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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
2561 



บทสรุปผู้บริหาร 

   
 การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ 
คือ 1) เพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
2) เพื่อส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3) เพ่ือส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
4) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5) เพ่ือส ารวจความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  การวิจัยครั้งมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ การก าหนดประชากรของการวิจัยเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือเป็น
ผู้บริโภคและมีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยด าเนินการแบ่ง
พ้ืนที่ตามการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกเป็น 10  เขตพ้ืนที่ การแบ่งพ้ืนที่นี้
อาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการแบ่งออกเป็น 9  เขตพ้ืนที่ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ และรวมกับกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งพ้ืนที่เป็น 10 เขตพ้ืนที่ ส าหรับการเลือกจังหวัด 
ก าหนดจังหวัด ให้การก าหนดแบบเจาะจงส าหรับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งเขต ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 
นครปฐม สุราษฎร์ธานี สงขลา อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา และด าเนินการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือ
เลือกจังหวัดอีก 1 จังหวัดในแต่ละเขต ซึ่งจังหวัดที่สุ่มได้อีก 9 จังหวัดได้แก่ สระบุรี ระยอง ราชบุรี พัทลุง 
ปัตตานี เลย ล าปาง ตาก และบุรีรัมย์  ท าให้ได้เขตพ้ืนที่ละ 2 จังหวัด รวมเป็น 18 จังหวัด และพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครอีก 1 จังหวัด รวมเป็น 19 จังหวัด จากนั้นด าเนินการก าหนดการกระจายออกเป็นเขตในเมือง
และนอกเมือง ก าหนดกระจายช่วงเวลาและกระจายการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดทั่วทั้ง
ประเทศ   

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
เน้นการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาข้อค าถามขึ้นมาเป็นแบบส ารวจพฤติกรรมหรือ
ความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนภาพความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจริงโดยมีกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาเครื่องมือ แบ่งเป็นประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 - ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใช้
ข้อค าถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการท างานในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยแบ่งเป็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่
ขององค์กร และความเชื่อม่ันต่อบุคลากรในองค์กร  
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 - ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ 5 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครองด้านการ
โฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท า
สัญญา และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 - ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการส ารวจระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งด าเนินการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ต้องการให้ทางส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้เพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการ
ส ารวจการเข้าถึงแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
 - ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิใน
ด้านต่างๆ ตามสิทธิทั้ง 5 ประการตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้าน
ฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา และการได้รับการ
พิจารณาและชดเชยความเสียหาย และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหาก
มีการร้องขอหรือมีความจ าเป็น 
 - ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความคาดหวังในการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในมุมมองของ
ประชาชน 

 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาแบบส ารวจใช้รูปแบบการวัดเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย มาก และ มากที่สุด โดยมีเหตุผลในการขจัดปัจจัยแทรกซ้อนจากการความไม่แนใจ ในการตอบ
แบบสอบถามและการประนีประนอมตามวิสัยของคนไทยจะส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
ระดับกลาง และใช้การวัดแบบสองตัวเลือกในกรณีข้อค าถามที่ต้องการทราบผลโดยตรง การก าหนดขนาด
หน่วยตัวอย่างท าการก าหนดตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดเป็นเงื่อนไขส าหรับการ
วิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไมได้ด าเนินการก าหนดขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ อย่างไรก็ตามหากค านวณขนาด
ตัวอย่างตามหลักวิชาแล้วจะพบว่าจ านวนที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดเกินกว่าตาม
หลักวิชา ส าหรับการแจกแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,500 ชุด
ได้รับคืนแบบสอบถามจ านวน 4,318 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.96 และเมื่อท าการส ารวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม พบว่า มีแบบสอบถามช ารุดจ านวนหนึ่งจึงได้คัดออกเหลือแบบสอบถามที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวน 4,147 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.16 ของแบบสอบถามที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 4,147 คน แยกเป็นเขตในเมือง (อ าเภอเมือง) 
1,999 คน นอกเมือง (นอกอ าเภอเมือง) 1,744 คน และกรุงเทพมหานคร 404 คน เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะอ่ืน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนเป็นเพศชายและหญิงใกล้กันโดยเป็นเพศหญิงจ านวนมากกว่าเพียง 1 คน  
เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 18-30 ปี รองลงมา
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อายุ 31-50 ปี เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมาส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 10,001-20,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท เมื่อจ าแนกผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รองลงมา
เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ  
 ส าหรับผลการส ารวจตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า ระดับความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.21 คิดเป็นร้อยละ 
80.25 โดยทั้งด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์กร ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ ความน่าเชื่อถือและ
การไว้วางใจต่อหน่วยงานของประชาชน การปฏิบัติงานด้านการติดตามสอดส่องผู้ประกอบการ การสนับสนุนงาน
ด้านการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน การให้ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ และการ
ส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และด้านความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ประเด็น
ย่อย ได้แก่ ความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวบุคลากรของหน่วยงาน ความเชื่อมั่นในด้านความรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับงานของหน่วยงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านหลักและด้านย่อยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 3.20 ถึง
3.21 หรือร้อยละ 80.00 ถึง 80.25 
 ผลการส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.25  โดยประเด็นที่ประชาชน
ระบุว่าตนเองมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคสูงสุดได้แก่ การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า รองลงมา
ได้แก่ การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ความเป็นธรรมในการท าสัญญา ความปลอดภัยในการใช้
สินค้าหรือบริการ และ การคุ้มครองด้านการโฆษณา ตามล าดับ ทั้งนี้ผลการส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคทั้ง 5 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.27 ถึง 3.31 หรือร้อยละ 81.75 ถึง 82.75 
 ส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ประชาชนมีระดับ
การรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.18 คิดเป็นร้อยละ 
79.50 โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีการรับรู้มากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การรับข่าวสารเกี่ยวกับ
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือก
สินค้าและบริการ และ การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ส่วนประเด็นสื่อที่
ประชาชนเคยได้รับหรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมากท่ีสุด 3 ล าดับ
แรกได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ส่วนประเด็นการให้ประชาชนพิจารณาว่า ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ควรใช้สื่อใดต่อไปนี้ในการให้ข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสมาคม ชมรม หรือกลุ่มบุคคล  
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 ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับ
ส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.29 คิดเป็นร้อย
ละ 82.25 และหากแยกเป็นประเด็นพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนออกจากกันจะพบว่า 
พฤติกรรมการใช้สิทธิ มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.75 ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.5 โดยพฤติกรรมการใช้สิทธิที่ถูกระบุว่าปฏิบัติสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ การพิจารณาเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น อย.  สมอ. ของสินค้าในกรณีที่สินค้าควรมี
เครื่องหมายมาตรฐาน การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของสินค้าก่อนออกจากร้าน และการพิจารณาฉลาก
สินค้าอย่างไตร่ตรองก่อนท าการซื้อสินค้า ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมที่ถูกระบุว่ามีความพร้อมจะมีส่วนร่วมสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ การสนใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค การยินดีให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และความพร้อมที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสของการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พบว่า ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยประเด็นที่ประชาชนประเมินว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถสร้างความคาดหวังได้สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การนึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงาน
แรกเมื่อพบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ และการนึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นหน่วยงานแรกเมื่อพบเห็นโฆษณาเกินจริงหรือการหลอกลวง 
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4.30 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 60 
4.31 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม

จ าแนกรายเขตพ้ืนที่ 
 

63 
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4.32 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 65 
4.33 ความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มีอ านาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20 ที่ส าคัญ 7 ประการคือ 1) รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 3) สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา
แก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ  
5) ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการ
ส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 6) ประสานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
และ 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
ก่อให้เกิดพันธกิจหลัก 4 ประการคือ 1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้บริโภค 2) พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์  3) สร้าง
เครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และ  
4) เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
และรู้จักใช้สิทธิของตนเองในฐานะของผู้บริโภค และมีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภค อีกท้ังรับเรื่องเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ประกอบธุรกิจ มีหน้าที่ในการติดตาม สอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือท าการศึกษา
และวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือ
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บริการ และด าเนินการเผยแพร่วิชาการ ความรู้ และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็น
การส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 38 ปี ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค การพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และ
การเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความพยายามในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการสร้างความตระหนักในการรักษา
สิทธิผู้บริโภครวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และก าลังเร่งรัดพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมโลกตามนโยบายประเทศไทย 4.0  ซึ่งจะต้องมีความ
ร่วมมือกันในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับประชาชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย 

 ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องให้มีการวิจัยเชิงส ารวจ
เพ่ือศึกษาติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในส่วนของความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ระดับการรับรู้ของภาคประชาชนที่มี
ต่องานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรม
การใช้สิทธิของผู้บริโภค และ ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ผลการวิจัยที่ได้จาการส ารวจโดยหน่วยงานภายนอกนี้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการด าเนินงานทั้งส่วนของการด าเนินงานและกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนเพื่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 2.2 เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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 2.3 เพ่ือส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2.4 เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.5 เพ่ือส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 
3. ขอบเขตและแนวคิดหลักในการวิจัย 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย ประชากร และ ตัวอย่าง 
 ส ารวจความเห็นเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ระดับการรับรู้ของประชาชนผ่านสื่อของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับ
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และระดับความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 3,000  คน จากทั่วประเทศด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพ่ือให้
ได้ตัวแทนที่ดีของประชาชน  
 
ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในประเทศไทย ส าหรับตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยมีขั้นตอนการ
เลือกตัวอย่างดังนี้ ด าเนินการแบ่งพ้ืนที่ตามการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ออกเป็น 10 เขตพ้ืนที่ การแบ่งพ้ืนที่นี้อาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีมีการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และรวมกับกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งพ้ืนที่เป็น 
10 เขตพ้ืนที ่โดยในแต่ละพ้ืนที่จะประกอบด้วยเขตพ้ืนที่จังหวัดดังนี้  
 เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 
 เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 เขต 4 สุราษฎร์ธานี  เป็นที่ตั้ ง เขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
 เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
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 เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร  
 เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่  
 เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
 และ พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร  
  จากนั้นด า เนินการเลือกแบบเจาะจง ในจั งหวัดที่ เป็นที่ตั้ ง เขตซึ่ ง เป็นจั งหวัดหลัก  ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครปฐม สุราษฎร์ธานี สงขลา อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา  และ
ด าเนินการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกอีก 1 จังหวัดในแต่ละเขต รวมเป็น 18 จังหวัด เขตพ้ืนที่ละ 2 จังหวัด ทั้งนี้
หากมีประชาชนที่อยูในจังหวัดอ่ืนที่ไมได้ถูกเลือกเข้ามาตอบแบบสอบถามทางคณะผู้วิจัยจะถือรวมเป็นหน่วย
ตัวอย่างโดยไม่คัดเลือกท้ิง นอกจากนี้หากสามารถเก็บเพ่ิมเติมในบางจังหวัดได้ผู้วิจัยอาจด าเนินการ เนื่องจาก
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากประชาชนทั่วไป การสุ่มเลือกพ้ืนที่ในการลงส ารวจของแต่ละจังหวัด
ด าเนินการสุ่มพื้นที่โดยแบ่งเป็นในเขตเมือง (อ าเภอเมือง) และนอกเขตเมืองเพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีกระจายอยูใน
ทุกเขตพ้ืนที่  
 
3.1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในลักษณะของประเด็นการศึกษา แบ่งเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
 1. ความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการศึกษา
ความเห็นของประชาชนที่มีต่อลักษณะการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เป็นการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ตามท่ีประชาชนทั่วไปสมควรรู้ตามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ 5 ด้าน ได้แก่  

ก. การคุ้มครองด้านการโฆษณา 
ข. การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 
ค. ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  
ง. ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
จ. การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

 3. ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการส ารวจระดับ
ความเห็นในการเข้าถึงในสื่อชนิดต่าง ๆ ที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้ในการด าเนินงานทั้ง
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ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ ทั้งในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และประเภทบุคคล/
ชมรมท่ีเกี่ยวของหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนด าเนินการ 
 4. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการส ารวจความเห็น
เกีย่วกับระดับการมีส่วนร่วมและความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 5. พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค เป็นการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับระดับของพฤติกรรมการใช้
สิทธิของผู้บริโภคตามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ 5 ด้าน 
 6. ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการส ารวจ
ความเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของประชาชนที่มตี่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในด้าน
การท างานและการเป็นที่พึ่งของประชาชน 
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 4.1 ทราบถึงประสิทธิผลของช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ใช้อยูในปัจจุบัน  

 4.2 ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปใช้ใน
การแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็งและช่วยเหลือด าเนินการจุดที่ยังบกพร่องของภาคประชาชนใน
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิได้ 

 4.3 ข้อมูลที่ ได้รับจากการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

 4.4 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานด้านสิทธิของผู้บริโภคส าหรับทั้งหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และภาคประชาชน 

 4.5 ข้อมูลผลการส ารวจที่ได้สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดผลการด าเนินงานและใช้เป็นฐานในการ
ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 โครงการวิจัยเชิงส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2561) ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วน
ที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้  
 

2.1 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระยะแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์
องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น องค์การอิสระ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภค 
ของประเทศต่าง ๆ รวมตัวกันมีส านักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้ามาชักชวน องค์การ
เอกชนในประเทศไทยให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
เนื่องจาก องค์การเอกชน ของประเทศไทยในขณะนั้นยังไม่พร้อม ที่จะด าเนินงานอย่างไรก็ตามสหพันธ์
องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในครั้งที่ 3 องค์การ
เอกชน ของประเทศไทยได้รับการชักชวน ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการศึกษาปัญหา ของผู้บริโภคมีชื่อว่า 
กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภคใน ปี พ.ศ. 2514และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน รวมทั้งได้
ประสานงานกับภาครัฐ บาล จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้จัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 
เป็นประธานกรรมการชุดดังกล่าว ได้สลายตัวไปพร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมือง 
 ต่อมามีการยกร่าง พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยรัฐบาลสมัยต่อมาซึ่งมี พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็น ความส าคัญและความจ าเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตะกิตย์ เป็นประธาน
กรรมการ การปฏิบัติงานโดยอาศัยอ านาจของนายกรัฐมนตรี  และศึกษาหามาตราการถาวรในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งในหลักทาง สาระบัญญัติ และการจัดองค์กรของรัฐเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้พิจารณายกร่าง
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้บริโภค และรัฐบาลได้น าเสนอต่อรัฐสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เป็น
กฏหมายได้ รัฐบาลจึงได้น าร่างข้ึนบังคมทูลซึ่งได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ ได้ตั้งแต่วัน ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 
2522 เป็นต้นมา 
 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้มีองค์กร ของรัฐ ในการ
ให้ความ คุ้มครองแก่ผู้บริโภค ได้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการคุ้มครองเฉพาะเรื่อง 
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา และคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก รวมทั้งได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติงานและให้ผู้บริโภค ที่ถูกละเมิดสิทธิใช้บริการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยให้สังกัดอยูในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและค าสั่งของคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ร่วมทั้งเพ่ือ
ความสะดวกในการ ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภครัฐบาล จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดย ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  
เล่มที่ 96 ตอนที่ 105 วันที่ 1 กรกฏาคม 2522 ซึ่งมีผล การใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2522 จึงถือว่าได้
ด าเนินการ จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2522 เป็นต้นมา 
   
2.1.2 การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วิสัยทัศน์ (VISION)   

"เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”  
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
4.เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ การท างานของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ ์
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าประสงค์ 
      1. กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพ     
      2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ 
      3. ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
      4. กฎหมายมีความทันสมัย 
      5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกป้องสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 
      6. เครือข่างมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค 
      7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค 
      8. องค์กรมีการบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
      9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 
 
อ านาจหน้าที่  
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของ
ผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็นเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 3. สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริ โภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ 
 5. ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างนิสัยในการบริโภคที่
เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  
 6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือ
ก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความส าคัญของ
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า"สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อม
ได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ" 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติ
สิทธิของผู้ บริโภคท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวม
ตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อ
สินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดย
ความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่
ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือ
ทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูก เอารัดเอา
เปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้
ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว 
 
ค่านิยม (Value) 
 "เสมอภาค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคค"ี 

1. เสมอภาค (Fairness): บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบ
ด้วยเหตุผล ท าให้ผู้รับบริการได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกท่ีควร 
 องค์ประกอบ : เท่าเทียมกัน ยุติธรรม เป็นธรรม 
 2. สุจริต (Intergrity): ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความ
ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง 
 องค์ประกอบ : ซื่อสัตย์ หนักแน่น โปร่งใส 
  3. ใฝ่รู้ (Eager to Learn): การค้นหา สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ 
เพ่ือน ามาประยกุต์พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบ : ขยัน ค้นคว้า พัฒนาตัวเอง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation): ปฏิบัติให้ส าเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและผู้รับบริการ
ได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม 
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 องค์ประกอบ : รับผิดชอบ บริการรวดเร็ว ทุ่มเท ยืนหยัด 
 5. สามัคคี (Unity): รวมพลัง ความคิด การกระท า เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว 
เพ่ือประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 องค์ประกอบ : มีน้ าใจ ร่วมแรงร่วมใจ เคารพให้เกียรติ รักและศรัทธาในองค์กร 
 
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560 -2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ โดยเน้นการบูรณาการทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ิมศักยภาพขององค์กร และภาคีเครือข่าย การดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่า ย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้สามารถดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ทิศ
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 นี้มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค ในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือให้
เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและ
เป็นธรรม อันจะส่งผลให้การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยโดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 
 
วิสัยทัศน์ 

“บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด ความเป็ น
ธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2560 -2564) ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความ
ปลอดภัย พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้บริโภค พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนา
มาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหา
ของผู้บริโภค และพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การดาเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย การติดตามตรวจสอบและสนับสนุน
การทางานของสื่อ และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 
 
2.1.3 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไร 
 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของ  
ผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการต่อไป ผู้บริโภคทุกท่านที่ถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใด สามารถร้องเรียนมาที่ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ท าเนียบรัฐบาล กทม.10300 โดยการเขียน จดหมาย ส่งตู้ ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 หรือ
มาด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ สายด่วนร้องทุกข์โทร. 1166 การร้องเรียน หรือการช่วยกันสอดส่องและแจ้งมายัง
ส านักงานฯ นั้นเป็นสิทธิที่ ผู้บริโภคพึง กระท าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้
ส านึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง และประการส าคัญก็คือ เป็นการช่วย ให้ส านักงานฯ 
ทราบปัญหาของผู้บริโภคและด าเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ ซึ่งในการช่วยเหลือผู้บริโภคในด้านนี้ ส านักงานฯ  
มี สายงานที่รับผิดชอบอยู่โดยตรง คือ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โปรดระลึกอยู่เสมอว่าท่านไม่จ าเป็นต้องอดทนต่อความไม่ปลอดภัยหรือการ
เอารัดเอาเปรียบ จากผู้ประกอบธุรกิจอีกต่อไป ผู้บริโภคทุกท่านมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ติดตาม และ
สอดส่องพฤติกรรม พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค และจัดให้มี การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็น เพ่ือคุ้มครอง
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สิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันมีการเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจ านวนมากและ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขาย 
โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่อาจทราบภาวะตลาดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคา ของสินค้าหรือบริการนั้น 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง ส านักงานฯ จึงต้องมีบทบาทในการติดตามและสอดส่อง พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
และด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ในบางครั้ง เป็นการช่วยเหลือ ผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร  
 

2.2 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับที่ส าคัญได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติอาหาร 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2530                  
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้  
2.2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
          มีสาระส าคัญที่สรุปได้ดังนี้  
1. ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภคจะได้รับโดยกฎหมายก าหนดไว้ 5 ประการคือ 
 1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ   
 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
2. การก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี                   
3.  การก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค  มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ส าคัญได้แก่  การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
 
2.2.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 ก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการประกาศให้อาหารใดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
2. ให้มีคณะกรรมการ  คือคณะกรรมการอาหารและยา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในกรณีต่าง  ๆ เพ่ือ

ควบคุมคุณภาพของอาหาร 
3. ก าหนดให้มีการขออนุญาตเพื่อผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายอาหาร 
4. ก าหนดลักษณะของอาหารลักษณะต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือห้ามผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้าเพ่ือ

จ าหน่าย  ได้แก่ อาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน  
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2.2.3 พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2530 
 เนื้อหาสาระที่ส าคัญของพระราชบัญญัติยา ได้ ก าหนดประเภทของยาไว้หลายประเภทด้วยกันเพ่ือ
สะดวกในการควบคุม และก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการยาการควบคุมพรบ.ยา
ก าหนดให้มีการควบคุมการผลิต และการขายยาโดยเภสัชกรและผู้ประกอบโรคศิลป  แล้วแต่ประเภทของยา 
 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 ได้แบ่งยาออกเป็น  9  ประเภท คือ  1. ยาแผนปัจจุบัน  
2. ยาแผนโบราณ 3. ยาสามัญประจ าบ้าน 4. ยาอันตราย 5. ยาควบคุมพิเศษ 6. ยาบรรจุเสร็จ 7. ยาสมุนไพร   
8. ยาใช้ภายนอก 9. ยาใช้เฉพาะที่ 
 
2.2.4 หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 
 1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท าหน้าที่ตรวจสอบและคุมภาพของอาหารและยา 
เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องส าอางและยา 
 2. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีหน้าที่ให้การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์ ของผู้บริโภค ที่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ควบคุมการโฆษณาสินค้า ที่เป็นเท็จ หรือ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
 3. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท าหน้าที่ ก าหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม  
เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภาชนะและเครื่องมือในครัวเรือน 
 
2.2.5 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง  
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการดังนี้ 
 1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
 2) สิทธิที่จะได้อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 5) สิทธิที่จะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 หลักทั่วไปของการบังคับใช้กฎหมาย คือ เมื่อมีกฎหมายฉบับใดให้อ านาจในการคุ้มครองผู้บริโภคไว้
เป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องบังคับตามกฎหมายฉบับนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเรื่อง
อาหาร ผู้บริโภคสามารถไปร้องเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่องสินค้าอาหารเท่านั้น  
แต่ถ้ากรณีไม่มีกฎหมายใด หรือหน่วยงานใดให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องใช้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งให้ความคุ้มครองในผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป 
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2.3 การส ารวจความคิดเห็น 
 การส ารวจความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มบุคคลนั้น ข้อมูลที่ได้จากลุ่มบุคคลอาจไมใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ก็
สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นสิ่งที่กลุ่มบุคคลนั้นเชื่อหรือมีความรู้สึกตามอย่างนั้น  ความเห็นของกลุ่มคนอาจมีความ
แตกต่างกันตามคุณลักษระของผู้ตอบ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ พ้ืนที่อยู่อาศัยก็ได้  
การสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล จึงนิยมสรุปผลจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ตอบร่วมด้วยซึ่ง
จะท าให้สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและก าหนดนโยบายได้ 
 
วิธีส ารวจความคิดเห็น 
 ขั้นตอนและวิธีการที่ส าคัญในการส ารวจความคิดเห็น มีดังต่อไปนี้ 
 1) ขอบเขตของการส ารวจ 
 ในการส ารวจความคิดเห็นต้องก าหนดของเขตของการส ารวจความคิดเห็นให้ชัดเจน ขอบเขตของการ
ส ารวจความคิดเห็นอาจก าหนดได้หลายแบบ เช่น ก าหนดด้วยพ้ืนที่ ก าหนดด้วยลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบ 
ก าหนดด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่จะท าการส ารวจ เป็นต้น 
 2) วิธีเลือกตัวอย่าง 
 ในการส ารวจความคิดเห็นต้องก าหนดวิธีเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะน ามา
เก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างหรือตัวแทนกลุ่มบุคคลที่จะเลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 - มีตัวอย่างหรือตัวแทนครอบคลุมทุกลักษณะ โดยเฉพาะลักษณะส าคัญ ๆ ที่ต้องการใช้งาน หรือ
ระดับการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องท่ีส ารวจความคิดเห็น 
 - มีจ านวนตัวอย่างหรือตัวแทนในแต่ละลักษณะตามข้อ 1 มากพอและสอดคล้องกับจ านวนทั้งหมดที่มี
อยู่จริงในลักษณะนั้น ๆ หรือสามารถเป็นตัวแน หรือเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานที่ส ารวจ 
          ส าหรับวิธีเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนของกลุ่มบุคคลมาใช้ในการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ที่นิยมใช้กันทั่วไปมีหลายวิธี เช่น การสุ่มตัวอย่าง (random sampling) การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(stratified sampling) การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น (multi-stage sampling) และการเลือกตัวอย่างแบบ
ก าหนดโควตา (quota  sampling) การเลือกตัวอย่างแต่ละวิธีเพ่ือน ามาใช้ในการส ารวจความคิดเห็นต่างข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามการเลือกหน่วยตัวอย่างต้องแสดงออกถึงการเป็นตัวแทนที่ดีของสิ่งที่
ต้องการศึกษา 
 3) การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น 
 แบบส ารวจความคิดเห็นที่ดีควรจะมีลักษณะต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 3.1) แบบส ารวจควรประกอบด้วย 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย ดังนี้ ส่วนแรกคือ ลักษณะของผู้ตอบที่คาดว่า
จะมีผลท าให้ค าตอบที่แสดงความคิดเห็น แตกต่างกันจากผู้ที่มีลักษณะอ่ืน ส่วนที่สองคือความคิดเห็นของ
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ผู้ตอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ส่วนที่สาม คือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ส ารวจ
ความคิดเห็นนั้น ๆ 
          3.2) ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องที่ส ารวจต้องไม่เป็นค าถามน าหรือค าถามที่พยายามชักน าให้
ผู้ตอบตามท่ีผู้ส ารวจต้องการ  
          3.3) จ านวนค าถามไม่ควรมีมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้ตอบร่วมมือในการตอบค าถามน้อยลง และ
ค าตอบมีจ านวนเกินความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
 3.4)  ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการส ารวจ
เป็นอย่างดี มิฉะนั้นความคิดเห็นที่ส ารวจได้จากผู้ตอบดังกล่าวจะไม่สามารถน าไปใช้ในการสรุปผลร่วมกับ
ค าตอบของผู้ตอบรายอื่น ๆ ได้ 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2561) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพ่ือส ารวจความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) เพ่ือส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 3) เพ่ือส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4) เพ่ือ
ส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5) เพ่ือส ารวจความคาดหวังของประชาชน
ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้  
 

3.1 ประชากรและหน่วยตัวอย่าง 

 การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในประเทศไทย
ส าหรับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
โดยมีขั้นตอนการเลือกตัวอย่างดังนี้  

 1) ด าเนินการแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกเป็น 10 เขต
พ้ืนที่  การแบ่งพ้ืนที่นี้อาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และรวมกับ
กรุงเทพมหานครอีกหนึ่งพ้ืนที่เป็น 10 เขตพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะประกอบด้วยเขตพ้ืนที่จังหวัดดังนี้  
 เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 
 เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 เขต 4 สุราษฎร์ธานี  เป็นที่ตั้ ง เขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
 เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
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 เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร  
 เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่  
 เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
 และ พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร  
 2) ด าเนินการเลือกจังหวัดแบบเจาะจงจังหวัดที่เป็นที่ตั้งเขต ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 
นครปฐม สุราษฎร์ธานี สงขลา อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา และด าเนินการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือ
เลือกจังหวัดอีก 1 จังหวัดในแต่ละเขต รวมเป็น 18 จังหวัด เขตพ้ืนที่ละ 2 จังหวัด และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
อีก 1 จังหวัด รวมเป็น 19 จังหวัด  
 3) ด าเนินการสุ่มพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดเพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยใช้ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย โดยก าหนดเงื่อนไขว่าเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ กล่าวคือ กระจายลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลหาก
พบประชาชนก็ท าการแจกแบบสอบถามและรอรับคืน โดยกระจายออกไปทั้งในพ้ืนที่เขตตัวเมืองและนอกตัว
เมือง ทั้งนี้หากมีประชาชนที่อยูในจังหวัดอ่ืนที่ไมได้ถูกเลือกเข้ามาตอบแบบสอบถามทางคณะผู้วิจัยจะถือรวม
เป็นหน่วยตัวอย่างโดยไม่คัดเลือกท้ิง นอกจากนี้หากสามารถเก็บเพ่ิมเติมในบางจังหวัดได้ผู้วิจัยอาจด าเนินการ 
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บจากประชาชนทั่วไป สุ่มเลือกพ้ืนที่ในการลงส ารวจก็เพ่ือให้ได้
ตัวแทนที่ดีกระจายอยูในทุกเขตพ้ืนที่ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้เน้นการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยพัฒนาข้อค าถามขึ้นมาเป็นแบบวัดการ
กระท าหรือความคิดเห็น และแบบประเมินตนเองเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนภาพความรู้ความเข้าใจที่
เกิดข้ึนจริงตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือดังนี้  
3.2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ  
 คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในลักษณะของประเด็นการศึกษา โดยแบ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้   
 1. ความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการศึกษา
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนด
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ตามแนวทางการด าเนินงานและการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ งในส่วนของ
ภาพลักษณ์องค์กรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เป็นการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิ 5 ด้าน 
ตามท่ีระบุไว้ในบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  

ก. การคุ้มครองด้านการโฆษณา 
ข. การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 
ค. ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  
ง. ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
จ. การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

 ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้แบบวัดประเมินตนเองเพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ โดยแบบวัด
พัฒนาขึ้นตามกรอบความรู้ที่ประชาชนควรมีเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคทั้ง 5 ด้าน ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  
 3. ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการศึกษารูปแบบการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการสื่อสารทางอ้อม จากการเผยแพร่ข่ าวสารของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4. พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น
การศึกษาระดับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากสิทธิ 5 ด้านของผู้บริโภคได้แก่ 
การคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ ความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย มาเป็นกรอบในการก าหนดข้อ
ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิและศึกษาระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตลอดจนความประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังทางตรงและทางอ้อม  
 5. ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนของความคาดหวังที่จะมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสื่อกลาง
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนในการด าเนินงานเพื่อการรักษาสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดจะใช้รูปแบบการวัดเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ  
น้อยที่สุด น้อย มาก และ มากที่สุด โดยมีเหตุผลส าคัญที่คณะนักวิจัยเลือกใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ 
เนื่องจากต้องการขจัดปัจจัยแทรกซ้อนจากการความไม่แนใจในการตอบแบบสอบถามและการประนีประนอม
ตามวิสัยของคนไทยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ระดับกลาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ทาง
คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ หากทางส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคไมได้แจ้งอย่างเป็น
ทางการคณะผู้วิจัยขอใช้แบบวัดที่มีมาตรประมาณค่า 4 ระดับเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการตามเหตุผลที่
เสนอ เนื่องจากแบบสอบถามนี้ใช้ส ารวจประชาชนทั่วไป  
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3.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
 ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
 
1) การประชุมร่วมเพื่อพัฒนาร่างตัวช้ีวัด 
  ขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและพัฒนารายละเอียดของตัวชี้วัดการด าเนินงานทั้งหกตัว 
คือ 1) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 3) การรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 5) พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริ โภค และ 6) ความคาดหวังของ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือจัดท าร่างตัวชี้วัดโดยการประชุมร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือศึกษาข้อมูลของตัวชี้วัดทั้ง หมด รวมทั้ง
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับลักษณะการวัด จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไป
ศึกษาและจัดท าร่างตัวชี้วัดในรายละเอียด 
 
2) การพัฒนาเครื่องมือ 
 คณะผู้วิจัยก าหนดประเด็นย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้ตามข้อมูลที่ได้รับจากทางส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือน ามาพัฒนาตัวชี้วัดแต่ละตัวตามหลักการสร้างเครื่องมือวัดผล โดยใช้แนวคิดของ
การศึกษาเจตคติและความพึงพอใจ หลักการสร้างเครื่องมือวัดเชิงจิตวิทยาและการรับรู้ และหลักการสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดที่ตอบสนองกับความต้องการของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและหลักวิชา โดยในขั้นนี้คณะผู้วิจัยจะพัฒนาเครื่องมือวัดเชิงปริมาณเป็นหลัก 
 
3) การตรวจสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าเสนอร่างเครื่องมือวิจัยให้ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาตรวจสอบ
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง จากนั้นน าเครื่องมือที่ได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและวิจัยและผู้แทน
จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน 7 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) น า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นร่างเครื่องมือวิจัย และน าไปทดลองกับหน่วยตัวอย่างจ านวนหนึ่งเพ่ือศึกษาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) น าข้อมูลที่ได้มา
ปรับแก้ครั้งสุดท้ายก่อนพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 
4) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยน าเสนอร่างเครื่องมือวิจัยให้ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาตรวจสอบ
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง จากนั้นน าเครื่องมือที่ได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและวิจัยและผู้แทน
จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน 7 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ซึ่ง
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จะคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เกินกว่า .80 ซึ่งในแบบสอบถามครั้งนี้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00 ซึ่ง
เกินกว่า .80 ทุกข้อ ข้อค าถามทั้งหมดสามารถใช้การได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงภาษาเล็กน้อยจึงพัฒนาเป็น
ร่างเครื่องมือวิจัย น าเครื่องมือวิจัยที่ปรับปรุงให้ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาอีกครั้ง 
และน าไปทดลองกับหน่วยตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปจ านวนน้อยกว่า 10 คน เพ่ือศึกษาคุณภาพของ
เครื่องมือ รวมทั้งได้น าเครื่องมือมาทดลองใช้ด้วยการให้ประชาชนที่เป็นตัวแทนจ านวน 5 คน ทดลองใช้และ
สอบถามความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของเครื่องมือในด้านการวัดว่าสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ทั้งหมดมาปรับแก้ครั้งสุดท้ายก่อนพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือวิจัยที่มี
ลักษณะเดิมแต่เครื่องมือวิจัยชุดนี้ได้มีการปรับปรุงข้อค าถามบางข้อเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยยังคงยึด
กรอบแนวคิดเดิมเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากในอดีตมาใช้ในการศึกษาระยะยาวต่อไป และเมื่อ
ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปใช้และด าเนินการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์ Cronbach's 
Alpha โดยท าการตรวจสอบรายประเด็นและทั้งฉบับได้ค่า สัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha อยู่ระหว่าง 
0.900 ถึง 0.979 และได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha รวมทั้งฉบับ 0.989 และภาพรวมมีค่าอยูใน
เกณฑ์ดี ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha รายประเด็นและทั้งฉบับมีดังนี้  
 
ตาราง 3.1 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha 

ประเด็นเนื้อหา ค่า Cronbach's Alpha 
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

0.979 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
     - ด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา 
     - การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 
     - ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ 
     - ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
     - การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

รวมทั้งชุด 

 
0.935 
0.943 
0.900 
0.930 
0.930 
0.978 

การรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0.943 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 0.924 
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 0.944 
ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0.954 

รวมทั้งฉบับ 0.989 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ตั้งเป้าหมายเก็บรวบรวมจากประชาชนทั่วไปไม่ต่ ากว่า 3,000 ชุด แต่เนื่องจากมีคาดการณ์แบบสอบถามช ารุด 
สูญหายหรือตอบข้อมูลไม่ครบถ้วนประมาณร้อยละ 20 จึงท าการประมาณการแบบสอบถามจ านวน 4,000 ชุด 
ตั้งค่าเป้าหมายการรับคืนแบบสอบถามจ านวน 3,200 ชุด หรือร้อยละ 80 เพ่ือให้ได้ข้อมูลไม่น้อยกว่า 3,000 ชุด 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด ส าหรับการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยประมาณการแจก
แบบสอบถามพ้ืนที่ละไม่ต่ ากว่า 225 ชุด จ านวน 18 พ้ืนที่ ได้แก่จังหวัดที่เป็นที่ตั้ งเขตพ้ืนที่ 9 จังหวัดและ
จังหวัดในเขตพ้ืนที่ทั้ง 9 อีก 1 จังหวัด รวมเป็น 18 เขตพ้ืนที่ รวมเป็น 4,050 ชุด และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
อีก 450 ชุด รวมเป็น 4,500 ชุด ได้รับคืนแบบสอบถามจ านวน 4,318 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.96 และเมื่อท า
การส ารวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถามช ารุดจ านวนหนึ่งจึงได้คัดออกเหลือ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 4,147 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.16 ของแบบสอบถามที่ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด โดยแบบสอบถามที่ได้รับคืนมานั้นจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดที่หน่วยตัวอย่างระบุได้
ดังนี้   

ตาราง 3.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจังหวัด 
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 404 9.74 
พระนครศรีอยุธยา 201 4.85 

สระบุรี 208 5.02 
ชลบุร ี 204 4.92 
ระยอง 200 4.82 

นครปฐม 205 4.94 
ราชบุรี 217 5.23 

สุราษฎร์ธานี 201 4.85 
พัทลุง 200 4.82 
สงขลา 200 4.82 
ปัตตานี 205 4.94 
อุดรธานี 200 4.82 

เลย 218 5.26 
เชียงใหม่ 221 5.33 
ล าปาง 202 4.87 

พิษณุโลก 201 4.85 
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จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
ตาก 220 5.32 

นครราชสีมา 219 5.28 
บุรีรัมย์ 221 5.33 
รวม 4,147 100.00 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด คณะผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าข้อมูลที่เหมาะสมมาวิเคราะห์
ค่าสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) การสร้างสมการท านายโดยการ
วิเคราะห์ถดถอย (regression analysis)   
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การเสนอผลการวิจัยเชิงส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ตอนหลักดังนี้ ตอนที่ 1 
การเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 การเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 จ านวนหน่วยตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ได้จากผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ์และน าส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังคณะผู้วิจัยซึ่งมีจ านวนแบบสอบถามสมบูรณ์ส าหรับ
การวิเคราะห์ทั้งสิ้น 4,147 ชุด ข้อมูลภูมิหลังของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 4,147 คนตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีสัดส่วนความเป็นเพศชายและ
หญิงใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียง 1 คน โดยมีเพศหญิง จ านวน 2,074 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.01 และเป็นเพศชาย 2,073 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99 ดังตาราง 4.1 
  
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ชาย 2,073 49.99 
หญิง 2,074 50.01 
รวม 4,147 100.00 

  
 เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4,147 คนตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 18 – 50 ปี โดยเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเมื่อแบ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามตามช่วงอายุโดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การจ าแนกกลุ่มอายุออกเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือต่ า
กว่า 18 ปี กลุ่มที่อยูในวัยท างานตอนต้น อายุ 18 – 30 ปี กลุ่มที่อยูในวัยท างานตอนกลาง 31 – 50 ปี กลุ่มที่
ใกล้เกษียณอายุ 51 -60 ปี และกลุ่มที่เกษียณอายุ คือ 61 ปีขึ้นไป  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 
18 -30 ปี จ านวน 1,778 คน คิดเป็นร้อยละ 42.87 รองลงมาอายุ 31 – 50 ปี จ านวน 1,753 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.27 รองลงมาอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 160 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 3.86 และ ที่เหลือคือกลุ่มอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ดัง
ตาราง 4.2 
 
ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี 106 3.86 
18 – 30 ปี 1,778 42.87 
31 – 50 ปี 1,753 42.27 
51 – 60 ปี 337 8.13 
61 ปี ขึ้นไป 119 2.87 

รวม 4,147 100.00 
  
 เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดับศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จ านวน 1,555 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 933 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จ านวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 528 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.73 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.15 และการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ สูงกว่าปริญญาโทจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ดัง
ตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.3 จ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 255 6.15 

มัธยมศึกษาตอนต้น 528 12.73 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 933 22.50 

อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 750 18.09 
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 1,555 37.50 

ปริญญาโท หรือ สูงกว่าปริญญาโท 126 3.03 
รวม 4,147 100.00 
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 เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 1,771 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 1,378 คน คิดเป็นร้อยละ 33.23 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 608 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 227  คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และน้อยที่สุดเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,001 บาท จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ดังตาราง 4.4 
 
ตาราง 4.4 จ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 1,378 33.23 

10,001 – 20,000 บาท 1,771 42.71 
20,001 – 30,000 บาท 608 14.66 
30,001 – 40,000 บาท 227 5.47 
40,001 – 50,000 บาท 112 2.70 
มากกว่า 50,001 บาท 51 1.23 

รวม 4,147 100.00 
 
 เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จ านวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของ
รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ จ านวน 884 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษาจ านวน 717 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 รองลงมามีอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ จ านวน
564 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 รองลงมามีอาชีพผู้ใช้แรงงาน จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 6.73 รองลงมา
มีอาชีพเกษตรกร จ านวน  263 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 รองลงมามีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 174 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 4.20 และว่างงาน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ดังตาราง 4.5 
  

ตาราง 4.5 จ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 884 21.32 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 1,165 28.09 

ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 564 13.60 
เกษตรกร 263 6.34 
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ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ผู้ใช้แรงงาน 279 6.73 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 174 4.20 
ว่างงาน 101 2.44 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 717 17.28 
รวม 4,147 100.00 

 
ตอนที่ 2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและสารสนเทศอ่ืนที่น่าสนใจ จากข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ให้
ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 4,147 คน ที่ด าเนินการสุ่มจากประชาชนทั่วไปกระจายตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 19 
จังหวัด โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ในการส ารวจและตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ความคาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้ยังท าการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ และความเห็นของประชาชนต่อสื่อชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการส ารวจตาม
มาตรประมาณค่า ใช้วิธีการค านวณค่าสัดส่วนท าให้สามารถแบ่งเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินผลการประเมิน ดังนี้  

 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.75 หรือ น้อยกว่าร้อยละ  43.75 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 ช่วงคะแนน    1.76 – 2.50 หรือ ร้อยละ 43.76 - 62.50 หมายถึง ระดับน้อย 
 ช่วงคะแนน    2.51 – 3.25 หรือ ร้อยละ 62.51 – 81.25 หมายถึง ระดับมาก 
 ช่วงคะแนน    3.26 – 4.00 หรือ มากกว่าร้อยละ 81.26  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
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 ดังนั้นหากเทียบตามเกณฑ์ร้อยละของทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะพบว่า ประเด็น
ใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 3.20 จะถือว่าเกินกว่าร้อยละ 80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จ าแนก
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 5 ตอนย่อย และเพ่ิมเติมสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยอีกหนึ่งตอน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
2.1 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้แบ่งความเชื่อมั่นออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร และความเชื่อมั่นต่อบุคลากรใน
องค์กร ดังนี้  
 
 2.1.1 ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์กร 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่
ขององค์กรในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ ความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ การติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ การสนับสนุ นด้านการศึกษาวิจัย 
การให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน และ การส่งเสริมภาคประชาชน ดังนี้  
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมาก รองลงมาประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีความเป็นมืออาชีพและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความตั้งใจในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.24 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ 0.67 ตามล าดับ อยูในระดับมาก รองลงมา
ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีศักยภาพในการให้บริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมด้านความเชื่อมั่นต่อ
องค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนความสามารถในการด าเนินงาน
หรือความเป็นมืออาชีพ เท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อย
ละ 80.25 ข้อมูลดังตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ความมศีักยภาพในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3.22 0.67 มาก 

ความตั้งใจในการท างาน 3.24 0.66 มาก 

การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 3.25 0.66 มาก 

ความเป็นมืออาชีพ 3.24 0.67 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 3.15 0.63 มาก 

ความใกล้ชิดกับประชาชน  3.17 0.68 มาก 

ประชาชนมั่นใจว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้ 

3.20 0.64 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละ 80.25) 3.21 0.52 มาก 

 
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจใกล้เคียงกันในทุกประเด็น โดยมีความสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการร้องทุกข์/
ร้องเรียน ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และการมีขั้นตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.21 อยูในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66, 0.65 และ 0.66 
ตามล าดับ รองลงมาเป็นความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในด้านการก ากับติดตามต่อเนื่องเมื่อผู้บริโภคร้องทุกข์/
ร้องเรียน และ ความหลายหลายของช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.20 อยูในระดับมาก 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และ 0.66 ตามล าดับ และในภาพรวมความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 80.25 ข้อมูลดังตาราง 4.7 
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ตาราง 4.7 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ความสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 3.21 0.66 มาก 

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 3.21 0.65 มาก 

การก ากับติดตามต่อเนื่องเมื่อผู้บริโภคร้องทุกข์/ร้องเรียน 3.20 0.67 มาก 

ความหลายหลายของช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 3.20 0.66 มาก 

การมขีัน้ตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เหมาะสม  3.21 0.66 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละ 80.25) 3.21 0.57 มาก 

 
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการในด้านการด าเนินงานโดย
ไม่เห็นแก่ผู้ประกอบการรายใด และ การดูแลผู้บริโภคไมให้ถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากันที่ 3.21 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และ 0.69 ตามล าดับ รองลงมาประชาชน
เชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการคอยติดตามสอดส่องดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
มีค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูในระดับมาก และในภาพรวมความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการติดตามสอดส่องและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ข้อมูลดังตาราง 4.8 
 
ตาราง 4.8 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
การคอยติดตามสอดส่องดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 3.19 0.69 มาก 
การด าเนินงานโดยไม่เห็นแก่ผู้ประกอบการรายใด 3.21 0.68 มาก 
การดูแลผู้บริโภคไมให้ถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิ 3.21 0.69 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.20 คิดเป็นร้อยละ 80.00) 3.20 0.62 มาก 
 
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้งในด้านการสนับสนุนให้เกิดระบบ/วิธีการ
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ในการคุ้มครองผู้บริโภค และ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.20 อยูในระดับมากและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เท่ากันทั้งสองประเด็น และในภาพรวมความ
เชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการสนับสนุนด้าน
การศึกษาวิจัยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ข้อมูลดังตาราง 4.9 
  
ตาราง 4.9 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
การสนับสนุนให้เกิดระบบ/วิธกีารในการคุ้มครองผู้บริโภค 3.20 0.68 มาก 
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3.20 0.68 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.20 คิดเป็นร้อยละ 80.00) 3.20 0.63 มาก 
 
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการให้
ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชนใน
ด้านข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันที่ 3.22 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 และ 0.65 ตามล าดับ รองลงมาเป็นด้านการด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และ 
ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.21 อยูในระดับมาก 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันที่  0.69 และในภาพรวมความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน
มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 80.25 ข้อมูลดัง
ตาราง 4.10 
 
ตาราง 4.10 ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

การด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 3.21 0.69 มาก 

ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกิด
ประโยชน์ 

3.21 0.69 มาก 
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ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

3.22 0.70 มาก 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

3.22 0.65 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละ 80.25) 3.21 0.58 มาก 

 
 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ส่งเสริมภาคประชาชน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
การสนับสนุนด้านการส่งเสริมภาคประชาชน ในด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดโอกาสให้
ประชาชนปกป้องสิทธิของตนเอง และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนการด าเนินงานภาค
ประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันที่ 3.21 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ 0.65 ตามล าดับ รองลงมา
เป็นด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานของภาคประชาชน และ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใกล้ชิดกับประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.20 อยูในระดับมาก และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และ 0.66 ตามล าดับ และในภาพรวมความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการส่งเสริมภาคประชาชนมีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 80.25 ข้อมูลดังตาราง 4.11 
 
ตาราง 4.11 ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การส่งเสริมภาคประชาชน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกระตุ้นให้เกิด 
การด าเนินงานของภาคประชาชน 

3.20 0.65 มาก 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใกล้ชิดกับประชาชน 3.20 0.66 มาก 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดโอกาสให้
ประชาชนปกป้องสิทธิของตนเอง 

3.21 0.66 มาก 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนการ
ด าเนินงานภาคประชาชน  

3.21 0.65 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละ 80.25) 3.21 0.57 มาก 
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 2.1.2 ความเชื่อม่ันต่อบุคลากรในองค์กร 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
นี้แบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจในตัวบุคคล และ ความเชื่อมั่นในด้านความรู้
ความสามารถของบุคคล ดังนี้  
 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคลจากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นมิตร
กับประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเหมาะสม เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควร
เปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและมีค่าเท่ากันที่ 3.23 อยูใน
ระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากันที่ 0. 65 รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) มีความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.22 อยู่
ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66, 0.66 และ 0.65 ตามล าดับ รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) พ่ึงพาได้  เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เต็มใจให้บริการ และ
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. โปร่งใสตรวจสอบได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.21 อยูในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66, 0.66 และ 0.65 ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยรวมความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจในตัวบุคคล เท่ากับ 3.22 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 80.50 ข้อมูลดังตาราง 4.12 
 
ตาราง 4.12 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
เชื่อมั่นหรือความไว้ใจในตัวบุคคล 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ) มีความน่าเชื่อถือ  

3.22 0.66 มาก 

เจ้าหน้าที่ของ สคบ. พ่ึงพาได้  3.21 0.66 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เป็นมิตรกับประชาชน  3.23 0.65 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เต็มใจให้บริการ  3.21 0.66 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน  

3.22 0.66 มาก 

เจ้าหน้าที่ของ สคบ. โปร่งใสตรวจสอบได้ 3.21 0.65 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม 3.22 0.65 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเหมาะสม  3.23 0.65 มาก 
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ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
(ไม่เปิดเผยข้อมูลทีไ่ม่ควรเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ช่ือผู้
ร้องเรียน) 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.22 คิดเป็นร้อยละ 80.50) 3.22 0.56 มาก 
 
 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่นใน
ด้านความรู้ความสามารถของบุคคล จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของ
ความเชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ) ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) มี
ความรู้ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภค และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.22 อยูในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และ 0.65 ตามล าดับ รองลงมา
เป็นด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 
และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.21 อยูในระดับ
มาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันที่ 0.64 และมีค่าเฉลี่ยรวมความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคลเท่ากับ 3.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 80.50 ข้อมูลดังตาราง 4.13 
 
ตาราง 4.13 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
เชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ) มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 

3.21 0.64 มาก 

เจ้าหน้าที่ของ สคบ. มีความรู้ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3.22 0.64 มาก 

เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ 3.22 0.65 มาก 
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

3.21 0.64 มาก 

เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  3.23 0.65 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.22 คิดเป็นร้อยละ 80.50) 3.22 0.57 มาก 
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 2.1.3 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในภาพรวม 
 รายละเอียดของผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่ง
พ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีด าเนินการแบ่งออกเป็น 
9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ 
พบว่า พ้ืนที่เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่นั้นมีค่าเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มีค่าเฉลี่ย 3.31 0.36 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นพ้ืนที่
เขต 10 กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในระดับมาก  
 รองลงมาเป็นพื้นที่เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง มีค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่
ในระดับมาก รองลงมาเป็นพื้นทีเ่ขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี มีค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.41 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นพื้นที่เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ 
เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มีค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.53 อยูในระดับ มาก รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง มีค่าเฉลี่ย 3.10 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ระดับมาก และล าดับสุดท้ายเป็นพ้ืนที่เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
มีค่าเฉลี่ย 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยูในระดับเมื่อเปรียบเทียบรายเขตทั้งหมดจะพบว่าคะแนน
เฉลี่ยกระจายตัวอยูในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.32 – 3.07 และมีความเชื่อมั่น
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ของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.49 โดยคะแนนดังกล่าวหากคิดเป็นร้อยละจะเทียบได้กับร้อยละ 80.25 ดังตาราง 
4.14 
 
ตาราง 4.14 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่  

เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

3.07 0.50 มาก 

เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

3.10 0.53 มาก 

เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

3.22 0.48 มาก 

เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

3.22 0.58 มาก 

เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

3.31 0.36 มากที่สุด 

เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ  
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 

3.12 0.53 มาก 

เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน 
พะเยา แพร่ 

3.32 0.53 มากที่สุด 

เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

3.19 0.41 มาก 
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เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภมูิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

3.25 0.39 มาก 

เขต 10 กรุงเทพมหานคร 3.30 0.51 มากที่สุด  
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละ 80.25) 3.21 0.49 มาก 

 
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค 5 ด้าน ได้แก่  
 1) การคุ้มครองด้านการโฆษณา  
 2) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า  
 3) ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ   
 4) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา  
 5) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทั้ง 5 
ด้านด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองจ านวนข้อค าถาม 32 ข้อ แยกเป็นการคุ้มครองด้านการโฆษณา 8 
ข้อ การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 9 ข้อ ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ 5 ข้อ ความเป็นธรรมในการ
ท าสัญญา 5 ข้อ และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 5 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้กระบวนการและวิธีการต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจ ผลการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ผลดังนี้ 
 

2.2.1 การคุ้มครองด้านการโฆษณา 
 การคุ้มครองด้านโฆษณาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่
ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลง
ผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่
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แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา พบว่า ประเด็นด้านประชาชนควรเลือกสินค้าและ
บริการภายใต้ข้อมูลที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรแจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบ เมื่อพบเห็น
โฆษณาสินค้าและบริการที่เกินจริง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรศึกษาข้อมูลค าโฆษณาของสินค้าและบริการอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะ
เชื่อ มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านผู้ขายสินค้า
หรือบริการมีความจ าเป็นต้องบอกข้อมูลทั้งหมดของตัวสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านผู้ขายสินค้าหรือบริการต้องให้ข้อมูลเพ่ือแสดง
ถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนเพียงต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลของ
สินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ิมเติมได้ก่อนการตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบ เมื่อพบเห็นโฆษณาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด และประเด็นด้านประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลของสินค้าหรือบริการโดยไม่
เกินความจริง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้าน
การคุ้มครองด้านการโฆษณาเท่ากับ 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยด้านนี้
คิดเป็นร้อยละ 81.75 ข้อมูลดังตาราง 4.15 
  
ตาราง 4.15 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา 

ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลของสินค้าหรือบริการโดยไม่เกิน
ความจริง 

3.23 0.67 มาก 

ผู้ขายสินค้าหรือบริการต้องให้ข้อมูลเพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติของ
สินค้าหรือบริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนเพียงต่อความ
ต้องการ 

3.26 0.67 มากที่สุด 

ผู้ขายสินค้าหรือบริการมีความจ าเป็นต้องบอกข้อมูลทั้งหมดของ
ตัวสินค้าและบริการ 

3.27 0.67 มากที่สุด 

ประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลของสินค้าหรือบริการต่างๆ 
เพ่ิมเติมได้ก่อนการตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ 

3.26 0.67 มากที่สุด 
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ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ประชาชนควรแจ้ง สคบ. ให้ทราบ เมื่อพบเห็นโฆษณาสินค้าและ
บริการที่ไม่เหมาะสม  

3.26 0.68 มากที่สุด 

ประชาชนควรแจ้ง สคบ. ให้ทราบ เมื่อพบเห็นโฆษณาสินค้าและ
บริการที่เกินจริง 

3.28 0.67 มากที่สุด 

ประชาชนควรศึกษาข้อมูลค าโฆษณาของสินค้าและบริการ
อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเชื่อ 

3.28 0.67 มากทีสุ่ด 

ประชาชนควรเลือกสินค้าและบริการภายใต้ข้อมูลที่
หลากหลาย 

3.30 0.68 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 81.75) 3.27 0.56 มากที่สุด 
 

2.2.2 การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 
 การคุ้มครองด้านฉลากสินค้าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย
แก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่
หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ 
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลาก
สินค้า พบว่า ประเด็นด้านข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ต้องระบุในฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ที ่3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านผู้ผลิตสินค้าและบริการ
ต้องแสดงราคาของสินค้าหรือบริการในฉลากหรือป้ายแสดงราคา มีค่าเฉลี่ย3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.66 อยูในระดับ มากที่สุด รองลงลงมาเป็นประเด็นด้านข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุสินค้า เป็น
สิ่งจ าเป็นต้องมีในฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
เป็นประเด็นด้านสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศจ าเป็นต้องแสดงฉลากสินค้าเป็นภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย3.31 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านฉลากสินค้าต้องไม่แสดงข้อความเกิน
จริง มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านฉลาก
สินค้าต้องไม่แสดงข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียด
ก่อนซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ ข้อแนะน า และค าเตือน มีความจ าเป็นต้องระบุในฉลากสินค้า  มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมากที่สุด และ ท้ายสุดเป็นประเด็นด้านประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลที่
แสดงอยู่บนฉลากสินค้าก่อนการเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยู่ระดับมากที่สุด และ
มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า  ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 อยูในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 82.75 ข้อมูลดังตาราง 4.16 
  
ตาราง 4.16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 

ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ ข้อแนะน า และค าเตือน มีความจ าเป็นต้อง
ระบุในฉลากสินค้า  

3.30 0.66 มากที่สุด 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องแสดงราคาของสินค้าหรือบริการใน
ฉลากหรือป้ายแสดงราคา 

3.32 0.66 มากที่สุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุสินค้า เป็นสิ่ง
จ าเป็นต้องมีในฉลากสินค้า  

3.31 0.67 มากที่สุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ต้องระบุในฉลาก
สินค้า  

3.33 0.67 มากที่สุด 

สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศจ าเป็นต้องแสดงฉลากสินค้าเป็น
ภาษาไทย 

3.31 0.68 มากที่สุด 

ฉลากสินค้าต้องไม่แสดงข้อความเกินจริง 3.31 0.67 มากที่สุด 
ฉลากสินค้าต้องไม่แสดงข้อความท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

3.31 0.68 มากที่สุด 

ประชาชนควรอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนซื้อสินค้า 3.31 0.67 มากที่สุด 
ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าก่อน
การเชื่อถือ 

3.30 0.67 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.75) 3.31 0.56 มากที่สุด 
 
 2.2.3 ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้
มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือ
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ระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  พบว่า ด้านส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่สินค้าหรือบริการไม่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
0.66 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนมีมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนเต็ม
จ านวน เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดการบกพร่องจากทางผู้ผลิตหรือให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและสามารถ
เรียกร้องในกรณีที่ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าอย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานและข้อแนะน า มีค่าเฉลี่ย 3.28 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด ล าดับสุดท้ายเป็นด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีอ านาจในการสั่งให้ผู้ประกอบการ หยุดขาย เรียกคืน และท าลายสินค้าที่อาจเป็นอันตราย มีค่าเฉลี่ย 
3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยในการใช้
สินค้าหรือบริการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 82.00 ข้อมูลดังตาราง 4.17 
ตาราง 4.17 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  

ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่สินค้า
หรือบริการไม่มีคุณภาพ 

3.30 0.66 มากที่สุด 

สคบ. มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

3.31 0.66 มากที่สุด 

สคบ. มีอ านาจในการสั่งให้ผู้ประกอบการ หยุดขาย เรียกคืน 
และท าลายสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 

3.24 0.70 มาก 

ประชาชนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและสามารถเรียกร้องใน
กรณีท่ีได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าอย่างถูกต้องตาม
วิธีการใช้งานและข้อแนะน า  

3.28 0.67 มากที่สุด 

ประชาชนมีมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้า หรือได้รับเงินคืนเต็ม
จ านวน เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดการบกพร่องจากทาง
ผู้ผลิตหรือให้บริการ 

3.29 0.68 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82.00) 3.28 0.57 มากที่สุด 
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 2.2.4 ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 ความเป็นธรรมในการท าสัญญาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  จากสิทธิดังกล่าวน ามา
ซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า 
ด้านประชาชนมีสิทธิเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสาระในข้อสัญญาที่จัดท าขึ้นได้ก่อนการลงนาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ที่ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนต้องได้รับสัญญาคู่
ฉบับที่มีข้อความตรงกัน มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
ประชาชนสามารถท้วงติงได้ในกรณีที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในสัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนมีสิทธิในการท้วงติงในกรณีที่เห็นว่า
สัญญาไม่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด และระดับท้ายสุดเป็น
ด้านประชาชนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.70 อยูในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยูในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อย
ละ 82.50 ข้อมูลดังตาราง 4.18 
 
ตาราง 4.18 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา 

ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ประชาชนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการท าสัญญาที่ 
ไม่เป็นธรรม 

3.29 0.70 มากที่สุด 

ประชาชนสามารถท้วงติงได้ในกรณีท่ีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญในสัญญา 

3.30 0.70 มากที่สุด 

ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสาระในข้อสัญญาที่
จัดท าขึ้นได้ก่อนการลงนาม  

3.31 0.68 มากที่สุด 

ประชาชนต้องได้รับสัญญาคู่ฉบับที่มีข้อความตรงกัน 3.31 0.67 มากที่สุด 
ประชาชนมีสิทธิในการท้วงติงในกรณีที่เห็นว่าสัญญา 
ไม่เป็นธรรม 

3.30 0.68 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.30 คิดเป็นร้อยละ 82.50) 3.30 0.61 มากที่สุด 
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 2.2.5 การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการสุดท้ายในห้าด้านที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากการคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการ
ใช้สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า ด้านประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชย
ความเสียหาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
ประชาชนจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนสามารถร้องเรียนไปยัง สคบ. เมื่อมีปัญหา
เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือสิทธิของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้า/บริการที่มีความบกพร่อง
จากผู้ผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.67 อยูในระดับมากที่สุด  และล าดับสุดท้ายเป็นด้าน
ประชาชนมีสิทธิร้องขอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระท าการ
ละเมิดสิทธิโดยไม่มีค่าฤชาธรรมเนียม (ไม่มีรายจ่ายใดๆ) มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยูในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 82.75 
ข้อมูลดังตาราง 4.19 
ตาราง 4.19 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

ความรู้ความเข้าใจด้าน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย 3.32 0.67 มากที่สุด 
ประชาชนจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ 

3.31 0.68 มากที่สุด 

ประชาชนสามารถร้องเรียนไปยัง สคบ. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ
สินค้า บริการ หรือสิทธิของผู้บริโภค 

3.31 0.68 มากที่สุด 

ประชาชนมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้า/
บริการที่มีความบกพร่องจากผู้ผลิต 

3.30 0.67 มากที่สุด 

ประชาชนมีสิทธิร้องขอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระท าการละเมิดสิทธิ
โดยไม่มีค่าฤชาธรรมเนียม (ไม่มีรายจ่ายใดๆ) 

3.29 0.67 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.75) 3.31 0.60 มากที่สุด 
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 2.2.6 ภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 รายละเอียดของผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครง
ร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการ
แบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชั ยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.43 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เท่ากับ 
3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับที่สามได้แก่พ้ืนที่ เขต 5 สงขลา 
เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล  มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริ โภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับที่สี่คือ
พ้ืนที่ เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อยูใน
ระดับมากที่สุด และล าดับที่ห้าได้แก่พ้ืนที่เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  มีค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยูในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จ าแนกรายพ้ืนที่ในภาพรวม เขตพ้ืนที่ที่มีค่าเฉลี่ยในล าดับที่หก ได้แก่พ้ืนที่ เขต 
4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยูใน
ระดับมากที่สุด ล าดับที่เจ็ดได้แก่พ้ืนที่เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ฉะเชิงเทรา 
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นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
เท่ากับ 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อยูในระดับมาก ล าดับที่แปดได้แก่พ้ืนที่เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้ง
เขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยูในระดับมาก ล าดับที่
เก้าได้แก่พ้ืนที่ เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 อยู่ในระดับมาก และ เขตพ้ืนที่ที่มีค่าเฉลี่ยในล าดับสิบซึ่งเป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ เขต 1 
พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 3.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบรายเขตทั้งหมดจะพบว่าค่าเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.09 - 3.44 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.25 – 86.00 และมีผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.29 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.52 อยูในระดับมากที่สุด ข้อมูลดังตาราง 4.20 
 
 
ตาราง 4.20 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่  

เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

3.09 0.58 มาก 

เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

3.23 0.47 มาก 

เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

3.34 0.44 มากที่สุด 
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เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

3.31 0.58 มากที่สุด 

เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

3.37 0.42 มากที่สุด 

เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ  
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 

3.17 0.57 มาก 

เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน 
พะเยา แพร่ 

3.37 0.55 มากที่สุด 

เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

3.22 0.51 มาก 

เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภมูิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

3.44 0.43 มากที่สุด 

เขต 10 กรุงเทพมหานคร 3.39 0.51 มากที่สุด  
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.25) 3.29 0.52 มากที่สุด 

 
2.3 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้เพ่ือให้เห็น
ประสิทธิผลของสื่อประเภทต่าง ๆ  และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้วางแผนในการด าเนินการผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการส ารวจออกเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ การส ารวจประสิทธิผลของ
สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส ารวจ
การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็น
ของประชาชน และ ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้  
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 2.3.1 ประสิทธิผลของสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การส ารวจประสิทธิผลของสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนนี้ ได้ด าเนินการศึกษาประสิทธิผลของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้พิจารณาในประเด็น
ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับหรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ  ต่อไปนี้บ้างหรือไม่ ผลจากการศึกษา พบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคย
พบเห็นหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดได้แก่ โทรทัศน์ มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็น
ร้อยละ 87.12 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 66.65 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต มีผู้
ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 61.61 ล าดับที่สี่ต่อมาคือ วิทยุ มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 52.35 ล าดับที่ห้าต่อมา
คือ โปสเตอร์/ป้ายประกาศ/ป้ายโฆษณา มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 44.92 ล าดับที่หกต่อมา คือ นิตยสาร/
วารสาร มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 42.10 ล าดับที่เจ็ดต่อมา คือ แผ่นพับ/ใบปลิว มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อย
ละ 39.98 ล าดับที่แปดต่อมาคือ ชมรมหรือสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 32.77 และ
ล าดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้ระบุว่าเคยพบเห็นร้อยละ 32.34 
ข้อมูลดังตาราง 4.21 
ตาราง 4.21 ระดับการรับรู้ข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ 
  แหล่งข่าวสาร เคย (%) ไม่เคย (%) 
หนังสือพิมพ์ 66.65 33.35 
วิทยุ 52.35 47.65 
โทรทัศน์ 87.12 12.88 
อินเตอร์เน็ต 61.61 38.39 
นิตยสาร/วารสาร 42.10 57.90 
แผ่นพับ/ใบปลิว 39.98 60.02 
โปสเตอร์/ป้ายประกาศ/ป้ายโฆษณา 44.92 55.08 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 32.34 67.66 
ชมรมหรือสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค 32.77 67.23 
 
 2.3.2 การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้เป็นการ
ส ารวจการรับรู้ของภาคประชาชนที่มีต่อแหล่งร้องเรียนหรือการอ านวยความสะดวกของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการแสดงถึงการด าเนินงานและสามารถใช้วางแผนเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานได้มากข้ึน โดยเป็นการส ารวจว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักแหล่ง/สถานที่
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ร้องเรียนและรับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปนี้หรือไม่ ผลการส ารวจพบว่า แหล่ง/สถานที่ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ารู้จักมากท่ีสุด คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 80.52 
ล าดับที่สองรองลงมาคือ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด หรือศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลาง
จังหวัด มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 71.28 รองลงมาล าดับที่สาม คือ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการอ าเภอ มีผู้
ระบุว่ารู้จักร้อยละ 67.11 รองลงมาล าดับที่สี่ คือ ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) 1166 มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 59.71 รองลงมาล าดับห้า คือ ร้องเรียนด้วยตนเองกับ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าเทศบาล มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 59.34 รองลงมาล าดับหก คือ 
ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า อบต. มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 57.58 ร้องลง
มาล าดับเจ็ดคือ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.opcb.go.th ของ สคบ. มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 51.65 และสี่
ล าดับสุดท้ายที่ถูกระบุว่ารู้จักน้อยกว่าร้อยละ 50 มีเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ส่งเรื่องร้องเรียนไป
ยัง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 5 
หลักสี่ กรุงเทพฯ)  มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 48.88 ร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาลหรือทางสาย
ด่วน 1111 มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 48.30 ร้องเรียนที่ชมรมหรือสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 
45.36 และ ร้องเรียนผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-ELEVEN ทุกสาขา มีผู้ระบุว่ารู้จักร้อยละ 41.89 จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า การรับรู้แหล่งหรือสถานที่ส าหรับการร้องเรียนและรับข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในบางแหล่งนั้นยังไม่เข้าถึงประชาชนเท่าที่ควร ข้อมูลดังตาราง 4.22 
ตาราง 4.22 ระดับการรับรู้แหล่งหรือสถานที่ส าหรับการร้องเรียนและรับข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
  แหล่งข่าวสาร รู้จัก (%) ไม่รู้จัก (%) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  80.52 19.48 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด หรือศูนย์ด ารงธรรม  
ศาลากลางจังหวัด 

71.28 28.72 

การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการอ าเภอ 67.11 32.89 
ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าเทศบาล  59.34 40.66 
ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า อบต. 57.58 42.42 
ร้องเรียนที่ชมรมหรือสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค 45.36 54.64 
ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยัง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 5 หลกัสี่ กรุงเทพฯ) 

48.88 51.12 

ร้องเรียนผ่านสายด่วน สคบ. 1166 59.71 40.29 
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.opcb.go.th ของ สคบ. 51.65 48.35 
ร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาลหรือทางสายด่วน 1111 48.30 51.70 
ร้องเรียนผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสาขา 41.89 58.11 
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 2.3.3 แนวทางการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของประชาชน 
 เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพิจารณาเลือกสื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้พิจารณาในประเด็นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคควรเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดโดยให้เลือกสื่อที่พิจารณาเห็นว่ามีความส าคัญ 3 ล าดับ ทั้งนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนอาจเห็นว่าสื่อบางสื่อมีความส าคัญเท่ากันและให้ล าดับซ้ ากันได้ หรืออาจไม่ให้
ความส าคัญกับสื่อบางสื่อว่าส าคัญในสามล าดับที่ให้เลือกเลยก็ได้ ผลการส ารวจพบว่า สื่อทีผู่้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีความส าคัญเป็นล าดับ 1 มากที่สุด ได้แก่โทรทัศน์ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญใน
ล าดับ 1 จ านวน 1,641 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 1,156 คน 
และ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 554 คนในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 796 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยท่ีสุดของสื่อที่ไม่ถูกระบุว่าส าคัญแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนให้ความส าคัญกับสื่อนี้มากที่สุด สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคัญเป็นล าดับ 2 หรือ
รองลงมา โดยถูกเลือกว่ามีความส าคัญเป็นล าดับ 1 รองจากโทรทัศน์ได้แก่อินเตอร์เน็ตมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 1,086 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 738 คน และ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 
จ านวน 576 คนในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน  1,747 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อย
รองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ในประเภทสื่อที่ไม่ถูกระบุว่าส าคัญแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญกับสื่อนี้
รองลงมา และ สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคัญเป็นล าดับ 3 มากที่สุดรองจากโทรทัศน์และ
อินเตอร์เน็ตได้แก่ สมาคม/ชมรม/กลุ่มบุคคล มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 
จ านวน 796 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 499 คน และ มีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 481 คนในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญใน
ล าดับใดเลย จ านวน 2,371 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยที่สุดของสื่อที่ไม่ถูกระบุว่าส าคัญรองจากโทรทัศน์และ
อินเตอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญกับสื่อนี้เป็นล าดับที่สาม 
 ส าหรับสื่อประเภทอ่ืนนั้นมีการเลือกให้ความส าคัญตามล าดับดังนี้ หนังสือพิมพ์ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 518 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 538 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 
698 คน ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 2,393 คน วิทยุมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 441 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 682 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน
548 คน ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 2,476 คน โปสเตอร์/ป้ายประกาศ/ป้าย
โฆษณา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 434 คน มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 526 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
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ความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 630 คน ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 2,557 
คน แผ่นพับ/ใบปลิว จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 335 คน มีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 617 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 668 คน ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 2,527 
คน การสัมมนา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 290  คน มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 414 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามี
ความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 395 คนในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 3,048 
คน และ นิตยสาร/วารสาร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 1 จ านวน 270 คนมี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความส าคัญในล าดับ 2 จ านวน 413 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่ามีความส าคัญในล าดับ 3 จ านวน 315 คน ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ระบุว่ามีความส าคัญในล าดับใดเลย จ านวน 
3,149 คน ข้อมูลดังตาราง 4.23 
 
ตาราง 4.23 ประชาชนคิดว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ควรใช้สื่อต่อไปนี้ในการให้
ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใดถึงจะเข้าถึงผู้บริโภค  

แหล่งข่าวสาร ล าดับ 1  ล าดับ 2 ล าดับ 3 ไม่เลือก 
หนังสือพิมพ์ 518 538 698 2,393 
วิทยุ 441 682 548 2,476 
โทรทัศน์ 1,641 1,156 554 796 
อินเตอร์เน็ต 1,086 738 576 1,747 
นิตยสาร/วารสาร 270 413 315 3,149 
แผ่นพับ/ใบปลิว 335 617 668 2,527 
การสัมมนา 290 414 395 3,048 
โปสเตอร์/ป้ายประกาศ/ป้ายโฆษณา 434 526 630 2,557 
สมาคม/ชมรม/กลุ่มบุคคล 796 499 481 2,371 
หมายเหตุ: ข้อมูลระบุเป็นจ านวนคนที่เลือกสื่อชนิดนั้นในแต่ละล าดับและจ านวนผู้ไม่เลือกสื่อ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 4,147 คน 
 
 2.3.4 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประเด็นการ
ส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการรู้จักส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการ
รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลการส ารวจ พบว่า ประเด็นด้าน



บทท่ี 4: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ....................................................................................................... 50  

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่า 3.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยูในระดับมาก รองลงมา
เป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชย
ความเสียหายจากสินค้าและบริการ  มีค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 อยูในระดับมาก รองลงมา
เป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอในตัวสินค้า/บริการ  มีค่าเฉลี่ย 3.18 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่และ
วิธีการร้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก และการรู้จักส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีค่าเฉลี่ย 3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยู่ในระดับมาก โดย
ภาพรวมด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับมากผลการส ารวจดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าในภาพรวมระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
79.50 ดังตาราง 4.24 
 
ตาราง 4.24 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แหล่งข่าวสาร ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
การรู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 3.13 0.70 มาก 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ
ในตัวสินค้า/บริการ  3.18 0.71 มาก 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและ
บริการ 

3.21 0.71 มาก 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ
ใช้สินค้าและบริการ  

3.21 0.71 มาก 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญา 

3.20 0.72 มาก 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชย
ความเสียหายจากสินค้าและบริการ 

3.19 0.73 มาก 

การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการร้องเรียน  3.18 0.70 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.18 คิดเป็นร้อยละ 79.50) 3.18 0.62 มาก 
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 เพ่ือจ าแนกประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูจาก
ความถี่ของการตอบของประชาชนที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดในการวิจัย พบว่า ทุกประเด็นผู้ตอบส่วนใหญ่ตอบอยู่
ในระดับมาก เมื่อเรียงตามล าดับตามค่าของการตอบว่าประเด็นใดมีการระบุว่ามากที่สุดมากกว่าประเด็นอ่ืน 
ได้ผลตามล าดับดังนี้ ด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 
ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอยูในระดับมากที่สุด ร้อยละ 36.34 ระบุว่าอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.25 
รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ประชาชนส่วนใหญ่
ระบุว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 36.17 ระบุว่าอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.29 รองลงมาเป็นด้านการรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอยูในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 36.00 ระบุว่าอยูในระดับมาก ร้อยละ 50.28 รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาชดเชยความเสียหายจากสินค้าและบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อย
ละ 35.83 ระบุว่าอยูในระดับมาก ร้อยละ 49.12 รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอในตัวสินค้า/บริการ ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 34.44 
ระบุว่าอยูในระดับมาก ร้อยละ 50.83 รองลงมาเป็นด้านการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการ
ร้องเรียน ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าอยูในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 33.08 ระบุว่าอยใูนระดับมาก ร้อยละ 53.97 
และล าดับสุดท้ายเป็นด้านการรู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ
ว่าอยูในระดับมากที่สุด ร้อยละ 28.99 ระบุว่าอยูในระดับมาก ร้อยละ 57.95 ข้อมูลดังดังตาราง 4.25 
 
ตาราง 4.25 ร้อยละของการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประเด็น 
น้อยมาก 

(%) 
น้อย 
(%) 

มาก 
(%) 

มากที่สุด 
(%) 

การรู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 3.06 10.01 57.95 28.99 
ด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพียงพอในตัวสินค้า/บริการ 

1.66 13.07 50.83 34.44 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้า
และบริการ 

1.76 11.96 50.28 36.00 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจาก
การใช้สินค้าและบริการ  

1.86 11.55 50.25 36.34 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน
การท าสัญญา 

1.81 12.73 49.29 36.17 

การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชย
ความเสียหายจากสินค้าและบริการ 

1.95 13.09 49.12 35.83 

การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการร้องเรียน  2.00 10.95 53.97 33.08 
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 รายละเอียดของผลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้
จ าแนกผลในภาพรวมของระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกเป็นรายเขต
พ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมจ าแนกราย
เขตพ้ืนที่ พบว่า ภาพรวมของระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุด คือ
พ้ืนที่เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง  ล าพูน 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ มีค่าเฉลี่ย 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มี
ค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยูในระดับมาก ล าดับที่สามเป็นพ้ืนที่เขต 9 นครราชสีมา เป็น
ที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรี
สะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 อยูในระดับมาก ล าดับที่สี่เป็นพ้ืนที่เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ย
3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ห้าเป็นพ้ืนที่เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมาก 
 ล าดับที่หกเป็นพ้ืนที่เขต 10 กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยู่ใน
ระดับมาก ล าดับที่เจ็ดเป็นพื้นที่เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่แปดเป็นพ้ืนที่เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 3.12 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 อยูในระดับมาก ล าดับที่เก้าเป็นพ้ืนทีเ่ขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มีค่าเฉลี่ย 3.07 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยูในระดับมาก และล าดับสุดท้ายเป็นพ้ืนที่เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
มีค่าเฉลี่ย 3.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบรายเขตทั้งหมดจะพบว่า
ค่าเฉลี่ยไมได้แตกต่างกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.04 - 3.35 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.00 – 83.75 และมี
ผลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.18 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับมาก ข้อมูลดังตาราง 4.26 
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ตาราง 4.26 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่  
เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

3.04 0.64 มาก 

เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

3.12 0.53 มาก 

เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

3.22 0.55 มาก 

เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

3.21 0.65 มาก 

เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

3.24 0.59 มาก 

เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ  
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 

3.07 0.69 มาก 

เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน 
พะเยา แพร่ 

3.35 0.67 มากที่สุด 

เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

3.16 0.56 มาก 

เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภมูิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

3.23 0.54 มาก 

เขต 10 กรุงเทพมหานคร 3.20 0.66 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.18 คิดเป็นร้อยละ 79.50) 3.18 0.62 มาก 
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2.4 พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการศึกษาระดับพฤติกรรมในการด าเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการน าเสนอผล
ในครั้งนี้ ได้แยกเป็นกลุ่มของข้อค าถามท่ีใช้ส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิ และข้อค าถามท่ีแสดงความประสงค์ใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นจะน าเสนอภาพรวมของพฤติกรรมทั้ง 2 ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมร่วมกันที่
ต้องการแสดงออกถึงการเคารพและเห็นความส าคัญของสิทธิของผู้บริโภค ดังนี้  
 2.4.1 พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ โดยการให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ
พฤติกรรมของตนเองที่กระท าเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
พฤติกรรมการใช้สิทธิอยูในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการ
พิจารณาเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น อย.  สมอ. ของสินค้าในกรณีที่สินค้าควรมีเครื่องหมาย
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการ
พิจารณาฉลากสินค้าอย่างไตร่ตรองก่อนท าการซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับสามเป็นด้านการอ่านข้อความในสัญญาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงนาม มีค่าเฉลี่ย 3.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับสี่เป็นด้านการเก็บข้อมูลหลักฐาน เช่น 
ใบเสร็จ เอกสารการรับประกัน โฆษณา ฉลากสินค้าไว้ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับห้าเป็นด้านการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของสินค้าก่อนออก
จากร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับหกเป็นด้าน 
การให้ความส าคัญกับข้อแนะน าการใช้/วิธี ใช้งาน ที่เขียนอยู่ในฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับเจ็ดเป็นด้านความสามารถพิจารณาได้ว่าโฆษณาของ
สินค้าหรือบริการใดเกินจริง มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็น
ล าดับแปดเป็นด้านการทดสอบสินค้า (ที่สามารถทดสอบ) ได้ก่อนซื้อและช าระเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับเก้าเป็นด้านการให้ความส าคัญกับข้อมูล
ต่างๆ บนฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับ
สิบเป็นด้านการพิจารณาสินค้าหรือบริการอย่างรอบคอบโดยไม่หลงเชื่อแต่ค าโฆษณา มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นล าดับสิบเอ็ดเป็นด้านการเรียกร้องสิทธิจาก
ผู้ประกอบการหรือผู้ขายทันที เมื่อพบว่าสินค้าหรือบริการมีปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65 อยูในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายเป็นด้านการเมื่อพบปัญหาจากการซื้อสินค้าข้าพเจ้าจะปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมากที่สุด
จากคะแนนพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคพบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกด้านอยูในระดับมากที่สุด และมีคะแนน
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พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคในภาพรวมเท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยูในระดับมากที่สุด 
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.75 ข้อมูล  ดังตาราง 4.27 
 
ตาราง 4.27 พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับข้อมูลต่างๆ บนฉลากสินค้า 3.29 0.64 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าพิจารณาฉลากสินค้าอย่างไตร่ตรองก่อนท าการซื้อสินค้า  3.31 0.61 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับข้อแนะน าการใช้/วิธีใช้งาน ที่เขียนอยูใน 
ฉลากสินค้า 

3.30 0.63 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าพิจารณาสินค้าหรือบริการอย่างรอบคอบโดยไม่หลงเชื่อแต่ 
ค าโฆษณา 

3.29 0.64 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าจะพิจารณาเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น อย.  
สมอ. ของสินค้าในกรณีท่ีสินค้าควรมีเครื่องหมายมาตรฐาน 

3.39 0.65 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าสามารถพิจารณาได้ว่าโฆษณาของสินค้าหรือบริการใดเกินจริง 3.30 0.64 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าอ่านข้อความในสัญญาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงนาม 3.31 0.64 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลหลักฐาน เช่น ใบเสร็จ เอกสารการรับประกัน โฆษณา 
ฉลากสินค้าไว้ตรวจสอบ 

3.31 0.65 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าทดสอบสินค้า (ที่สามารถทดสอบ) ได้ก่อนซื้อและช าระเงิน  3.30 0.66 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของสินค้าก่อนออกจากร้าน 3.31 0.64 มากที่สุด 
เมื่อพบปัญหาจากการซื้อสินค้าข้าพเจ้าจะปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.28 0.66 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าเรียกร้องสิทธิจากผู้ประกอบการหรือผู้ขายทันที เมื่อพบว่าสินค้า
หรือบริการมีปัญหา  

3.29 0.65 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.75) 3.31 0.51 มากที่สุด 
 
 2.4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ
พฤติกรรมของตนเองที่กระท าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมและการแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ประเด็นด้านการสนใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.34 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการยินดีให้ความร่วมมือกับส านักงาน
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
ในล าดับสามเป็นด้านความพร้อมที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสของการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคให้กับ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมากที่สุด  
รองลงมาเป็นล าดับสี่เป็นด้านความพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กรณีที่มีการร้องขอ  มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นล าดับห้าเป็น
ด้านความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อาสาสมัคร สมาชิกชมรม  มีค่าเฉลี่ย 
3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นล าดับหกเป็นด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
อยูในระดับมาก รองลงมาเป็นล าดับเจ็ดเป็นด้านการแนะน าให้คนใกล้ชิดทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค  มีค่าเฉลี่ย 
3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยูในระดับมาก และล าดับสุดท้ายเป็นด้านการสนใจติดตามข่าวสารของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในระดับ
มากจากคะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและมีคะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูในระดับ
มากที่สุด หากด าเนินการค านวณระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นค่า
คะแนน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีคะแนนร้อยละ 81.50 ดังตาราง 
4.28 
 
ตาราง 4.28 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาส 

3.24 0.72 มาก 

ข้าพเจ้าสนใจติดตามข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

3.23 0.66 มาก 

ข้าพเจ้าแนะน าให้คนใกล้ชิดทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค 3.24 0.65 มาก 

ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3.26 0.64 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสของการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคให้กับ สคบ.  

3.26 0.64 มากที่สุด 

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่มีการร้องขอ 

3.25 0.65 มาก 
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ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
ข้าพเจ้าสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เช่น อาสาสมัคร สมาชิกชมรม 

3.25 0.66 มาก 

ข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค 3.34 0.65 มากที่สุด 
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.50) 3.26 0.53 มากที่สุด 

 
 2.4.3 พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม 
 รายละเอียดของผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม 
เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลใน
ภาพรวมของการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัย
โครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 9 
นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม
ของผลการส ารวจผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน สูงที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ มีค่าเฉลี่ ย 
3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับสามเป็นเขต 10 กรุงเทพมหานคร มี
ค่าเฉลี่ย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับสี่เป็นเขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้ง
เขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับห้าเป็นเขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครมี
ค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 อยูในระดับมากที่สุด 
 รองลงมาล าดับหกเป็นเขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับเจ็ดเป็นเขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 อยูในระดับมาก รองลงมาล าดับแปดเป็นเขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วย
จังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี มี
ค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 อยูในระดับมาก รองลงมาล าดับเก้าเป็นเขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้ง
เขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร 
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สกลนคร มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูในระดับมาก  และล าดับสุดท้ายเป็นเขต 1 
พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง มีค่าเฉลี่ย 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมจ าแนกรายเขตทั้งหมดจะพบว่า
คะแนนเฉลี่ยกระจายตัวอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.11 – 3.45 และมีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม เฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 
โดยคะแนนดังกล่าวหากคิดเป็นร้อยละจะเทียบได้กับร้อยละ 82.00 ดังตาราง 4.29 
 
ตาราง 4.29 พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่  

เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

3.11 0.50 มาก 

เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

3.25 0.40 มาก 

เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

3.31 0.43 มากที่สุด 

เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

3.28 0.55 มากที่สุด 

เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

3.34 0.38 มากที่สุด 

เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ  
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 

3.16 0.56 มาก 

เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน 
พะเยา แพร่ 

3.38 0.53 มากที่สุด 
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เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

3.22 0.38 มาก 

เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภมูิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

3.45 0.41 มากที่สุด 

เขต 10 กรุงเทพมหานคร 3.36 0.50 มากที่สุด 
รวม (ค่าเฉลี่ย 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82.00) 3.28 0.48 มากที่สุด 

 
2.5 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการให้
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับความคาดหวังต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุความคาดหวังของตนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกและ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมามี 6 ประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.30 อยูในระดับมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่
เป็นกลาง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและสามารถติดต่อได้ง่าย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  ข้าพเจ้านึกถึง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อพบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ 
และ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตลอดเวลา  โดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, 0.64, 0.66, 0.64, 0.65 และ 0.64 ตามล าดับ รองลงมามี 5 ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.29 อยูในระดับมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่
ประชาชนพ่ึงได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ ข้าพเจ้านึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรก
เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ข้าพเจ้านึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงาน
แรกเมื่อพบเห็นโฆษณาเกินจริงหรือการหลอกลวง การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, 0.65, 0.65, 0.53 และ 0.64 ตามล าดับ  รองลงมาเป็นประเด็น
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคมีความเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.28 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
เท่ากัน รองลงมาเป็นด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ปราศจากการแทรกแซง 
และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท างานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.27 อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เท่ากัน และกลุ่มสุดท้ายเป็นประเด็นด้านส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  และ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.25 อยูในระดับมาก 
โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เท่ากัน ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยในทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีค่าความคาดหวังของ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเท่ากับ 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
อยูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.25 ข้อมูลดังตาราง 4.30 
 
ตาราง 4.30 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.25 0.67 มาก 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ปราศจากการ
แทรกแซง 

3.27 0.65 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง  3.30 0.64 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ประชาชนพึ่ง
ได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ 

3.29 0.64 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 3.28 0.65 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและ
สามารถติดต่อได้ง่าย 

3.30 0.64 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามเรื่องร้องเรียน
และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

3.30 0.66 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

3.30 0.64 มากที่สุด 

ข้าพเจ้านึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อ
พบเห็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

3.29 0.65 มากที่สุด 
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ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ข้าพเจ้านึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อ
พบเห็นโฆษณาเกินจริงหรือการหลอกลวง 

3.29 0.65 มากที่สุด 

ข้าพเจ้านึกถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อ
พบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ 

3.30 0.65 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีขั้นตอนการให้บริการที่
สะดวกและเหมาะสม 

3.31 0.65 มากที่สุด 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.29 0.53 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุก
ระดับ 

3.25 0.67 มาก 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท างานอย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 

3.27 0.65 มากที่สุด 

ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ตลอดเวลา 

3.30 0.64 มากที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  3.29 0.64 มากที่สุด 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นมิตร 3.28 0.65 มากที่สุด 

รวม (ค่าเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.25) 3.29 0.53 มากที่สุด 
 
 รายละเอียดของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขต
พ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวม
จ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้ งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่  มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความ
คาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวังของ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาล าดับสามเป็นเขต 10 กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความ
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คาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับสี่เป็นเขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.50 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
ล าดับห้าเป็นเขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจ
ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
อยูในระดับมากที่สุด 
 รองลงมาล าดับหกเป็นเขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจ
ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.57 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาล าดับเจ็ดเป็นเขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง มีคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.23 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 อยู่ในระดับมาก รองลงมาล าดับแปดเป็นเขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
อุทัยธานี มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อยู่ในระดับมาก รองลงมาล าดับเก้าเป็นเขต 1 
พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61 อยูในระดับมาก และล าดับ
สุดท้ายเป็นเขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวัง
ของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับ
มาก เมื่อเปรียบเทียบรายเขตทั้งหมดจะพบว่าคะแนนเฉลี่ยกระจายตัวอยูในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.15 – 3.44 และความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยคะแนนดังกล่าวหากคิดเป็นร้อย
ละจะเทียบได้กับร้อยละ 82.25 ดังตาราง 4.31 
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ตาราง 4.31 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมจ าแนกราย
เขตพ้ืนที่  

เขตพื้นที่  ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัด
ในกลุ่ม คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

3.19 0.61 มาก 

เขต 2 ชลบุรี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว 
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง 

3.23 0.40 มาก 

เขต 3 นครปฐม เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

3.31 0.46 มากที่สุด 

เขต 4 สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

3.31 0.57 มากที่สุด 

เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

3.42 0.42 มากที่สุด 

เขต 6 อุดรธานี เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 

3.15 0.62 มาก 

เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน 
พะเยา แพร่ 

3.44 0.57 มากที่สุด 

เขต 8 พิษณุโลก เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม 
คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

3.20 0.47 มาก 

เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดใน
กลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภมูิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

3.32 0.50 มากที่สุด 

เขต 10 กรุงเทพมหานคร 3.34 0.56 มากที่สุด 
รวม รวม (ค่าเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.25) 3.29 0.53 มากที่สุด 



บทท่ี 4: ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ....................................................................................................... 64  

2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับความเชื่ อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่  
การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02) ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือ
บริการ (C03) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (C04) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (C05) 
และตัวแปรพฤติกรรมการใช้สิทธิ (D01) ตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (E01) และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  (F01) รวมเป็นตัวแปรทั้งหมด 8 ตัว ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (F01) มากที่สุดได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) และตัวแปรการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (E01) ซึ่งทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (F01)  ในทิศทางบวก 
ระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ค่าความสัมพันธ์ r= 0.64 เท่ากัน รองลงมาคือ ความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ (C03) โดยมีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (F01) ในทิศทางบวก ระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าความสัมพันธ์ r= 0.63 รองลงมาอันดับสาม คือ การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02) และ
ตัวแปรพฤติกรรมการใช้สิทธิ (D01) โดยมีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (F01) ในทิศทางบวก รระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ค่าความสัมพันธ์ r= 0.60  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทั้งหมด พบว่าปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
5 ปัจจัย ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02) ความปลอดภัยในการ
ใช้สินค้าหรือบริการ (C03) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (C04) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย (C05) และตัวแปรพฤติกรรมการใช้สิทธิ (D01) ตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (E01) และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (F01) รวมเป็นตัวแปรทั้งหมด 8 ตัว มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.59 – 0.83
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก เป็นเครื่องยืนยันว่าปัจจัยทั้งหมดมี
ความเกี่ยวข้องกัน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเชื่อมั่นต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อเมื่อการ
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ด าเนินงานสร้างความรู้ทั้ง 5 ด้านและและการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลค่าสหสัมพันธ์
ทั้งหมดดังตาราง 4.32 

ตาราง 4.32 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
 C01 C02 C03 C04 C05 D01 E01 F01 

C01 1.00        
C02 0.83 1.00       
C03 0.78 0.82 1.00      
C04 0.72 0.74 0.80 1.00     
C05 0.72 0.73 0.80 0.82 1.00    
D01 0.67 0.67 0.71 0.68 0.68 1.00   
E01 0.63 0.59 0.65 0.61 0.60 0.70 1.00  
F01 0.64 0.60 0.63 0.61 0.59 0.60 0.64 1.00 

หมายเหต:ุ Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ทุกตัว 

 
2.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
5 ปัจจัย ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02) ความปลอดภัยในการ
ใช้สินค้าหรือบริการ (C03) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (C04) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย (C05) พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยแปรผันตามกันในระดับปานกลาง (R=0.68) ตัวแปร ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 
ปัจจัย ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02) ความปลอดภัยในการใช้
สินค้าหรือบริการ (C03) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (C04) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย (C05) สามารถท านายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 46.80% (adjusted R square=0.467) โดยตัวแปรจ านวน 4 ตัวสามารถท านายได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา (C01) ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือ
บริการ (C03) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (C04) และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
(C05) ยกเว้นตัวแปร การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า (C02)  ไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เมื่อน าค่าที่
ได้มาเขียนสมการการท านายสามารถเขียนได้ดังนี้  
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ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค = 1.10 + 0.293 (การคุ้มครองด้านการโฆษณา*)  
+ 0.014 (การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า) + 0.140 (ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือ
บริการ*) + 0.137 (ความเป็นธรรมในการท าสัญญา*) + 0.060 (การได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหาย*)  

หมายเหตุ : * หมายถึง sig .05 

แสดงว่า เมื่อคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านการโฆษณาเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น 0.293 คะแนน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรอื่นคงท่ี เมื่อคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านฉลาก
สินค้าเพ่ิมขึ้น 1 คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น 0.014 คะแนน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนคงที่ เมื่อ
คะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการเพ่ิมขึ้น 1 คะแนนความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น 0.140 คะแนน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนคงที่ เมื่อคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นธรรมในการ
ท าสัญญาเพ่ิมขึ้น 1 คะแนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะเพ่ิมข้ึน 0.137 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนคงที่ เมื่อคะแนน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเพ่ิมขึ้น 1 คะแนนความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น 0.060 คะแนน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนคงที่ ซึ่งตัวแปรทั้งหมดสามารถท านายความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อน าค่าที่ได้มาสร้างเป็นสมการ
คะแนนมาตรฐานได้ผลดังนี้  

คะแนนมาตรฐานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค = 0.331 (คะแนนมาตรฐานการคุ้มครองด้านการ
โฆษณา*) + 0.016 (คะแนนมาตรฐานด้านการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า) + 0.162 
(คะแนนมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ*) + 0.168 (คะแนน
มาตรฐานด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา*) + 0.072 (คะแนนมาตรฐานด้านการ
ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย*) 

หมายเหตุ : * หมายถึง sig .05 

เห็นได้ว่าเมื่อใช้ตัวแปรเชิงปริมาณในการท านายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า สามารถท านายได้ และสมการดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกิดจากตัวชี้วัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคอย่างน้อย 4 ด้าน และด้านที่ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การ
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คุ้มครองด้านการโฆษณา และ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผลการท านายโดยการวิเคราะห์ถดถอยแสดงใน
ตาราง 4.33  
 
ตาราง 4.33 ความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวแปร B Beta t Sig R R2  

Constant 1.099 
 

30.547 0.000 

0.684 
R2 = 0.468 

Adjusted R2 = 
0.467 

การคุ้มครองด้านการโฆษณา 0.293 0.331 15.013 0.000 
การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 0.014 0.016 0.667 0.505 
ความปลอดภัยในการใช้สินคา้
หรือบริการ 

0.140 0.162 6.711 0.000 

ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 0.137 0.168 7.514 0.000 
การไดร้ับการพิจารณาและ
ชดเชยความเสียหาย 

0.060 0.072 3.266 0.001 
  

**ตัวแปรตาม คือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเชิงส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ผลสรุปดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลภูมิหลังของหน่วยตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้ เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 4,147 คนตามเพศ พบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน เมื่อจ าแนก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูในช่วงอายุ 18-50 ปี  โดยมีกลุ่ม
อายุ 18-30 ปีมากที่สุด รองลงมาอายุ 31-50 ปี เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า รองลงมาส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากกว่า 10,000 บาท เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตาม
กลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รองลงมามีอาชีพผู้ประกอบ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
 
1.2 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้แบ่งความเชื่อมั่นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 1.2.1 ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์กร 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่
ขององค์กรในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ ความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ การติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ การสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย 
การให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน และ การส่งเสริมภาคประชาชน ดังนี้  
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 1) ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นมืออาชีพและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจในการท างาน  และมีค่าเฉลี่ยรวมด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
80.25  
 2) ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจใกล้เคียงกันในทุกประเด็น โดยมีความสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการร้องทุกข์/
ร้องเรียน ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ การมีขั้นตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่
เหมาะสม เป็นสิ่งที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาเป็นความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในด้านการก ากับ
ติดตามต่อเนื่องเมื่อผู้บริโภคร้องทุกข์/ร้องเรียน และ ความหลายหลายของช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และในภาพรวมความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ คิดเป็นร้อยละ 80.25  
 3) ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการในด้านการด าเนินงานโดยไม่เห็นแก่ผู้ประกอบการ
รายใด และ การดูแลผู้บริโภคไมให้ถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาประชาชนเชื่อมั่น
ว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการคอยติดตามสอดส่องดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และ
ในภาพรวมความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 80.00  
 4) ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้งในด้านการสนับสนุนให้เกิดระบบ/วิธีการ
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และใน
ภาพรวมความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยคิดเป็นร้อยละ 80.00  
  5) ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชนในด้านข่าวสารของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง และ ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดประโยชน์ ในภาพรวมความเชื่อมั่นต่อ
องค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการให้ความรู้หรือถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 80.25  
 6) ความเชื่อม่ันต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการ
ส่งเสริมภาคประชาชน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการสนับสนุน
ด้านการส่งเสริมภาคประชาชน ในด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ประชาชน
ปกป้องสิทธิของตนเอง และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานของ
ภาคประชาชน และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใกล้ชิดกับประชาชน และในภาพรวมความ
เชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วนการส่งเสริมภาค
ประชาชนคิดเป็นร้อยละ 80.25  
 1.2.2 ความเชื่อม่ันต่อบุคลากรในองค์กร 
 ผลการศึกษาความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
นี้แบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจในตัวบุคคล และ ความเชื่อมั่นในด้านความรู้
ความสามารถของบุคคล ดังนี้  
 1) ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคลจากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นมิตร
กับประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเหมาะสม เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควร
เปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) มีความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม และมีค่าเฉลี่ยรวม
ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่นหรือความ
ไว้ใจในตัวบุคคล คิดเป็นร้อยละ 80.50  
 2) ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่น
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของ
ความเชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ) ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) มีความรู้ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ และมีค่าเฉลี่ยรวมความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือ
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล คิดเป็นร้อย
ละ 80.50  
 1.2.3 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในภาพรวม 
 รายละเอียดของผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่ง
พ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีด าเนินการแบ่งออกเป็น 
9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ 
พบว่า พ้ืนที่เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่นั้นมีค่าเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมสูงที่สุด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 5 สงขลา 
เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และมีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมร้อยละ 80.25  
 
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 5 ด้าน ได้แก่  
 1) การคุ้มครองด้านการโฆษณา  
 2) การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า  
 3) ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ   
 4) ความเป็นธรรมในการท าสัญญา  
 5) การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทั้ง 5 
ด้านด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองจ านวนข้อค าถาม 32 ข้อ แยกเป็นการคุ้มครองด้านการโฆษณา 8 
ข้อ การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 9 ข้อ ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ 5 ข้อ ความเป็นธรรมในการ
ท าสัญญา 5 ข้อ และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 5 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้กระบวนการและวิธีการต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน
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ทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจ ผลการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ผลดังนี้ 

1.3.1 การคุ้มครองด้านการโฆษณา 
 การคุ้มครองด้านโฆษณาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่
ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลง
ผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา พบว่า ประเด็นด้านประชาชนควรเลือกสินค้าและ
บริการภายใต้ข้อมูลที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบ เมื่อพบเห็นโฆษณาสินค้าและบริการที่เกินจริง และมีค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 81.75  
 1.3.2  การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 
 การคุ้มครองด้านฉลากสินค้าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย
แก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่
หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ 
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลาก
สินค้า พบว่า ประเด็นด้านข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ต้องระบุในฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาเป็นประเด็นด้านผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องแสดงราคาของสินค้าหรือบริการในฉลากหรือป้ายแสดง
ราคา และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.75  
  1.3.3 ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้
มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือ
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ระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว จากสิทธิดังกล่าวน ามาซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  พบว่า ด้านส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่สินค้าหรือบริการไม่มี
คุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 82.00  
 1.3.4 ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 ความเป็นธรรมในการท าสัญญาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  จากสิทธิดังกล่าวน ามา
ซึ่งประเด็นในการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า 
ด้านประชาชนมีสิทธิเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสาระในข้อสัญญาที่จัดท าขึ้นได้ก่อนการลงนาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านประชาชนต้องได้รับสัญญาคู่ฉบับที่มีข้อความตรงกัน และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา คิดเป็นร้อยละ 82.50  
 1.3.5 การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการสุดท้ายในห้าด้านที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากการคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการ
ใช้สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า ด้านประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชย
ความเสียหาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิ
จากผู้ประกอบธุรกิจ และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.75 
 1.3.6 ภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 รายละเอียดของผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
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ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครง
ร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการ
แบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สูงที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร 
และมีผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมร้อยละ 82.25  
 
1.4 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้เพ่ือให้เห็น
ประสิทธิผลของสื่อประเภทต่าง ๆ  และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้วางแผนในการด าเนินการผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้มากข้ึน ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการส ารวจออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้  
 1.4.1 ประสิทธิผลของสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การส ารวจประสิทธิผลของสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนนี้ ได้ด าเนินการศึกษาประสิทธิผลของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้พิจารณาในประเด็น
ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับหรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ  ต่อไปนี้บ้างหรือไม่ ผลจากการศึกษา พบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคย
พบเห็นหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดได้แก่ โทรทัศน์ รองลงมาคือ 
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต  
 1.4.2 การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้เป็นการ
ส ารวจการรับรู้ของภาคประชาชนที่มีต่อแหล่งร้องเรียนหรือการอ านวยความสะดวกของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการแสดงถึงการด าเนินงานและสามารถใช้วางแผนเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานได้มากข้ึน โดยเป็นการส ารวจว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักแหล่ง/สถานที่
ร้องเรียนและรับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปนี้หรือไม่ ผลการส ารวจพบว่า แหล่ง/สถานที่ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ารู้จักมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ล าดับที่สองรองลงมาคือ 
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คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด หรือศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลางจังหวัด  รองลงมาล าดับที่
สาม คือ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการอ าเภอ  
 1.4.3 แนวทางการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของประชาชน 
 เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพิจารณาเลือกสื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้พิจารณาในประเด็นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคควรเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดโดยให้เลือกสื่อที่พิจารณาเห็นว่ามีความส าคัญ 3 ล าดับ ทั้งนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนอาจเห็นว่าสื่อบางสื่อมีความส าคัญเท่ากันและให้ล าดับซ้ ากันได้ หรืออาจไม่ให้
ความส าคัญกับสื่อบางสื่อว่าส าคัญในสามล าดับที่ให้เลือกเลยก็ได้ ผลการส ารวจพบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีความส าคัญเป็นล าดับ 1 มากที่สุด ได้แก่โทรทัศน์ รองลงมาคืออินเตอร์เน็ต  
 1.4.4 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประเด็นการ
ส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการรู้จักส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการ
รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลการส ารวจ พบว่า ประเด็นด้าน
การรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการ
รับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ  โดยภาพรวมด้านการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อย
ละ 79.50  
 1.4.5 ระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม 
 รายละเอียดของผลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้
จ าแนกผลในภาพรวมของระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกเป็นรายเขต
พ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมจ าแนกราย
เขตพ้ืนที่ พบว่า ภาพรวมของระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุด  คือ
พ้ืนที่เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และมีผลการส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 79.50  
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1.5 พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการศึกษาระดับพฤติกรรมในการด าเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการน าเสนอผล
ในครั้งนี้ ได้แยกเป็นกลุ่มของข้อค าถามท่ีใช้ส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิ และข้อค าถามท่ีแสดงความประสงค์ใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นจะน าเสนอภาพรวมของพฤติกรรมทั้ง 2 ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมร่วมกันที่
ต้องการแสดงออกถึงการเคารพและเห็นความส าคัญของสิทธิของผู้บริโภค ดังนี้  
 1.5.1 พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ โดยการให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ
พฤติกรรมของตนเองที่กระท าเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
พฤติกรรมการใช้สิทธิอยูในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยด้านการพิจารณาเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เช่น อย.  สมอ. ของสินค้าในกรณีท่ีสินค้าควรมีเครื่องหมายมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น
ด้านการพิจารณาฉลากสินค้าอย่างไตร่ตรองก่อนท าการซื้อสินค้า  และมีคะแนนพฤติกรรมการใช้สิทธิของ
ผู้บริโภคในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.75  
 1.5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ
พฤติกรรมของตนเองที่กระท าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมและการแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ประเด็นด้านการสนใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น
ประเด็นด้านการยินดีให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ 81.50  
 1.5.3 พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม 
 รายละเอียดของผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม 
เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้จ าแนกผลใน
ภาพรวมของการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัย
โครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 9 
นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม
ของผลการส ารวจผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน สูงที่สุด รองลงมาเป็น
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เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ และมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมร้อยละ 
82.00  
1.6 ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ผลการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการให้
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับความคาดหวังต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุความคาดหวังของตนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมามี 6 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่เป็น
กลาง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและสามารถติดต่อได้ง่าย ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  ข้าพเจ้านึกถึง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อพบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ 
และ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตลอดเวลา  ความ
คาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.25  
 รายละเอียดของผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้วิจัยได้จ าแนกผลในภาพรวมของความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 10 เขต
พ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวม
จ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวัง
ของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุด รองลงมาเป็นเขต 5 สงขลา เป็นที่ตั้งเขต 
ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และความคาดหวังของประชาชนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.25  
1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
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ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่  
การคุ้มครองด้านการโฆษณา  การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า  ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ  ความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย และตัวแปรพฤติกรรมการใช้สิทธิ  
ตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์  พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มากที่สุดได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในทิศทางบวก ระดับค่อนข้างสูง รองลงมาคือ ความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในทิศทางบวก ระดับค่อนข้างสูง  
1.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ ประกอบด้วย  
5 ปัจจัย ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือ
บริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยแปรผันตามกันในระดับปานกลาง ตัวแปรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย สามารถท านายความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยตัวแปรจ านวน 4 ตัวสามารถ
ท านายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การคุ้มครองด้านการโฆษณา ความปลอดภัยในการใช้
สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ส่วนตัว
แปร การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค  
 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 2.1 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความสามารถในการด าเนินงานหรือความเป็นมืออาชีพ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงาน



ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและความเชื่อมั่นต่อ สคบ. (2561) ................................... 79 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นมืออาชีพและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจในการท างาน แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานในสองด้านนี้เป็นด้านที่ประชาชนให้ความเชื่อถือมาก 
นอกจากนี้ยังสะท้อนภาพการท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความเป็น
รูปธรรมชัดเจนมากขึ้น และเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าการท างานในอนาคตของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคควรเน้นรูปแบบต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่พ่ึงที่ใกล้ชิดกับประชาชนจะได้ผลดียิ่งขึ้น 
 2.2 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจใกล้เคียงกันในทุกประเด็น โดยมีความสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการร้องทุกข์/
ร้องเรียน ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ การมีขั้นตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่
เหมาะสม เป็นสิ่งที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด เห็นได้ว่าประชาชนมีความเชื่อถือในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเป็นที่พ่ึงพาในการเรียกร้องความเป็นธรรมของผู้บริโภคในกรณีที่
ถูกละเมิด แสดงให้เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินงานมาอย่างถูกทาง และเป็น
หน่วยงานที่พ่ึงพิงได้ในสายตาประชาชน  
 2.3 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการติดตามสอดส่องและก ากับดูแลผู้ประกอบการในด้านการด าเนินงานโดยไม่เห็นแก่ผู้ประกอบการ
รายใด และ การดูแลผู้บริโภคไมให้ถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิ สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินงานในสองด้านนี้
มีความชัดเจนทั้งในส่วนการด าเนินการเพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบการและการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน
เรื่องการละเมิดสิทธิ สะท้อนภาพการท างานเชิงรุกมากขึ้นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สมควรด าเนินการเชิงรุกต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 2.4 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้งในด้านการสนับสนุนให้เกิดระบบ/วิธีการ
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค สะท้อนว่าทั้งสองด้านนี้มี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่สมควรด าเนินงานมากขึ้นเนื่องจากประชาชนยังเห็นว่าด้านนี้มีการด าเนินงาน
น้อยกว่าด้านอื่น จึงสมควรด าเนินการด้านงานวิชาการมากข้ึน 
 2.5 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีการสนับสนุนด้านการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคประชาชนในด้านข่าวสารของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเห็นได้ชัดเจนว่าการถ่ายทอด
ความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและประชาชนได้รับความรู้นั้น อย่างไรก็ตามเป็นประเด็นที่ยากว่าจะตรวจสอบได้
อย่างไรว่าความรู้นั้นเกิดประโยชน์จริง เพราะประชาชนจะนึกถึงความรู้นั้นก็ต่อเมื่อตนเองประสบเหตุ อย่างไร
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ก็ตามก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าประชาชนรับทราบว่ามีหน่วยงานและมีความรู้นั้น เมื่อประสบเหตุจะสามารถหา
ความรู้ไดจ้ากที่ใด 
 2.6 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ในส่วน
การส่งเสริมภาคประชาชน พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการ
สนับสนุนด้านการส่งเสริมภาคประชาชน ในด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดโอกาสให้
ประชาชนปกป้องสิทธิของตนเอง และ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนการด าเนินงานภาค
ประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้ใจว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ พ่ึงได้ ภาพ
สะท้อนของค าตอบเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องรักษาไว้และ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของตนเอง  
 2.7 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคลจากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของความเชื่อมั่น
หรือความไว้ใจในตัวบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นมิตร
กับประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเหมาะสม เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควร
เปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ร้องเรียนแสดงถึงการรับรู้และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสม ประชาชนรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่พ่ึงพาได้ อย่างไรก็ตามการด ารงรักษา
ความเชื่อถือโดยเฉพาะด้านบุคคลากรเป็นเรื่องยาก ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงยิ่งต้อง
เร่งสร้างบุคลากรของตนเองให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนมาก
ขึ้น เพื่อให้ความน่าเชื่อถือเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้  
 2.8 ความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในองค์กรหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อมั่น
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในส่วนของ
ความเชื่อมั่นในด้านความรู้ความสามารถของบุคคล ในด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ) ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นถึงระดับความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นภาพ
สะท้อนการด าเนินงานที่ดีของหน่วยงาน   
 2.9 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ภาพรวม เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนถึงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้
จ าแนกผลในภาพรวมของการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยโครงร่างการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบการตรวจราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 9 เขตพ้ืนที่ รวมกับกรุงเทพมหานครเป็น 
10 เขตพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต 
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ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่นั้นมีค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภาพรวมสูงที่สุด และพบว่าในทุกเขตพ้ืนที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน
ปัจจุบันอยูในเกณฑ์ดี  แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมส่งเสริมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ด าเนินการอยู่นั้นได้ผล
สมควรต้องส่งเสริมให้มีมากขึ้นเพ่ือให้คะแนนเหล่านี้สูงขึ้นต่อไป 
 2.10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองด้านการโฆษณา พบว่า ประเด็นด้านประชาชนควรเลือกสินค้าและบริการภายใต้
ข้อมูลที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนควรแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบ เมื่อพบเห็นโฆษณาสินค้าและบริการที่เกินจริง และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการ
คุ้มครองด้านการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 81.75 ประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองด้านการโฆษณาในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยยังคงมีเพียงบางประเด็นที่ควรส่งเสริมมากขึ้นได้แก่ ผู้ขายสินค้าหรือบริการสามารถให้ข้อมูล
เพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการแก่ประชาชนมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าหรือ
บริการ และ ผู้ขายสินค้าหรือบริการมีความจ าเป็นต้องแจ้งข้อมูลของตัวสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโฆษณา แสดงให้เห็นว่าด้านนี้เป็นด้านที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเร่งด าเนินการหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับรู้สื่อและข้อมูลข่าวสารให้
มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน แต่การที่คะแนนทดสอบส่วนนี้ออกมาน้อย
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับรู้สื่อของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคยังคงน้อย 
การตัดสินใจและการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 2.11 การคุ้มครองด้านฉลากสินค้าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ผลการส ารวจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้าน
ฉลากสินค้า พบว่า ประเด็นด้านข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ต้องระบุในฉลากสินค้า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องแสดงราคาของสินค้าหรือบริการในฉลากหรือป้าย
แสดงราคา และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า  คิดเป็นร้อยละ 82.75 ซึ่งในการ
ส ารวจครั้งนี้ประเด็นด้านนี้ได้คะแนนค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันประชาชนให้ความส าคัญด้านนี้มากขึ้น 
และเป็นด้านที่ชัดเจนว่าทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  
 2.12 การคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะ
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ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยด้านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจ
สั่งให้ผู้ประกอบการพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่สินค้าหรือบริการไม่มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่พบว่าประชาชนตระหนักใน
ด้านนี้มากขึ้น และมีความใสใจในการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการมากขึ้น ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเร่งศึกษาว่าเพราะเหตุใดปัจจุบันประชาชนจึงได้ตระหนักในด้านนี้มาก 
แสดงให้เห็นได้ว่าปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างความ
ตระหนักได้ 
 2.13 ความเป็นธรรมในการท าสัญญาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการที่ทางส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ พบว่า ด้านประชาชนมีสิทธิเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสาระใน
ข้อสัญญาที่จัดท าขึ้นได้ก่อนการลงนาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนต้องได้รับสัญญาคู่ฉบับที่
มีข้อความตรงกัน และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา คิดเป็นร้อยละ 
82.50 แสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจด้านนี้มีเพ่ิมมากขึ้น อย่างมีความชัดเจน ในภาพรวมยังพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.50 และเห็นได้ว่าประเด็นด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญามีผู้ตระหนักสูง แม้เป็น
ประเด็นที่ประชาชนอาจมีโอกาสน้อยกว่าประเด็นด้านอ่ืน แต่การที่มีความรู้สูงแสดงให้เห็นว่าในประเด็นนี้มี
ความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนและการท างานส่งเสริมด้านนี้ค่อนข้างได้ผลดี  
 2.14 การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการสุดท้ายในห้าด้านที่
ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความส าคัญในการเผยแพร่ โดยสิทธิด้านนี้หมายรวมถึงสิทธิที่
จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ด้านประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความ
เสียหาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านประชาชนจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิจากผู้
ประกอบธุรกิจ และมีค่าเฉลี่ยรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 82.75 เห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น และเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
จากประชาชน โดยคะแนนที่สูงแสดงให้เห็นว่าการทท างานตรงกับความต้องการและประชาชนก็ให้ความส าคัญ
กับส่วนนี้ จึงต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 2.15 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด คือประชาชนจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ 
รองลงมาเป็นประเด็นด้านประชาชนสามารถร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือสิทธิของผู้บริโภคในภาพรวมพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.27 และเห็นได้
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ว่าประเด็นด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย มีผู้ตอบถูกอยู่ระหว่างร้อยละ 91.21 ถึง 97.29 
ซึ่งถือว่าเป็นด้านที่ประชาชนมีความรู้สูง และเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความตื่นตัวมากขึ้น  
 2.16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ออกเป็นรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขตพ้ืนที่ที่มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายสูงที่สุด คือ พ้ืนที่เขต 9 นครราชสีมา เป็น
ที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรี
สะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ในพ้ืนที่อ่ืนมีลักษณะกระจายใกล้เคียง
กัน แสดงว่าทุกพ้ืนที่มีความตื่นตัวมากพอๆ กันในประเด็นนี้   
 2.17 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พบว่า ทั้ง 5 ด้านอยูในเกณฑ์ดี ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับทราบสิทธิของตนเองในด้านต่าง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งด้านการคุ้มครองด้านการโฆษณา การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ความปลอดภัยใน
การใช้สินค้าหรือบริการ ความเป็นธรรมในการท าสัญญา และการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
แต่จะเห็นได้ว่าประเด็นด้านการโฆษณาและการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า เป็นประเด็นที่มีคะแนนน้อยกว่าด้าน
อ่ืน จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญที่ควรส่งเสริมและให้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ดี ประเด็นที่มีคะแนนสูง
อาจเป็นไปได้ว่าเป็นประเด็นที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากในแต่ละพ้ืนที่ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัว ดังนั้นในฐานะ
หน่วยงานที่ท างานด้านนี้จึงต้องเร่งศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงในเชิงวิชาการมากขึ้นว่าทั้ง 5 ประเด็นนี้มีปัจจัย
อะไรและมีแนวทางในการส่งเสริมต่อไปอย่างไร  
 2.18 การส ารวจประสิทธิผลของสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนนี้ ได้ด าเนินการศึกษาประสิทธิผลของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับหรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ  ต่อไปนี้บ้างหรือไม่ ผลจากการศึกษา พบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุว่าเคยพบเห็นหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดได้แก่ โทรทัศน์ รองลงมาคือ 
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่า 3 สื่อนี้ยังคงเป็นสื่อหลักที่เหมาะสมในการเลือกใช้เพ่ือ
การเผลแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2.19 การรับรู้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้เป็น
การส ารวจการรับรู้ของภาคประชาชนที่มีต่อแหล่งร้องเรียนหรือการอ านวยความสะดวกของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการแสดงถึงการด าเนินงานและสามารถใช้วางแผนเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานได้มากข้ึน โดยเป็นการส ารวจว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักแหล่ง/สถานที่
ร้องเรียนและรับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปนี้หรือไม่ ผลการส ารวจพบว่า แหล่ง/สถานที่ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ารู้จักมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ล าดับที่สองรองลงมาคือ 
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คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด หรือศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลางจังหวัด  รองลงมาล าดับที่
สาม คือ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการอ าเภอ แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงต้องการที่จะเข้าถึง
หน่วยงานโดยตรงมากกว่าแจ้งทางอ่ืน เห็นได้ว่าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
จะได้รับการยอมรับมากกว่า  
 2.20 แนวทางการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของประชาชน พบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามี
ความส าคัญเป็นล าดับ 1 มากที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ รองลงมาคืออินเตอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่าสองสื่อนี้เป็นสื่อ
หลักท่ีสมควรด าเนินการใช้ประโยชน์มากกว่าสื่ออ่ืนต่อไป  
 2.21 การส ารวจระดับการรับรู้ผ่านสื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนเคยได้รับ
หรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อต่างๆ  ต่อไปนี้บ้างหรือไม่ พบว่า 
สื่อประเภทโทรทัศน์ มีผู้เคยพบเห็นมากที่สุด จะเห็นได้ว่าสื่อที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้น้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยามสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามสื่อในปัจจุบันก าลังมีความเปลี่ยนแปลง  เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
พิจารณาว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดในระดับใด ผลการส ารวจพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเลือกใช้สื่อประเภทโทรทัศน์และ
อินเตอร์เน็ตในการให้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จึงท าให้เห็นได้ว่าสื่อประเภทโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ
หลักที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรที่จะให้ความส าคัญและวางเป้าหมายในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น และควรเร่งศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสื่ออินเตอร์เน็ต
ประเภทใดที่ควรใช้และใช้อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด  
 2.21 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
และการรู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ประเด็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะมี
อิสระในการเลือกสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ โดยภาพรวมด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 79.50 ซึ่งอยูในเกณฑ์ดี  
 2.22 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ โดยการให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ
พฤติกรรมของตนเองที่กระท าเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
พฤติกรรมการใช้สิทธิอยูในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยด้านการพิจารณาเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เช่น อย.  สมอ. ของสินค้าในกรณีท่ีสินค้าควรมีเครื่องหมายมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น
ด้านการพิจารณาฉลากสินค้าอย่างไตร่ตรองก่อนท าการซื้อสินค้า  และมีคะแนนพฤติกรรมการใช้สิทธิของ
ผู้บริโภคในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.75 จากผลการศึกษาสะท้อนภาพในปัจจุบันว่า พฤติกรรมการใช้สิทธิ
ของผู้บริโภคในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการมีอัตราการใช้สิทธิของตนเองสูงขึ้น มี
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ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งต้องเร่งท างานเพ่ือการ
ส่งเสริมให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค  
 2.23 การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้บริโภคต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมและการแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมอยูในระดับมากถึงมากที่สุดโดย ประเด็นด้านการสนใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นด้านการยินดีให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคคิด
เป็นร้อยละ 81.50 แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ประชาชนยัง
คิดว่าหากเป็นเรื่องใกล้ตัวจะยินดีและให้ความร่วมมือ แต่ถ้าต้องสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมยังคงลังเล ดังนั้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะด าเนินการจึงควรเข้าถึงประชาชนและต้องการ
แนวร่วมในการสนับสนุนให้มากข้ึน   
 2.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพฤติกรรมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 9 นครราชสีมา เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วย
จังหวัดในกลุ่ม คือ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบรายเขตทั้งหมดจะพบว่าคะแนนเฉลี่ยกระจาย
ตัวอยูในระดับมากถึงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมอยูในเกณฑ์ดีและควรมีการส่งเสริมกิจกรรม
ในพ้ืนที่ให้มากขึ้น  
 2.25  ผลการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวังของตนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกและเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามี 6 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
หน่วยงานที่เป็นกลาง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและสามารถติดต่อ
ได้ง่าย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ข้าพเจ้านึก
ถึงส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานแรกเมื่อพบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาค
ธุรกิจ และ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตลอดเวลา 
จึงเป็นเครื่องสะท้อนการท างานในปัจจุบันของหน่วยงานว่าต้องเร่งกระจายตัวและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในทางกลับกันยังคงเห็นว่างานด้านการส่งเสริมป้องกันนั้น
ประชาชนยังคงเข้าใจและคาดหวังน้อยกว่าทั้งที่เป็นต้นทาง ดังนั้นบทบาทหน้าที่ส่วนนี้จึงอาจมาความ
จ าเป็นต้องเร่งท าให้ประชาชนทราบว่ามีความส าคัญ แต่ละละทิ้งบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือก็ไมได้  
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 2.26 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใน
ภาพรวมจ าแนกรายเขตพ้ืนที่ พบว่า เขต 7 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเขต ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่ม คือ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของผลการส ารวจความคาดหวัง
ของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุดเขต 10 กรุงเทพมหานคร และความ
คาดหวังของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 82.25 ผู้บริโภค
มีความคาดหวังในหน่วยงาน และการท างานของหน่วยงาน ในเกือบทุกด้าน โดยส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอาจต้องเร่งส่งเสริมการด าเนินงานไปยังพ้ืนที่นอกอ าเภอเมืองมากขึ้นเพ่ือให้การท างานเป็น
ระบบ รวมทั้งการน ารูปแบบการด าเนินงานที่เข้าถึงพ้ืนที่ได้มากขึ้นมาใช้ ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพบว่า 
บางพ้ืนที่ไมได้รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง แต่รู้จักในนามของศูนย์ด ารงธรรม 
เมื่อจะเก็บข้อมูลและบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ด ารงธรรมจะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก และเมื่อสอบถาม
ลึกลงไปจะพบว่าเป็นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสิ้น  เพียงแต่ผ่านศูนย์
ด ารงธรรม  
 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการ 
  จากข้อมูลผลการวิจัย น าไปสู่ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการ
วิจัยต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องและถูกทางโดยสมควรจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อไป อย่างมีระบบ และควรมี
การวางแผนระยะยาวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักและพัฒนา
ความตระหนักให้เกิดเป็นความเคยชิน นอกจากนี้ในประเด็นทั้ง 5 ด้านที่ท าการศึกษาจะเห็นได้ชัดว่าด้านใดมี
คะแนนมากน้อยแตกต่างกัน ในด้านที่มีคะแนนมากควรเร่งศึกษาว่าเพราะเหตุใดจึงมีคะแนนมาก ส่วนด้านที่มี
คะแนนน้อยควรเร่งส่งเสริมเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น  
 2. สมควรสนับสนุนให้ผู้บริโภคสร้างความเข้มแข็งของตนเอง และเน้นการด าเนินกิจกรรมการให้
ความรู้และการสร้างความรู้เชิงวิชาการให้กับประชาชนมากขึ้น เนื่องจากภาพที่สะท้อนจากผลการวิจัยส่วน
หนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนที่รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะให้คะแนนในหลายด้านสูง 
แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และวิธีการที่ผู้บริโภครู้จักส า นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมักมาจากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
อาจส่งผลดีกว่ามาก  
 3. จากผลการวิจัยส านักงานคณะกรรมากรคุ้มครองผู้บริโภคสมควรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง
และเริ่มมีการศึกษาเปรียบเทียบรายพื้นที่และรายปี เพ่ือให้เห็นสารสนเทศมากขึ้นในการด าเนินการและควรใช้
ข้อมูลที่ได้เพ่ือการวางแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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 4. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเชื่อมั่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อส านักงานด าเนินงานอย่างเข้าถึงและจริงจังดังเช่นปัจจุบัน ดังนั้น 
การวางแผนการกระจายบุคลากรลงยังพ้ืนที่จะมีความส าคัญส าหรับอนาคตของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการผลักดันให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้การท างานง่ายขึ้น  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การส ารวจประเด็นต่าง ๆ ที่ท าในครั้งนี้เป็นการท าต่อเนื่องในปีที่ 4 ผู้วิจัยเห็นว่าทางส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้แบบวัดเดิมหรือใกล้เคียง
ของเดิม เพ่ือท าการเปรียบเทียบคะแนน รวมทั้งควรก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลง จะท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยในปีนี้ผู้วิจัยได้แยกประเด็นปลีกย่อยมากขึ้นเพ่ือให้ทางส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นประเด็นความชัดเจนมากข้ึน  
 2. สมควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกิดความรู้ความเข้าใจและปรากฏการณ์ต่างๆ ของ
ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานในเชิงลึก เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์มากขึ้น  
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