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 บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล  
 
  เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและสังคมเศรษฐกิจ ส่ งผลให้การบริโภคของประชาชน
ขยายตัว ปัจจัยส าคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ด้วยผู้ประกอบการมีการลงทุนผลิตสินค้าและบริการออกมาสนองความต้องการอย่างมากมาย 
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคือ การท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ 
และเสรีภาพของตนเองต่อการบริโภค เพราะการบริโภคเป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตสูงต่ าเพียงใด  
   สิทธิที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมี ๕ ประการ 
  ๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย 
แก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง  และเพียงพอ 
ที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
  ๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือ 
รับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 
  ๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ
บริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 
  ๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดย 
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
  ๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
และชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ดังกล่าว 
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่ส าคัญประการหนึ่ง  
คือ การเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ของตนในเบื้องต้น มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสนับสนุนหรือท าการศึกษาและ
ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส ารวจการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ระดับ 
ความสนใจข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังต่อ 
การคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับความศรัทธาต่อผู้น าชุมชน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคของประชาชน และทัศนคติของผู้บริโภค
ต่อผู้ประกอบการ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันปัญหาและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พร้อมทั้งข้อมูลปัญหาของผู้บริโภค และน ามาวิเคราะห์ก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
ผู้บริโภคให้เต็มที่ ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แบ่งประเภทการร้องเรียนประเภทหลักจ านวน ๓ ประเภท ได้แก่  
๑) ประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ๒) ประเภทบริการ และ ๓) ประเภท สินค้าอุปโภคและบริโภค 
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการศึกษาส ารวจในเรื่องดังกล่าว  
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือจะได้น าผลจากการส ารวจมาใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงาน และจัดท าแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงานต่อไป  



๒ 
 

 

 

ดังนั้น การศึกษาเชิงส ารวจเรื่องปัญหาสังคมบริโภคนิยม และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการส ารวจเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามปัจจัยที่ก าหนด 
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้วางแผนในการพัฒนา 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสมกับลักษณะของประชาชนในแต่ละภูมิภาคต่อไป 
  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ 
 
  ส าหรับการส ารวจเรื่องความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ 
ของการส ารวจดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
๒. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค

จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งในเชิงเนื้อหากฎหมายและ 
ในเชิงการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔. เพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และแนวทางในการจัดการปัญหาเพื่อก าหนดนโยบาย 
และวางแผนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
๑.๓ ผลและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ได้ท าการส ารวจเรื่อง ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผล
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

๑.   ท าให้ได้รับทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ทั้งในเชิงกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

๒.   ท าให้ ได้ รับทราบถึงระดับการรับรู้ข้อมูลข่ าวสารของประชาชนจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓.   ท าให้ได้รับทราบถึงระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

 

๑.๔ ขอบเขตในกำรด ำเนินงำนส ำรวจและประชำกรเป้ำหมำย 
 
  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ศึกษาจากกลุ่มประชากรทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครกับอีก ๙ เขต ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร  
เขตท่ี ๑ ได้แก่ สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
เขตท่ี ๒ ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด    
เขตท่ี ๓ ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์    
เขตท่ี ๔ ได้แก่ สุราษฎ์ธานี ตรัง ระนอง กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต พัทลุง นครศรีธรรมราช  
เขตท่ี ๕ ได้แก่ ยะลา สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส  
เขตท่ี ๖ ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ   
เขตท่ี ๗ ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ เชียงราย พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน  
เขตท่ี ๘ ได้แก่  พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก 
เขตท่ี ๙ ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม  
  ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด 
  เขตละ ๔๕๐ คน เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ คน และใช้กลุ่มตัวอย่าง ๕ กลุ่มอาชีพ 
  ประกอบด้วย 

๑. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
๒. พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
๓. ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
๔. เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน 
๕. นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. (โครงการความร่วมมือกับ สคบ.) 

  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา
ในการศึกษาท้ังสิ้น ๙ เดือน  
 
๑.๕ นิยำมศัพท์ 
 
  ภูมิล ำเนำ หมำยถึง ท้องถิ่นที่ประชำชนมีสถำนที่พักอำศัยอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น   
๕ ภูมภิำค  คือ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต ้
  อำชีพ หมำยถึง อำชีพหลักของประชำชนที่ประกอบอำชีพอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น   
๕ อำชีพ คือ 1. ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 2. พนักงำนบริษัท/ลูกจ้ำง 3. ผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อำชีพอิสระ 4. เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงำน/แม่บ้ำน 5. นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. 
  ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หมำยถึง ประชำชนที่ประกอบอำชีพโดย
รับเงินเดือนจำกรัฐบำล รับเงินเดือนจำกรฐัวิสำหกิจ รวมทั้งข้ำรำชกำรและพนักงำนที่รับบ ำนำญ 
  พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง หมายถึง ประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยรับเงินเดือนจากเอกชน  
เช่น ห้างร้าน บริษัท และตามโรงงาน 
   ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ หมายถึง ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ให้บริการโดย
กิจการเป็นของตนเอง 



๔ 
 

 

 

   เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/แม่บ้าน หมายถึง ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรวม 
การท าไร่ ท านา เลี้ยงสัตว์ ท าสวนและประชาชนที่ท าหน้าที่ดูแลครอบครัวของตน มีอ านาจการซื้อเครื่องอุปโภค 
และบริโภคเข้าครอบครัว 
  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามโครงการความร่วมมือ 
กับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  อายุ หมายถึง อายุของประชาชนที่นับตามปฏิทินจนถึงปัจจุบัน 
  ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการ
จากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
   การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ภาระหน้าทีใ่นรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
  การติดตามข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ความสนใจ 
ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ ที่มีการเผยแพร่จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
  ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อสิทธิผู้บริโภค หมำยถึง ควำมสำมำรถของประชำชนที่รับทรำบและ
เข้ำใจถึงสำระส ำคัญเกี่ยวกับสิทธิของตน ที่รัฐคุ้มครองในฐำนะเป็นผู้บริโภคตำมกฎหมำยให้ได้รับ 
ควำมปลอดภัยและเป็นธรรม เมื่อบริโภคสินค้ำและบริกำรประกอบด้วย ๕ ประกำร คือ ๑. สิทธิที่จะได้รับ
ข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระ 
ในกำรเลือกหำสินค้ำและบริกำร  3. สิทธิที่จะได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร  
4. สิทธิที่จะได้รับควำมเป็นธรรมในกำรท ำสัญญำ 5. สิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำและชดเชยควำมเสียหำย 
  ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ผู้บริโภค หมายถึง ความสามารถของประชาชนที่รับทราบและ
เข้าใจถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของตน ที่รัฐคุ้มครองในฐานะเป็นผู้บริโภคตามกฎหมาย ให้ได้รับ 
ความปลอดภัยและเป็นธรรมเมื่อบริโภคสินค้าและบริการ 
  ความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ความต้องการของ
ประชาชนที่คาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชน 
เกิดความเป็นธรรมในการบริโภคและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ  
  พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริโภค เมื่อมีพฤติกรรม 
การบริโภคเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อตนเอง 
  การตระหนักรู้ ในปัญหาของผู้บริ โภค คือ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในปัญหา 
ของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และมีความเชื่อมั่นในจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีสติเข้าใจปัญหาตนเอง  
และพร้อมที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง 
 
 
 

 
 



๕ 
 

 

 

บทท่ี ๒ 
แนวควำมคิด ทฤษฎ ี

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค  มีเป้าหมายเพ่ือส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของ การรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม 
ในการใช้สิทธิเพ่ือการคุ้มครองการบริโภค เพ่ือเป็นหลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
ให้มีความถูกต้องทางวิชาการ ส าหรับเนื้อหาแนวคิดทฤษฎี มีดังนี้  
  ๒.๑  กฎหมายและพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๒.๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๒.๑.๒  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๒.๑.๓  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๒.๑.๔  แนวคิดเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายผู้บริโภค 
  ๒.๒  แนวความคิดทฤษฎีในการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ๒.๒.๑  แนวความคิดด้านกฎหมาย 
   ๒.๒.๒  แนวความคิดด้านสังคม 
   ๒.๒.๓  บทบาทภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒.๓  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
   ๒.๓.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
   ๒.๓.๒  แนวคิดทฤษฎีความคาดหวังในความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ๒.๓.๓  แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ในคุณภาพบริการ 
 
๒.๑  กฎหมำยและพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  ๒.๑.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน โดยได้ก าหนดสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือรองรับ
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวคิดหลักการ เพ่ือ 
  ๑. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ โดยก าหนด
ข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา  
สังคมประชาธิปไตย 
  ๒. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอค าปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสาร  
อ่ืนใดของราชการ สิทธิในการขอส าเนา หรือส าเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูลส่ว นบุคคล   
สิทธิในการด าเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุทธรณ์ 
  ๓. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการ
ที่ว่า “เปิดเผยเป็น หลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายก าหนดว่า  
ไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น  
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดวิธีในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ๔ วิธี ดังนี้   



๖ 
 

 

 

  ๑. เปิดเผยการน าข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายก าหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยโดยใช้วิธีนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอ านาจหน้าที่ส าคัญและ
วิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับการ ค าสั่ง  
หรือหนังสือเวียน ทีจ่ัดให้มีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  ๒. เปิดเผยโดยการตั้งแสดงไว้ในสถานที่ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผล 
โดยตรงต่อเอกชน  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของปีที่ก าลังด าเนินการ คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับ  
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ 
วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า
บริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๓. เปิดเผยตามที่ประชาชนมีค าขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดย
วิธีนี ้เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่นอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าวข้างต้น 
  ๔. การเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเปิดเผยโดยวิธีนี้
คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเป็นการทั่วไป 
 
 ๒.๑.2 พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  การน าเสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จะน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความกระชับในเนื้อหา สามารถ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความตามเป้าหมายของการส ารวจ ที่ก าหนดมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
สำระส ำคัญ ๑ : ควำมเข้ำใจ กำรรับรู้ในกฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แบ่งตำมรำยมำตรำ  
  
  มำตรำ ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "ซื้อ" หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน 
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
  "ขาย" หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย 
  "สินค้า" หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพ่ือขาย 
  "บริการ" หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือ 
ให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่รวมถึง 
การจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
  "ผลิต" หมายความว่า ท า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง 
การเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ 



๗ 
 

 

 

  “ผู้บริโภค”๑ หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับ 
การเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
  "ผู้ประกอบธุรกิจ" หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
เพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย 
  "ข้อความ" หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมาย หรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 
  "โฆษณา" หมายความถึงกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
  "สื่อโฆษณา" หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น  หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 
  "ฉลาก" หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้าหรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับ  
สินค้าป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 
  “สัญญา”๒ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้รับบริการ 
  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มำตรำ ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า  
หรือบริการ 
 (๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
 (๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
  (๓ ทวิ)๓ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 (๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ 
  มำตรำ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือน าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ  
ท าการทดสอบโดยไม่ต้องช าระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๒) ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอ่ืนที่ไม่เป็น  
ไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
๑ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ผู้บริโภค” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สัญญา” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๘ 
 

 

 

 (๓)  เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้าหรือบริการ  
รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควร  
สงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๑   
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  มาตรา ๙๔ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค” 
ประกอบด้วยนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
  มำตรำ ๑๐ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่อง 
มาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
 (๑/๑)๕ ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
ตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑/๒)๖ ส่งเสริม พัฒนำ และสนับสนุนงำนคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
 (๒)๗  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภคตำมมำตรำ ๓๖ 
มาตรา ๓๗ หรือ มำตรำ 38 แล้วแต่กรณี 
 (๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 
 (๔)  ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ 
ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 (๕)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ 
 (๖)  สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
 (๗)  ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือ 
มีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ 
 
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔ 
๕ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๙ 
 

 

 

 (๘)๘ รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐ 
 (๙)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค  
และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 (๑๐)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
  มำตรำ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
 (๒)  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
 (๓)๙  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  

  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน 
  กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสองและ 
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ 
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
สำระส ำคัญท่ี ๒ : เกี่ยวข้องกับข้อบังคับกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แบ่งตำมรำยมำตรำ ดังนี้   
 

หมวด ๒  
กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  มำตรำ ๒๑๑๐ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่ 
  (๑) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่  
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น และมิได้ออกค าสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกค าสั่งตามความในหมวดนี้ได้ 
  (๒)  ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจ าเป็นเร่ งด่ วนอันมิอาจปล่อยให้ เนิ่ นช้าต่อไปได้ 
ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกค าสั่งตามความ 
ในหมวดนี้ได ้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบก าหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑) 
 ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
ออกค าสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจ 
 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๐ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๐ 
 

 

 

ออกค าสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว 
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ใช้อ านาจ  
ตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ 
  การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่ ๑  
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนกำรโฆษณำ 

  มำตรำ ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ 
ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้  ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความ 
ที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา 
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 
  ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 
  (๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
  (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  
ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือ  
เกินความจริงหรือไม่ก็ตาม 
  (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
  (๔) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
  (๕) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาท่ีบุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้ 
โดยแน่แท ้ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑) 
  มำตรำ ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย  
หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มำตรำ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้  
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วย  
การโฆษณาจะก าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันส าหรับการโฆษณาท่ีใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้ 
  (๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับสินค้านั้น  
  (๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น 
  ความใน (๒) และ (๓) ให้น ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย 
  มำตรำ ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใด ผู้บริโภค
จ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดได้ 



๑๑ 
 

 

 

  มำตรำ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณา 
โดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพ่ือการโฆษณา 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยค าชี้แจงก ากับ
ให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
  มำตรำ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
  (๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
  (๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
  (๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด 
  ในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้กระท าการโฆษณา 
  มำตรำ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้
ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ 
  ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระท าการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยกา รโฆษณา 
มีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๒๗ ได ้และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ 
  มำตรำ ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาพิจารณา 
ให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็น
และแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้ง
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
  การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ ง ไม่ถือว่าเป็น 
การตัดอ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 
  การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง  
มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญา 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

ส่วนที่ ๒    
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนฉลำก 

  มำตรำ ๓๐๑๑ ให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่ง
หรอืน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศ  
ในราชกจิจานุเบกษา 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน 
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่งการก าหนดฉลากของ
สินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่สินค้า
ดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้น   
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มำตรำ ๓๑๑๒ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับสินค้า 
  (๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้น าเข้าเพ่ือขาย แล้วแต่กรณี 
 (ข)  สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจน าเข้า แล้วแต่กรณี 
 (ค)  ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าน าเข้า
  ให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 
  (๓) ต้องระบุข้อความอันจ าเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน า ค าเตือน วัน เดือน  
ปีที่หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้จัดท าฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 
ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มำตรำ ๓๒  การก าหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
  มำตรำ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑  
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือด าเนินการแก้ไขฉลาก 
นั้นให้ถูกต้อง  
  มำตรำ ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป 
ตามมาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้น
ก่อนได ้ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
๑๑ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๒ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๓ 
 

 

 

  มำตรำ ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า 
ที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้าดังกล่าว 
ต้องจัดท าและเก็บรักษาบัญชีเอกสาร และหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได ้
  วิธีจัดท าและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  

ส่วนที่ ๒ ทวิ   
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนสัญญำ๑๓ 

  มำตรำ ๓๕ ทวิ๑๔ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจ  
ที่ควบคุมสัญญาได้ 
  ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภค จะต้อง 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น  จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ  
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 (๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดและ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญา  
ตามแบบท่ีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดก็ได้ 
  การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
โดยพระราชกฤษฎีกา 
  มำตรำ ๓๕ ตรี๑๕ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วย  
ตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี 
  มำตรำ  ๓๕ จั ตวำ ๑ ๖  เ มื่ อคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสัญญา ก าหนดให้ สัญญาของ 
การประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น 
  มำตรำ ๓๕ เบญจ๑๗ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจ 
ขายสินคา้หรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้ 
  ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
๑๓ หมวดที่ ๒ การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ  
    ถึงมาตรา ๓๕ นว  เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๕ มาตรา ๓๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๓๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๓๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๔ 
 

 

 

  (๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้น 
จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 
  (๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด 
  การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
โดยพระราชกฤษฎีกา 
  มำตรำ ๓๕ ฉ๑๘ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้หลักฐานการรับเงินของ 
การประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใด  
โดยมเีงื่อนไขในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้วให้น ามาตรา ๓๕ ตรี 
และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม 
  มำตรำ ๓๕ สัตต๑๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้ค ามั่นว่า 
จะท าสัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ 
หรือผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 
   ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งท าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
  มำตรำ ๓๕ อัฏฐ๒๐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญา 
และแบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง 
ตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติส าหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 
  มำตรำ ๓๕ นว๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน 
ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการ  
ว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๓  
กำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยประกำรอื่น 

  มำตรำ ๓๖๒๒ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ 
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด าเนิน 
การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการจะจัดให้มี 
การทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการ
อาจออกค าสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น 
  ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้ านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
และไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอ่ืน  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  
๑๘ มาตรา ๓๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๓๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๓๕ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๑ มาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๒ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๕ 
 

 

 

  (๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น 
  (๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าท่ียังไม่ได้จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืนสินค้า
จากผู้บริโภค 
  (๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
หรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
  (๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืน 
ออกนอกราชอาณาจักร 
  (๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าลายสินค้านั้น 
  (๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้านั้น 
ให้ผู้บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคสอง 
  เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้า 
ทีอ่าจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป  
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ค าสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มำตรำ ๓๗๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) 
แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทน 
ผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
  มำตรำ ๓๘๒๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ 
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด าเนิน  
การทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มี  
การทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการ
อาจออกค าสั่งห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น 
  ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการบริการ
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการด าเนินการตาม (๒) หรือ (๓) 
  (๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตราย  
แก่ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค 
  (๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น 
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ตามวรรคสอง 
   
๒๓ มาตรา ๓๗ ซึ่งยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ 
 คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๔ มาตรา ๓๘ ซึ่งยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ 
 คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 



๑๖ 
 

 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
  เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ค าสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มำตรำ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าด า เนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
ของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินคดีนั้น 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบ  
ของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท า
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ้งให้ศาลทราบ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
  ในการด าเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน  
หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
  มำตรำ ๔๐๒๕ สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้าน 
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการด าเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการรับรองเพ่ือให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและอ านาจฟ้อง
ตามมาตรา ๔๑ ได ้
  สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่ 
วันที่รับการรับรอง 
  การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มำตรำ ๔๑๒๖ ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือ 
มูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
ในคดี เ พ่ือคุ้มครองผู้บริ โภคที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริ โภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดี  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดได้ และให้มีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้  
ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว 
  ในการด าเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ส าหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียกทรัพย์สินหรือ
ค่าเสียหายแทนผู้บริโภค การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน 
จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี 
มาแสดงต่อศาลด้วย  
  
๒๕ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๖ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  



๑๗ 
 

 

 

  ๒.๑.3  แนวคิดเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยผู้บริโภค 
  การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 
และแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์คดีแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่หลายประการ 
ตัวอย่างเช่น 
  มำตรำ ๑๐ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
  ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องท าตามแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้สัญญาดังกล่าวยังมิได้ท าให้ถูกต้องตามแบบนั้น แต่หากผู้บริโภค 
ได้วางมัดจ า หรือช าระหนี้บางส่วนแล้ว ให้ผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญา 
ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายก าหนดหรือช าระหนี้เป็นการตอบแทนได้ 
  ในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้น ามาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องคดีผู้บริโภคและการพิสูจน์ถึงนิติกรรมหรือสัญญา 
ที่ท าขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 
  มำตรำ ๑๒ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระท า 
ด้วยความสุจริตโดยค านึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 
  มำตรำ ๑๔ ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค
หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ได้บอกเลิกการเจรจา 
  มำตรำ ๔๒ ถ้าการกระท าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท าได้โดยเจตนา 
เอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ไม่น าพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะ 
ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจาก
จ านวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น  
ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ  
การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิด 
ความเสียหายด้วย 
  การก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจก าหนดได้ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดมีจ านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด 
  มำตรำ ๕๑  คดีที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค 
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่ พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือใน ปัญหาข้อกฎหมายภายใน 
ก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์  
ภาคแผนกคดีผู้บริโภค 
  การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่ความยื่นฎีกาไปพร้อมกับค าร้องนั้นด้วย โดยยื่นต่อ 
ศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้น แล้วให้ศาลชั้นต้นรับส่งค าร้องพร้อมฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา  
เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 



๑๘ 
 

 

 

  บทบัญญัติทั้ งห้ามาตราดังกล่าวข้างต้นจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากกฎหมายที่ ใช้ 
กันอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน อายุความ การก าหนด 
ค่าเสียหายและการอุทธรณ์คดีในชั้นฎีกา สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่และย่อมจะเป็นที่จับตามองว่ากฎหมายเหล่านี้
จะถูกบังคับใช้ไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น มาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 
คืออะไร การเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายและการบอกเลิกการเจรจามีรูปแบบอย่างไร ดุลพินิจในการก าหนด
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษจะเป็นเช่นใด และศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจการอนุญาตให้ฎีกาอย่างไร เมื่อใดที่เรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคู่ความคดีย่อมจะก าหนดท่าทีของตนหรือ 
ทิศทางในการด าเนินคดีได้อย่างถูกต้อง (ไชยยศ วรนันท์ศิริ) 
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๒.๒  แนวควำมคิด ทฤษฎีในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒.๒.๑ แนวควำมคิดด้ำนกฎหมำย  
  ทฤษฎีทางกฎหมายที่น ามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคมีดังนี้ (สุษม ศุภนิตย์, ๒๕๔๖)  
  ๑) การไม่ให้ความส าคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา (Freedom of Will) หรือเสรีภาพ 
ในการท าสัญญาด้วยเหตุที่แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว เหมาะสมในสภาพสังคมที่เท่าเทียมกันในอ านาจต่อรอง  
และมีระบบการค้าที่แข่งขันกันค่อนข้างสมบูรณ์ ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (Privity of Contract)  
ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการมีเสรีภาพในการท าสัญญานั้น ก็เหมาะสมกับคู่กรณีที่คู่สัญญามีความสามารถ 
ในการต่อรองเท่า ๆ กัน แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น โดยเหตุที่ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องบริโภคสินค้าหรือ
บริการโดยอาศัยความสัมพันธ์ในทางสัญญาเสมอไป เนื่องจากการบริโภคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษย์  
ซึ่งมิได้อยู่กับเงื่อนไขในสถานะทางสังคม (Status Quo) ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือข้อตกลง
ในทางนิติกรรมสัญญา เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีความรับผิดชอบในความเสียหายที่ต้องอาศัย 
ความผูกพันทางสัญญาที่กฎหมายรับรองจึงเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มิใช่คู่กรณี 
ในสัญญาทฤษฎีในกฎหมายที่ก่อตั้งสิทธิในการได้รับการเยียวยาชดใช้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบริโภค
จึงไม่ค านึงถึงหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity Rule) แต่อย่างใด 
  ๒) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด ซึ่งใช้บทสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) 
หลักความรับผิดในทางละเมิดนั้น มีทฤษฎีความรับผิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่ ๒ หลัก คือความรับผิดชอบ  
กล่าวคือผู้กระท าละเมิด จงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายและหลักความรับผิดชอบ 
โดยกฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด แม้มิได้มีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อบางกรณีเป็นการสันนิษฐานเด็ดขาด
ไม่มีข้อยกเว้นในการน าสืบหักล้าง (Absolute Liability) บางกรณีก็ยกเว้นให้มีการสืบหักล้างบทสันนิษฐาน  
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ได ้
  หลักความรับผิดชอบแบบที่สองนี้เรียกโดยทั่วไปว่าความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)  
หลักความรับผิดเด็ดขาดได้รับการยอมรับมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความสลับซับซ้อนในการผลิต ผู้ ใช้ ได้รับความเสียหายไม่อาจพิสูจน์ถึ งเหตุแห่งความเสีย หาย  
ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ใด เหตุผลของการน าเอาทฤษฎีความรับผิดชอบเด็ดขาดในทางละเมิดมาปรับใช้
กับคดีที่ฟ้องให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค ก็เพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคนั้น
เป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ได้ว่า เกิดขึ้นจากการรับผิดชอบขอ งฝ่ายใดยิ่ งกระบวนการในการบริ โภค  
อันประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่กว้าง  ยากแก่การพิสูจน์ว่า 
ความบกพร่องเกิดข้ึน ในช่วงใด ขณะใด 
  ในกรณีที่การผลิตมีเทคนิคที่สลับซับซ้อนการพิสูจน์ความบกพร่องในการผลิตยังไม่อยู่ในวิสัย  
ที่ผู้บริโภค จะพิสูจน์ได้ง่าย ว่าผู้ผลิตสินค้ากระท าโดยประมาทเลินเล่ อ เป็นเหตุให้มีความช ารุดบกพร่อง 
ในผลิตภัณฑ์ การก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ต้องรับผิดชอบโดยปราศจากการกระท าโดยจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่อจึงเป็นการเหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ผลิตหรือผู้ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดนี้  
อาจพิสูจน์เพ่ือพ้นความรับผิดได้ เช่น ผู้บริโภคใช้สินค้าโดยไม่ถูกวิธีในกรณีที่มีค าอธิบายวิธีใช้หรือค าเตือนแล้ว  
หรือความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคเอง หรือความช ารุดบกพร่องไม่ได้อยู่ในขณะ 
ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น หากแต่เกิดความช ารุดบกพร่องขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลอ่ืน  
ซึ่งผู้ผลิตจ าต้องรับผิดชอบด้วยไม่ 
  ๒.๒.๒  แนวควำมคิดด้ำนสังคม  
  ในสมัยที่การค้าและเศรษฐกิจของโลกอยู่ในลักษณะจ ากัดในวงแคบ ๆ สภาพของสินค้า 
และบริการ ยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก กระบวนการผลิตยังเป็นแบบเรียบง่าย ตลาดเป็นลักษณะ
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แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน (Barter Trade) ไม่มีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องหาเครื่องมือหรือมาตรการ 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเพราะอิทธิพล แนวคิดในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตั้งอยู่บนความอิสระและ 
เสรีภาพการด ารงชีวิตของคนเท่าเทียมกัน ยังผลให้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) เกิดขึ้นด้วย  
โดยมีสมมุติฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าและบริการเท่ากัน  
แต่เมื่อโลกเจริญมากขึ้น ท าให้ระบบเศรษฐกิจการค้าขายและบริการต่าง ๆ มีกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
เกินกว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปจะตามได้ทัน ท าให้ประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาถึงความเป็นธรรมในสังคมและ 
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนโดยทั่วไป สิทธิของผู้บริโภคจึงควรได้รับการคุ้มครอง (สุษม ศุภนิตย์, ๒๕๔๖, 
หน้า ๓-๑๐) 
  ๒.๒.๓ บทบำทภำครัฐในกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
  การศึกษาแนวคิดบทบาทภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  
เกี่ยวกับนโยบายจากนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผน/นโยบายของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน ดังนี้  
  -  นโยบายแห่งรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ คือหลักการแห่งนโยบายซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติ 
จัดท าทั้งหมด จะไม่ค านึงถึงว่าพรรคการเมืองใดที่เป็นฝ่ายข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะมีนโยบายอย่างใด   
และจัดตั้งรัฐบาลอย่างใด แนวนโยบายแห่งรัฐได้วางนโยบายไว้เป็นกลาง ๆ ส าหรับรัฐบาลทุกรัฐบาล  
และสภาผู้แทนราษฎรทุกสาขา (สมยศ เชื้อไทย, ๒๕๓๕, หน้า ๑๒๐) 
  แนวนโยบายแห่งรัฐจะก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่มีความจ าเป็นที่ รั ฐพึ งต้องกระท าเ พ่ือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชาติ  และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งโดย
บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคและองค์การอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเป็นครั้งแรกในมาตร ๕๗ ดังนี้ 
  “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็น 
ในการตรากฎหมาย กฎและข้อบังคับและให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค” 
  - นโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาและในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายและนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลได้แถลงนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น 
  นโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ ประกอบด้วย 
๑. น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น  
๒. น าประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ ๓. น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดนโยบายเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ 
ในปีแรกและระยะการบริหารราชการ ๔ ปี โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในข้อที่ ๘  
  ข้อ ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ให้ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
ที่ด าเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ   
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ตำรำงกำรสรุปแนวคิดบทบำทภำครัฐในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
แนวควำมคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบำย 
นโยบายแห่งรัฐ - สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง 

- สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี อาศัยกลไก 
  การตลาดให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
- ให้มีองค์การอิสระ มีตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็น 
  ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

นโยบายของรัฐบาล - ส่งเสริมบทบาทองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
- สร้างความเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
- ส่งเสริมให้เอกชนรวมตัวกันจัดตั้งองค์การคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

- การส่งเสริมและเสริมสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคให้เข้มแข็ง   
- ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือรักษา    
 ผลประโยชน์ของทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
- สนับสนุนบทบาทองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด าเนินกิจกรรม
 ได้อย่างแท้จริง 

แผน/นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใส 
- สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและ  
 เอกชน 
- พัฒนากฎหมายและนโยบายให้ทันต่อเหตุการณ์ 

แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อประชำชน 
การบริการสาธารณะ - สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน ความมีประสิทธิภาพ  

 ความเสมอภาค ความโปร่งใส 
- ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สะดวก รวดเร็ว  
 ประหยัด 

ประชาธิปไตย - สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
- เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกันเพ่ือให้เห็นพ้องต้องกัน 
- ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย - การใช้อ านาจของภาครัฐต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
- ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
 นโยบายของรัฐ ฯลฯ 

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม - ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องมีความโปร่งใส 
 มีความเอ้ืออาทร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน การดูแลผู้ด้อยโอกาส   
 และคนยากจน 
- กระบวนการบริหารจัดการต้องยึดมั่นในคุณงามความดี  
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย 
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๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
  ๒.๓.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งถือเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ โดยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์นั้นมีแนวคิดที่ส าคัญ ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาโครงสร้าง
ของพฤติกรรมบุคคลที่ปฏิบัติตอบต่อสิ่งกระตุ้น และกลุ่มที่สองเป็นนักทฤษฎีว่าด้วยความเข้าใจ (Cognitivist) 
ที่มุ่งเน้นกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมและผลของพฤติกรรมที่ปรากฏ ซึ่งถือว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นพฤติกรรมของการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
  การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภค จะมีพ้ืนฐานมาจากการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
ที่แสดงออกในการซื้อสินค้า ซึ่งการซื้อสินค้าดังกล่าวมี ๒ ลักษณะ คือ การซื้อที่สามารถอธิบายได้ถึงเหตุผล 
ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร และการซื้อที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น ทฤษฎีในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  
จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล (Substantive Theories)  
และกลุ่มทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ (Non Substantive Theories) 
  ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล มีมุมมองว่าด้วยวิธีการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในกระบวนซื้อจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอหรือมีความสามารถในการได้มา ซึ่งความรู้ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ  
จากความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเหล่านี้ ผู้บริโภคสามารถน าไปใช้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้อย่าง
รอบคอบ อันน าไปสู่การตัดสินใจซื้อที่มีเหตุผลในที่สุดทฤษฎีที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล
ประกอบด้วยทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
  ๑. ทฤษฎีว่าด้วยการเป็นคนประหยัด (Economic Man) ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้บริโภคมีความรู้
เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี การใช้ความพยายามหรือต้นทุนใด ๆ ส่วนบุคคลเพ่ือการบริโภคอยู่ในระดับต่ า  
และมีมุมมองว่าความต้องการของผู้บริโภคแน่นอนและเป็นจริง (Realistic) กล่าวคือ เมื่อเกิดความต้องการ
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อสินค้าชนิดใด และสถานที่ซื้อแห่งใด ซึ่งผลลัพธ์
คือท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
  ๒. ทฤษฎีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ (Problem Solving or Decision Making) 
ทฤษฎีนี้มองว่าผู้บริโภคไม่ได้มีข้อมูลหรือว่ามีความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางเลือกที่ต้องตัดสินใจในการซื้อสินค้า  
เมื่อต้องตัดสินใจจึงต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งต้องใช้ความพยายามและเกิดการเสียเวลา บางครั้งความต้องการ
ของผู้บริโภคก็ไม่แน่นอน การซื้อมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านจิตใจ 
จึงต้องมีความระมัดระวังในการตัดสินใจภายใต้ความรู้และข้อมูลที่หามาได้ เพราะการตัดสินใจอาจจะมีโอกาส
ผิดพลาด 
  ๓. ทฤษฎีว่าด้วยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) ทฤษฎีนี้มองว่าความพยายาม
จะแก้ไขปัญหาการซื้อด้วยกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เผชิญกับความไม่แน่นอนของผลลัพธ์  
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการซื้อ ว่าจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ หรือผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่ต้องได้รับ 
เมื่อตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีนี้คือ การปฏิบัติตอบหรือการแสดงออกต่อการตัดสินใจซื้อ 
ภายใต้ความเสี่ยงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจจึงผ่านการใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว  
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทฤษฎีนี้จึงให้ความส าคัญกับการซื้อที่ขึ้นอยู่กับคุณค่าหรือ 
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า (Value of Brand) และชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้า 
  ๔. ทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้ (Learning) ทฤษฎีนี้มองว่าผู้บริโภคจะเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อ 
ที่ได้มาจากประสบการณ์และจะค่อย ๆ กลายเป็นกระบวนการซื้ออย่างง่าย พัฒนาไปสู่การซื้อที่มีรูปแบบ 
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ที่เป็นนิสัย (Habitual Purchase Pattern) ตามล าดับ ดังนั้น การับรู้และแรงจูงใจที่แตกต่างกันของผู้บริโภค
แต่ละรายจึงมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเหล่านั้น  
  ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ ทฤษฎีนี้จะเน้นว่าผู้บริโภคขาดข้อมูลที่จะช่วย 
ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะไม่ชอบที่จะต้องเสียเวลาหรือยุ่งยากในการประเมินผลและเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ก่อนท าการตัดสินใจ และทฤษฎีนี้ถือว่าความแตกต่างระหว่างสินค้าและตราสินค้าส่วนใหญ่
เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และสิ่งส าคัญคือการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความไม่เป็นจริงโดยทฤษฎี 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ประกอบด้วยทฤษฎีต่อไปนี้  
  ๑. ทฤษฎีว่าด้วยจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic) ทฤษฎีนี้มองว่าพฤติกรรมเกิดมาจาก 
จิตใต้ส านึกของบุคคลการซื้อเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนเกิดจากแรงจูงใจที่ผู้บริโภคเองมักจะไม่ค่อยจะรู้ตัว เหตุผล 
ที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อมาจากจิตส่วนลึกของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งยากที่จะคาดคะเนหรืออธิบาย 
ในเชิงความคิดเห็นของบุคคล (Subjective Manner) ดังนั้นทฤษฎีจึงมุ่งเน้นการศึกษาหรือค้นพบพฤติกรรม 
ที่ซ่อนเร้น หรือแอบแฝงของบุคคลที่มีผลต่อการซื้อสินค้า 
  ๒. ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าทางสังคม (Social Action) อธิบายถึงการซื้อของบุคคล 
ที่มาจากอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือความปรารถนาที่จะเข้า
เป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจมีผลให้บุคคลมีการใช้สินค้าตามที่บุคคล อ่ืนในกลุ่มใช้กันหรือก าหนดขึ้น  
สินค้าบางชนิดจึงสะท้อนถึงสัญลักษณ์ที่แสดงสถานภาพของบุคคล (Status) วิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม หรือมักเรียกพฤติกรรมลักษณะนี้ว่าพฤติกรรมการเลียนแบบสังคม 
  ๓. ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อน ( Impulse Actions) การตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในลักษณะฉับพลันหรือไม่ได้ตั้งใจมาก่อน คือปราศจากการไตร่ตรอง การหาข้อมูล รวมถึง 
การวางแผนล่วงหน้าจึงถือว่าผู้บริโภคอาจตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผล เพราะไม่ได้มีการหาข้อมูลและพิจารณา
ทางเลือกอ่ืน ๆ เพื่อการเปรียบเทียบและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจ 
  ๔. ทฤษฎีว่าด้วยการสุ่มเลือกหรือความน่าจะเป็น (Random Choice Probabilistic) มองว่า
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในบางกรณี มีลักษณะการซื้อที่ขาดการเอาใจใส่ และไม่ได้ชี้ให้เห็นถึง  
ข้อแตกต่างระหว่างตราสินค้า สามารถอธิบายว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจแบบการสุ่มเลือก คือ ขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่จะเลือกซื้อสินค้าชนิดใด โดยทั่วไปทฤษฎีนี้นิยมศึกษาถึงการคาดคะเน 
พฤติกรรมการเปลี่ยนสินค้า (Brand Switching Behavior) ของผู้บริโภคว่าเป็นไปลักษณะใด 
  เมื่ออาศัยพ้ืนฐานจากกลุ่มทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่มี เหตุผล และกลุ่มทฤษฎีว่าด้วย
พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ดังกล่าว สามารถจะท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งพฤติกรรม
หรือการกระท าของบุคคลสามารถจ าแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)
และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) (Sundel and Sundel, ๒๐๐๔) โดยพฤติกรรมภายนอก 
เป็นการกระท าที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกต เห็นและวัดได้  ซึ่ ง ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอกตัวผู้บริโภค เช่น ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิงต่าง ๆ ขณะที่พฤติกรรมภายใน 
เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ถูกก าหนดมาจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้  
ความต้องการ และแรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเ กี่ยวข้องและ 
เป็นส่วนหนึ่งในแบบจ าลองกระบวนการบริโภค 
  Blackwell, Miniard, and Engel (๒๐๐๖) น าเสนอว่ากระบวนการการบริโภค ประกอบ ๖ ขั้นตอน 
คือ  
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  - การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นสภาวะที่เกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่ผู้บริโภคปรารถนาให้เป็นกับสภาพที่เป็นอยู่จริง โดยความแตกต่างนี้มีระดับมากพอ 
ทีจ่ะท าให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และเกิดความต้องการที่จะได้สินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ มาเพ่ือแก้ปัญหา 
  - การค้นหาข้อมูลหลังจากตระหนักถึงความต้องการ (Search) ผู้บริโภคจะเริ่มค้นหาข้อมูล 
ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ เช่น ข้อมูลทางเลือกที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า  
สถานที่จ าหน่าย เกณฑ์ที่ควรใช้ในการประเมินทางเลือก โดยการค้นหาข้อมูลนี้อาจเริ่มจากการค้นหาข้อมูล 
จากภายในหรือความทรงจ าของตนเอง 
  -  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคประเมินทางเลือก
ที่มีอยู่ เพ่ือตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การประเมินนี้กระท าโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ 
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป 
  -  การซื้อ (Purchase) ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ โดยจะพิจารณาถึง
สถานที่ที่จะซื้อและวิธีการซื้อ เช่น ซื้อจากห้างสรรพสินค้า ซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซื้อโดยช าระด้วยบัตรเครดิต 
หรือซื้อโดยการผ่อนช าระ เป็นต้น 
  -  การบริโภค (Consumption) เป็นขั้นตอนการใช้สินค้าหรือบริการที่ได้มา โดยอาจเกิดขึ้น
ทันทหีลังจากการซื้อ หรือเกิดในระยะต่อมาก็ได้ ลักษณะการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคแต่ละคนอาจจะแตกต่าง
กันไปและสามารถส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินค้า 
  -  การประเมินหลังการบริ โภค (Post-Consumption Evaluation)  หลังการบริ โภค  
ผู้บริโภคอาจเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น การซื้อซ้ า ความภักดี
ต่อตราสินค้า การแนะน าให้ผู้อ่ืนใช้ การร้องเรียนจากความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ 
  พ้ืนฐานความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ความภักดีของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค คือการรับรู้ ความพึงพอใจ  
และความไว้วางใจ ส่วนปัจจัยภายนอกหรืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมและสังคม คือความคาดหวังต่อ 
การจัดกิจกรรม CSR และต้นทุนการเปลี่ยนบริการ ซึ่งหลังจากมีการวัดแต่ละตัวแปรหรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านั้น และน าไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อสินค้าบริการ รวมถึงผู้ให้บริการ 
อันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ และกิจการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว 
  ๒.๓.๒ แนวคิดทฤษฎีควำมคำดหวังในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  เมื่อมีการพิจารณาความหมายโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ ความคาดหวังและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่า 
  - ความคาดหวัง (Expectation) คือ ความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภคทีคาดหมาย 
ว่าจะเกิดขึ้นในการบริโภคหรือรับบริการนั้น ๆ โดยความคาดหวังของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริการได้รับอิทธิพล
มาจาก ๔ แหล่ง คือ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, ๑๙๘๕) 
  - ความต้องการส่วนบุคคล (Personal Needs) ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม
ของผู้บริโภคแต่ละคน ขณะเดียวกันผู้บริโภคอาจจะคาดหวังจากบริการชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไป 
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
  - การสื่อสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth Communication) คือข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับ 
จากผู้ อ่ืนที่เคยได้รับบริการจากผู้ให้บริการมาแล้ว อาจจะเป็นค าแนะน าให้ไปใช้บริการ ค าต าหนิ หรือ 
ค าบอกเล่าเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ  
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  - ประสบการณ์เดิม (Past Experiences) ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริการ 
ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้บริโภคเช่นกัน เพราะประสบการณ์เหล่านั้นท าให้เกิดการเรียนรู้จดจ า  
และท าให้เกิดความคาดหวังต่อบริการในอนาคต 
  - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External Communications to Customers) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์หรือเพ่ือส่งเสริมการขาย ล้วนแต่มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างความคาดหวังของผู้บริโภคเก่ียวกับบริการที่จะได้รับ 
  ขณะที่ Chistopher, Vandermerwe and Lewis (๑๙๙๖) น าเสนอว่า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ จะมีการประเมินผลการซื้อโดยพิจารณาจากสิ่งที่คาดว่าจะได้รับซึ่งพบว่าความคาดหวังของลูกค้า
มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  - ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ จะมีความผันแปรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
และความคาดหวังของลูกค้าต่อผู้ให้บริการแต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะแตกต่างกันด้วย 
  - ความคาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันเช่น เพศหญิงกับ  
เพศชาย กลุ่มวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ และยังแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
  - ความคาดหวังของลูกค้า ที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การรับบริการ ผู้ให้บริการ 
แต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกรณีท่ีลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์ต่อผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมาก่อน 
อาจจะพิจารณาจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ 
จากผู้ให้บริการ และจากผู้ให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อน ลูกค้าจะเปรียบเทียบจากความคาดหวังก่อนการซื้อ 
(Pre-Purchase Expectations) ซึ่งอาจเกิดจากการบอกปากต่อปาก การโฆษณา หรือการน าเสนอของพนักงาน 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการส ารวจนี้สนใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
CSR ของร้านค้า จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการวัดองค์ประกอบของกิจกรรม CSR หรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility Institute : CSR) โดยพบว่า
หน่วยงานต่าง ๆ มีการก าหนดนิยามที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
  สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable  
Development) (CSR : Meet Changing Expectations, ๑๙๙๙) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
คือความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  ในการจะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนครอบครัว 
ของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 
  องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNTAD) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมธุรกิจ คือ การที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้าหมายของสังคม  
  คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจคือ แนวคิดที่บริษัทที่จะบูรณาการงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของประเทศ  
และการปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยสมัครใจ 
  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ   
คือ การที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลัก 
แก่คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคม
ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องท าด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยสามารถวัดผลได้ใน ๓ มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI, ๒๐๐๙) กล่าวว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ภายใต้หลักจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ 
การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมได้ก าหนดการปฏิบัติตามหลัก CSR  
ที่น ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับธุรกิจออกเป็น ๔ ขั้น ดังนี้   
  - ขั้นที่ ๑ Mandatory Level : ข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น 
  - ขั้นที่ ๒ Elementary Level : ประโยชน์ทางธุรกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจ 
ค านึงถึงความสามารถในการอยู่ รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งในขั้นนี้ ธุรกิจควรหมั่นตรวจตรา 
ว่าก าไรที่ได้นั้นต้องมิใช่ก าไรซึ่งเกิดจากเบียดเบียนสังคม 
  - ขั้นที่ ๓ Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)  
หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างก าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจ 
เพ่ือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับ 
การดูแลเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 
  - ขั้นที่ ๔ Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนินธุรกิจ 
ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจโดยไม่ถูกร้องเรียนจากสังคมแต่อย่างใดซึ่งในขั้นนี้ 
การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ และการด าเนิน CSR ในส่วนนี้ 
สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ธุรกิจต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ ๑ เป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยอยู่บนหลักการที่ส าคัญ คือการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR  
จะต้องอยู่บนพื้นฐานความพอประมาณท่ีธุรกิจต้องไม่เดือดร้อน ขณะเดียวกันต้องไม่มีการเบียดเบียนสังคม 
  ดังนั้นเมื่อน าความหมายหรือค านิยามทั้งสองส่วนข้างต้นมาพิจารณาร่วมกัน จึงสรุปได้ว่า
ความคาดหวังของลูกค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมจากองค์กรธุรกิจ (CSR Expectation) คือ ความปรารถนา
หรือความต้องการของลูกค้าที่คาดหมายว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
  ๒.๓.๓ แนวคิดทฤษฎีกำรรับรู้ในคุณภำพบริกำร 
  เมื่อมีการพิจารณาความหมายโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ การรับรู้และคุณภาพบริการ 
พบว่าการรับรู้  (Perception) คือ กระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบ และแปลความหมาย 
ของสิ่งเร้าให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสอดคล้อง (Schiffman and Kanuk, ๒๐๐๗) โดยแต่ละบุคคล 
อาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม เพราะแต่ละบุคคล 
มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ความตอ้งการ ค่านิยม หรือประสบการณ์ กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
เกิดต่อเนื่องจากการเปิดรับสิ่งเร้าและการรู้สึก โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  - การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) หรือการที่ผู้บริโภคมีการเลือกว่าจะรับรู้สิ่งเร้า 
เพียงใดบ้าง เพราะในสถานการณ์ทั่วไป บุคคลจะได้รับสิ่งเร้ามากมาย แต่จะเลือกความสนใจกับสิ่งเร้า 
เพียงไม่กี่อย่าง เช่น การไปซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริโภคจะเห็นสินค้าเป็นจ านวนมากท่ีมีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านสีสัน ขนาดรูปร่าง กลิ่น และเสียงหลากหลายดังกล่าว แต่ก็เลือกรับรู้เฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเอง 
ให้ความสนใจและต้องการซื้อเท่านั้น 
  - การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) คือ การที่ผู้บริโภคมีการจัดสิ่งเร้า 
เป็นกลุ่มและรบัรู้สิ่งเร้าเหล่านั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุ่มสิ่งเร้าให้มีความหมายตามความเข้าใจของตน 
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  - การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการตีความของผู้บริโภคว่าสิ่งเร้าที่สัมผัสนั้น 
คืออะไร หรือมีความหมายอย่างไร โดยการแปลความหมายนั้น มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างข้อเท็จจริง 
ที่ได้รับและอารมณ์ความรู้สึกของผู้แปลความหมาย ในบางครั้งถ้าสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับอาจมีความคลุมเครือ   
ในกรณีเช่นนี้ บุคคลมักจะมีการแปลความหมายในทางที่ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังหรือ 
ความสนใจของตนเอง 
  การรับรู้ของบุคคลโดยทั่วไปจะเก่ียวข้องกับ ๓ ปัจจัย 
  ๑. สิ่งเร้าที่บุคคลจะรับรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มากระตุ้นให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
พฤติกรรมแบ่งออกเป็น 
   ๑) สิ่งเร้ำภำยใน (Internal Stimulus) เป็นสิ่งเร้ำที่อยู่ภำยในร่ำงกำย ได้แก่ ความหิว 
ควำมต้องกำร ความกระหาย ความรู้สึก ความคิด เป็นต้น 
   ๒) สิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกร่างกาย ได้แก่ คน 
พืช สัตว์ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรมในสังคม 
  ๒. อวัยวะสัมผัสความรู้สึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะที่มีประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก 
 และกาย ถ้าในส่วนใดบกพร่องหรือพิการก็ไม่สามารถรับสิ่งต่าง ๆ ได้      
  ๓. ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรู้ที่ส าคัญ คือประสบการณ์เดิม และความเอาใจใส่
ต่อสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตาม ความเอาใจใส่ของบุคคลยังขึ้นอยู่กับความพร้อม 
ของสภาพร่างกายของบุคคลขณะนั้นและขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งเร้าด้วย 
  ดังนั้น การรับรู้เป็นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราสัมผัส เป็นที่รู้จักที่เข้าใจโดย 
ใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระท าที่เคยได้ปรากฏ 
แก่ผู้นั้นมาแล้ว และการที่บุคคลตีความหมายจากการรับรู้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบุคคลรับรู้และตีความหมาย
ให้เป็นอย่างไร เพราะแต่ละคนจะตีความหมายจากการรับรู้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับ 
ของแต่ละคน และการเข้าใจความหมายของสิ่งที่เห็น แล้วเอามาขยายความ 
  ในส่วนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ  
และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ จึงได้เน้นถึงความส าคัญของคุณภาพ 
การบริการที่มอบให้กับลูกค้าและถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรจะต้องศึกษาหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ
การบริการจากลูกค้า โดยความหมายของคุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
  Christopher, Vandermerwe and Lewis (๑๙๙๖) ได้กล่าวถึงคุณภาพบริการว่าเกี่ยวข้อง
กับการประเมินของลูกค้าที่เก่ียวข้องกับบริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) บริการที่เพียงพอ (Adequate 
Service) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) และขอบเขตที่ยอมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึ่งอยู่ระหว่าง 
บริการทีพึ่งประสงค์และบริการที่เพียงพอ กล่าวคือ 
  - บริการที่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่ลูกค้าพึงคาดหวังว่าจะได้รับ หรือปรารถนาที่จะได้รับระดับ
ของความปรารถนา จะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล และความเชื่อถือของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ 
ทีผู่้ให้บริการจะสามารถให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดตามอุดมคติของตน 
แต่ลูกค้าก็จะไม่คาดหวังอย่างไร้เหตุผล เนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจดีว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุด 
ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมีระดับความคาดหวังต่อบริการอีกระดับหนึ่ง  
  - บริการที่เพียงพอ เป็นระดับที่ต่ าที่สุดของการบริการที่ลูกค้าจะยอมรับโดยไม่เกิดความรู้สึก
ไม่พอใจความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากปัจจัยจากความรับรู้ของผู้บริโภคต่อทางเลือกจากการบริการ 
ของผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ และปัจจัยจากสถานการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการในแต่ละครั้ง พบว่าในกรณี 
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ที่ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการหลาย ๆ ทางความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการนั้นก็จะสูง  
ในขณะเดียวกันถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
ให้บริการได้ความคาดหวังของลูกค้าก็จะต่ าลง 
  - บริการที่คาดการณ์ (Predicted  Service) คือระดับของการบริการที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ
จากผู้ให้บริการในขณะที่ลูกค้ากับผู้ให้บริการก าลังเผชิญหน้ากันในบริการใดบริการหนึ่ง บริการที่คาดการณ์ 
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดับบริการที่พึงประสงค์หากลูกค้าคาดการณ์ว่าจะได้รับบริการที่ดี 
ระดับความคาดหวังของการบริการที่ พึงประสงค์ก็จะสูง หากระดับของการคาดการณ์ลดลง ระดับ 
ความคาดหวังต่อการบริการที่พึงประสงค์ก็จะสูง หากระดับของการคาดการณ์ลดลง ระดับของความคาดหวัง
ต่อการบริการที่พึงประสงค์ก็จะน้อยลงด้วย เช่น การเข้าแถวยาว ๆ เพ่ือรอซื้อบัตรชมภาพยนตร์เป็นเวลา ๑๕ 
นาทีในวันหยุด ไม่ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการบริการที่ต่ ากว่าระดับการบริการที่พึงประสงค์ เนื่องจากลูกค้า
คาดหวังไว้ว่าจะต้องมีคนมากในวันหยุด แต่ลูกค้ารู้สึกว่าการเข้าแถวเพ่ือรอซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในวันธรรมดา
เป็นเวลา ๑๐ นาที เป็นการบริการที่ต่ ากว่าระดับบริการที่พึงประสงค์ เนื่องจากลูกค้าคาดการณ์ว่าวันธรรมดา
จะมีคนมาชมภาพยนตร์ไม่มากนัก 
  - ขอบเขตที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นการอธิบายว่าระดับการบริการที่เพียงพอคือ ระดับที่ต่ าสุดของ
การบริการที่ลูกค้ายอมรับได้โดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากต่ ากว่าระดับนี้ ลูกค้าก็จะเกิดความสับสนและ 
ไม่พอใจการบริการ หากระดับของการบริการสูงกว่าระดับบริการที่เพียงพอก็จะท าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและ
พึงพอใจการบริการที่เหนือกว่าระดับบริการที่พึงประสงค์คือ การบริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเอง 
ความคาดหวังทัศนะคติเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเ ป้าหมายที่คาดหวังว่าจะได้รับ  
ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะแปรผันต่างกัน อันเนื่องมาจากชีวิตความเป็นอยู่  
และสถานภาพของแต่ละบุคคล ความคาดหวังเป็นสิ่ งที่อยู่ภายในจิตใจ  หากได้รับการตอบสนอง 
กับสิ่งที่คาดหวังไว้จะเกิดความพึงพอใจและประทับใจในตราสินค้าหรือบริการที่เขาได้รับ 
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บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรส ำรวจ 

๓.๑ ขอบเขตในกำรด ำเนินงำนส ำรวจและประชำกรเป้ำหมำย 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ศึกษาจากกลุ่มประชากรทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและเขตการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคจ านวน ๙ เขต ได้แก่   
กรุงเทพมหานคร 
เขตท่ี ๑ (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) 
เขตท่ี ๒ (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด)  
เขตท่ี ๓ (กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)  
เขตท่ี ๔ (สุราษฎ์ธานี ตรัง ระนอง กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต พัทลุง นครศรธีรรมราช)  
เขตท่ี ๕ (ยะลา สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส)  
เขตท่ี ๖ (มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) 
เขตท่ี ๗ (น่าน เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ เชียงราย พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  
เขตท่ี ๘ (พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก)  
เขตท่ี ๙ (สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ  
 อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด)  
    เขตละ ๔๕๐ คน เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ คน และใช้กลุ่มตัวอย่าง ๕ กลุ่มอาชีพ 
  ประกอบด้วย 
  ๑. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
  ๒. พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
  ๓. ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
  ๔. เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน 
  ๕. นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. (โครงการความร่วมมือกับ สคบ.) 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลาใน
การศึกษา ทั้งสิ้น ๙ เดือน พ้ืนที่ในการรวบรวมข้อมูลคือทั่วประเทศไทยโดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและเขต 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคจ านวน ๙ เขต ได้แก่   
กรุงเทพมหานคร 
เขตท่ี ๑ ได้แก่ สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี  
เขตท่ี ๒ ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด    
เขตท่ี ๓ ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์   
เขตท่ี ๔ ได้แก่ สุราษฎ์ธานี ตรัง ระนอง กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต พัทลุง นครศรธีรรมราช  
เขตท่ี ๕ ได้แก่ ยะลา สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส  
เขตท่ี ๖ ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ   
เขตท่ี ๗ ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ เชียงราย พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน   
เขตท่ี ๘ ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก 



๓๐ 
 

 

 

เขตท่ี ๙ ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรีัมย์ มหาสารคาม  
         ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด 
๓.๒  กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในกลุ่มที่มีศักยภาพบริโภค อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป   
และนักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ที่ เข้าร่วมโครงการกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก ๙ เขต เป็นจ ำนวน ๔,5๐๐ คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณอิงหลัก 
ของ Yamane โดยใช้ความคาดเคลื่อนการก าหนดตัวอย่างระดับ .๐๕ ในแต่ละจังหวัดโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ กรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๑ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๑ 
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง  

สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๒ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๒ 
(สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ระยอง จันทบุรี ตราด) 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 



๓๑ 
 

 

 

 
เขต ๓ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๓ 
(กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม  
สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร  

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๔ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๔ 
(สุราษฎ์ธานี ตรัง ระนอง  
กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต  
พัทลุง นครศรธีรรมราช) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๕ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๕ 
(ยะลา สงขลา สตูล  
ปัตตานี นราธิวาส) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

 

 
เขต ๖ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๖ 
(มุกดาหาร นครพนม สกลนคร  

อุดรธานี หนองคาย เลย  
หนองบัวล าภู บึงกาฬ) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๗ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๗ 
(น่าน เชียงใหม่ ล าพูน  
แพร่ เชียงราย พะเยา  
ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
เขต ๘ จ านวน ๔๕๐ คน 

กลุ่มอาชีพ เขต ๘ 
(พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย  

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร  
นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 

เขต ๙ จ านวน ๔๕๐ คน 
กลุ่มอาชีพ เขต ๙ 

(สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น 
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ๙๐ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ๙๐ 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงงาน/แม่บ้าน ๙๐ 
นักเรียนในสังกัด สพฐ./กศน. ๙๐ 

รวม ๔๕๐ 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ   
  เครือ่งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (Survey Research Instrument) 
  ๑. ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
  ๒. ศึกษาตัวอย่างแบบส ารวจที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการวางแผนและติดตามประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๔. น าแบบสอบถามฉบับร่างไปทดสอบก่อนการลงภาคสนาม (Try Out) 
  ๕. หาค่าคุณภาพทั้งฉบับและรายข้อ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
  ๖. ปรับปรุงให้เป็นแบบส ารวจฉบับสมบูรณ์  
 
  ทั้งนี้แบบส ารวจประกอบไปด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ส่วนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง 
  ส่วนที่ ๓ การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส่วนที่ ๔ การวัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  

เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ 
น้อย   ค่าคะแนน ๑ 
ค่อนข้างน้อย  ค่าคะแนน ๒ 
ปานกลาง  ค่าคะแนน ๓ 
ค่อนข้างมาก  ค่าคะแนน ๔ 
มากที่สุด  ค่าคะแนน ๕ 

  
 



๓๔ 
 

 

 

 เกณฑ์ในการแปรผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค มีเกณฑ์ในการแปรผลดังนี้ 

 

ก าหนดช่วงระดับคะแนน  = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

ช่วงระดับ
 

             =  
๖ ๑

๖
 

              =  ๐.๘๓ 
  

ดังนั้นสามารถแบ่งระดับคะแนนได้ดังนี้ 
ไม่รู้   ค่าคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๘๓ 
น้อย   ค่าคะแนน ๑.๘๔ – ๒.๖๗ 
ค่อนข้างน้อย  ค่าคะแนน ๒.๖๘ – ๓.๕๑ 
ปานกลาง  ค่าคะแนน ๓.๕๒ – ๔.๓๕ 
ค่อนข้างมาก  ค่าคะแนน ๔.๓๖ – ๕.๑๙ 
มากที่สุด  ค่าคะแนน ๕.๒๐ – ๖.๐๐ 

 
 เกณฑ์ในการแปรผลการศึกษาการวัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีเกณฑ์ในการแปรผลดังนี้ 

 

ก าหนดช่วงระดับคะแนน = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

ช่วงระดับ
 

        =  
๕ ๑

๕
 

           =  ๐.๘ 
 

ดังนั้นสามารถแบ่งระดับคะแนนได้ดังนี้ 
น้อย   ค่าคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๘๐ 
ค่อนข้างน้อย  ค่าคะแนน ๑.๘๑ – ๒.๖๑ 
ปานกลาง  ค่าคะแนน ๒.๖๒ – ๓.๔๒ 
ค่อนข้างมาก  ค่าคะแนน ๓.๔๓ – ๔.๒๓ 
มากที่สุด  ค่าคะแนน ๔.๒๔ – ๕.๐๐ 

 
๓.๔ กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการทดสอบ Content Validity จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยวิธี Face Validity โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามนิยามศัพท์ แนวคิดทฤษฎี และวัตถุประสงค์
การส ารวจในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือท าการตรวจสอบเนื้อหา 
ให้ตรงตามนิยามศัพท์ และวัตถุประสงค์ของการส ารวจและได้ท าการปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน า  
เพ่ือให้ได้แบบส ารวจที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 



๓๕ 
 

 

 

 ๓.๕ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑.  สังเกตและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเบื้องต้น 
  ๒.  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในภาคสนามโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ๒) ทดสอบเครื่องมือ (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความถูกต้อง (Validity) ของแบบส ารวจ  
และปรับแก้จนได้เครื่องมือในการส ารวจที่สมบูรณ์ที่สุด 
 ๓) ท าการประสานงานส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
เพ่ือก าหนดเวลา และพ้ืนที่ก่อนการลงมือเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 ๔) เจ้าหน้าทีส่่วนวิชาการวางแผนและติดตามประเมินผลท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับมาพร้อมทั้งท าการ Double Check แบบสอบถามอีกครั้ง 
  ๓.  สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน 
  ๔.  การใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามในทุก ๆ ด้านของข้อมูล     
  ๒. สถิติอ้างอิงได้แก่ T-Test F-Test และการทดสอบรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธี 
LSD สหสัมพันธ์แบบ Pearson และ Regression Analysis วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิผู้บริโภค การใช้สิทธิของตนเอง 
ของผู้บริโภค และความพึงพอใจของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ใช้หลักสถิติวิเคราะห์ค่าก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
   *มีนัยส าคัญท่ีระดับ  .๐๕ 
   **มีนัยส าคัญท่ีระดับ  .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 

บทท่ี ๔ 
ผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจทั้งหมด จ านวน ๔,๕๐๐ ชุด ได้รับคืนและสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน ๔,๕๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี ๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายเขต 

เขต จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

 กรุงเทพมหานคร ๔๕๐ ๑๐ 

เขต ๑ 
 

สิงห์บุรี 
ลพบุรี  
ชัยนาท 
อ่างทอง 
สระบุรี  
อยุธยา  
ปทุมธานี  
นนทบุรี 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 2 
 

สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  
นครนายก  
ปราจีนบุรี 
สระแก้ว 
ระยอง 
จันทบุรี  
ตราด 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 3 
 

กาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม 
นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
ราชบุรี 
สมุทรสาคร 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 4 
 

สุราษฎร์ธานี 
ตรัง 
ระนอง 
กระบี่ 

๔๕๐ ๑๐ 



๓๗ 
 

 

 

เขต จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

ชุมพร 
พังงา 
ภูเก็ต 
พัทลุง 
นครศรีธรรมราช 

เขต 5 
 

ยะลา 
สงขลา 
สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 6 
 

มุกดาหาร 
นครพนม 
สกลนคร 
อุดรธานี 
หนองคาย 
เลย 
หนองบัวล าภู 
บึงกาฬ 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 7 
 

น่าน 
เชียงใหม่ 
ล าพูน 
แพร่ 
เชียงราย 
พะเยา 
ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 8 
 

พิจิตร 
เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ 
อุทัยธานี 
ตาก 

๔๕๐ ๑๐ 

เขต 9 
 

สุรินทร์ 
ยโสธร 
ขอนแก่น 

๔๕๐ ๑๐ 



๓๘ 
 

 

 

เขต จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

อุบลราชธานี 
กาฬสินธุ์ 
ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม 
ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ 
ร้อยเอ็ด 

รวม  ๔,๕๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

 

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลน ำมำวิเครำะห์และน ำเสนอดังนี้ 
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริโภคในภำพรวม 

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ส่วนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง 
  ส่วนที่ ๓ การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส่วนที่ ๔ การวัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 
ตำรำงท่ี ๒ จ านวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
ข้าราชการบ านาญ 

๙๖๔ ๒๑.๔ ๑ 

พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ๙๐๒ ๒๐ 3 
ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ ๘๖๗ ๑๙.๓ 4 
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/แม่บ้าน ๘๖๓ ๑๙.๒ 5 
นักเรียน สพฐ./กศน. ๙๐๔ ๒๐.๑ ๒ 

รวม ๔,๕๐๐ ๑๐๐  
 
  จำกตำรำงที่ ๒ ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๔,๕๐๐ คน ได้แบ่งกลุ่มอำชีพออกเป็น ๕ กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กลุ่มที่ 2 พนักงำนบริษัท/ลูกจ้ำง กลุ่มที่ 3  
ผู้ประกอบธุรกิจ/อำชีพอิสระ กลุ่มที่ 4 เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงำน/แม่บ้ำน และกลุ่มที่ 5 นักเรียน สพฐ./กศน. 
จำกกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มอำชีพแต่ละกลุ่มในอัตรำที่ใกล้เคียงกัน พบว่ำ กลุ่มอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ รองลงมำคือ กลุ่มอำชีพนักเรียน สพฐ./กศน. 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑  
 
ตำรำงท่ี ๓ จ านวนและร้อยละของเพศกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 

เพศ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ 

เพศชาย ๒,๑๐๗ ๔๖.๘ 
เพศหญิง ๒,๓๙๓ ๕๓.๒ 

รวม ๔,๕๐๐ ๑๐๐ 
 
  จากตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๔,๕๐๐ คน พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ 
 
 



๔๐ 
 

 

 

ตำรำงท่ี ๔ จ านวนและร้อยละของอายุกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 

ช่วงอายุ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

ช่วงอายุ ๑๐-๑๙ ป ี ๕๓๐ ๑๑.๘ ๕ 
ช่วงอายุ ๒๐-๒๙ ป ี ๘๔๔ ๑๘.๗ ๔ 
ช่วงอายุ ๓๐-๓๙ ป ี ๑๐๐๘ ๒๒.๔ ๑ 
ช่วงอายุ ๔๐-๔๙ ป ี ๙๘๕ ๒๑.๙ ๒ 
ช่วงอายุ ๕๐-๕๙ ป ี ๘๔๘ ๑๘.๘ ๓ 
ช่วงอายุ ๖๐-๖๙ ป ี ๒๒๔ ๕.๐ ๖ 
ช่วงอายุ ๗๐-๗๙ ป ี ๖๑ ๑.๔ ๗ 

รวม ๔,๕๐๐ ๑๐๐  
 
  จากตารางที่  ๔ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๔,๕๐๐ คน พบว่าอายุกลุ่มประชากร 
ที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วงอายุ ๓๐-๓๙ ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ป ี
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ และช่วงอายุ ๕๐-๕๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ ตามล าดับ 
 
 ตำรำงท่ี ๕ จ านวนและร้อยละของการศึกษากลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

ต่ ากว่ามัธยม ๔๕๔ ๑๐.๐ ๕ 
มัธยมต้น ๕๘๖ ๑๓.๐ ๓ 
มัธยมปลาย หรือ ปวช. ๙๖๓ ๒๑.๔ ๒ 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๔๕๕ ๑๐.๑ ๔ 
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ๑๖๕๙ ๓๖.๙ ๑ 
ปริญญาโท หรือ สูงกว่าปริญญาโท ๓๘๓ ๘.๕ ๖ 

รวม ๔,๕๐๐ ๑๐๐  
   
  จากตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๔,๕๐๐ คน พบว่ากลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ รองลงมาคือ ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ และมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

 

 
ตำรำงท่ี ๖ จ านวนและร้อยละของรายได้กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 

รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๙๐๒ ๒๐.๐ ๓ 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๑,๑๖๗ ๒๕.๙ ๒ 
๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑,๔๔๘ ๓๒.๒ ๑ 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๔๙๖ ๑๑.๐ ๔ 
๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท ๒๗๘ ๖.๑ ๕ 
๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐๗ ๒.๔ ๖ 
๕๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๑๐๒ ๒.๓ ๗ 

รวม ๔,๕๐๐ ๑๐๐  
 
  จากตารางที่ ๖ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๔,๕๐๐ คน พบว่ากลุ่มประชากรที่ท าการศึกษารายได้
ต่อเดือนโดยประมาณ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน
โดยประมาณ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 และรำยได้ต่อเดือนโดยประมาณ  
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

 

ส่วนที่ ๒ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลำง 
ตำรำงท่ี ๗ จ านวนและร้อยละการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

สื่อ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

หนังสือพิมพ์ ๑,๙๒๗ ๔๒.๘ ๓ 
วิทยุ ๑,๔๒๕ ๓๑.๗ ๔ 
โทรทัศน์ ๓,๐๗๕ ๖๘.๓ ๑ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๔๕๘ ๑๐.๒ ๙ 
วิทยุชุมชน ๕๗๘ ๑๒.๘ ๘ 
โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ๓๓๖ ๗.๕ ๑๐ 
อินเตอร์เน็ต ๑,๙๕๔ ๔๓.๔ ๒ 
นิตยสาร/วารสารต่าง ๆ ๗๘๒ ๑๗.๔ ๗ 
แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการต่าง ๆ ๑,๔๐๒ ๓๑.๑ ๕ 
การสนทนาจากกลุ่มต่าง ๆ เชน่ กลุ่มเพ่ือน ญาต ิ 
และกลุ่มท างาน เป็นต้น 

๙๒๕ ๒๐.๖ ๖ 

อ่ืน ๆ ๑๐๓ ๒.๓ ๑๑ 
 
  จากตารางที่ ๗ พบว่า ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากสื่อประเภท
โทรทัศน์  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓ รองลงมาคือ รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค  
จากสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔  และสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี ๘ จ านวนและร้อยละความต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ 

สื่อ 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ ล าดับ 

หนังสือพิมพ์ ๑,๙๖๔ ๔๓.๖ ๓ 
วิทยุ ๑,๖๑๗ ๓๕.๙ ๔ 
โทรทัศน์ ๓,๓๓๖ ๗๔.๑ ๑ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๖๙๖ ๑๕.๕ ๘ 
วิทยุชุมชน ๑,๐๖๐ ๒๓.๖ ๖ 
โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ๖๘๗ ๑๕.๓ ๙ 
อินเตอร์เน็ต ๒,๑๓๙ ๔๗.๕ ๒ 
นิตยสาร/วารสารต่างๆ ๘๔๕ ๑๘.๘ ๗ 
แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการต่าง ๆ ๑,๔๐๑ ๓๑.๑ ๕ 
การสนทนาจากกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพ่ือน ญาติ  
และกลุ่มท างาน เป็นต้น 

๔๔๕ ๙.๙ ๑๐ 

อ่ืนๆ ๗๒ ๑.๖ ๑๑ 



๔๓ 
 

 

 

  จากตารางที่ ๘ พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑ รองลงมาคือ สื่ออินเตอร์เน็ต  
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ และสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖ ตามล าดับ  
 
๒.๒ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ในภำพรวม) 
  
ตำรำงท่ี ๙ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๑. ท่านรู้จักหน่วยงาน ส านักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 (สคบ.) มากน้อยเพียงใด 

๓.๓๒ ๐.๙๓๗ ๖๖.๔ ปานกลาง 

๒. ท่านรับทราบข่าวสารต่าง ๆ
 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ผ่านสื่อต่างๆมากน้อยเพียงใด 

๓.๒๔ ๐.๘๙๗ ๖๔.๘ ปานกลาง 

๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
 ผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข้อมูล
 ข่าวสารต่อท่านและสังคม 
 มากน้อยเพียงใด 

๓.๒๖ ๐.๘๔๓ ๖๕.๒ ปานกลาง 

๔. ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร
 ที่ผ่านสื่อต่าง ๆ จากส่วนกลาง 
 มีมากน้อยเพียงใด 

๓.๓๒ ๐.๙๗๖ ๖๖.๔ ปานกลาง 

รวม ๓.๒๙ ๐.๙๑๓ ๖๕.๗ ปานกลาง 
 
  จำกตำรำงที่ ๙ พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนมำกมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยภำพรวม อยู่ ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๙  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ๐.๙๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗ โดยผู้บริโภครู้จักส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) และเห็นว่ำเนื้อหำในกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อมีควำมน่ำสนใจ อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.32 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ๐.937 คิดเป็นร้อยละ 66.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 

ตำรำงท่ี ๑๐ จ านวนและร้อยละการรู้ผ่านแหล่งต่าง ๆ 

แหล่งและสถานที่ร้องเรียน 
จ านวน 

(n=๔,๕๐๐) 
ร้อยละ อันดับ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการ
 คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

๒,๕๓๗ ๕๖.๔ ๑ 

๒. ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
 ผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

๒,๓๙๙ ๕๓.๓ ๒ 

๓. ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
 ผู้บริโภคประจ าต าบล 

๑,๐๗๗ ๒๓.๙ ๔ 

๔. ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
 ผู้บริโภคประจ าเทศบาล 

๙๒๔ ๒๐.๕ ๖ 

๕. ร้องเรียนที่ส านักงานเขต ในเขตการปกครอง 
 กรุงเทพมหานคร 

๕๔๒ ๑๒ ๙ 

๖. ส่งจดหมายไปยังที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ    
 ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ชั้น ๕ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ  
 กรุงเทพมหานคร 

๕๕๕ ๑๒.๓ ๘ 

๗.  โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๖๖ ๒๐๒๔ ๔๕ ๓ 
๘.  ตู้ ปณ.๙๙ ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒ ๕๖๖ ๑๒.๖  
๙. ผ่านเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ๙๖๗ ๒๑.๕ ๕ 
๑๐. ร้านสะดวกซ้ือ 7-ELEVEN ทุกสาขา ๗๐๑ ๑๕.๖ ๗ 
๑๑. อ่ืน ๆ ๑๐๔ ๒.๓ ๑๐ 

 
  จากตารางที่ ๑๐ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค  
ผ่านทางการร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๔ รองลงมาคือ ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๓ และโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ตามล าดับ 
 
ตำรำงที่ ๑๑ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละของการรับทราบข้อมูล 
จากแหล่งต่าง ๆ 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๑. สคบ. สว่นกลาง ๔.๐๐ ๑.๒๒๑ ๖๖.๗ ปานกลาง 
๒. จังหวัด ๔.๐๙ ๑.๒๑๗ ๖๘.๒ ปานกลาง 
๓. อ าเภอ ๓.๗๑ ๑.๓๒๖ ๖๑.๘ ปานกลาง 
๔. เทศบาล ๓.๕๒ ๑.๓๓๙ ๕๘.๗ ปานกลาง 
๕. อบต. ๒.๘๖ ๑.๓๖๘ ๔๗.๗ ค่อนข้างน้อย 
๖. กรุงเทพมหานคร ๓.๓๘ ๑.๔๑๗ ๕๖.๓ ค่อนข้างน้อย 
   



๔๕ 
 

 

 

  จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสาร จากจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ 
รองลงมาคือ สคบ. ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ และอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑2 ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ 

เรื่อง 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๑. วิธีการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือป้องกัน
 การถูกหลอกลวง 

๔.๙๐ ๑.๐๔๔ ๘๑.๗ ค่อนข้างมาก 

๒. ลักษณะ รูปแบบการคุ้มครองสทิธิ
 ผู้บริโภคที่ประชาชนควรได้รับ 

๔.๘๓ ๑.๐๗๖ ๘๐.๕ ค่อนข้างมาก 

๓. วิธีการเยียวยาเมื่อได้รับความ
 เสียหาย 

๔.๗๑ ๑.๒๐๒ ๗๘.๕ ค่อนข้างมาก 

๔. กรณีตัวอย่างของผู้บริโภคที่ได้รับ
 ความเสียหาย 

๔.๖๗ ๑.๑๗๓ ๗๗.๘ ค่อนข้างมาก 

 
  จำกตำรำงที่ ๑2 พบว่ำ ผู้บริโภคต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อ
สินค้าเพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗ รองลงมาคือลักษณะ รูปแบบการคุ้มครองสิทธิ 
ผู้บริโภคที่ประชาชนควรได้รับ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕ และวิธีเยียวยาเมื่อได้รับความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๕ ตามล าดับ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 

ส่วนที่ ๓   กำรวัดระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิผูบ้ริโภคและกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 
ตารางท่ี ๑3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๑.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรคุ้มครอง 
 ด้ำนกำรโฆษณำ 

๔.๓๘ ๑.๐๒๖ ๗๓.๐ ค่อนข้ำงมำก 

๑.๑  การได้รับข้อมูลของสินค้า หรือบริการ 
 อย่างถูกต้องและไม่เกินความจริง 

๔.๔๒ ๑.๐๒๓ ๗๓.๗ ค่อนข้างมาก 

๑.๒ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ 
 ของสินค้าหรือบริการโดยไม่ท า 
 ให้เกิดความ เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

๔.๓๓ ๑.๐๐๓ ๗๒.๒ ปานกลาง 

๑.๓ ท่านสามารถแยกแยะหรือจ าแนกโฆษณา
 ที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงได้ 

๔.๓๘ ๑.๐๕๓ ๗๓.๐ ค่อนข้างมาก 

๒. สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรคุ้มครอง 
 ในด้ำนฉลำกสินค้ำ 

๔.๕๒ ๑.๐๑๗ ๗๕.๓ ค่อนข้ำงมำก 

๒.๑ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีใช้ ข้อแนะน า 
 และค าเตือนในการใช้งาน 

๔.๔๘ ๑.๐๐๖ ๗๔.๗ ค่อนข้างมาก 

๒.๒ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้า  
 วัน เดือน ปี วันหมดอายุ  
 และแหล่งผลิตสินค้า 

๔.๕๗ ๑.๐๑๓ ๗๖.๒ ค่อนข้างมาก 

๒.๓  การได้รับรู้ข้อมูลของสินค้าจากฉลากสินค้า 
 ที่เป็นภาษาไทย 

๔.๖๒ ๑.๐๒๐ ๗๗.๐ ค่อนข้างมาก 

๒.๔ การได้รับรู้ข้อมูลของสินค้าที่ตรงกับ
 ข้อเท็จจริงของสินค้า และไม่ก่อให้เกิด
 ความเข้าใจผิดในตัวสินค้า 

๔.๓๙ ๑.๐๒๙ ๗๓.๒ ค่อนข้างมาก 

๓.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับควำมปลอดภัย
 จำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร 

๔.๒๙ ๑.๐๘๘ ๗๑.๔ ปำนกลำง 

๓.๑  การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ในกรณีสินค้าหรือบริการ 
 ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 

๔.๓๐ ๑.๐๕๑ ๗๑.๗ ปานกลาง 

๓.๒ ท่านทราบว่า สคบ. มีอ านาจในการสั่งให้
 ผู้ประกอบการพิสูจน์ สั่งห้ามขาย หรือ
 ท าลายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 

๔.๓๐ ๑.๐๙๐ ๗๑.๗ ปานกลาง 

๓.๓ ท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เมื่อใช้
 สินค้าแล้วเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
 ร่างกาย ทั้งที่ท่านได้ปฏิบัติตาม 
       ข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด 

๔.๓๔ ๑.๐๙๒ ๗๒.๓ ปานกลาง 



๔๗ 
 

 

 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๓.๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้า หรือ
 ได้รับเงินคืนเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป 
 เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นบกพร่อง 
 จากการผลิตของผู้ประกอบธุรกิจ 

๔.๒๐ ๑.๑๑๗ ๗๐.๐ ปานกลาง 

๔.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับควำมเป็นธรรม
 ในกำรท ำสัญญำ 

๔.๑๖ ๑.๑๔๗ ๖๙.๓ ปำนกลำง 

๔.๑ ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการท า
 สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ 

๔.๑๘ ๑.๑๒๘ ๖๙.๗ ปานกลาง 

๔.๒ สิทธิของผู้บริโภคสามารถท้วงติงได้  
 เมื่อท่านรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
 สาระส าคัญในสัญญา 

๔.๑๖ ๑.๑๓๔ ๖๙.๓ ปานกลาง 

๔.๓ ผู้บริโภคจะต้องได้รับการส่งมอบคู่ฉบับ 
 คู่สัญญา 

๔.๑๓ ๑.๑๗๘ ๖๘.๘ ปานกลาง 

๕. สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรพิจำรณำ 
 และชดเชยควำมเสียหำย 

๔.๒๓ ๑.๑๗๙ ๗๐.๕ ปำนกลำง 

๕.๑ ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้รับการชดเชย      
 ค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิจาก 
      ผู้ประกอบธุรกิจ 

๔.๒๓ ๑.๑๘๐ ๗๐.๕ ปานกลาง 

๕.๒ ผู้บริโภคมีสิทธิร้องขอให้ สคบ. ด าเนินคดี
 กับผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิด
 สิทธิโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ 

๔.๒๔ ๑.๑๘๑ ๗๐.๗ ปานกลาง 

๕.๓ ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
 อันเกิดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
 โดยที่ผู้บริโภคต้องไม่เป็นผู้บกพร่อง 

๔.๒๒ ๑.๑๗๕ ๗๐.๓ ปานกลาง 

ภาพรวม ๔.๓๒ ๑.๐๙๑ ๗๑.๙ ปานกลาง 
   
  จำกตำรำงที่ ๑3 พบว่า ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๙๑  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙ เมื่อจ าแนกเป็นด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้บริโภค
จะได้รับการคุ้มครองในด้านฉลากสินค้า สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓ รองลงมาคือ สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
การคุ้มครองด้านการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐ และด้านสิทธิที่ผู้บริ โภคจะได้รับความปลอดภัย 
จากการใช้สินค้าหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

 

ตารางท่ี ๑4 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 

ข้อค าถาม 
ระดับการรับรู้ ล าดับ 

รู้ ไม่รู้  
ร้อยละ ร้อยละ  

๑.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรคุ้มครองด้ำนกำรโฆษณำ 99.23 0.77 2 
๑.๑ การได้รับข้อมูลของสินค้า หรือบริการอย่างถูกต้องและ 
 ไม่เกินความจริง 

๙๙.๔ ๐.๖  

๑.๒ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
      โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

๙๙.๓ ๐.๗  

๑.๓  ท่านสามารถแยกแยะหรือจ าแนกโฆษณาที่เป็นเท็จหรือ 
 เกินความจริงได้ 

๙๙ ๑  

๒.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรคุ้มครองในด้ำนฉลำกสินค้ำ 99.40 0.60 1 
๒.๑  การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีใช้ ข้อแนะน า  
 และค าเตือนในการใช้งาน 

๙๙.๔ ๐.๖  

๒.๒ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้า วัน เดือน ปี  
 วันหมดอายุ และแหล่งผลิตสินค้า 

๙๙.๕ ๐.๕  

๒.๓ การไดร้ับรู้ข้อมูลของสินค้าจากฉลากสินค้าที่เป็นภาษาไทย ๙๙.๖ ๐.๔  
๒.๔ การได้รับรู้ข้อมูลของสินค้าที่ตรงกับข้อเท็จจริงของสินค้า 
 และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวสินค้า 

๙๙.๑ ๐.๙  

๓.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ 
 สินค้ำหรือบริกำร 

98.75 1.25 3 

๓.๑  การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีสินค้าหรือ
 บริการไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 

๙๙.๒ ๐.๘  

๓.๒ ท่านทราบว่า สคบ. มีอ านาจในการสั่งให้ผู้ประกอบการ
 พิสูจน์ สั่งห้ามขาย หรือท าลายสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
 แก่ผู้บริโภค 

๙๘.๕ ๑.๕  

๓.๓ ท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เมื่อใช้สินค้าแล้วเกิด
 อันตรายต่อสุขภาพและร่างกายทั้งที่ท่านได้ปฏิบัติ 
 ตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด 

๙๘.๙ ๑.๑  

๓.๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้า หรือได้รับเงินคืน 
 เต็มจ านวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป เมื่อสินค้าหรือบริการนั้น
 บกพร่องจากการผลิตของผู้ประกอบธุรกิจ 

๙๘.๔ ๑.๖  

๔.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับควำมเป็นธรรมในกำรท ำสัญญำ 97.57 2.43 4 
๔.๑  ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับ
 ผู้ประกอบธุรกิจ 

๙๗.๙ ๒.๑  

๔.๒  สิทธิของผู้บริโภคสามารถท้วงติงได้ เมื่อท่านรู้ว่ามีการ
 เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในสัญญา 

๙๗.๙ ๒.๑  

๔.๓ ผู้บริโภคจะต้องได้รับการส่งมอบคู่ฉบับ คู่สัญญา ๙๖.๙ ๓.๑  



๔๙ 
 

 

 

 
ข้อค าถาม 

ระดับการรับรู้ ล าดับ 
รู้ ไม่รู้  

ร้อยละ ร้อยละ  
๕.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับกำรพิจำรณำและ 
 ชดเชยควำมเสียหำย 

97.43 2.57 5 

๕.๑ ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้การชดเชยค่าเสียหาย 
 เมื่อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ 

๙๗.๗ ๒.๓  

๕.๒ ผู้บริโภคมีสิทธิร้องขอให้ สคบ. ด าเนินคดีกับ 
 ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิดสิทธิ 
 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ 

๙๗.๑ ๒.๙  

๕.๓ ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิด 
 จากการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้บริโภค 
 ต้องไม่เป็นผู้บกพร่อง 

๙๗.๕ ๒.๕  

  
  จำกตำรำงที่ ๑4 พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนมำกคิดว่ำตนเองมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิที่
ผู้บริโภคจะได้รับกำรคุ้มครองในด้ำนฉลำกสินค้ำ คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมำคือ สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
กำรคุ้มครองด้ำนกำรโฆษณำ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.23 และสิทธิที่ผู้บริ โภคจะได้รับควำมปลอดภัย 
จำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร คิดเป็นร้อยละ ๙8.75 ตำมล ำดับ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

 

ส่วนที่ ๔ ระดับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่มีต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
ตารางท่ี ๑5  ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละของระดับความคิดเห็นของ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละ ความหมาย 

๑. ท่านจะแนะน าวิธีการเลือกสินค้าให้กับ 
 ญาติพ่ีน้องหรือคนใกล้ชิด ตามแนวทาง 
    ที่ท่านรับรู้มาจากการเผยแพร่ข้อมูลของ
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (สคบ.) 

๓.๗๗ ๐.๙๖๒ ๗๕.๔ ค่อนข้างมาก 

๒.  เมื่อมีการซื้อสินค้าและบริการ ท่านได้ปฏิบัติ
 ตามค าแนะน าข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

๓.๖๔ ๐.๙๗๒ ๗๒.๘ 
 

ค่อนข้างมาก 

๓.  เมื่อมีโอกาสท่านจะช่วยเผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

๓.๗๘ ๐.๙๘๔ ๗๕.๖ ค่อนข้างมาก 

๔.  ท่านพร้อมที่จะร่วมมือต่อกิจกรรมต่าง ๆ  
 ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  
 (สคบ.) จัดขึ้น 

๓.๘๓ ๐.๙๗๒ ๗๖.๖ ค่อนข้างมาก 

๕. ท่านพยายามท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
 สาธารณะในด้านการรักษาสิทธิผู้บริโภค 

๓.๘๔ ๐.๙๕๘ ๗๖.๘ ค่อนข้างมาก 

๖.  เมื่อมีโอกาสท่านจะศึกษาและท าความเข้าใจ
 นโยบายและการด าเนินการของส านักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

๓.๘๓ ๐.๙๔๗ ๗๖.๖ ค่อนข้างมาก 

๗. ท่านพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนางานของ
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (สคบ.) 

๓.๙๑ ๐.๙๕๕ ๗๘.๒ ค่อนข้างมาก 

๘. ท่านพร้อมที่จะแจ้งเบาะแสของ
 ผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

๓.๙๒ ๐.๙๖๕ ๗๘.๔ ค่อนข้างมาก 

๙. ท่านพร้อมที่จะไปเป็นพยานให้หากส านักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 ขอร้องให้ท่านร่วมเป็นพยานเมื่อมีการ
 ร้องเรียนของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ 

๓.๗๖ ๑.๐๐๘ ๗๕.๒ ค่อนข้างมาก 

ภาพรวม ๓.๘๑ ๐.๙๖๙ ๗๖.๒ ค่อนข้างมาก 
 



๕๑ 
 

 

 

  จำกตำรำงที่ ๑5 พบว่าผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖๙  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมการแจ้งเบาะแสของผู้ประกอบการ 
ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๖๕  
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔ รองลงมาคือ ประเด็นความพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนางานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒ และการพยายามท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสาธารณะ 
ในด้านการรักษาสิทธิผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘ ตามล าดับ 
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