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“โครงการศึกษารูปแบบกลไกเชิงรุกในการส่งเสริม
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บทคัดย่อ
การศึ กษารู ป แบบกลไกเชิง รุ ก ในการส่ ง เสริ มความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคแก่
ประชาชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มคือประชาชน
ทั่วไป ผู้นาทางความคิด และสื่อมวลชน วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชนที่สานัก
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนิ นการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ (2) เพื่อศึกษา ช่องทาง รูปแบบและ
ประเด็นการนาเสนอของการประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะที่ผ่านมา (3) เพื่อศึกษา ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่สานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาหนดประเด็น เนื้ อหา การสื่ อสารด้านการคุ้มครองผู้บริโ ภคเชิงรุก (4) เพื่อให้ทราบ
จุดแข็ง จุดอ่อน ปั ญหาและอุป สรรค ของการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
ดาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (5) เพื่อศึกษา วิเคราะห์และกาหนดรูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์
และช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
สรุปผลการวิจัย
1. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนที่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเผยแพร่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ของ สคบ. จากหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ วารสาร
นิตยสาร ความถี่ของการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีปริมาณน้อย
ข้อมูลข่าวสารที่ สคบ. ที่เผยแพร่ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือ และวารสารของ สคบ. และ
แผ่ นพับ ของสคบ. กลุ่ มตัว อย่ างมีความพึงพอใจมากที่สุด ข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ผ่ านสื่ อโทรทัศน์ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของ สคบ. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปานกลาง
2. ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ สคบ.
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้ บริโ ภคผ่านสื่อโทรทัศน์ แต่ในการปฏิบัติจริงจะต้องคานึงความ
เหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่าง
3. รูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ สคบ. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจปานกลาง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. สู้ผู้บริโภค สื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึง
มากคือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใน
ระดับมาก ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจมาก คือ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจาก
การใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายและการมีหน้าที่ในการรักษาสิท ธิ
ผู้บริโภคตามที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้ หากท่านถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคท่านสามารถร้องเรียนสิทธิโดยการยื่น
เรื่องราวร้องทุกข์กับ สคบ.
5. จุดแข็งของการดาเนินงานของ สคบ. (1) การประชาสัมพันธ์ของ สคบ. มีประโยชน์อย่างมากต่อ
ประชาชน เพราเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ช่วงป้องกันสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เป็น
ผู้บริโภค ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) สคบ. มีภาพลักษณ์
ที่ดีในสายตาของประชาชน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในการดาเนินการทาหน้าที่เรียกร้องค่าเสียหาย
ค่ า ละเมิ ด จากผู้ ป ระกอบการให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามมั่ น ใจและอุ่ น ใจที่ มี สคบ. อยู่ เ คี ย งข้ า ง
(3) การมีประสบการณ์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้บริโภค สคบ. สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผย

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับผู้บริโภค ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ประชาชนมี ความเชื่อถือได้ (4) สคบ. เป็น
หน่วยงานของรัฐ ที่มีชื่อชัดเจนในการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานที่ได้รับความสาคัญ (นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน) สคบ. มีอานาจในการตรวจสอบสินค้าที่ประชาชนร้องเรียนได้ เป็นปากเสียงเป็นที่พึ่งของประชาชน
สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างทันท่วงที
6. จุดอ่อนของการดาเนินงานของ สคบ. (1) การประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมทั่วทุก
พื้นที่โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ประชาชนมักถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ (2) ขั้นตอนการ
ทางานของ สคบ. ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้การดาเนินงานเรียกร้องสิทธิ์ และแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ บ ริ โ ภคล่ า ช้ า ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ร้ อ งเรี ย นไม่ พึ ง พอใจ (3) มาตรการ และกฎหมายต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม
ผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคไม่ชัดเจน และไม่ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน (4) ข้อมูลข่าวสารที่ สคบ.
เผยแพร่ ใ ช้ ภ าษาที่ เ ป็ น ทางการเข้ า ใจยาก ประชาชนบางส่ ว นที่ มี ค วามรู้ ไ ม่ ม ากพออาจตี ค วามหมาย
คลาดเคลื่อน
7. โอกาส (1) สคบ. ควรมีความชัดเจนในการดาเนินงาน การปฏิบัติแต่ละขั้นตอน มีช่องทางการรับ เรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ผู้ ร้องเรียนตามเรื่องแต่ละเรื่องได้ (2) การนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ สามารถนาข้อมูลที่ผู้บริโภคร้องเรียน Link เข้ามาในช่องทางหลักของ สคบ. ได้เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
แก้ปัญหา การเรียกร้องสิทธิ์อย่างรวดเร็ว (3) วางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครบคลุมทั่ว
ประเทศ
8. อุปสรรค (1) หน่วยงานราชการยึดติดกับระบบราชการ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการ
พัฒ นาการทางานให้ มีป ระสิ ทธิภาพ (2) ความระมัดระวังในการที่ผู้ บริโ ภคใช้ช่องทางของ สคบ. ในการ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบการ หรือคู่แข่งทางการค้าทาให้เกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียง (3) สคบ.ต้องมีความ
ชัดเจนในพันธกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับหน่วยงานที่มีลักษณะการทางานคล้ายกัน
9. ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ สคบ. (1) สคบ. ควรเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อให้ เข้ า ถึง กลุ่ ม เป้ าหมายหลากหลายกลุ่ ม (2) ปรั บปรุ ง การท างานของเจ้า หน้ า ที่ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุกกับผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค มีมาตรการดูแลผู้บริโภคอย่าง
จริงจัง (3) สคบ. ควรมีมาตรการ และกฎหมายที่ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
(4) สคบ. ควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงชุมชน สังคมชนบท โดยการจัดกิจกรรม การจัดสัมมนา
อบรมให้ความรู้ สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
10. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สคบ. มีความ
เข้มแข็งน้อย เพราะ สคบ. ยังไม่สามารถทาให้ประชาชนในประเทศไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนเองในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร (1) สคบ. ควรท างานเชิ ง รุ ก ปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น
ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศให้มากขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น การบริหารจัดการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ มี ร ะเบี ย บ ลดขั้ น ตอนการท างานให้ ก ระชั บ และรวดเร็ ว มากขึ้ น และควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ประสิทธิภาพด้านภาษา (2) การมีมาตรการเพื่อควบคุมสินค้าให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานสากล มาตรการการ
ป้องกันเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้บริโภค มาตรการการปราบปรามผู้ประกอบการทาผิดอย่างจริงจัง (3) การ
ประชาสัมพันธ์ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ ทันสมัยเป็นสากลมากขึ้น การใช้ภาษาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลาย
ภาษา ครอบคลุมภาษาในอาเซียน รวมทั้งการผลิตสื่อ เผยแพร่ให้มีหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
(1) การประชามั น พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ให้ กั บ
ประชาชนในประเทศก่อน โดยมีการวางแผนการใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (2) การเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึง
ผลการดาเนินการของ สคบ. ช่วยเหลือประชาชนได้จริง มีการจัดการข้อร้องเรี ยนของผู้บริโภคที่ชัดเจน มี
ระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับความปลอดภัย และโยชน์สูงสุด
(3) การใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง การใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (4) สคบ. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของ สคบ. ที่มีมากมาย นอกเหนือจากการรับเรื่องร้องเรียน ทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

