๔๕

บทที่ ๔
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลผูผลิต ผูจ ําหนาย และผูบริโภค
ในบทนี้จะกลาวถึงการดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมรานคา/ตัวแทนจําหนาย
และผูบริโภค การสัมภาษณเชิงลึกในกลุมโรงงานผูผลิตสินคา และกลุมผูบริหารกระทรวงพลังงาน โดยศึกษาใน
ประเด็นความตระหนักและการรับรู แนวโนมความตองการของกลุมเปาหมาย ปจจัยที่มีผลกระทบตอการผลิต
และใชงานสินคาประสิทธิภาพสูง ปจจัยในการสงเสริมการขายของผูจําหนาย และขอมูลที่จําเปนอื่นๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลการดําเนิ นงานของมาตรการสงเสริมเครื่องจักรวัสดุ
อุปกรณประสิทธิภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสํารวจขอมูล และการสัมภาษณเชิงลึกผูผ ลิต
๑. รูปแบบการตลาด และการจําหนายของโรงงานผูผลิตที่ดําเนินการขอฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในภาพรวม
ในป พ.ศ.๒๕๕๙ มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภ าพสูงสําหรับ ๘ ผลิตภัณฑ ไดแก
กระจก เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กระบายความรอน
ดวยอากาศ ฉนวนใยแกวแผนเรียบ มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียม
เหลว อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร และเตาแกสความดันสูง จากการศึกษาพบวา รูปแบบการตลาด
และการจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงทั้ง ๘ ชนิด สามารถแบงออกไดเปน
๓ ภาคกิจกรรมหลัก ไดแก ภาคที่อยูอาศัย ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ในการสํารวจขอมูลของ
ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
๑) ภาคที่อยูอาศัย
การตลาด และการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทเตาหุ ง ต ม ในครั ว เรื อ นใช กั บ ก า ซ
ปโตรเลียมเหลว (เตาความดันต่ํา) เตากาซแรงดันสูง ฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการซื้อ การใชงานของผูบริโภคในกลุมภาคที่อยูอาศัย กลาวคือ ผลิตภัณฑเตาหุงตมในครัวเรือน

๔๖
ใชกับ กาซป โตรเลีย มเหลว (เตาความดัน ต่ํ า) จะมี การจําหน ายไปยังลู กค าโดยตรงผานการซื้ อใชเองของ
ผูบริโภคทั่วไป ในขณะที่ฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก จะมีการจําหนายไปยังลูกคาโดยผานการซื้อใช
เองของผูบริโภค หรือผานผูรับเหมา/โครงการบานจัดสรร สําหรับการจําหนายเตากาซแรงดันสูง จะพบวา
ลูกคาหลักจะเปนกลุมผูประกอบการที่ดําเนินกิจการดานรานอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการอื่นๆ ทั้งนี้ สถานที่
หลักในการจําหนายผลิตภัณฑเตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว (เตาความดันต่ํา) เตากาซ
แรงดันสูง ฉนวนใยแกวแผนเรียบ และกระจก ไดแก หางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และรานคา
ตัวแทนจําหนายในพื้นที่ (Local business)
๒) ภาคการเกษตร
สําหรับกลุมเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา และเครื่องยนตเบนซิน
ขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศ การตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ
การซื้อ การใชงานของผูบริโภคในกลุมภาคเกษตรกรรม โดยเกษตรกรจะซื้อผลิตภัณฑจากรานคาตัวแทน
จําหนายในพื้นที่เปนหลัก
๓) ภาคอุตสาหกรรม
การตลาด และการจําหน ายผลิ ตภั ณ ฑ ที่ติด ฉลากประหยัดพลั งงานประสิ ทธิภ าพสู ง
ประเภทมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส และอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรมีความสัมพันธโดยตรงกับการซื้อ
การใชงานของลูกคาในกลุมภาคอุตสาหกรรม ที่จะซื้อสินคาจากบริษัทผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย

เตาหุงตม
ฉนวนใยแกว
กระจก
เตากาซแรงดันสูง
เครื่องยนตเบนซิน/
ดีเซลขนาดเล็ก
มอเตอรสามเฟสและ
อุปกรณปรับ
ความเร็วรอบ

รูปที่ ๔.๑ รูปแบบการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงทั้ง ๘ ผลิตภัณฑ
แยกตามกลุมภาคกิจกรรม

๔๗

๒. การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกโรงงานผูผลิตสินคา
ในการเขาสัมภาษณขอมูลจากโรงงานผูผลิตสินคา นั้น ผูวิจัยไดอาศัยหลักในการคัดเลือก
บริษัทที่มีจํานวนการไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในป พ.ศ.๒๕๕๙ มากเปนลําดับแรก และ
พิจารณาถึงความพรอมในการตอบรับ ใหเขาสัมภาษณ จากทางบริษัทเป นลํ าดับรองลงมา โดยในป พ.ศ.
๒๕๕๙ มีโรงงานผูผลิตสินคาที่ขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทั้ง ๘ ผลิตภัณฑ จํานวนสิ้น ๕๙
บริษัท รวมจํานวนฉลากที่ขอทั้งสิ้น ๔,๐๗๓,๐๑๘ ใบ ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงงานผูผลิตสินคาครอบคลุมสินคา
ทั้ง ๘ ผลิตภัณฑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๙ บริษัท ซึ่งมีจํานวนฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงที่ไดรับรวม
ทั้งสิ้น ๒,๐๖๒,๓๑๒ ใบ (คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๓) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘
๙

บริษัท
บริษัท ไดนาแมค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ผลิตภัณฑ

มอเตอรเหนี่ยวนํา
สามเฟส
บริษัท ลัคกี้เฟลม จํากัด
เตาแกสครัวเรือน
ใชกับกาซ
บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จํากัด
ปโตรเลียมเหลว
บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
อุปกรณปรับ
ความเร็วรอบ
มอเตอร
บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด
ฉนวนใยแกวแผน
เรียบ
บริษัท เกรียงกมล ๒๐๐๙ จํากัด
เครื่องยนตเบนซิน
ขนาดเล็กระบาย
ความรอนดวย
อากาศ
บริษัท ไทยเบอรเนอร จํากัด
เตาแกสความดัน
สูง
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
เครื่องยนตดเี ซล
ขนาดเล็กระบาย
ความรอนดวยน้ํา
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนดกลาส จํากัด
กระจก
รวม

จํานวนฉลากที่ไดรับ
(ใบ)
๑๒๐,๐๐๐

ปทุมธานี

๒๒๗,๘๕๐
๑๕๐,๐๐๐

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

๒๙,๖๐๐

กรุงเทพมหานคร

๑,๑๐๘,๖๖๒

กรุงเทพมหานคร

๑๒,๐๐๐

กรุงเทพมหานคร

๓๘๘,๐๐๐

สมุทรสาคร

๑๕,๖๐๐

กรุงเทพมหานคร

๑๐,๖๐๐
๒,๐๖๒,๓๑๒

สมุทรสาคร

จังหวัด

ตารางที่ ๔.๑ แสดงรายชื่อโรงงานผูผลิตสินคาที่ไดเขาทําการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก

๔๘
ผูวิจัยไดดําเนินการเขาสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ใน ๒ ประเด็น ไดแก
๑) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจผลิตสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูง ไดแก ประเด็นคูแขงขันในตลาดสินคา ความแตกตางดานราคาจําหนายจากสินคาทั่วไป นโยบายการ
สงเสริมการตลาด ความตองการ/ความสนใจของลูกคา นโยบายภาครัฐ/มาตรการสนับสนุน นโยบายของ
บริษัท และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒) กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑ ที่มีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง ไดแก
รู ป แบบการส ง เสริ ม การขาย เป น ต น ซึ่ ง จะเป น ลั ก ษณะแบบสอบถามปลายเป ด (Open ended
Questionnaire)
ขอมูลจากการสัมภาษณ จะถูกนํ ามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับ ปรุงวิธีการดําเนิ น
มาตรการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการกําหนดนโยบายและกลยุทธเพื่อสงเสริม
ใหมีการซื้อการใชอยางแพรหลาย

๓. ผลการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกโรงงานผูผลิตสินคา
ประสิทธิภาพ

๓.๑ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจผลิ ต สิ น ค า ที่ มี ก ารติ ด ฉลากประหยั ด พลั งงาน
๓.๑.๑ การแขงขันในตลาด
ในภาพรวมโรงงานผูผลิตสินคาที่ขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขอฉลาก เนื่องจาก ปจจุบันกลุมลูกคาตางใหความสนใจกับผลิตภัณฑที่ไดรับ
การรับรองดานประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา เชน ตรามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ
ตราฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕ เปนตน ดังนั้น การขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของกรม
พัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงเปน สิ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งกั บ
บริษัทผูผลิตเอง และกับกลุมลูกคาดวย อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาในมุมมองของคูแขงในตลาดนั้น หาก
เปนสินคาประเภทเดียวกัน มีมาตรฐานในระดับใกลเคียงกัน หรือเปนที่รูจักในทองตลาดแลว การไดรับฉลาก
ก็จะเปนประโยชนในการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคากลุมเปาหมายได
๓.๑.๒ ความแตกตางดานราคาจําหนายจากสินคาทั่วไป
การขอรับฉลากจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ไมมีคาใชจายในการทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงานและการไดรับฉลาก จึงเปนการสงเสริมให
ผูประกอบการสามารถพิจารณาเขารวมโครงการไดงายขึ้น โดยสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาที่ขอรับฉลาก

๔๙
ทั้ ง ๙ แห ง ไม ได กํา หนดราคาที่ แตกตางจากสิน คาที่ไมไดมีการติดฉลากของบริษั ท อยางไรก็ต าม หาก
พิจารณาถึงตนทุนที่ผูประกอบการจะตองจายเพิ่มขึ้นในการขอฉลาก คือ ตนทุนในดานการขนสงสินคาไปยัง
หองทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงานเทานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการยินดีเปนผูรับผิดชอบ และยอมรับได
๓.๑.๓ เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการตลาด
ผู ผ ลิ ต สิ น ค า ให ค วามเห็ น ว า ฉลากประหยั ด พลั ง งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เป น
ประโยชนในการสงเสริมการตลาดของบริษัทไดอีกชองทางหนึ่ง
๓.๑.๔ ความตองการ/ความสนใจของลูกคา
ปจจุบันภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตางใหความสนใจและตื่นตัวใน
ผลิตภัณฑที่สามารถชวยในเรื่องของการลดการใชพลังงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานมากขึ้น
ซึ่งเปนผลมาจากการรณรงค ประชาสัมพันธ และการใหความรูสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานอยาง
ตอเนื่อง ผูผลิตสินคาจึงเห็นวาฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนาจะตอบสนองความตองการและ
ความสนใจของลูกคาไดงายกวาสินคาที่ไมไดมีการรับรอง หรือไมมีฉลากประหยัดพลังงาน
๓.๑.๕ นโยบายภาครัฐ/มาตรการสนับสนุน
ผูผลิตสินคาใหความเห็นวาภาครัฐมีมาตรการและนโยบายสนับสนุนดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประโยชนกับผูประกอบการและผูบริโภค อีก
ทั้งยังชวยในเรื่องการลดตนทุนการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานประเภทอื่นๆ จากตางประเทศได
ทั้งนี้ โรงงานผูผลิตสินคาเห็นวานโยบายและมาตรการสนับสนุนตางๆ จะประสบผลสําเร็จไดควรจะมีการ
ดําเนินการทั้งแบบบังคับ สนับสนุน และความรวมมือใหครอบคลุมกับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการ
กําหนดนโยบายควรจะตองมีแผนงานการสงเสริมที่ชัดเจน และเกิดประโยชนกับทุกกลุมเปาหมาย อยางไรก็
ตาม ในมุมมองของโรงงานผูผลิตสินคาที่ขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังมองวาภาครัฐยังไม
สามารถดําเนินการบังคับสินคาที่ไมไดมาตรฐานในทองตลาดไดทั้งหมด
๓.๑.๖ สังคมตระหนักถึงการใชสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
มีความเห็นวาแมสังคมจะตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน แตการสรางการ
รับรูในฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังมีผลตอบรับไมมากพอเมื่อเปรียบเทียบกับฉลากไฟฟาเบอร
๕ หรือตรามาตรฐาน มอก. โดยส วนหนึ่ งอาจจะเปน เพราะเป นกลุมสิน คาที่ไม ไดมีการซื้อใชบ อยครั้งใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีการเปลี่ยนสินคาไมบอยครั้งหลังจากมีการซื้อใช
๓.๑.๗ นโยบายของบริษัท

๕๐
บริษัทใหความสนใจมาตรการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถ
สรางการรับรูในสินคาหรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองของกระทรวงพลังงานไปยังกลุมลูกคาเปาหมายได
๑.๘ ประเด็นอื่นๆ
ตองการใหกระทรวงพลังงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกในเรื่อง
ของขั้ น ตอนการขอรั บ ฉลากให มี ค วามรวดเร็ ว ดํ าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ ให ฉ ลากประหยั ด พลั ง งาน
ประสิ ทธิ ภ าพสู งเป น ที่ รูจั ก และเข าถึงกลุมเปาหมายในทุกผลิตภัณ ฑ ใหมากกวานี้ ซึ่งอาจจะมีน โยบาย
สงเสริมและสนับสนุนที่เปนประโยชนทั้งในกลุมผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูบริโภค เชน การใหเงินอุดหนุน การ
ใหสิทธิประโยชนทางภาษี หรือการใหเปลาในรูปแบบอื่นๆ เปนตน ซึ่งจะสามารถชวยผลักดัน กระตุนการ
รับรู เกิดการผลิตสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และมีการซื้อการใชไดมากขึ้น
๓.๒ กลยุทธหรือการสงเสริมการขายผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประสิทธิภาพสูง
ในภาพรวมโรงงานผูผลิตสินคาที่ขอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงทั้ง ๙ แหง
พบว า กลยุ ท ธ ห รือการส งเสริมการขายจะมี ความแตกต างกัน ตามประเภทของผลิ ตภั ณ ฑ โดยเตาแก ส
ครัวเรือนใช กับ กาซป โตรเลีย มเหลว และเตาแกส ความดัน สูงมีการสงเสริมการขายใหกับ รานค าส งหรื อ
รานคาปลีก เชน การใหเครดิตในการจําหนายสิน คา หรือการแถมสิน คาในกรณีมีการสั่งเพื่อจําหนายใน
ปริมาณมาก รวมทั้งการจัดทําเอกสาร และโบรชัวรแนะนําสินคา อยางไรก็ตาม จะพบวาในสวนของรานคา
ส งและร า นค าปลี ก ให ข อมู ล กั บ ผู ป ระกอบการวาผู บ ริโภคสว นใหญ ยังพิ จ ารณาถึงสิ น คาที่ มี ร าคาถู ก ใน
ทองตลาด สําหรับกลุมเครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศและเครื่องยนตดีเซลขนาด
เล็กระบายความรอนดวยน้ํา นั้น กลุมลูกคาหลัก คือ เกษตรกร จึงมีการสงเสริมการขายผานตัวแทนจําหนาย
ในสวนภูมิภาค ซึ่งมีการจัดทําเอกสาร ใบปลิว แผนพั บ การจัดให มีเจาหนาที่ลงพื้นที่ให ความรูกับชุมชน
รวมกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มีการจัดโปรโมชั่นเงินดาวนสินคาราคาถูก และผอนสินคา
ในราคาที่ไมสูงมากใหกับกลุมเกษตรกร ในขณะที่กลุมสินคาที่มีการจําหนายหลักในโรงงานอุตสาหกรรม เชน
อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร และมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส นั้น เนื่องจากเปนสินคาที่มีราคาคอนขาง
สูงผูประกอบการตองใชเงินลงทุนในการติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณที่สูงกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น โรงงาน
ผูผลิตสินคาที่ขอฉลากไดใหขอมูลวา มีการกําหนดแผนงานเขาติดตามกลุมลูกคาเปาหมายและมีการบริการ
หลังการขายอยางตอเนื่อง ตลอดจนการใหขอมูลความรูในดานวัสดุอุปกรณกับลูกคา สําหรับสินคาประเภท
กระจก และฉนวนใยแกวนั้น มีกลุมลูกคาครอบคลุมในกลุมภาคที่อยูอาศัย และภาคอุตสาหกรรม จึงมีการ
จําหนายทั้งแบบทางตรงในทองตลาด หรือผานผูรับเหมา เจาของโครงการ ซึ่งจะเนนดานการบริการหลังการ
ขายและใหขอมูลกับกลุมลูกคาโดยตรง

๕๑
๓.๓ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสนับสนุนการผลิตสินคาที่มีการติดฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
๑) ขั้ น ตอน และระยะเวลาในการได รั บ ฉลากประหยั ด พลั ง งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
คอนขางมีความลาชา เปนผลใหสินคาที่มียี่หอและรุนเดียวกันจํานวนมากไมไดรับการติดฉลากเมื่อถึงมือ
ลูกคา โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรใหผูประกอบการสามารถแจงความประสงค
ขอทดสอบผลิตภั ณฑ และขอรับ ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงได ตลอดป หรือหากไมสามารถ
ดําเนินการไดทั้งป ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจนในแตละขั้นตอนของการขอรับฉลาก
และลดขั้นตอนความลาชาในการจัดสงฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงลง
๒) รู ป แบบของฉลากประหยั ด พลั ง งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ มี ก ารติ ด ป พ.ศ. ไว ไม
สอดคลองกับระยะเวลาที่ไดรับฉลากจริง เนื่องจากมีความลาชาของฉลาก ทั้งนี้ ควรแกไขปที่แสดงในฉลาก
ใหมีความอัพเดท (ระบุเปนปที่พิมพ หรือออกฉลากใหผูประกอบการในขณะนั้น ไมควรยึดตามปบัญชีของ
ระบบราชการ) โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรปรับรูปแบบฉลากแสดงมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานใหผูบริโภครับรูและเขาใจไดงายขึ้น และระบุปที่ออกฉลากอัพเดทตามวันที่พิมพฉลาก
๓) หัวใจหลักของการออกฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนั้น ไมใชเพื่อเพิ่มยอด
จําหนายสินคาในทองตลาดของผูประกอบการ หรือแคสรางการรับรูการซื้อการใชของผูบริโภคเทานั้น แต
ตองสรางการแขงขันของผูประกอบการใหพัฒนาคุณภาพของสินคาใหสูงขึ้น เพื่อการขอรับฉลากในปตอๆ
ไปดวย โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรสรางมาตรฐานของการทดสอบใหเปน
บรรทัดฐานเดียวกัน โดยควรกําหนดใหมีมาตรฐานที่ผานการทดสอบ และเปนที่ยอมรับรวมกันในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจมีการกําหนดมาตรฐานอื่น ๆ ที่ สามารถเทีย บเคี ยงใหไดรับ มาตรฐานฉลากประหยัด พลั งงาน
ประสิทธิภาพสูงได
๔) ป จ จุ บั น พบว า มี สิ น ค า คุ ณ ภาพต่ํ า และมี ร าคาถู ก จากต างประเทศยั งสามารถ
จําหน ายในท องตลาดในปริมาณมาก โดยโรงงานผูผ ลิตสิ นคาได ใหขอเสนอแนะกับผู วิจัยวา ภาครัฐตอง
ดําเนินการมาตรการปองกัน และกําจัดสินคาที่ไมไดมาตรฐาน พรอมสนับสนุนสินคาที่มีคุณภาพโดยกําหนด
นโยบายใหตรงตามความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการใชผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง เชน มาตรการลดหยอนภาษี เปนตน
๕) ผู บ ริ โภคยั งไม ท ราบ หรือ ไม มี ค วามเข าใจในสิน คาที่ ติ ดฉลากประหยัด พลังงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพราะยั งไม เห็ น ถึ งความแตกตางมากนั ก ซึ่ งอาจเป น ผลมาจากที่ ร าคาไม ค อยมีค วาม
แตกตาง และผูบริโภคจะซื้อหรือเปลี่ยนสินคาที่มีอยูแลวใหเปนสินคาใหมคอนขางนอย เนื่องจากอายุการใช

๕๒
งานของเตาคอนขางนาน โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ภาครัฐตองสรางการรับรู
และความเข าใจที่ ถูกต องในฉลากประหยัดพลังงานประสิท ธิภ าพสูงให กับ ผูที่ เกี่ย วของผานโฆษณา สื่อ
ประชาสั มพั น ธรูปแบบตางๆ เชน โทรทัศน โซเชียลมีเดีย (ไลน เฟสบุค อิ นสตาแกรม วอรทแอพ ฯลฯ)
ใบปลิว แผนพับ ตลอดจนการจัดโปรแกรมฝกอบรม (Training Program) เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่อง
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหกับผูผลิต ผูขาย เพื่อที่จะใหขอมูลที่ถูกตองกับผูบริโภคได
๖) โรงงาน/ลู กค า โดยเฉพาะ ฝ ายจั ดซื้ อ ซึ่ งเป น ผู ดําเนิ น การจัด ซื้ ออุ ป กรณ ให กั บ
โรงงานยั งไม มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในประเด็ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ มี ก ารติ ด ฉลากประหยั ด พลั ง งาน
ประสิทธิภาพสูง วามีความแตกตางกับกลุมที่ไมมีการติดฉลากอยางไร จึงไมคอยมีผลตอการตลาดเทาที่ควร
ซึ่งลูกคายังคงพิจารณาที่ยี่หอ และราคาเปนหลัก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควร
ใหความรูและความเขาใจในประเด็นผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ใหมากขึ้น ผานชองทางที่มีความหลากหลาย เชน โทรทัศน หรือสื่อสังคม (Social Media) ตางๆ เปนตน
และตองสรางการรับรูและความเขาใจใหกับเจาของโครงงานและลูกคา ผานการฝกอบรม (Training) หรือ
ผานการสัมมนาใหกับกลุมผูใชโดยตรง โดยอาจจะทําการสัมมนารวมกับบริษัทเจาของผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งมี
การจัดสัมมนา ใหกับโรงงานตางๆ อยูแลว หรือดําเนินนโยบายสนับสนุนใหมากขึ้น
๗) ควรสรางวิธีการตรวจสอบและตรวจเช็คฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ให
เกิดความมั่นใจใหกับลูกคาวาเปนผลิตภัณฑที่มียี่หอ หรือรุนใดบางที่ไดรับฉลาก ผานหลากหลายชองทาง
ประกอบดวย เชน เว็บไซต หรือแอพพลิชั่นของโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เปนตน
๘) เจ าของโรงงาน/ลู ก ค า ยั งไมมี ความมั่ น ใจในมาตรการสนับ สนุน ให มีก ารใชวั ส ดุ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะ
มาตรการลดหยอนภาษีเมื่อมีการซื้อ/การใชวัสดุอุปกรณที่มีฉลาก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะ
กับผูวิจัยวา ภาครัฐตองดําเนินการมาตรการสนับสนุนใหตรงตามความตองการของเจาของโรงงาน/ลูกคา
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการใชวัสดุอุปกรณ ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เชน มาตรการ
ลดหยอนภาษี การใหเงินสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (เชน โครงการ
๓๐/๗๐ หรือ ๒๐/๘๐) เงินกูจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ํา และเงินทุนหมุนเวียน เปนตน
๙) การขอฉลากประหยัด พลังงานประสิ ท ธิภ าพสูงจะมีม ากหรือน อ ยขึ้น อยูกับ การ
ประเมิ น ยอดขายของบริ ษั ท เป น หลั ก ซึ่ งมี ก ารขอเผื่ อ ไวอ ยู แ ล ว เนื่ อ งจากมี ค วามกั งวลในขั้ น ตอนของ
ระยะเวลาในการไดรับ ฉลาก โดยป จจุบั น พบวา การรอฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภ าพสู งมี ระยะ
เวลานานมาก ไมทันตอการจําหนายใหกับลูกคา โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมี

๕๓
ขั้นตอนในการกําหนดระยะเวลาในการขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหชัดเจนในทุกๆ ป
ตั้ งแต ร ะยะเวลาในการเป ดรั บ สมั คร ขั้น ตอนการยื่น และตรวจสอบคุณ สมบั ติของเอกสาร ขั้น ตอนการ
ทดสอบ การแจงผลทดสอบ และกําหนดระยะเวลาในการไดรับฉลาก ฯลฯ เนื่องจากผูประกอบการจะได
ดํ าเนิ น การวางแผนการสมั ครเพื่ อ ขอรับ ฉลากให ตรงตามเวลาและเพี ย งพอตอความต องการของสิน ค า
อยางไรก็ตาม ในอนาคตกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
พิ มพ ฉลากสามารถอนุ ญ าตให ผู ป ระกอบการรับ ผิดชอบคาใชจายในการจัดพิมพฉลากเอง และ/หรือให
คําแนะนําที่จะเปนประโยชนตอขั้นตอนการจัดพิมพฉลากกับผูที่เกี่ยวของได
๑๐) ยอดการจําหนายภายหลังจากการไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ยังไมมีความแตกตางมากนัก เนื่องจากปญหาการแทรกแซงของสินคาที่ไมไดมาตรฐาน แตมีราคาถูก หรือ
ความไมเขาใจของลูกคาในตัวสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทําใหมีการตัดสินใจซื้อใชไม
มากเทาที่ควร ทั้งนี้ บริษัทไดมีการดําเนินการสงเสริมทางการตลาดรวมดวย (Promotion) เชน การแจก
สินคาพรีเมี่ยม (Premium products) ซึ่งเปนของที่ใหคุณคาในความรูสึกของผูซื้อหรือผูใช โดยจะเปนของ
แท คุณภาพดี ไมซ้ําใครและใหคุณคาทางจิตใจ โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมี
การสนับสนุนในมาตรการทางการเงินใหกับลูกคากลุมตางๆ เชน การกูยืมดอกเบี้ยต่ําเพื่อการซื้อสินคาติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงผานสถาบันการเงิน การลดหยอนภาษี (กลุมสินคาประหยัดและ
อนุรักษพลังงาน) หรือการใหสิทธิประโยชนผานกองทุนประกันสังคม (กรณีบุคคลที่มีรายไดต่ํา) เปนตน
๑๑) ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงที่นําไปติดนั้นไมมีความคงทน มักหลุดลอก
ออกไดงายมากๆ ทําใหการดําเนินงานติดฉลากใหกับผูประกอบการตองเพิ่ มขั้น ตอนมากขึ้น โดยโรงงาน
ผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรพัฒนาสติ๊กเกอรฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมี
ความคงทน และสามารถติดกับพื้นผิววัสดุแตละประเภทไดดี หรือควรพิจารณาจัดทําออกมาใหคงทนตาม
ชนิดของพื้นผิวผลิตภัณฑ ที่จะดําเนินการติดฉลาก โดยเฉพาะเตาแกสความดันสูงซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ไม
เรียบ
๑๒) เจาของอาคาร/ลูกคา ยังไมมีความรูและความเขาใจในประเด็นของวัสดุอุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน และฉลากแสดงประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมากพอ โดยโรงงานผูผลิตสินคา
ไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรใหความรูและความเขาใจในความสําคัญของผลิตภัณฑเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน และฉลากแสดงประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมากขึ้น โดยผานชองทางการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย เชน โทรทัศน หรือสื่อสังคม (Social Media) ตางๆ เปนตน

๕๔
๑๓) วิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน นั้น ควรกําหนดใหมีการใช
แบบใดบางที่สามารถบอกไดวาเปนวัสดุอุปกรณที่ผานเงื่อนไขคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับงาน
อาคาร โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา การประหยัดและอนุรักษพลังงานมักขึ้นอยูกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ และรูปแบบของพฤติกรรม และการใชงานดวย การสรางการรับรูและความเขาใจ
ให กับ กลุ มผู ที่ มีอิท ธิ พลในการตั ดสิ น ใจของเจาของโครงการและลู กคาเหลานี้ให มากขึ้ น เชน สถาปนิ ก
วิศวกร สมาคมผู ป ระกอบการวิ ชาชีพ (สภาวิศวกรหรือ สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ) ตลอดจนรูป แบบและ
เงื่ อ นไขที่ มี ก ารระบุ ไว ในขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตออกแบบการก อ สร าง และการ วิ เคราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ผานการฝกอบรม (Training) หรือดําเนินนโยบายสนับสนุนผานเครือขาย
40

40

๑๔) เจาของอาคาร/ลูกคา ยั งไม มีความมั่น ใจในมาตรการสนับ สนุ น ใหมีการใช วัส ดุ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะ
มาตรการลดหยอนภาษีเมื่อมีการซื้อ/การใชวัสดุอุปกรณที่มีฉลาก โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะ
กับผูวิจัยวา ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินใหกับผูประกอบการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการใช
วัสดุอุปกรณที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภ าพสูง โดยเฉพาะมาตรการลดหยอนภาษี รวมถึงควร
ดําเนินการนํารองสนับสนุนใหมีการใชวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่มีการติดฉลากแสดงประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูงกับอาคารในหนวยงานของภาครัฐ เชน อาคารกอสรางใหม หรืออาคารที่ตองจะ
ดําเนินการปรับปรุง เปนตน โดยควรกําหนดราคากลางของวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (BOQ)
เพื่อใหเปนมาตรฐานเงื่อนไขของการจัดซื้อ จัดจาง ในวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากเปน
สิน ค าที่ มีร าคาสู งกวา สิ น ค าปกติ ทั้ งนี้ เมื่อมีการใชงานมากขึ้น จะเปน แนวทางให เกิดการซื้อการใชของ
ภาคเอกชนไดมากขึ้น
๑๕) ลูกคายังมีความสับ สนระหวางฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง โดยโรงงานผูผลิตสินคาไดใหขอเสนอแนะกับผูวิจัยวา ควรมีการปรับรูปแบบฉลาก
แสดงมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานใหผูบริโภครับรูและเขาใจไดงายขึ้น เพื่อลดความสับสนในผลิตภัณฑ
หรือวัสดุอุปกรณที่ติดฉลาก

๕๕

การสํารวจขอมูลรานคาตัวแทนจําหนาย
๑. ชนิดและจํานวนของกลุมเปาหมาย
ผู วิ จั ย ได ทํ า การสุ ม สํ ารวจรานค า หรือ ตั ว แทนจําหน ายในพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร รวม
ทั้งหมด ๑๓๘ รานคา โดยลักษณะของรานคาที่ทําการสํารวจขอมูลการจําหนายสินคา ไดแก รานคาปลีก
ร านค าสมั ย ใหม (Modern trade) ร า นค าส ง และรานค าที่ เป น ตั ว แทนจําหน าย เป น ต น ซึ่ งผลการสุ ม
ตัวอยางรานคา/ตัวแทนจําหนาย ไดแก รานคาสง ๑๓ รานคา (รานคาในพื้ นที่) รานคาปลีกในพื้ นที่และ
รานคาสมัยใหม (เชน Home Pro, Home Hub, ไทวัสดุ, Index, Macro, Tesco Lotus, และ Big C เปน
ตน) จํานวน ๖๓ รานคา และตัวแทนจําหนายจํานวน ๖๒ รานคา รายละเอียดจํานวนกลุมเปาหมายที่ทํา
การสํารวจสรุปในตารางที่ ๔.๒
สัดสวนรานคาที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
คาสง
๑๓
๙.๔๒
คาปลีกและรานคาสมัยใหม
๖๓
๔๕.๖๕
ตัวแทนจําหนาย
๖๒
๔๔.๙๓
รวม
๑๓๘
๑๐๐
ตารางที่ ๔.๒ แสดงจํานวนกลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทรานคา

ชนิดสินคา

ติดฉลาก
ประสิทธิภาพสูง

จํานวนรานคา

ไมตดิ ฉลาก
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
ตารางที่ ๔.๓ แสดงจํานวนกลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจจําแนกตามผลิตภัณฑและการติดฉลาก

๕๖
ในการสํารวจรานคา/ตัวแทนจําหนายที่จําหน ายผลิตภัณฑ ที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรานคา/ตัวแทนจําหนายใน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) ขอมูลการรับรู และรูปแบบการสงเสริมการจําหนายสินคา ไดแก การตระหนักรูและ
รับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน และรูปแบบสงเสริมการขาย
(๒) การตั ดสิน ใจผลิ ตและจําหน าย ไดแก ปจจั ยที่ มีผลตอการจําหนายสินคาที่มีการติ ด
ฉลากประหยั ดพลั งงานประสิ ทธิ ภ าพสู ง และความคิ ด เห็ น ด า นพฤติ ก รรมต อ การ
ตัดสินใจซื้อ/ใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา
(๓) ป ญ หา/อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะการจํ า หน า ยสิ น ค าที่ มี การติ ดฉลากประหยั ด
พลังงาน ไดแก ดานสินคา/ผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานลูกคา/ผูบริโภค ดาน
นโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ ดานนโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
และดานอื่นๆ

๒. ผลการสํารวจขอมูลรานคาตัวแทนจําหนาย
ผลการสํารวจรานคา/ตัวแทนจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน
ประเด็นที่ไดระบุไวในแบบสอบถามมีดังนี้
๑) การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน
จากการสุมรานคาทั้งที่มีการจําหนายสินคาติดและไมติดฉลากฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (ตารางที่ ๔.๓) โดยสถิ ติ ที่ ใช ในการวิเคราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย ได กํ าหนดสถิ ติ ที่ ใช ในการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
สถิติพื้นฐานที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูล โดยเกณฑการใหคะแนนในสวนนี้มีมาตรวัด
แบบ Likert Scale จากคะแนน ๑-๕ (ชวงหางระดับละ ๑ คะแนน) โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้
๕ หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
๔ หมายถึง เห็นดวยมาก
๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
๒ หมายถึง เห็นดวยนอย
๑ หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

๕๗
การคํานวณอันตรภาคชั้นเพื่อหาชวงคะแนนเฉลี่ยสําหรับใชในการแปลความหมายโดย
ใชสูตรการคํานวณโดยการคํานวณอัน ตรภาคชั้น จะไดคาเทากับ ๕-๑/๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น เกณฑ การแปล
ความหมายความคิดเห็ น ที่ มีตอป จจั ยความตระหนักในการผลิต การจําหน าย และการเลือกซื้ อเลื อกใช
ผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสามารถสรุปได ดังนี้
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
นอกจากค าเฉลี่ยจะบ งบอกถึงคาคะแนนตามลํ าดับความสํ าคัญของป จจั ยแล ว ยังมีการ
พิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) หรือ Std. รวมดวย ซึ่งคา Std. จะมีประโยชนในการ
พิจารณาการกระจายของขอมูลคาคะแนนที่ไดจากกลุมผูตอบแบบสอบถามวามีความแตกตางของขอมูลมาก
นอยเพียงไร ซึ่งหากคา Std. มีคาต่ํา จะหมายถึงผูใหขอมูลสวนใหญไดแสดงความเห็นในทิศทางที่สอดคลอง
กัน อยางไรก็ตาม การแปลผลขอมูลจะพิจารณาโดยใชคาเฉลี่ยเปนหลัก
ผลการสํารวจความตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานของรานคา/
ตัวแทนจําหนาย แสดงในตารางที่ ๔.๔
การตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงาน

ผลวิเคราะห
คาเฉลี่ย
Std.
๔.๔๖๑๑ ๐.๖๓๕๑
๔.๓๗๘๑ ๐.๖๘๓๒
๔.๒๑๖๔ ๐.๗๓๘๕
๓.๙๕๙๓ ๐.๗๓๘๘
๓.๗๑๙๙ ๐.๘๙๒๗
๓.๗๑๐๙ ๐.๗๙๐๓

๑. ทราบถึงบทบาทและหนาที่ของกระทรวงพลังงาน
๒. ใหความสําคัญกับฉลากประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน
๓. เชื่อวาผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
๔. ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงาน
๕. เชื่อมั่นในราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงาน
๖. มีความรูเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานทั้ง ๘ ชนิด
๗. ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาที่ถูกตองตามหลักการประหยัด
๓.๕๒๗๔ ๐.๙๔๘๕
พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ตารางที่ ๔.๔ แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการตระหนักรูและรับรูถึงสินคาที่มีฉลากประหยัด
พลังงานจากการสํารวจกลุมเปาหมาย

๕๘
จากตารางที่ ๔.๔ พบวา ประเด็นที่รานคา/ตัวแทนจําหนายมีการตระหนักรูและรับรูถึง
สินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานมากที่สุด ๓ ลําดับแรก ไดแก การทราบถึงบทบาทและหนาที่ของกระทรวง
พลังงาน รองลงมาไดแก การใหความสําคัญกับฉลากประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน และการเชื่อ
วาผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ตามลําดับ
๒) ปจจัยที่มีผลตอการจําหนายสินคาที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ปจจัยที่มีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
๑. ราคา
๒. คุณภาพ
๓. การรับประกันสินคา
๔. บริการหลังการขาย
๕. ตราสินคา
๖. รายการสงเสริมการขาย
๗. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
๘. พนักงานขาย
๙. แหลงผลิตสินคา
๑๐. ฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ผลวิเคราะห
คาเฉลี่ย
Std.
๔.๔๘๐๖ ๐.๖๑๕๐
๔.๔๔๘๘ ๐.๖๖๓๑
๔.๓๙๕๘ ๐.๗๑๘๗
๔.๓๓๕๗ ๐.๘๑๘๙
๔.๒๑๒๐ ๐.๗๗๐๒
๓.๙๙๒๙ ๑.๑๗๖๐
๓.๙๖๘๒ ๐.๘๗๒๖
๓.๘๕๕๑ ๐.๙๒๘๔
๓.๗๓๑๔ ๑.๐๔๑๐
๓.๕๑๕๙ ๑.๑๖๑๙

ตารางที่ ๔.๕ แสดงปจจัยที่มีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
จากตารางที่ ๔.๕ พบวารานค าให ค วามสํ าคั ญ กั บ ฉลากที่ บ งบอกถึ งการประหยั ด
พลังงานนอยที่สุดในการจําหนายสินคาเมื่อเทียบกับปจจัยอื่นๆ การจัดหาสินคาที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่
เปนที่ตองการของลูกคา (Customer driven) เปนปจจัยหลักที่รานคาใหความสําคัญ

๕๙
๓) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ/ใชสินคาที่มีฉลากประหยัดพลังงานของลูกคา
ผลวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอการจําหนายสินคาติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
คาเฉลี่ย
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. ฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
๓.๖๑๔๘
๐.๘๗๓๒
๑๐. แหลงผลิตสินคา
๓.๕๙๓๖
๑.๐๗๘๙
ตารางที่ ๔.๖ แสดงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ
ลูกคาจากมุมมองของผูจําหนวยสินคา
จากตารางที่ ๔.๖ พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค าที่ มี ก ารติ ด ฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของลูกคาโดยมุมมองจากรานคาและตัวแทนจําหนาย พบวารานคาและ
ตัวแทนจําหนายเห็นวาลูกคายังไมมีความตระหนักเกี่ยวกับฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงานเทาที่ควร
ปจจัยที่ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในลําดับแรก คือ ราคา คุณภาพสินคา และการรับประกันสินคา ทั้งนี้
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคารองลงมา ไดแก บริการหลังการขาย รายการสงเสริมการขาย ตรา
สินคา และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา ซึ่งเปนไปไดวา ลูกคายังไมทราบวามีสินคาที่มีการติดฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรพิจารณาถึงแนวทางสงเสริม
การเลือกซื้อสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหผูบริโภครับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึงตอไป
๔) ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ประเด็ น ป ญ หาที่ ได จ ากการสํ ารวจข อ มู ล อุ ป สรรคของการส งเสริ ม ฉลากประหยั ด
พลังงานประสิทธิภาพสูงของรานคาและตัวแทนจําหนายในภาพรวม แสดงในตารางที่ ๔.๗

๖๐
ประเด็นปญหา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ขาดการประชาสัมพันธจากทุกภาคสวน
ผูจําหนาย/พนักงานขายขาดความรูในอุปกรณประสิทธิภาพสูง
ผูบริโภคใหความสําคัญกับยี่หอที่คนุ เคยมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง
ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาถูกมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง
ไมทราบความแตกตางระหวางฉลากเบอร ๕ กับฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
๖. สินคาที่ติดฉลากฯ ผูบริโภคเขาใจวาราคาสูงกวาปกติ
๗. สินคาที่ติดฉลากฯ ผูบริโภคตองการการรับประกันสินคาและบริการหลัง
การขายมากกวาปกติ
๘. อุปกรณประสิทธิภาพสูงไมมีความแตกตางดานการใชงานที่ชัดเจน
รวม

๑
๑
-

ระดับปญหา
๒ ๓ ๔ ๕
- ๖ ๙ ๓๑
- ๖ ๗ - ๕ ๕ - ๖ ๑๑ ๒๑

-

-

๑

-

๑
-

๔
๓

รวม
๔๗
๑๓
๑๐
๓๘

๗
๔

๑๒
๗

๒ ๑ ๕
๒ - ๑
- ๒๘ ๔๐ ๖๙

๘
๓
๑๓๘

ตารางทื่ ๔.๗ แสดงจํานวนรานคาที่มีความเห็นตอประเด็นปญหาการสงเสริม
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในแตละระดับ
จากตารางที่ ๔.๗ สามารถจํ า แนกป ญ หาการส ง เสริ ม ฉลากประหยั ด พลั ง งาน
ประสิทธิภาพสูงไดเปน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) การรับรูและความตระหนักของผูมีสวนเกี่ยวของกับการซื้อ/การใชสินคาที่ติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งจาการสํารวจพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายใหความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นนี้ คือ
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับยี่หอที่คุนเคยมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูง ทั้งหมด
๑๐ ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมากถึง ๕ รายเทากัน
- ผูจําหนาย/พนักงานขายขาดความรูเกี่ยวกับ อุป กรณ ประสิทธิภาพสูง ทั้งหมด
๑๓ ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมาก ๖ และ ๗ ราย ตามลําดับ
- อุปกรณประสิทธิภาพสูงไมมีความแตกตางดานการใชงานที่ชัดเจน ทั้งหมด ๓
ราย โดยใหความเห็นระดับปานกลางและระดับมากที่สุด ๒ และ ๑ ราย ตามลําดับ
การรับรูและความตระหนักของผูมีสวนเกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาที่ติด
ฉลากประหยั ดพลังงานประสิ ทธิภ าพสูงทั้ งวงจรในสวนของผูผลิ ต ผูจํ าหน าย และผูบริโภค นั้น พบวาผู

๖๑
จําหนายและผูบริโภคไมรับทราบขอมูลเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จึงมีสวนทําใหการ
ซื้อและการใชสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยังไมแพรหลายเทาที่ควร
(๒) การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงและเขาถึงยาก
จากการสํารวจพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายใหความเห็นในประเด็นนี้ถึง ๔๗
รานคา โดยใหความเห็นระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง ระดับนอยที่สุดถึง ๓๑, ๙, ๖ และ
๑ ราย ตามลํ า ดั บ โดยการประชาสั ม พั น ธ ที่ ยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง และเข า ถึ ง ได ย ากนี้ อาจมี ส าเหตุ ม าจากสื่ อ
ประชาสัมพันธที่ไมตรงกับกลุมเปาหมายที่จะซื้อ/ขายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแต
ละชนิด นอกจากนี้ รูปแบบการประชาสัมพันธยังไมมีความหลากหลายที่จะทําใหกลุมเปาหมายแตละกลุมมี
ความรู ความเขาใจ และเกิดการตระหนักดานการอนุรักษพลังงานโดยการซื้อ/ขายสินคาที่ติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของผูบริโภคตอสินคาจากวัตถุธรรมดา (Objective) ให
กลายเปนวัตถุของความปรารถนา (Desired object) หรือสัญญา (Sign object) เพื่อใหการซื้อสินคาเปน
มากกวาการบริโภควัตถุธรรมดา แตเปนการบริโภคเพื่อความหมาย เชน เพื่อการอนุรักษพลังงาน และการ
ลดภาวะโลกรอน ซึ่งผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer behavior)
(๓) การเงิน
จากการสํารวจขอมูลรานคา/ตัวแทนจําหนายพบวา มีรานคา/ตัวแทนจําหนายให
ความเห็นในประเด็นราคาถูกมากกวาสินคาประสิทธิภาพสูงถึง ๓๘ รานคา โดยใหความเห็นระดับมากที่สุด
ระดับมาก และระดับปานกลาง ถึง ๒๑, ๑๑ และ ๖ ราย ตามลําดับ ปจจัยหนึ่งซึ่งมีผลตอการซื้อ/การใช
สินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ รายไดของลูกคา ที่จําเปนตองเลือกสินคาที่มีราคาต่ํา
กวากอนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน แมวาจะมีความเขาใจในเรื่องประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานของสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
๕) ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง
จากป ญ หาและอุ ป สรรคในการสงเสริมฉลากประหยั ดพลังงานประสิ ทธิภ าพสูงของ
รานคา/ตัวแทนจําหนายที่ไดระบุไวในหัวขอ ๔) นั้น ในมุมมองของรานคา/ตัวแทนจําหนายไดมีขอเสนอแนะ
หรือแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๘ ซึ่งขอคิดเห็นหรือเสนอเสนอแนะตางๆ เหลานี้ ผูวิจัยจะนําไปประกอบการการจัดทํารูปแบบใน
การสงเสริมฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

๖๒
ปญหาและอุปสรรค

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

๑. ลูกคาสวนใหญจะไมรับรู หรือ ๑.๑ ควรดําเนินการเปนรูปแบบเดียวกันกับฉลากประหยัดไฟฟาเบอร ๕
รับทราบขอมูลเฉลาก
ของ กฟผ. มีความชัดเจน และมีการคํานวณผลประหยัดคาไฟฟา
ประหยัดพลังงาน
๑.๒ การประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย และตองใหความรู
ประสิทธิภาพสูง
เพื่อสรางความรูความเขาใจ (เชน การอบรม)
๒. ผูบริโภคสวนใหญยังไมมี
ความตระหนักในการ
ประหยัดและอนุรักษพลังงาน

๒.๑ การเขาถึงผูบริโภคควรเนนที่ประชาชนในชุมชนดวย เพื่อสรางการรับรูให
มากขึ้น
๒.๒ ตองประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย

๓. การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
และเขาถึงยาก

๓.๑ ควรจะเนนไปที่กลุมผูบริโภคตางจังหวัดใหมากขึ้น
๓.๒ ประชาสัมพันธผานรานคา/ตัวแทนจําหนาย
๓.๓ สงเสริมรานคาที่ จําหนายผลิตภั ณ ฑ ที่ติ ดฉลากประหยัดพลังงาน
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 ที่เกี่ยวของ เปน
ตน
- การจั ด ทํ า อุ ป กรณ ชุ ด สาธิ ต (Test Kits) เพื่ อ การตรวจวั ด การ
ประหยั ด พลั ง งานกั บ อุ ป กรณ ที่ มี ก ารติ ด ฉลากนํ า เสนอให กั บ
ผูประกอบการรานคา
- การมีระบบฐานขอมูลที่ทุกฝายสามารถเขาถึงได
- Call center/Help desk ที่ พพ.

๔. การไมสามารถเขาถึง
ผลิตภัณฑทตี่ ิดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง

การสนับสนุนมาตรการทางการเงิน เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดย
การใชสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในระยะแรก
- พพ. ควรรวมกับภาครัฐหนวยงานอื่น เชน กรมสรรพากร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (ธอส) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส) หรือ กรมชลประทาน เปนตน
- การสงเสริมผานโครงการของ พพ. (เชน ๗๐:๓๐, Revolving
Fund หรือ DSM bidding เปนตน)

ตารางที่ ๔.๘ แสดงขอเสนอแนะตอการแกไขปญหา/อุปสรรคในการสงเสริมฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงของรานคา/ตัวแทนจําหนาย

๖๓

การสํารวจขอมูลผูบริโภค
๑. ขอมูลของกลุมเปาหมาย
ผูวิจัยไดดํ าเนินการสํารวจขอมูลของผูบริโภคที่ ไดดําเนินการสํารวจครอบคลุมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๐๐ ราย โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ และสรุปขอมูลสําคัญได ดังนี้
๑) ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๙ ถึงตารางที่ ๔.๑๔
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
๑๖๓
๔๐.๗๕
๒๓๗
๕๙.๒๕
๔๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๙ แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามเพศ
อายุ
ต่ํากวา ๒๐ ป
๒๐-๓๐ ป
๓๑-๔๐ ป
๔๑-๕๐ ป
มากกวา ๕๑ ป
รวม

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
๑๐
๒.๕๐
๑๑๐
๒๗.๕๐
๑๔๕
๓๖.๒๕
๘๑
๒๐.๒๕
๕๔
๑๓.๕๐
๔๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามอายุ
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบวา ผูบริโภคมีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ ๓๖.๒๕ สําหรับผูบริโภคในวัยทํางานที่มีอายุระหวาง ๔๑ ป ถึงมากกวา ๕๑ ขึ้นไป มีสัดสวนรวมกัน
คิดเป นรอยละ ๓๓.๗๕ และกลุมผูบริโภคที่ไดทําการสํารวจมีป ริมาณนอยที่สุดคิดเปนรอยละ ๒.๕๐ คือ
ในชวงอายุต่ํากวา ๒๐ ป

๖๔
สถานะภาพ
โสด
สมรส
อยาราง
รวม

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
๑๕๑
๓๗.๗๕
๒๔๗
๖๑.๗๕
๒
๐.๕
๔๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามสถานะภาพ
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
รวม

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
๑๕๔
๓๘.๕๐
๒๒๗
๕๖.๗๕
๑๙
๔.๗๕
๔๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑๒ ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษา
อาชีพ
ทั่วไป
คาขาย
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
จํานวน
รอยละ
๓๒๖
๘๑.๕๐
๕๘
๑๔.๕๐
๑๖
๔.๐๐
๔๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามอาชีพ

๖๕
สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
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
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ทําการสํารวจ จําแนกตามระดับรายได
รายได (บาท)

ทั้งนี้ ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ไดจากการสํารวจจะเปนการสะทอนถึงประเภทของขอมูลที่
ไดรับจากการสํารวจวิจัยในภาพรวมวา กลุมผูบริโภคที่ไดดําเนินการสํารวจซึ่งเปนผูใหขอมูลหลักนั้น เปน
ผูบริโภคกลุมใด มีลักษณะขอมูลของผูบริโภคในประเด็นตางๆ อยางไร เพราะขอมูลของผูบริโภคจะมีผลตอ
การแสดงความคิดเห็น และการใหขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมใหมีการผลิต การซื้อ และการใชผลิตภัณฑที่
ติดฉลากประสิทธิภาพสูง จากการวิจัยนี้พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีทั้งเพศชาย และเพศหญิง ชวงอายุอยูใน
วัยทํางานระหวาง ๒๐-๕๐ ป สําเร็จการศึกษาในชั้นระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยประกอบอาชีพ
ทั่วไปตามวิชาชีพ และมีรายไดในภาพรวมระหวาง ๑๕,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท

๒. ผลการสํารวจขอมูลผูบริโภค
๑) ข อ มู ล ความตระหนั ก และการรั บ รู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ติ ด ฉลากประหยั ด พลั ง งาน
ประสิทธิภาพสูง
จากการสํารวจพบวา ในภาพรวมผูบริโภครูจักผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงเพียงรอยละ ๔๓ และเคยเห็นผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพียงรอย
ละ ๔๒.๗๕ แหล งสื่ อประชาสั มพั น ธ ที่ ทํ าให รู จั ก ฉลากประหยั ด พลั งงานประสิ ท ธิภ าพสู งมากที่ สุ ด คื อ
โทรทัศน อินเตอรเน็ต และผูจําหนายผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ ๖๙.๕๐, ๔๔.๘๓ และ ๓๓.๐๖ ตามลําดับ
ในดานของชนิดผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงที่เคยเห็น/เคยรับรู จะเปนเตาหุงตมใน
ครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว และเตากาซแรงดันสูงมากที่สุดคิดเปนรอยละ ๖๘.๑๒ และ ๓๙.๓๐
ตามลําดับ

๖๖
การรับรูขอมูล

สัดสวนผูบริโภคที่ดําเนินการสํารวจ
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
แหลงสื่อประชาสัมพันธที่ทําใหรูจักตราฉลากประหยัดพลังงาน
โทรทัศน
๑๖๗
๖๙.๐๑
วิทยุ
๓๑
๑๒.๘๑
อินเตอรเน็ต
๑๒๓
๕๐.๘๓
สื่อสิ่งพิมพ
๗๕
๓๐.๙๙
ผูจําหนายผลิตภัณฑ
๘๐
๓๓.๐๖
บุคคลสาธารณะ
๒๔
๙.๙๒
เพื่อน/บุคคลรูจัก
๓๗
๑๕.๒๙
ชนิดผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานที่เคยเห็น/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
ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงการตระหนักและรับรูขอมูลผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

๖๗
ผูบริโภค

๒) ป จจัยที่ มีผลตอการซื้อผลิ ตภัณ ฑติด ฉลากประหยัดพลังงานประสิ ทธิภ าพสูงของ

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบวาเป น ป จ จัย ที่ มีผ ลตอการซื้ อผลิตภั ณ ฑ ติด ฉลากประหยั ด
พลังงานประสิทธิภ าพสูงมากที่สุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ดานราคา รองลงมาไดแก ดานคุณ ภาพ และตรา
ผลิตภัณฑ ตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑติดฉลากฯ
๑. ราคา
๒. คุณภาพ
๓. ตราผลิตภัณฑ
๔. บริการหลังการขาย
๕. การรับประกันผลิตภัณฑ
๖. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
๗. รายการสงเสริมการขาย
๘. พนักงานขาย
๙. ฉลากที่บงบอกถึงการประหยัดพลังงาน
๑๐. แหลงผลิตสินคา

คาเฉลี่ย
๔.๒๘๑๘
๔.๑๒๖๘
๓.๙๑๙๒
๓.๘๐๐๓
๓.๗๘๙๒
๓.๖๔๐๖
๓.๕๘๖๑
๓.๕๓๓๑
๓.๔๔๖๖
๓.๑๓๙๑

รวม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๐๑๔๓
๐.๐๑๖๓
๐.๐๑๖๕
๐.๐๑๘๑
๐.๐๑๘๖
๐.๐๑๗๒
๐.๐๑๖๘
๐.๐๑๙๐
๐.๐๑๘๔
๐.๐๒๐๖

ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ
ผูบริโภค
สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ของผูบริโภคที่เหมาะสม คือ รายการโทรทัศนที่ใหความรูดานการประหยัด และการประชาสัมพันธผานสื่อ
ออนไลน (อินเตอรเน็ต) โดยมีรายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ ๔.๑๗

๖๘
รูปแบบการประชาสัมพันธ

คาเฉลี่ย
๑. รายการโทรทัศนที่ใหความรูดานการประหยัด
๔.๓๓๒๕
๒. การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน (อินเตอรเน็ต)
๔.๑๔๐๗
๓. การติดฉลากประหยัดพลังงานบนตัวผลิตภัณฑ
๓.๙๕๒๑
๔. การลดราคาสินคาประหยัดพลังงาน
๓.๙๐๕๕
๕. การแลกสินคาเกากับสินคาประหยัดพลังงานในราคาประหยัด ๓.๗๓๐๓
๖. การลดภาษีจากการซื้อสินคาประหยัดพลังงาน
๓.๖๕๐๔
๗. การขอความรวมมือปดไฟทั่วประเทศ
๓.๕๕๙๑
๘. การจัดนิทรรศการประหยัดพลังงาน
๓.๔๖๘๕
๙. การจัดทําหลักสูตรเพื่อการอนุรักษพลังงานแกเยาวชน
๓.๓๖๕๕
๑๐. การแขงขันการประหยัดพลังงานในครัวเรือน
๓.๓๓๒๕
๑๑. การประกวดแนวทางการลดการใชพลังงาน
๓.๒๘๘๔
๑๒. การออกคายรณรงคการประหยัดพลังงาน
๓.๒๘๔๙

รวม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๐๑๕๑
๐.๐๑๗๖
๐.๐๑๖๙
๐.๐๑๕๗
๐.๐๑๗๓
๐.๐๑๘๕
๐.๐๑๗๗
๐.๐๑๘๓
๐.๐๑๘๒
๐.๐๑๘๓
๐.๐๑๗๘
๐.๐๑๘๓

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงรูปแบบการประชาสัมพันธผลิตภัณฑติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของ
ผูบริโภค
๓) ปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ป ญ หา/อุ ป สรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิ ทธิภาพสูงของ
ผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพบวา ผูบริโภคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการประชาสัมพันธไม
ทั่วถึงมากที่สุดถึงรอยละ ๖๖.๗๕ รองลงมาไดแก ราคาจําหนายสูง ความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุน
หนวยงานรัฐ ชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย และคุณภาพ ความคงทนและการใชงานไมนาสนใจ คิด
เปนรอยละ ๑๒.๗๕, ๔.๗๕, ๓.๗๕ และ ๓.๕๐ ตามลําดับ

๖๙
ประเด็นปญหา
๑. การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
๒. การใหความรูแกผูที่เกี่ยวของไมเพียงพอ และครอบคลุม
๓. ความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุนหนวยงานรัฐ
๔. คุณภาพ ความคงทนและการใชงานไมนาสนใจ
๕. ชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย
๖. ผูบริโภคไมมีความจําเปนตองใช
๗. ไมทราบขอมูล/รายละเอียดอุปกรณและฉลาก
๘. ราคาจําหนายสูง
๙. รูปแบบการสงเสริมการขายไมจูงใจ
๑๐. ผลิตภัณฑไมมีความหลากหลาย
รวม

๑
-

ระดับปญหา
๒ ๓ ๔
๕
- ๘ ๕๐ ๒๐๙
- - ๖
- ๑๙
- - ๔ ๑๐
- - ๘
๗
- - ๗
๓
- ๔ ๑
- - ๕ 46
- - ๗
- - ๖
- ๑๒ ๙๔ ๒๙๔

รวม

รอยละ

๒๖๗
๖
๑๙
๑๔
๑๕
๑๐
๕
๕๑
๗
๖
๔๐๐

๖๖.๗๕
๑.๕๐
๔.๗๕
๓.๕๐
๓.๗๕
๒.๕๐
๑.๒๕
๑๒.๗๕
๑.๗๕
๑.๕๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงปญหาที่พบจากการซื้อ/ใชผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค
๔) แนวโนมความตองการของผูบริโภคในการแกปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการ
ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
พบวาผูบริโภคเสนอแนวทางในการแกปญหาซื้อ/ใชผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูงโดยการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลาย
และครอบคุ ลมมากที่ สุ ด คิ ดเป น รอยละ ๓๗.๒๓ รองลงมา คื อ รัฐตองกําหนดนโยบายและแนวทางการ
สงเสริมที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ ๓๕.๖๙ รวมทั้งการจัดทํา
แนวทางสงเสริมความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและฉลากเพื่อทําใหเกิดการตระหนัก
และนําไปสูการซื้อสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยเปนรอยละ ๑๒.๓๑

๗๐
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ขอเสนอแนะ
จํานวน รอยละ
จัดทําขอมูลเชิงเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑทั่วไปกับอุปกรณประสิทธิภาพสูง
๑๑
๓.๓๘
จัดทําแนวทางสงเสริมความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและฉลาก
๔๐
๑๒.๓๑
ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลายและครอบคุลม
๑๒๑ ๓๗.๒๓
เพิ่ม/ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณประสิทธิภาพสูงใหเกิดความแตกตางจากอุปกรณทั่วไปอยางชัดเจน
๕
๑.๕๔
เพิ่มความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองใชงานใหมากขึ้น
๑๑
๓.๓๘
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายและเขาถึงไดงาย
๑๑
๓.๓๘
เพิ่มแหลงจําหนายผลิตภัณฑใหกระจายครอบคลุมมากขึ้น
๕
๑.๕๔
รัฐตองกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินที่
เหมาะสม
๑๑๖ ๓๕.๖๙
ออกแบบฉลากใหแตกตางและมีขอ มูลที่ชัดเจน
๕
๑.๕๔
รวม
๓๒๕ ๒๐.๑๕

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงแนวทางแกปญหาการซื้อ/ใชผลิตภัณฑที่มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงของผูบริโภค
จากผลการศึกษา พบวาการประชาสัมพันธไมทั่วถึง ราคาจําหนายสูง และการไมทราบ
ข อ มู ล /รายละเอี ย ดอุ ป กรณ แ ละฉลาก เป น ป ญ หาและอุ ป สรรค สํ า คั ญ ต อ การขยายตลาดอุ ป กรณ
ประสิทธิภาพสูงใหแพรหลาย ที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อใชผลิตภัณฑ ดังนี้
๑) การรับรูและการเขาถึงขอมูล เนื่องจากอุปกรณประสิทธิภาพสูงถือเปนผลิตภัณฑที่
ตองอาศัยความเขาใจและการยอมรับ จากผูบริโภค การใหขอมูลที่ เพี ยงพอและเหมาะสมจึงถือเป นเรื่อง
สําคัญอันอับแรกซึ่งจะชวยกระตุนใหผูบริโภคคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง แม
จะมีการใชฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเปนสื่อกลางในการสรางความเชื่อมั่นแกตัวผลิตภัณฑ แต
ไมสามารถนําไปสูการทําความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญและจําเปนของการใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงได
๒) ความรูและการตระหนักถึงความสําคัญ ผลจากการขาดขอมูลกระตุนการรับรูที่
เพียงพอ ทําใหผูบริโภคไมเห็นความสําคัญของการคนหาขอมูลเพิ่มเติม และสงผลโดยตรงตอความรูและการ
ตระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ ของการใช อุ ป กรณ ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง และมองเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ในระดั บ เดี ย วกั บ
ผลิตภัณฑทั่วไป
๓) การตัดสินใจซื้อใช จากการที่เห็นอุปกรณประสิทธิภาพสูงเปนผลิตภัณฑทั่วไป ใน
การตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อถู ก นํ าไปเปรี ย บเที ย บกับ ผลิต ภัณ ฑ ทั่ว ไป ซึ่งเปรีย บเทีย บโดยราคา ทํ าใหอุป กรณ
ประสิทธิภาพสูงกลายเปนผลิตภัณฑทั่วไปที่มีราคาจําหนายสูง และไมถูกนํามาเปนตัวเลือกในการตัดสินใจ
ซื้อใช

๗๑

การสัมภาษณเชิงลึกผูบ ริหารกระทรวงพลังงาน
๑. การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน
ผูวิจัยไดขอเขาสัมภาษณความเห็นของผูบริหารของกระทรวงพลังงาน ๖ โดยใชแบบสัมภาษณ
เชิงลึกสอบถามใน ๓ ประเด็น ไดแก
๑) ข อ มู ล ความสํ า คั ญ ในการตระหนั ก รู และรับ รู ถึ งฉลากประหยั ด พลั งงาน ได แ ก
ประเด็นใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงาน ความสําคัญกับการสงเสริมการติดฉลากประหยัด
พลังงานบนผลิตภัณฑ ความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาที่ถูกตองตามหลักการประหยัดพลังงาน แมจะ
ไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงาน และประเด็นผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อ/ใชของประชาชน
๒) ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน ไดแก ประเด็นดาน
ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ การประสานงานกับหนวยงานภายนอก
นโยบาย/มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ นโยบาย/ มาตรการสนับสนุนของธุรกิจ สินคา/ผลิตภัณฑที่ขอรับ
การติดฉลาก และดานอื่นๆ
๓) รูป แบบกลยุ ท ธในการส งเสริม เชิ งนโยบาย ในประเด็น กลยุท ธในการสงเสริมเชิ ง
นโยบายของฉลากประหยั ดพลังงานประสิทธิภาพสู งสําหรับ แตล ะกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผู ผ ลิต กลุ ม
รานคา/ผูจําหนาย และกลุมผูบริโภค

๒. ผลการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน
๑) ขอมูลความสําคัญในการตระหนักรู และรับรูถึงฉลากประหยัดพลังงาน
๑.๑ ทานใหความสําคัญกับการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานบนผลิตภัณฑ
อยางไร โปรดอธิบาย
ตอบ มี ค วามสํ า คั ญ มาก เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ก ารหรื อ มาตรการที่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ
กลุมเปาหมายไดโดยตรงและชัดเจน นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนมาตรการที่มีความคุมคาในการดําเนินการสูง
คือใชงบประมาณในการดําเนินงานไมมาก แตสามารถใหผลตอบแทนไดสูง

๖

นายวันชัย บันลือสินธุ .รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗๒
๑.๒ ทานใหความสําคัญกั บกระบวนการผลิ ตสิน คาที่ถูกตองตามหลักการประหยั ด
พลังงาน แมจะไมทําการติดฉลากประหยัดพลังงานหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ มีความสําคัญเนื่องจากเปนพื้นฐานของการสงเสริมใหเกิดการประหยัดพลังงาน
ตั้ งแต ต น ทาง เพราะถ า มี ก ารออกแบบหรื อ ผลิ ต ตามหลั ก การอนุ รั ก ษ พ ลั งงานที่ ถู ก ต อ งแล ว ก็ ไม ต อ ง
ดําเนินการในเรื่องการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม สวนมาตรการเสริมตางๆ เปนการดําเนินการดานปลายทางที่
จะทําใหเกิดไดมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ทานเชื่อวาผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดพลังงานที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ/ใชของ
ประชาชนหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ มีผลตอการตัดสินใจมากพอสมควร เนื่องจากปจจุบัน กระแสความตระหนักเรื่อง
ประหยัดพลังงานมีความสําคัญ นอกจากนี้ การเขาถึงขอมูลตางๆของประชาชนทํ าไดงาย ดังนั้น การให
ขอมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑประหยัดพลังงานที่มีการติดฉลาก นาจะมีอิทธิพลในลําดับตนๆในการตัดสินใจ
ซื้อของประชาชน แตทั้งนี้ ระดับความมากนอยของปจจัย
๒) ปญหา/อุปสรรค ในการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานในปจจุบันมี
อะไรบาง โปรดอธิบาย (ตอบไดมากกวา ๑ ประเด็น)
ตอบ ปญหาอุปสรรคสวนใหญ ยังนาจะเปนเรื่องการทําใหประชาชนรูจักฉลากหรือ
ตระหนั กในคุ ณ ค าของฉลากที่ ติ ด ในผลิ ต ภั ณ ฑ ยั งทํ าได ไม มากนั ก รวมถึ งการกระตุ น หรือ ทํ าให ผู ผ ลิ ต ผู
จําหนายผลิตภัณฑเขามามีสวนรวมในการติดฉลากอาจยังทําไดจํากัดในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการ
กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานที่ยังสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพขึ้นไดอีก รวมถึงขอจํากัดในดาน
ทรัพยากรในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน ทั้งในเรื่องบุคลากรและงบประมาณยังมีความจํากัด ทํา
ใหการดําเนินงานอาจไมมีความตอเนื่องมากนัก
๓) รูปแบบกลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบาย
ทานคิดวากลยุทธในการสงเสริมเชิงนโยบายของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
สําหรับแตละกลุมเปาหมาย มีประเด็นอะไรบาง
ตอบ แนวทางที่ ควรผลั กดั น และสนั บ สนุ น ในเชิ งนโยบาย ไดแก (๑) การพยายาม
ผลั กดั น และส งเสริ มให มีการดํ าเนิ น กิจ กรรม/โครงการตางๆ ที่มีความตอเนื่อง (๒) ควรสรางหรือขยาย
เครื่อขายในผูที่เกี่ยวของในเรื่องการสงเสริมการติดฉลากใหกวางขวางขึ้นและเพิ่มการมีสวนรวมจากเดิม
(๓) ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลในมาตรการนี้อยางชัดเจน ที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อให

๗๓
ไดขอมูลทันตอสถานการณจริง (๔) ควรหาแนวทางสรางมูลคาเพิ่มของฉลากใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อชวยให
เกิดผลการดําเนินงานที่มากขึ้น และกระตุนใหผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม

รูปที่ ๔.๒ การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูบริหารกระทรวงพลังงาน
นายวันชัย บันลือสินธุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สัมภาษณเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

