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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

2) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้จากบทความเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการจากแหล่งข้อมูล 

3) เพ่ือศึกษาการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์การร้องเรียนของผู้บริโภค 
4) เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
5) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
6) เพ่ือศึกษาระดับความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภค 
7) เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคของประชาชน 
8) เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ 
9) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและ

การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และความพึงพอใจต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

10) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ และจังหวัด กับระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคท้ัง 5 ด้านและภาพรวม 

11) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ และจังหวัด กับระดับพฤติกรรมการ
ใช้สิทธิของผู้บริโภค 

12) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย กับระดับความศรัทธากับผู้น าชุมชนด้านการ
บริโภค 

13) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย และกลุ่มอาชีพ กับการรับได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดจากสื่อประเภทต่างๆ 

14) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย และกลุ่มอาชีพ กับแหล่งและสถานที่
ร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด 

15) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภค ความตระหนักในปัญหาของ
ผู้บริโภค ความคาดหวัดของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และทัศนคติของผู้บริโภค



ต่อผู้ประกอบการ กับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและ
การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค  และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

16) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค   และความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ กลุ่มอาชีพ ระดับการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากทั้งหมด 13 จังหวัด ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาคเหนือ 
ได้แก่ เชียงราย ล าปาง ภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ภาคใต้ 
ได้แก่ นครศรธีรรมราช พังงา และสตูล รวมทั้งสิ้น 2,087 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 14 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)ส่วนกลาง และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด(สคบ.
จังหวัด) และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ 4 ตามติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนที่ 5 ประสบการณ์การร้องเรียน ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ส่วนที่ 7 ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภค ส่วนที่ 8 พฤติกรรมการใช้สิทธิ ส่วนที่ 9 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ 10 ความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการ
บริโภค ส่วนที่ 11 การตระหนักรู้ในปัญหาของผู้บริโภค ส่วนที่ 12 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 13 ความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ 
ส่วนที่ 14 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับ ข้อดีและสิ่ งที่ควรปรับปรุง ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.การรู้จักหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมแล้วประชาชนรู้จัก

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด

ค่อนข้างน้อย( ̅=2.07,SD=0.77 และ  ̅=1.89,SD=0.73 ตามล าดับ) 
2.ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.70 รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต แผ่น
พับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ นิตยสาร/วารสารต่างๆ และการสนทนากับกลุ่มต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 



49.90, 38.40, 27.70, 21.40, 17.90 และ 17.20 ตามล าดับ (ตารางที่ 15) ส่วนประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมาคือโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ ต สื่อ
แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ การสนทนาจากกลุ่มต่างๆ และนิตยสาร/วารสารต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 37.50, 33.50, 26.80, 25.50, 20.20, และ 19.70 ตามล าดับ (ตารางท่ี 23) 

3.ประชาชนต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ 
อินเตอร์เน็ต และ นิตยสาร/วารสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 8.80, 7.00, 3.80, และ 1.00 ตามล าดับ (ตารางที่ 
16 ) ส่วนสื่อที่ประชาชนต้องการให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดส่งข้อมูลผ่านมากที่สุด
คือ วิทยุชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.23 รองลงมาคือโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ/โปสเตอร์/
สัมมนาและนิทรรศการต่างๆ อินเตอร์เน็ต และ นิตยสาร/วารสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ18.60, 11.40, 
10.40, 6.90 และ 2.90 ตามล าดับ (ตารางที่ 24) 

 
4.ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อย

( ̅=2.14, SD=0.72 และ  ̅=2.00, SD=0.69 ตามล าดับ) 
5.ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย( ̅=2.16, SD=0.74 และ  ̅=2.02, SD=0.75 ตามล าดับ) 
6.ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดที่ผ่านสื่อต่างๆ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย(  ̅=2.43, 

SD=0.90 และ  ̅=2.24, SD=0.94 ตามล าดับ) 
7. ประชาชนต้องรู้วิธีป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและการถูกหลอกลวงมากเป็นอันดับที่ 1 

รองลงมาคือข้อแนะน าในการร้องเรียน สถานที่ใช้ในการติดต่อเพ่ือร้องเรียนเพ่ือขอความช่วยเหลือ วิธีการ
เลือกสินค้าและบริการ ประโยชน์จากการปฏิบัติตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ข่าวสารที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในแต่ละวัน และเลือกวิธีการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ คิดเป็น
ร้อยละ 71.00, 53.40, 52.10, 47.70, 47.20, 34.30 และ 14.30 ตามล าดับ ส่วนเรื่องที่ประชาชนต้องการ
รู้จาก คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดที่ 1 คือ วิธีการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
และการถูกหลอกลวง คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ  วิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สถานที่ใช้ใน
การติดต่อเพ่ือร้องเรียนเพ่ือขอความช่วยเหลือ ประโยชน์จากการปฏิบัติตามค าแนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อแนะน าในการร้องเรียน ข่าวสารที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในแต่ละวัน 
และวิธีการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 14.00, 10.40, 9.70, 9.50, 6.00 และ 2.00 ตามล าดับ 

8.แหล่งและสถานที่ร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชาชนทราบ 
อันดับที่  1 โทรศัพท์สายด่วน 1166 คิดเป็นร้อยละ 67.60 รองลงมาคือร้องเรียนด้วยตนเองกับ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้องเรียนที่ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสาขา ร้องเรียนด้วยตนเองกับ 



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้องเรียนทางจดหมายตู้ปณ. 99 ท าเนียบรัฐบาลกรุงเทพ และ 
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ WWW.OCPB.GO.TH  คิดเป็นร้อยละ 65.30 รองลงมาคือร้องเรียนด้วยตนเองกับ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ที่ประชาชนทราบอันดับ 1 คือ โทรศัพท์สายด่วน 1166 คิดเป็น
ร้อยละ 65.30 รองลงมาคือร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด  ร้องเรียนที่
ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสาขา ร้องเรียนทางจดหมายตู้ปณ. 99 ท าเนียบรัฐบาลกรุงเทพ  ร้องเรียน
ด้วยตนเองกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.OCPB.go.th  
คิดเป็นร้อยละ 39.00, 21.50, 19.70, 18.40, และ 14.40 ตามล าดับ 

9.ผู้บริโภคให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด ค่อนข้างน้อย

( ̅=2.33, SD=0.81   ̅=2.23, SD=0.82  และ  ̅=2.24, SD=0.84  ตามล าดับ) 
3. ผู้บริโภครับรู้บทความที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากส านักงานต่างๆ ใน

จังหวัดอันดับที่ 1 จากสถานศึกษา เช่น โรงเรียน และ กศน.  คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมาชมรมและ
สมาคมต่างๆ เช่น ชมรมวิทยุ อบต.ในจังหวัด จากประชาสัมพันธ์จังหวัด และส านักงานจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 54.90, 50.20, 48.30 และ 47.80 ตามล าดับ โดยที่ผู้บริโภคมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า
และบริการจากแหล่งต่างๆ ทั้ง 5 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

4. ผู้บริโภคให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย( ̅=2.34, SD=0.78 และ  ̅=2.22, 
SD=0.79  ตามล าดับ) 

5. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 64.60 มี
เพียงร้อยละ 34.50 ที่เคยถูกละเมิดจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนเมื่อ
ได้รับความไม่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 82.50 มีเพียงร้อยละ 7.80 ที่เคยร้องเรียนด้วยตนเองและร้อยละ 
7.40 เท่านั้นที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นร้องเรียน 

6. ผู้บริโภคมีความต้องการความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และเมื่อดูจากประเด็นย่อยทั้ง 9 ประเด็น ทุกประเด็นย่อยก็ยัง
อยู่ในระดับความต้องการและความคาดหวังค่อนข้างมาก แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือผู้บริ โภคต้องการให้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่เป็นที่พ่ึงของประชาชนตลอดไป อยู่ในอันดับที่ 1 รองลงมา 
ต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้ทันเหตุการณ์ และต้องให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลสินค้าและบริการอย่างเข้มงวดเพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น มีอ านาจใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด และเผยแพร่สิทธิ
ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมากขึ้น จามล าดับ 

7. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก ( ̅=2.60, SD=0.67) โดยที่ผู้บริโภคพร้อมจะร่วมเป็นพยานเมื่อมีการร้องเรียนและ
พร้อมน าคนใกล้ชิดและญาติพ่ีน้องถึงวิธีการเลือกสินค้าจามที่รู้จักจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง



ผู้บริโภค มากที่สุด แต่จะช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค น้อยที่สุด 

8. ผู้บริโภคมีความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย 

( ̅=2.25, SD=0.71) และเมื่อแยกพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะพบว่าทุกประเด็นต่างก็อยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อยทุกประเด็น 

9. ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในปัญหาของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ( ̅=2.61, 
SD=0.62) และเมื่อแยกพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะพบว่าทุกประเด็นต่างก็อยู่ในระดับค่อนข้างมากทุก
ประเด็น 

10. ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย ( ̅=2.30, SD=0.84) 
และเม่ือแยกพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะพบว่าทุกประเด็นต่างก็อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยทุกประเด็น 

11. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย 

( ̅=2.50, SD=0.63) แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
 - ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคท่ีจะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนา

ที่ถูกต้องและเพียงพอกับเกี่ยวกับสินค้าและบริการในระดับ ค่อนข้างมาก ( ̅=2.65, SD=0.75) โดยเฉพาะ
ให้ความส าคัญในสิทธิผู้บริโภคท่ีจะได้รับข้อมูลจากฉลากสินค้า เช่น วันเดือนปีผลิตหรือหมดอายุ 

 - ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือ

บริการอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ( ̅=2.75, SD=0.84) โดยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสิทธิที่จะมีอิสระใน
การพิจารณาสินค้าหรือบริการได้มากที่สุด 

 - ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ

บริการอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย ( ̅=2.41, SD=0.74) โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับความคุ้มครองกรณีเกิด
ความเข้าใจผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการมีความเข้าใจน้อยที่สุด 

 - ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาอยู่

ในระดับ ค่อนข้างน้อย ( ̅=2.27, SD=0.76) โดยผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคธุรกิจการขายแก๊สหุงต้มเป็นธุรกิจที่ต้องออกใบหลักฐานการรับเงินน้อยที่สุด 

           - ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ

เสียหายในระดับ ค่อนข้างน้อย ( ̅=2.22, SD=0.79) โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่จะได้รับการ
ชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิน้อยที่สุด 

12. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย 

( ̅=2.50, SD=0.74) โดยที่ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ฉลากด้านต่างๆ ก่อนซื้อสินค้ามากที่สุด และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้บริโภคในการเก็บหลักฐาน
ต่างๆ ในการซื้อสินค้าไว้ให้ครบถ้วนน้อยที่สุด 

13. . ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สิทธิโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ( ̅=2.69, SD=0.66) โดย
ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สิทธิในการให้ความส าคัญเรื่องวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุของสินค้ามาก



ที่สุด และจะให้ความส าคัญน้อยที่สุดในเรื่องการด าเนินการร้องเรียนสิทธิต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อผู้ประกอบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

14. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย ( ̅=2.46, SD=0.98) โดยที่
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ติดตาม
และสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบการให้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย แต่
ประชาชนมองว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
ไปยังผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยเหลือและให้บริการต่อ
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ยังค่อนข้างน้อย 

15.ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล และเขตอบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
โดยรวมในระดับค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่อาศัยในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคในระดับค่อนข้างมากและระดับมาก มากกว่าผู้บริโภคอาศัยในเขตอบต. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
45.70 และ 44.40 ตามล าดับ โดยเมื่อแยกเป็นสิทธิผู้บริโภครายด้าน พบว่า 

  - ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต เทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่
จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอกับเก่ียวกับสินค้าและบริการมากกว่าผู้บริโภคที่อยู่
อาศัยในเขต อบต. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.90 และ 78.50 ตามล าดับ 

  -  ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมี
อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการอยู่ในระดับค่อนข้างมากและมาก มากกว่าผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเขต 
อบต. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.60 และ 84.50 ตามล าดับ 

  -  ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต เทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ มากกว่าผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเขตอบต. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
84.70 และ 83.40 ตามล าดับ 

  -  ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต เทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญา มากกว่าผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเขตอบต. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.90 และ 
70.50 ตามล าดับ 

  -  ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตอบต. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิที่จะได้รับการ
พิจารณาและชดเชยความเสียหาย มากกว่าผู้บริโภคท่ีอยู่อาศัยในเขตเทศบาล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.20 
และ 69.70 ตามล าดับ 

16. ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคโดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 54.50 รองลงมาคือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มแม่บ้าน และ 
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.40, 45.10, 39.20 และ 34.60 ตามล าดับ 



  - ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอกับ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.80 รองลงมาคือ กลุ่มพนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
81.20, 80.60, 77.80 และ 74.00 ตามล าดับ 

               - ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ เป็นอันดับ 1 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 90.10 รองลงมาคือ กลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่ม
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.90, 83.70, 83.40 และ 81.60 
ตามล าดับ 

       - ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ เป็นอันดับ 
1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.20 รองลงมาคือ กลุ่มกลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  กลุ่มพนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.40, 85.10, 82.20 และ 
80.20 ตามล าดับ 

  - ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา เป็นอันดับ 1 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76.10 รองลงมาคือ กลุ่มกลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง และกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.60, 73.60, 70.30 และ 69.60  
ตามล าดับ 

  - ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เป็นอันดับ 1 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 73.70 รองลงมาคือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้
แรงงาน และกลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.20, 70.90, 68.80 และ 68.70 
ตามล าดับ 

17. ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
โดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.70 รองลงมาคือจังหวัด 
สตูล และจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.60 และ 49.10 ตามล าดับ ส่วนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือจังหวัดเชียงราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 32.80 รองลงมาคือจังหวัดแพร่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.30 
และ 43.40 ตามล าดับ 

18. ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต เทศบาล และผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตอบต. มีพฤติกรรมการใช้สิทธิ
ของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากและระดับมาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.00 และ 62.30
ตามล าดับ 



19. ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีพฤติกรรม
การใช้สิทธิของผู้บริโภคโดยรวม เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.40 รองลงมาคือ กลุ่มพนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 64.70, 60.50, 57.00 และ 54.30 ตามล าดับ 

20. ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปางมีพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคโดยรวมในระดับ
ค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.10 รองลงมาคือจังหวัดสตูล และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.90 และ 68.70 ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภคใน
ระดับค่อนข้างมาก และมาก น้อยที่สุด คือจังหวัดแพร่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดเชียงราย  คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.80, 54.60 และ 55.70 ตามล าดับ 

21.ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความศรัทธากับผู้น าชุมชนด้านการบริโภค
โดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.90 รองลงมาคือจังหวัด
พังงา และจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ 42.20 ตามล าดับ ส่วนที่มีความศรัทธากับ
ผู้น าชุมชนด้านการบริโภคในระดับน้อย คือจังหวัดแพร่ คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมาคือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.60 และ 29.00
ตามล าดับ 

22. ผู้บริโภคที่อาศัยในทุกจังหวัดส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.ส่วนกลาง) ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดล าปาง 
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 94.30, 
92.00, 88.00, 86.90 และ 29.00 ตามล าดับ 

23. ผู้บริโภคที่อาศัยในทุกจังหวัดส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ผ่านวิทยาชุมชน มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพังงา แพร่ และ 
ประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 85.00, 63.40 และ 59.80 ตามล าดับ 

24. ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพได้รับข้อมูลข่าวสารจากส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.
ส่วนกลาง) ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือการได้รับข้อมูลสารผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากในกลุ่มทุกกลุ่มอาชีพยกเว้น กลุ่มแม่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร ผ่านการ
สนทนาจากกลุ่มต่างๆ น้อยที่สุด และกลุ่มแม่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต และนิตยสาร/
วารสาร น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.70 และ 12.00 ตามล าดับ 

25. ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.
จังหวัด) ผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น มากที่สุดในทุกกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มแม่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน 
และผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 57.00, 54.70, 52.20, 42.20  และ 41.50 ตามล าดับ 

ส่วนการรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น พบว่ากลุ่มแม่บ้านได้รับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.40 

26. ผู้บริโภคในทุกจังหวัดทราบแหล่งและสถานที่เพ่ือร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค ผ่านทางโทรศัพท์  สายด่วน 1166 มากที่สุด  รองลงมาคือ ร้อง เรียนด้วยตนเองกับ



คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง ทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.OCPB.go.th  
น้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพ
เกษตร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ส่วนกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ
บ านาญ ทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางร้านสะดวกซ้ือ 7-ELEVEN น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.60 

27. ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1166 มากที่สุด รองลงมาคือ 
ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนมากทราบแหล่งร้องเรียนด้วย
ตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านทางเว็บไซต์ www.OCPB.go.th  น้อยที่สุด ยกเว้น กลุ่ม
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ ทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางร้านสะดวกซื้อ 
7-ELEVEN น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.80 

28. ผู้บริโภคในทุกจังหวัดทราบแหล่งและสถานที่เพ่ือร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1166 
มากที่สุด  และทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.OCPB.go.th  น้อยที่สุด 

29. ผู้บริโภคในทุกจังหวัดส่วนมากทราบแหล่งร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1166 มากที่สุด และทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
www.OCPB.go.th  น้อยที่สุด 

30. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ความ
ศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภค ความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค คะแนนรวมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
ผู้บริโภคคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภคและคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

31. ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิผู้แลความพึงพอใจต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

32.ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค คะแนน
รวมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภคและคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและ
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 

33. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง อาชีพเกษตร/ผู้ใช้
แรงงาน และอาชีพแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคมากกว่าอาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน, อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพ
อิสระ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคมากกว่าอาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงานและอาชีพแม่บ้าน อาชีพ
แม่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคมากกว่าอาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .05 



34. ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวม
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง อาชีพผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ อาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน อาชีพแม่บ้าน และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
และประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคมากกว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ อาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน อาชีพแม่บ้าน และอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ทีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ อาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ผู้บริโภค มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

35.ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวม
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง อาชีพผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ อาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน อาชีพแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค มากกว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

36.ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพแม่บ้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

37. ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
คะแนนรวมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภคและคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค และ
คะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

38. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมและมัธยมต้น มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือปวช อนุปริญญาหรือปวส. 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษามัธยมปลายหรือปวช อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีคะแนนรวมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

39. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
ผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น มัธยมปลายหรือปวช. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

40.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม มัธยมต้น คะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของ
ผู้บริโภคน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น มัธยมปลายหรือปวช. อนุปริญญาหรือปวส. 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

41. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้น มีคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น 
มัธยมปลายหรือปวช. อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท 



อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือปวช. มีคะแนนรวมความ
พึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

42. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ จาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค คะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
และคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

43. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย  มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า และประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างมาก มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

44. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย  มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภค น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างน้อย และค่อนข้างมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างมาก มี
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

45. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย  มีคะแนนรวมรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชน
ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



46. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย  มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก 
และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนความพึงพอใจต่อ
องค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างมาก มีคะแนนความ
พึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

47. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด แตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภค คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค คะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของ
ผู้บริโภค และคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

48.ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด น้อย  มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่
มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อนึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ค่อนข้างน้อย มี
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ค่อนข้างมาก และมาก อนึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ค่อนข้างมาก มีคะแนนรวม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มาก อนึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

49. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด น้อย  มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  



50. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด น้อย  มีคะแนนรวมรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

51. ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด น้อย  มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดจังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ค่อนข้างน้อย มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างมาก 
และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 


