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การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาด ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อใช้โซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย
โดยใช้ แบบสอบถามและเก็บรวมรวม ข้อมูลจากกลุ่มบริ ษทั รับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และใช้จาํ นวน 222 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติ เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์T-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (OneWay ANOVA) การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิง
พหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี ส่ วน
ใหญ่มี การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
50,001 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นทุกๆด้านมี
ผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อใช้โซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย และปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อใช้โซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purpose of this study was to study Demographic factors And the marketing mix
factors affecting the decision to buy, use solar cells for residential use by using questionnaires
and collecting Information from the group of solar system installation contractor companies
By using a specific sampling method and using 222 samples. The statistics used in the initial
data analysis are descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation. And
reference statistics Used in testing The hypothesis at the significant level 0.05 is T-test
analysis. The analysis of variance (OneWay ANOVA) test for the regression of multiple
regression.
The study indicated that Most of the respondents were male, aged 31-40 years, most
had bachelor's degrees. Professional employees of private companies Having an average
monthly income of 50,001 baht or more. Results of the hypothesis testing show that
demographic factors in all aspects have an effect on participation in the purchase of solar cells
for residential use. And marketing mix factors in Price products The distribution channels
Affect the participation in the decision to buy solar cells for residential use. Statistical
significance at the level of .05.

บทนํา
พลัง งานเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เราใช้พ ลัง งานในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า การคมนาคม การบริ การ และการผลิตทั้งในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การใช้
พลัง งานในประเทศในปั จ จุ บ ัน พลัง งานที่ เ ราใช้กัน อยู่ ทุ ก วัน นี้ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้จ ากพลัง งาน
สิ้ นเปลือง โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิง นับวันมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกที่ ในขณะที่ประเทศของเราไม่มี
แหล่งนํ้ามันเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ในแต่ละปี รัฐจึงต้องสู ญเสี ยงบประมาณใน
การนําเข้านํ้ามันดิ บเป็ นจํานวนมหาศาล ดังนั้น แนวทางหนึ่ งที่ จะช่วยลดการใช้พลังงาน
สิ้ นเปลืองก็คือการใช้พลังงานทดแทน ซึ่ งจากสภาพภูมิศาสตร์ และตําแหน่ งที่ต้ งั ของประเทศ
ไทย พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ประโยชน์เป็ น
อย่างมาก โดยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่
เรี ยกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ การเปลี่ยนจากพลังงาน แสงอาทิตย์
เป็ นพลังงานไฟฟ้า
ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อการ ใช้พลังงานทดแทน
อื่นๆ การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ก็เป็ นพลังงานทดแทนทางเลือกหนึ่ ง ใน
งานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้เซลล์แสงอาทิตย์มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
อาคารบ้านพักที่อยูอ่ าศัยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารบ้านพักที่อยูอ่ าศัย
จากเหตุผลที่กล่าวมาเบื้องต้น ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เซลล์ใช้ในบ้านพักที่ อยู่อาศัย โดยมุ่งศึ ก ษาในเรื่ องของปั จจัยด้าน
ตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์
ประชากรศาสตร์ และ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยผูว้ จิ ยั หวังว่างานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์
ในการนําไปใช้พฒั นากลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
สนใจทําธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าโซลาร์ เซลล์สามารถนํา
ยังเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ สนใจที่
ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ดําเนิ นธุ รกิจพลังงานไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์ได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์
เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ
โซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย

ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์ เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยู่
อาศัย มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจ
เลือกซื้ อโซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 256

กรอบแนวความคิดการวิจัย

(Kotler, 1997)

2.ส่ วนประสมการตลาด
(E. Jerome McCarthy)
-Price
-Place
-Product
-Promotion

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538 : 41) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิ กในครอบครัว
ระดับ การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ
และสถิติที่วดั ได้ของประชากร ช่วยในการกํา หนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ ลกั ษณะด้าน
จิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายน้ัน
ข้อมูลด้านประชากรจะ สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกํา หนดตลาดเป้ าหมาย คนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัยดังนี้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสารต่างกันคือ
เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่า เพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่าน้นั แต่มีความต้องการที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ให้เกิดขึ้นจากการรับและส่ งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชาย
มี ความแตกต่างกัน อย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยมและทัศ นคติท้ งั นี้ เพราะวัฒนธรรมและ
สังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุ
มาก ในขณะที่คนอายุมากก็จะมีความคิดที่อนุรักษน์ นิ ยม ยึดถือการปฏิบตั ิระมัดระวัง
มองโลกในแง่ร้าย กว่าคนที่มีอายุนอ้ ย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน
ลักษณะการใช้สื่ อมวลชนก็ต่า งกัน คนที่ มี อายุมากมักจะใช้สื่ อ เพื่อ แสวงหาข่า วสาร
หนักๆ มากกว่า ความบนั เทิง
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่ มีการศึ กษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ั บสารที่ ดีเพราะเป็ นผูม้ ี ความ
กว้างขวางและ ข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรื อ
เหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี การศึกษาตํ่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ หากผูม้ ีการศึกษาสู งมีเวลาว่างพอก็ จะใช้สื่อสิ่ งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจํากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อ สิ่ งพิมพม์ ากกว่า ประเภท
อื่น
4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึงอาชี พ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มี อิทธิ พลอย่างสําคญั ต่อปฏิ กิริยาของผูร้ ับสารที่ มีต่อผูส้ ่ งสาร เพราะแต่ละคน
มีวฒั นธรรม ประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้ าหมายที่ต่างกัน

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดส าหรับธุ รกิจ
บริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ้ งจะ
ได้ส่วน ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ้ ง
ประกอบด้วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ นั้นๆ โดยทัว่ ไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับ
ต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2 ด้ านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา
ลูกค้าจะ ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับ
ระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3 ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่า
และคุณประโยชน์ ของบริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ งั (Location)
และช่องทางในการนําเสนอ บริ การ (Channels)
4 ด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติ
และพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและ
บริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ น ใจจึ งเป็ นกระบวนการที่ สําคัญและอยู่ภายในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ,
2550:46)
ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process)
เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดยมีลาํ ดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดัง
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของบริ โภคดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541:145)

รู ปที่ 2.1 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997)
1. การตระหนักถึงความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของ กระบวนการ
ซื้ อซึ่ งผูซ้ ้ื อตระหนักถึ งปั ญหาหรื อความต้องการ ผูซ้ ้ื อมีความรู ้สึกถึงความแตกต่างกับ
สภาวะที่ผซู ้ ้ื อเป็ นอยูจ่ ริ งกับสภาวะที่ผซู ้ ้ื อปรารถนา ความต้องการอาจจะถูกกระตุน้ โดย

ตัวกระตุน้ จาก ภายใน กระตุน้ ความต้องการที่ มีอยู่ปกติ เช่ น ความหิ ว เป็ นต้น ใน
ระดับสู งพอที่จะเป็ นแรงขัดนั นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุน้ ด้วยตัวกระตุน้
ภายนอก
2. การเสาะแสวงหาข่ าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคที่ถูกกระตุน้ เร้า อาจจะเสาะ
แสวงหา หรื อไม่เสาะแสวงหาข่าวสารให้มากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ ง
และ สิ นค้าที่จะตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื้ อมันมิฉะนั้นแล้ว
ผูบ้ ริ โภคอาจเก็บความ ต้องการนั้นไว้แค่ความทรงจํา หรื อไม่ก็ทาํ การเสาะแสวงหา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ดังกล่าวโดยอาจหาได้จากหลายแหล่ง เช่น แหล่ง
ข่าวสารบุคคล ได้แก่ คนในครอบครัว เพื่อน หรื อผู ้ คุน้ เคย แหล่งพาณิ ชย์ ได้แก่ โฆษณา
พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้น แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การเพื่อ
ผูบ้ ริ โภค และแหล่งที่เกิดจากความชํานาญ ได้แก่ การจับถือ การตรวจสิ นค้า และการใช้
บริ การ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผูบ้ ริ โภคจะใช้ข่าวสาร เพื่อให้
ได้มาซึ่ งชุดของตราที่เลือกไว้เพื่อพิจารณาเป็ นขั้นสุ ดท้าย ผูบ้ ริ โภคเลือกตราด้วยวิธีใด
นักการ ตลาดจะต้องรู ้เกี่ ยวกับการประเมินทางเลื อก นั่นก็คือ วิธีการที่ผูบ้ ริ โภคใช้
ข่าวสารเลือกตรายี่ห้อ ซึ่ งใน การเลือกใช้กลยุทธ์นกั การตลาดต้องก่ออิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
4. การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภคจะ จัดลําดับ
ความชอบตรายี่ห้อ ต่ างๆและในตัวเลื อ กก็จ ะสร้ า งความตั้ง ใจซื้ อ ขึ้ น โดยทัว่ ไปการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคมักจะท าการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด ซึ่ งแต่ละครั้งผูบ้ ริ โภค
จะต้องตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546)
5. จะซื้ออย่ างไร นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างแรงกระตุน้ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การให้ เร็ วขึ้น ซึ่ งสามารถทําได้ดว้ ยวิธีการ เช่น การให้ผลตอบแทน
ส่ วนเพิ่ม การสร้างความมัน่ ใจและความ แตกต่าง พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post
Purchase Behavior) หลังจากผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าหบริ การนั้นแล้วพฤติกรรมหลังการ
ซื้ อบางอย่างก็จะตามมา เช่น การซื้ อเพิ่มขึ้น หรื ออาจจะประเมิน การซื้ อที่ได้จากการ
ตัดสิ นใจไปแล้ว ในหลายกรณี เมื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งไปแล้ว ก็จะ
ทําให้เกิดแรงดลใจซื้ อสิ นค้าอีกอย่างหนึ่ งตามมา

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประเภทของการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวแปรในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ดังนี้

ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ซ้ื อใช้โซลาร์ เซลล์ใช้ในบ้านพักที่อยู่อาศัย ทั้ง
เพศชายและหญิง จํานวน 500 คน ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนด
เท่ากับ 222 คน ซึ่ งโดยเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
การศึกษา

วิธีการเก็บข้ อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง

เครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาได้สร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือการใช้แบบสอบถาม โดยได้ทาํ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเนื้ อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ ประสบการณ์
ทํางาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices Question )โดยให้เลือกคําตอบ
เพียงข้อเดียว จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับค่านิ ยมในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามแบบเกณฑ์ในการให้คะแนน
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ (Likert) ลักษณะคําถามเป็ นแบบสเกล

การจัดประเภทที่เลือก Selected Category Scales (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541) มีสเกลวัด
ความคิดเห็น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ
ใช้โซลาร์ เซลล์ใช้ในบ้านพักที่ อยู่อาศัย เป็ นแบบสอบถามแบบเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ (Likert) ลักษณะคําถามเป็ นแบบสเกลการจัด
ประเภทที่เลือก Selected Category Scales (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541) มีสเกลวัดความ
คิดเห็น 5 ระดับ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อทําการเก็บข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป เพื่อทําการใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิ บายบรรยายข้อมูลเพื่อแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Means) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทําการวิเคราะห์และอธิ บายข้อมูลทาง
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อใช้โซลาร์ เซลล์ใช้ใน
บ้านพักที่อยูอ่ าศัย
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใช้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อใช้โซลาร์ เซลล์ใช้ใน
บ้านพักที่อยูอ่ าศัย โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Anova เพื่อทดสอบ
สมมติฐานในข้อที่ 1 และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อ ทดสอบ

สมมติฐานในข้อที่ 2

บทวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผล
1 สรุปผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษาและวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐานพบว่า
สมมติ ฐานที่ 1
ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยแตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นเพศมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อโซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่
สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ
โซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอายุมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อโซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่
สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ
โซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นสถานภาพมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจซื้ อ โซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพมีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์ ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจซื้ อ

โซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่ อยู่อาศัยแตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานคือ

สอดคล้อง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่ วม

ตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภค ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 สมมติฐานที่

สมมติฐานที่1.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อ โซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานคือ
สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชี พมีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ
โซลาร์เซลล์ของ ผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.6 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ตัด สิ น ใจซื้ อ โซลาร์ เ ซลล์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในบ้า นพัก ที่ อ ยู่ อ าศัย แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์

เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่ อยู่อาศัยแตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโซลาร์เซลล์ของ
ผูบ้ ริ โภค ในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย

สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจซื้ อ โซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่
สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อโซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ซื้ อ โซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยู่อาศัยผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง
หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์
ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 2.3 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อ การ
ตัดมีส่วนร่ วมสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยผลการทดสอบสมมติฐาน
คือ สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการมี

ส่ วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ โซลาร์เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 50

สมมติฐานที่ 2.4 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์ เซลล์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยผลการทดสอบสมมติฐาน
คือ ไม่สอดคล้อง หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อโซลาร์เซลล์ ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักที่อยูอ่ าศัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
5.4.1 ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนใจไปใช้บริ การพลักงานทางเลือก
รู ปแบบอื่น เพื่อหาความแตกต่าง และนําผลที่ ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาธุ รกิ จพลังงานโซลาร์
เซลล์ให้ สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
5.4.2 ควรศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโซลาร์เซลล์ โดยใช้ตวั
แปร อื่นๆ ที่คาดว่าเป็ นปั จจัยสําคัญเพิ่มเติม เช่น คุณค่าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริ การ เป็ น
ต้น เพื่อให้ ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและเป็ นประโยชน์ อันจะนํามาซึ่ งผลการวิจยั เพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด ต่อไป
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