ ๖๙.๕๐, ๔๔.๘๓ และ ๓๓.๐๖ ตามลําดับ 

ในดานของชนิดผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีเคยเห็น/เคยรับรู จะเปนเตาหุงตมใน

ครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว และเตากาซแรงดันสูงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๖๘.๑๒ และ ๓๙.๓๐ 

ตามลําดับ   

 



๖๖ 

การรับรูขอมูล 
สัดสวนผูบริโภคท่ีดําเนินการสํารวจ 

จํานวน รอยละ 

การรับรูผลิตภัณฑติดฉลากฯ 

รูจัก ๑๗๒ ๔๓.๐๐ 

ไมรูจัก ๒๒๘ ๕๗.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

เคยเห็นผลิตภัณฑติดฉลากฯ  

เคย ๑๗๑ ๔๒.๗๕ 

ไมเคย ๒๒๙ ๕๗.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

แหลงส่ือประชาสัมพันธท่ีทําใหรูจักตราฉลากประหยัดพลังงาน 

โทรทัศน ๑๖๗ ๖๙.๐๑ 

วิทย ุ ๓๑ ๑๒.๘๑ 

อินเตอรเน็ต ๑๒๓ ๕๐.๘๓ 

สื่อสิ่งพิมพ ๗๕ ๓๐.๙๙ 

ผูจําหนายผลิตภัณฑ ๘๐ ๓๓.๐๖ 

บุคคลสาธารณะ ๒๔ ๙.๙๒ 

เพ่ือน/บุคคลรูจัก ๓๗ ๑๕.๒๙ 

ชนิดผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานท่ีเคยเห็น/เคยรับรู 

กระจก ๔๔ ๑๙.๒๑ 

เตากาซแรงดันสูง ๙๐ ๓๙.๓๐ 

อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร ๒๓ ๑๐.๐๔ 

ฉนวนใยแกวแผนเรียบ ๒๓ ๑๐.๐๔ 

เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว ๑๕๖ ๖๘.๑๒ 

มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส ๒๔ ๑๐.๔๘ 

เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กฯ ๒๑ ๙.๑๗ 

เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กฯ ๔๗ ๒๐.๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงการตระหนักและรับรูขอมูลผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



๖๗ 

๒) ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ผูบริโภค 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวาเปนปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูงมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ดานราคา รองลงมาไดแก ดานคุณภาพ และตรา

ผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑติดฉลากฯ 
รวม 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

๑. ราคา ๔.๒๘๑๘ ๐.๐๑๔๓ 

๒. คุณภาพ ๔.๑๒๖๘ ๐.๐๑๖๓ 

๓. ตราผลิตภัณฑ ๓.๙๑๙๒ ๐.๐๑๖๕ 

๔. บริการหลังการขาย ๓.๘๐๐๓ ๐.๐๑๘๑ 

๕. การรับประกันผลิตภัณฑ ๓.๗๘๙๒ ๐.๐๑๘๖ 

๖. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา ๓.๖๔๐๖ ๐.๐๑๗๒ 

๗. รายการสงเสริมการขาย ๓.๕๘๖๑ ๐.๐๑๖๘ 

๘. พนักงานขาย ๓.๕๓๓๑ ๐.๐๑๙๐ 

๙. ฉลากท่ีบงบอกถึงการประหยัดพลังงาน ๓.๔๔๖๖ ๐.๐๑๘๔ 

๑๐. แหลงผลิตสินคา ๓.๑๓๙๑ ๐.๐๒๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ผูบริโภค 

สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ของผูบริโภคท่ีเหมาะสม คือ รายการโทรทัศนท่ีใหความรูดานการประหยัด และการประชาสัมพันธผานสื่อ

ออนไลน (อินเตอรเน็ต) โดยมีรายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี ๔.๑๗  

 

 

 

 



๖๘ 

รูปแบบการประชาสัมพันธ 
รวม 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

๑. รายการโทรทัศนท่ีใหความรูดานการประหยัด ๔.๓๓๒๕ ๐.๐๑๕๑ 

๒. การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน (อินเตอรเน็ต) ๔.๑๔๐๗ ๐.๐๑๗๖ 

๓. การติดฉลากประหยัดพลังงานบนตัวผลิตภัณฑ ๓.๙๕๒๑ ๐.๐๑๖๙ 

๔. การลดราคาสินคาประหยัดพลังงาน ๓.๙๐๕๕ ๐.๐๑๕๗ 

๕. การแลกสินคาเกากับสินคาประหยัดพลังงานในราคาประหยัด ๓.๗๓๐๓ ๐.๐๑๗๓ 

๖. การลดภาษีจากการซ้ือสินคาประหยัดพลังงาน ๓.๖๕๐๔ ๐.๐๑๘๕ 

๗. การขอความรวมมือปดไฟท่ัวประเทศ ๓.๕๕๙๑ ๐.๐๑๗๗ 

๘. การจดันทิรรศการประหยัดพลังงาน ๓.๔๖๘๕ ๐.๐๑๘๓ 

๙. การจัดทําหลักสูตรเพ่ือการอนุรักษพลังงานแกเยาวชน ๓.๓๖๕๕ ๐.๐๑๘๒ 

๑๐. การแขงขันการประหยัดพลังงานในครัวเรือน ๓.๓๓๒๕ ๐.๐๑๘๓ 

๑๑. การประกวดแนวทางการลดการใชพลังงาน ๓.๒๘๘๔ ๐.๐๑๗๘ 

๑๒. การออกคายรณรงคการประหยัดพลังงาน ๓.๒๘๔๙ ๐.๐๑๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงรูปแบบการประชาสัมพันธผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ผูบริโภค 

 

๓) ปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

ปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ

ผูบริโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบวา ผูบริโภคแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการประชาสัมพันธไม

ท่ัวถึงมากท่ีสุดถึงรอยละ ๖๖.๗๕ รองลงมาไดแก ราคาจําหนายสูง ความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุน

หนวยงานรัฐ ชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย และคุณภาพ ความคงทนและการใชงานไมนาสนใจ คิด

เปนรอยละ ๑๒.๗๕, ๔.๗๕, ๓.๗๕ และ ๓.๕๐ ตามลําดับ 

 

 

 

 



๖๙ 

ประเด็นปญหา 
ระดับปญหา 

รวม รอยละ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง - - ๘ ๕๐ ๒๐๙ ๒๖๗ ๖๖.๗๕ 

๒. การใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของไมเพียงพอ และครอบคลุม - - - ๖ - ๖ ๑.๕๐ 

๓. ความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุนหนวยงานรัฐ - - - - ๑๙ ๑๙ ๔.๗๕ 

๔. คุณภาพ ความคงทนและการใชงานไมนาสนใจ - - - ๔ ๑๐ ๑๔ ๓.๕๐ 

๕. ชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย - - - ๘ ๗ ๑๕ ๓.๗๕ 

๖. ผูบริโภคไมมีความจําเปนตองใช - - - ๗ ๓ ๑๐ ๒.๕๐ 

๗. ไมทราบขอมลู/รายละเอียดอุปกรณและฉลาก - - ๔ ๑ - ๕ ๑.๒๕ 

๘. ราคาจําหนายสูง - - - ๕ 46 ๕๑ ๑๒.๗๕ 

๙. รูปแบบการสงเสริมการขายไมจูงใจ - - - ๗ - ๗ ๑.๗๕ 

๑๐. ผลิตภณัฑไมมีความหลากหลาย - - - ๖ - ๖ ๑.๕๐ 

รวม - - ๑๒ ๙๔ ๒๙๔ ๔๐๐ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงปญหาท่ีพบจากการซ้ือ/ใชผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน 

ประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค 

 

๔) แนวโนมความตองการของผูบริโภคในการแกปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการ

ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

พบวาผูบริโภคเสนอแนวทางในการแกปญหาซ้ือ/ใชผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูงโดยการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลาย

และครอบคุลมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๓๗.๒๓ รองลงมา คือ รัฐตองกําหนดนโยบายและแนวทางการ

สงเสริมท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ ๓๕.๖๙ รวมท้ังการจัดทํา

แนวทางสงเสริมความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและฉลากเพ่ือทําใหเกิดการตระหนัก

และนําไปสูการซ้ือสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงมากข้ึน โดยเปนรอยละ ๑๒.๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

๑. จัดทําขอมูลเชิงเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑท่ัวไปกับอุปกรณประสิทธิภาพสูง ๑๑ ๓.๓๘ 

๒. จัดทําแนวทางสงเสริมความรูและความเขาใจในผลิตภณัฑประสิทธิภาพสูงและฉลาก ๔๐ ๑๒.๓๑ 

๓. ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงผูบรโิภคไดหลากหลายและครอบคุลม ๑๒๑ ๓๗.๒๓ 

๔. เพ่ิม/ปรบัปรุงคณุภาพอุปกรณประสิทธิภาพสูงใหเกิดความแตกตางจากอุปกรณท่ัวไปอยางชัดเจน ๕ ๑.๕๔ 

๕. เพ่ิมความหลากหลายของชนิดผลติภัณฑท่ีผูบริโภคตองใชงานใหมากข้ึน ๑๑ ๓.๓๘ 

๖. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายและเขาถึงไดงาย ๑๑ ๓.๓๘ 

๗. เพ่ิมแหลงจําหนายผลิตภัณฑใหกระจายครอบคลุมมากข้ึน ๕ ๑.๕๔ 

๘. รัฐตองกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินท่ี

เหมาะสม ๑๑๖ ๓๕.๖๙ 

๙. ออกแบบฉลากใหแตกตางและมีขอมูลท่ีชัดเจน ๕ ๑.๕๔ 

รวม ๓๒๕ ๒๐.๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  แสดงแนวทางแกปญหาการซ้ือ/ใชผลิตภัณฑท่ีมีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค 

 

จากผลการศึกษา พบวาการประชาสัมพันธไมท่ัวถึง ราคาจําหนายสูง และการไมทราบ

ขอมูล/รายละเอียดอุปกรณและฉลาก เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอการขยายตลาดอุปกรณ

ประสิทธิภาพสูงใหแพรหลาย ท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือใชผลิตภัณฑ ดังนี้ 

๑) การรับรูและการเขาถึงขอมูล เนื่องจากอุปกรณประสิทธิภาพสูงถือเปนผลิตภัณฑท่ี

ตองอาศัยความเขาใจและการยอมรับจากผูบริโภค การใหขอมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสมจึงถือเปนเรื่อง

สําคัญอันอับแรกซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูบริโภคคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง แม

จะมีการใชฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเปนสื่อกลางในการสรางความเชื่อม่ันแกตัวผลิตภัณฑ แต

ไมสามารถนําไปสูการทําความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญและจําเปนของการใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงได 

๒) ความรูและการตระหนักถึงความสําคัญ ผลจากการขาดขอมูลกระตุนการรับรูท่ี

เพียงพอ ทําใหผูบริโภคไมเห็นความสําคัญของการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม และสงผลโดยตรงตอความรูและการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง และมองเปนผลิตภัณฑในระดับเดียวกับ

ผลิตภัณฑท่ัวไป 

๓) การตัดสินใจซ้ือใช จากการท่ีเห็นอุปกรณประสิทธิภาพสูงเปนผลิตภัณฑท่ัวไป ใน

การตัดสินใจเลือกซ้ือถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ัวไป ซ่ึงเปรียบเทียบโดยราคา ทําใหอุปกรณ

ประสิทธิภาพสูงกลายเปนผลิตภัณฑท่ัวไปท่ีมีราคาจําหนายสูง และไมถูกนํามาเปนตัวเลือกในการตัดสินใจ

ซ้ือใช 



๗๑ 

การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน 
 

๑. การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน 

ผูวิจัยไดขอเขาสัมภาษณความเห็นของผูบริหารของกระทรวงพลังงาน๖ โดยใชแบบสัมภาษณ

เชิงลึกสอบถามใน ๓ ประเด็น ไดแก 

๑) ขอมูลความสําคัญในการตระหนักรู และรับรูถึงฉลากประหยัดพลังงาน ไดแก 

ประเด็นใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีลดการใชพลังงาน ความสําคัญกับการสงเสริมการติดฉลากประหยัด

พลังงานบนผลิตภัณฑ ความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาท่ีถูกตองตามหลักการประหยัดพลังงาน แมจะ

ไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงาน และประเด็นผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือ/ใชของประชาชน 

๒) ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน ไดแก ประเด็นดาน

ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ การประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

นโยบาย/มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ นโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ สินคา/ผลิตภัณฑท่ีขอรับ

การติดฉลาก และดานอ่ืนๆ  

๓) รูปแบบกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบาย ในประเด็นกลยุทธในการสงเสริมเชิง

นโยบายของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับแตละกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูผลิต กลุม

รานคา/ผูจําหนาย และกลุมผูบริโภค  

 

๒. ผลการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน 

๑) ขอมูลความสําคัญในการตระหนักรู และรับรูถึงฉลากประหยัดพลังงาน 

 ๑.๑ ทานใหความสําคัญกับการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานบนผลิตภัณฑ

อยางไร โปรดอธิบาย 

      ตอบ มีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนวิธีการหรือมาตรการท่ีสามารถสื่อสารกับ

กลุมเปาหมายไดโดยตรงและชัดเจน นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนมาตรการท่ีมีความคุมคาในการดําเนินการสูง 

คือใชงบประมาณในการดําเนินงานไมมาก แตสามารถใหผลตอบแทนไดสูง 

                                                           
๖ นายวันชัย บันลือสินธุ .รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.         

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๗๒ 

 ๑.๒ ทานใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาท่ีถูกตองตามหลักการประหยัด

พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงานหรือไม เพราะเหตุใด 

ตอบ มีความสําคัญเนื่องจากเปนพ้ืนฐานของการสงเสริมใหเกิดการประหยัดพลังงาน

ต้ังแตตนทาง เพราะถามีการออกแบบหรือผลิตตามหลักการอนุรักษพลังงานท่ีถูกตองแลว ก็ไมตอง

ดําเนินการในเรื่องการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม สวนมาตรการเสริมตางๆ เปนการดําเนินการดานปลายทางท่ี

จะทําใหเกิดไดมากยิ่งข้ึน 

๑.๓ ทานเชื่อวาผลิตภัณฑท่ีมีฉลากประหยัดพลังงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ/ใชของ

ประชาชนหรือไม เพราะเหตุใด 

ตอบ มีผลตอการตัดสินใจมากพอสมควร เนื่องจากปจจุบัน กระแสความตระหนักเรื่อง

ประหยัดพลังงานมีความสําคัญ นอกจากนี้ การเขาถึงขอมูลตางๆของประชาชนทําไดงาย ดังนั้น การให

ขอมูลการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประหยัดพลังงานท่ีมีการติดฉลาก นาจะมีอิทธิพลในลําดับตนๆในการตัดสินใจ

ซ้ือของประชาชน แตท้ังนี้ ระดับความมากนอยของปจจัย 

๒) ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน 

 ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานในปจจุบันมี

อะไรบาง โปรดอธิบาย (ตอบไดมากกวา ๑ ประเด็น) 

 ตอบ ปญหาอุปสรรคสวนใหญ ยังนาจะเปนเรื่องการทําใหประชาชนรูจักฉลากหรือ

ตระหนักในคุณคาของฉลากท่ีติดในผลิตภัณฑยังทําไดไมมากนัก รวมถึงการกระตุนหรือทําใหผูผลิตผู

จําหนายผลิตภัณฑเขามามีสวนรวมในการติดฉลากอาจยังทําไดจํากัดในระดับหนึ่ง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการ

กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานท่ียังสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพข้ึนไดอีก รวมถึงขอจํากัดในดาน

ทรัพยากรในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน ท้ังในเรื่องบุคลากรและงบประมาณยังมีความจํากัด ทํา

ใหการดําเนินงานอาจไมมีความตอเนื่องมากนัก 

๓) รูปแบบกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบาย 

 ทานคิดวากลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบายของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

สําหรับแตละกลุมเปาหมาย มีประเด็นอะไรบาง  

 ตอบ แนวทางท่ีควรผลักดันและสนับสนุนในเชิงนโยบาย ไดแก (๑) การพยายาม

ผลักดันและสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีมีความตอเนื่อง (๒) ควรสรางหรือขยาย

เครื่อขายในผูท่ีเก่ียวของในเรื่องการสงเสริมการติดฉลากใหกวางขวางข้ึนและเพ่ิมการมีสวนรวมจากเดิม  

(๓)  ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลในมาตรการนี้อยางชัดเจน ท่ีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพ่ือให



๗๓ 

ไดขอมูลทันตอสถานการณจริง (๔) ควรหาแนวทางสรางมูลคาเพ่ิมของฉลากใหมากกวาท่ีเปนอยู เพ่ือชวยให

เกิดผลการดําเนินงานท่ีมากข้ึน และกระตุนใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมเพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยูเดิม 

 

 
 

รูปท่ี ๔.๒ การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน  

นายวันชัย บันลือสินธุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
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