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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

2) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้จากบทความเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการจากแหล่งข้อมูล 

3) เพ่ือศึกษาการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์การร้องเรียนของผู้บริโภค 
4) เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. 
5) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสคบ. 
6) เพ่ือศึกษาระดับความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภค 
7) เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคของประชาชน 
8) เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ 
9) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค

และการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

10) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ และจังหวัด กับระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคท้ัง 5 ด้านและภาพรวม 

11) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ และจังหวัด กับระดับพฤติกรรม
การใช้สิทธิของผู้บริโภค 

12) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย กับระดับความศรัทธากับผู้น าชุมชนด้าน
การบริโภค 

13) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย และกลุ่มอาชีพ กับการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดจากสื่อประเภทต่างๆ 

14) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่อาศัย และกลุ่มอาชีพ กับแหล่งและสถานที่
ร้องเรียนต่อสคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

15) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จ าแนกตามเพศ กลุ่มอาชีพ ระดับการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านสื่อต่างๆ จากสคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด  

16) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสคบ. ความศรัทธา
ต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภค ความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสคบ. และ
ทัศนคติของผู้ประกอบการ กับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้



ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส านักคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติงานของส านักคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุตั้ งแต่  18 ปีขึ้นไป จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ยโสธร นครพนม สุรินทร์ หนองคาย 
อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ
สกลนคร จ านวนทั้งสิ้น 3,293 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 14 ส่วน ดงนี้ ส่วนที่ 1 เป็น

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด (สคบ.) ส่วนกลาง และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
(สคบ. จังหวัด) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคจาก สคบ. ส่วนที่ 4 การติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่5 ประสบการณ์ร้องเรียน 
ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภค ส่วนที่ 8 
พฤติกรรมการใช้สิทธิ ส่วนที่ 9 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสคบ. ส่วนที่ 10 ความศรัทธาต่อผู้น า
ชุมชนด้านการบริโภค ส่วนที่ 11 การตระหนักรู้ในปัญหาของผู้บริโภค ส่วนที่ 12 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
ผู้ประกอบการ ส่วนที่ 13 ความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และส่วนที่ 14 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
1) การรู้จักหน่วยงานสคบ. โดยรวมแล้วประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้จักสคบ. และ

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดค่อนข้างน้อย (X  =2.06, SD=0.80 และ X   =1.91, SD=0.78 
ตามล าดับ) 

2) ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือวิทยุ หนังสือพิมพ์ การสนทนากับกลุ่มต่างๆ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ/โปสเตอร์/
สัมมนาและนิทรรศการ และนิตยสาร/วารสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 45.8, 43.6, 24.2, 21.7, 20.3 และ 19.7 
ตามล าดับ ส่วนประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดผ่านสื่อวิทยุชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
การสนทนาจากกลุ่มต่างๆ สื่อแผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ อินเตอร์เน็ต และนิตยสาร/วารสาร
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 47.7, 35.0, 25.2, 22.4, 21.2 และ 18.4 ตามล าดับ 

3) ประชาชนต้องการให้สคบ. ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.0 
รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ และนิตยสาร/วารสารต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 8.9, 5.4, 2.6, 3.2 และ 1.3 ตามล าดับ ส่วนสื่อที่ประชาชนต้องการให้คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดส่งข้อมูลผ่านมากที่สุดคือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือวิทยุ หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการต่างๆ อินเตอร์เน็ต และนิตยสาร/วารสารต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 
12.8, 5.8, 4.9, 3.0 และ 1.4 ตามล าดับ 



4) ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. และคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อย (X  =2.06, SD=0.75 และ X   =2.00, SD=0.74
ตามล าดับ) 

5) สคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค
และสังคมค่อนข้างน้อย (X  =2.13, SD=0.79 และ X   =1.98, SD=0.76 ตามล าดับ) และความน่าสนใจของ
ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดที่ผ่านสื่อต่างๆ อยู่ในระดับค่อย
ข้างน้อย (X  =2.46, SD=0.94 และ X   =2.41, SD=0.97 ตามล าดับ) 

6) ประชาชนต้องการรู้วิธีป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและการถูกหลอกลวงมากเป็น  
อันดับที่ 1 รองลงมาคือการอยากรู้ประโยชน์จากการปฏิบัติตามค าแนะน าของสคบ. วิธีการเลือกสินค้าและ
บริการ สถานที่ใช้ในการติดต่อเพ่ือร้องเรียนเพ่ือขอความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะในการร้องเรียนข่าวสารที่
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในแต่ละวัน และวิธีการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 10.1, 9.7, 9.4, 9.1, 
4.6 และ 1.8 ตามล าดับ ส่วนเรื่องที่ประชาชนต้องการรู้จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
อันดับที่ คือ วิธีการป้องกันกันถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคและการถูกหลอกลวง คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ
ประโยชน์จากการปฏิบัติตามค าแนะนะของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด สถานที่ใช้เพ่ือ
การติดต่อเพ่ือร้องเรียนเพ่ือขอความช่วยเหลือ วิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะในการร้องเรียน
ข่าวสารที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในแต่ละวัน และวิธีการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 10.6, 10.0, 
9.4, 9.3, 4.4 และ1.9 ตามล าดับ 

7) แหล่งและสถานที่ร้องเรียนต่อสคบ. ที่ประชาชนทราบ อันดับที่ 1 โทรศัพท์สายด่วน 1166 คิด
เป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือร้องเรียนด้วยตนเองกับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้องเรียนด้วยตนเองกับ
สคบ. ร้องเรียนทางจดหมายตู้ปณ. 99 ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ร้องเรียนที่ร้านสะดวกซื้อ7 -ELEVEN  
ทุกสาขา และร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.OCPB.go.th คิดเป็นร้อยละ 34.6, 25.6, 20.5, 16.4, และ 13.8 
ตามล าดับ ส่วนแหล่งและสถานที่ร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดที่ประชาชน
ทราบอันดับ 1 คือ โทรศัพท์สายด่วน 1166 รองลงมาคือร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีส านักงานจังหวัด ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีที่ท าการอ าเภอ ร้องเรียน
ด้วยตนเองที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน และร้องเรียนผ่านร้านสะดวกซื้อ 7 -ELEVEN ทุกสาขา คิดเป็นร้อยละ 
38.1, 28.3, 25.1, 24.0 และ 14.9 ตามล าดับ 

8) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริโภครับรู้บทความที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
จากส านักงานต่างๆ ในจังหวัดอันดับที่ 1 จากสถานศึกษา เช่น โรงเรียน และ กศน. คิดเป็นร้อยละ 63.9 
รองลงมาจากชมรมและสมาคมต่างๆ เช่น ชมรมวิทยุ จากประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานจังหวัด และอบต.
ในจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 56.7, 55.6, 51.3, และ 51.2 ตามล าดับ โดยที่ผู้บริโภคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการจากแหล่งต่างๆ ทั้ง 5 อยู่ในระดับค่อยข้างมาก 

9) ผู้บริโภคให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากสคบ. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด ค่อนข้างน้อย(X  =2.33, SD=0.81 และ X   =2.23, 
SD=0.82 และ X  =2.24, SD=0.84 ตามล าดับ) 

10) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 68.3 มี
เพียงร้อยละ 30.7 ที่เคยถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนเมื่อ
ได้รับความไม่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 85.1 มีเพียงร้อยละ 7.0 ที่เคยร้องเรียนด้วยตนเอง และร้อยละ 5.2
เท่านั้นที่เคยช่วยเหลือผู้อ่ืนร้องเรียนโดยเหตุผลที่ร้องเรียนผู้บริโภคตอบว่า เพราะเป็นสิทธิที่จะต้องได้รับการ



คุ้มครอง (ร้อยละ 48.1) และเพ่ือการป้องปรามผู้ประกอบการธุรกิจและเตือนให้ผู้บริโภครายอ่ืนมีความ
ระมัดระวังมากขึ้น (ร้อยละ 45.1) ส่วนเหตุผลที่ผู้บริโภคไม่ร้องเรียนเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเสียเวลาและเสีย
ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 28) และเป็นเรื่องเล็กน้อย (ร้อยละ 17.4) 

11) ผู้บริโภคมีความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก และเมื่อดูจากประเด็นย่อยทั้ง 9 ประเด็น ทุกประเด็นย่อยก็ยังอยู่ในระดับความต้องการและ
ความคาดหวังค่อนข้างมาก แต่ละประเด็นที่น่าสนใจคือผู้บริโภคต้องการให้สคบ. อยู่เป็นที่พ่ึงของประชาชน
ตลอดไป อยู่ในอันดับที่ 1 รองลงมา ต้องการให้สคบ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้ทันเหตุการณ์ และต้องการให้ สคบ. มีการตรวจสอบและก ากับดูแลสินค้าและบริการ
อย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตและบริการที่มีคุณภาพมากข้ึนตามล าดับ 

12) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อสคบ. โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (X   =2.60, SD 
= 0.76) โดยที่ผู้บริโภคพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนางานของสคบ. มากที่สุด แต่จะช่วยเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสคบ. น้อยที่สุด 

13) ผู้บริโภคมีความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย 
(X   =2.24, SD = 0.70) และเมื่อแยกพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะพบว่าทุกประเด็นย่อยต่างก็อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อยทุกประเด็น 

14) ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในปัญหาของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (X   =2.68, SD = 0.64) เมื่อแยกพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะพบว่าทุกประเด็นย่อยก็อยู่ในระดับ
ค่อยข้างมากทุกประเด็น 

15) ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย  
(X   =2.3, SD = 0.62) เมื่อแยกเป็นประเด็นย่อยจะพบว่าทุกประเด็นย่อยก็อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยทุกประเด็น 

16) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก 
(X   =2.8, SD = 0.80) แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

- ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับข่าวสาร  รวมทั้งค า
พรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการในระดับ ค่อนข้างมาก(X   =2.82, SD = 0.93) 
โดยเฉพาะให้ความส าคัญในสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับข้อมูลจากฉลากสินค้า เช่นวันเดือนปีที่ผลิตหรือ
หมดอาย ุ

- ผู้บริโภคจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือ
บริการอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก (X   =2.85, SD = 0.83) โดยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสิทธิที่จะมีอิสระใน
การพิจารณาสินค้าและบริการได้มากท่ีสุด 

- ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
หรือบริการอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก (X   =2.51, SD = 0.74) โดยเฉพาะจะให้ความส าคัญในสิทธิในการบริโภค
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมมากที่สุด 

- แต่ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา
อยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อย (X   =2.41, SD = 0.77) โดยเฉพาะผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกิจการขายแก๊สหุงต้มเป็นธุรกิจที่ต้องออกใบหลักฐานการรับเงินน้อยที่สุด 

- ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหายในระดับ ค่อนข้างน้อย (X   =2.36, SD = 0.796) โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่จะได้รับการ
ชดเชยค่าเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิน้อยที่สุด 



17) ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก  
(X   =2.6, SD = 0.74) โดยที่ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลจาก
ฉลากด้านต่างๆ ก่อนซื้อสินค้ามากท่ีสุด 

18) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สิทธิโดยรวมอยู่ในระดับ ค้อนข้างมาก (X   =2.68, SD = 0.68) 
โดยที่ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการใช้สิทธิในการให้ความส าคัญเรื่องวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุของสินค้า
มากที่สุด และจะให้ความส าคัญน้อยที่สุดในเรื่องการด าเนินการเรียกร้องสิทธิต่อส านักงานคณะกรรมการการ
คุ้มครองผู้บริโภคเม่ือผู้ประกอบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

19) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสคบ. และการปฏิบัติงานของสคบ. โดยรวมอยู่ในระดับ 
ค่อนข้างมาก (X   =2.55, SD = 0.63) โดยที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสคบ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยให้
เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ แต่ผู้บริโภคมองว่าสคบ. มีหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนน้อยที่สุด 

20) ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคโดยรวมในระดับ
ค่อนข้างมากและระดับมาก มากกว่าผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 84.1 และ 83.6 
ตามล าดับ โดยเมื่อแยกเป็นสิทธิผู้บริโภครายด้าน พบว่า 

-  ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง
ค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการในระดับค่อนข้างมาก และมากกว่า
ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.2 และ 73.3 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือก
หาสินค้าและบริการในระดับค่อนข้างมาก และมากกว่าผู้บริโภคในเขตเทศบาล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 
และ 80.5 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย
จากการใช้สินคา้และบริการในระดับค่อนข้างมาก และมาก มากกว่าผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลจากการ
ใช้สินค้าและบริการในระดับค่อนข้างมาก และมากกว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 75.3 และ 71.3 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม
ในการท าสัญญาในระดับ ค่อนข้างมาก และมากกว่าในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 59.2 และ 56.3 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหายในระดับค่อนข้างมาก และมาก มากว่าผู้บริโภคในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 68.1 
และ 62.4 ตามล าดับ 

21) ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคโดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
87.3 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.8, 82.8, 80.7, และ 80.4 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 รองลงมาคือกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4, 74.7, 73.9 และ 71.1 ตามล าดับ 



- ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการในระดับค่อนข้างมาก และมากเป็นอันดับ
ที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.8 รองลงมาคือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มพนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง และกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.7, 80.0, 79.3 และ 79.0 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการในระดับค่อนข้างมาก และมาก
เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 รองลงมาคือกลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ/
อาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.3, 71.6, 71.3 และ 67.3 
ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่ 
1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.2 รองลงมาคือกลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.4, 57.9, 55.7 และ 51.8 ตามล าดับ 

- ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการบ านาญ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในระดับค่อนข้างมาก และมากเป็น
อันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.9 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มพนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.4, 62.8, 60.2 และ 
58.9 ตามล าดับ 

22) ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
โดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นอันดับที่1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.8  รองลงมาคือจังหวัด
นครพนม และจังหวัดหนองคาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.2 และ 94.8 ส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคในระดับค่อนข้างมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือจังหวัดร้อยเอ็ด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  71.8 
รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.8 และ 77.0 ตามล าดับ 

23) ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. และผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มีระดับพฤติกรรม
การใช้สิทธิของผู้บริโภคโดยรวมในระดับค่อนข้างมากและระดับมาก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 61.6 และ 61.3 ตามล าดับ 

24) ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบ านาญ มี
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคโดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
71.2 รองลงมาคือกลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.2, 62.7, 56.8, และ 55 ตามล าดับ 

25) ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคโดยรวมใน
ระดับค่อนข้างมาก และมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.6 รองลงมาคือจังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมหาสารคาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.1 และ 69.9 ตามล าดับ ส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคในระดับค่อนข้างมาก และมาก เป็นน้อยที่สุด คือจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อ านาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 53.1, 52.4 และ44.4 ตามล าดับ 

26) ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายมีความศรัทธากับผู้น าชุมชนด้านการบริโภค
โดยรวมในระดับค่อนข้างมาก และมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.8 รองลงมาคือจังหวัด
นครพนม และจังหวัดยโสธร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.3 และ 46.7 ตามล าดับ ส่วนที่มีความศรัทธากับผู้น า



ชุมชนด้านการบริโภคในระดับค่อนข้างมาก และมาก น้อยที่สุด คือจังหวัดสกลนครคิดเป็นร้อยละ 23.1 
รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.0 และ 8.2 ตามล าดับ 

27) ผู้บริโภคที่อาศัยในทุกจังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.ส่วนกลาง) ผ่านทางโทรศัพท์มากที่สุด และมีรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับข้อมูลข่าวสารค่อนข้างสูงจากทุกสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากการสนทนากับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพ่ือน กลุ่มท่ีท างาน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 61.7 ซึ่งสูง
กว่าจังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์สูง (ร้อยละ 86.8 
และ 68.9 ตามล าดับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์สูงที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัด
อ่ืนๆ แต่พบว่าการได้ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ต และนิตยสาร น้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ คือ 
ร้อยละ ร้อยละ 6.6 และ 3.3 ตามล าดับ 

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายสื่อค่อนขางสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุ 
และนิตยสาร/วารสาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้รับสูงที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 73.5 และ 30.5 
ตามล าดับ 

ผู้บริโภคส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อนิตยสาร/วารสาร (จังหวัดเลย, นครราชสีมา, 
ขอนแก่น, กาฬสิน, อุบลราชธานีและหนองบังล าภู) และสื่ อแผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการ 
(จังหวัดยโสธร, มุกดาหาร, อ านาจเจริญ, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, และสกลนคร) น้อยที่สุด 

28) ผู้บริโภคส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าวัน  
จังหวัดจากสื่อ โทรทัศน์ เคเบิลท้องถิ่น มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดยโสธร, นครพนม, สุรินทร์, อุดรธานี, 
อุบลราชธานี, มุกดาหาร, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ รองลงมาคือ สื่อวิทยุชุมชน ได้แก่ จังหวัดเลย, นครราชสีมา, 
ชัยภูมิ, หนองคาย, อ านาจเจริญ, ร้อยเอ็ดและสกลนคร ซึ่งต่างจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสคบ. ส่วนกลาง 
ซึ่งส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอ านาจเจริญซึ่งได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านวิทยุชุมชนสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 72.0 

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการสนทนากับกลุ่มต่างๆ เช่น 
กลุม่ญาติ กลุ่มเพ่ือน กลุ่มท่ีท างาน เป็นต้น มากท่ีสุด โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการ
สนทนากับกลุ่มต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 72.3 ซึ่งสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านแผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนา และนิทรรศการมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.6 ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 63.3 ซึ่งมากกว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านอินเตอร์เน็ตและนิตยสาร/วารสาร น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆๆ อย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ 4.7 
ตามล าดับ 

29) ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ. 
ส่วนกลาง) ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุดในทุกสาขาอาชีพ ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ร้านอินเตอร์เน็ต นิตยสาร/วารสาร และแผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและ
นิทรรศการ มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 



ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน จะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์และวิทยุ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.6 และ 48.8 ตามล าดับ นอกจากนี้การรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้แรงงานยังมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

การรับข้อมูลข่าวสารผ่านการสนทนากับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพ่ือน และกลุ่มที่
ท างาน เป็นต้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบตามกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการสนทนามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.8 ในขณะที่กลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการสนทนาน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 22.0 

การได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตพบว่า กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน
ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทาวสถิติคิดเป็นร้อยละ 8.7 และ8.1 ตามล าดับ 

30) ผู้บริโภคกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบ านาญ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด (สคบ. จังหวัด) ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โทรทัศน์
เคเบิลท้องถิ่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร/สารสาน และแผ่นพับ/โปสเตอร์/สัมมนาและนิทรรศการมากที่สุด เมื่อ
เทียบกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

กลุ่มเกษตรผู้ใช้แรงงาน ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนกลุ่มแม่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพ่ือน และ
กลุ่มท่ีท างานมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 31.5  

กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน โดยรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า
กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ 9.0 ตามล าดับ 

31) ผู้บริโภคเกือบทุกจังหวัดทราบแหล่งและสถานที่เพ่ือร้องเรียนต่อสคบ. ผ่านทางโทรศัพท์ 
สายด่วน 1166 มากที่สุด ยกเว้นจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทราบแหล่งและสถานที่ร้องเรียนผ่านทางร้านสะดวกซื้อ  
7-ELEVEN และสายด่วน 1166 ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 58.2 และ 57.4 ตามล าดับ ส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ทราบแหล่งร้องเรียนด้วยตนเองกับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบแหล่งและสถานที่ร้องเรียนค่อนข้างมากในทุกๆ แหล่ง โดยเฉพาะ 
จดหมายตู้ปณ.99 ท าเนียบรัฐบาล www.OCPB.go.th และ 7- ELEVEN เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

ผู้บริโภคในจังหวัดส่วนมาก ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม หนองคาย อุดรธานี 
อุบลราชธานี หนองบัวล าภู และมหาสารคาม ไม่ทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทาง  www.OCPB.go.th รองลงมา
คือ แหล่งร้องเรียนผ่านทาง 7- ELEVEN ซึ่งได้แก่ จังหวัดเลย นครราชสีมา สุรินทร์ อ านาจเจริญ และร้อยเอ็ด 
นอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดไม่ทราบแหล่งร้องเรียนด้วยตนเองที่สคบ. ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสกลนคร 

32) ผู้บริโภคส่วนมากทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1166 มากที่สุด ยกเว้น
กลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดสุรินทร์ หนองบัวล าภู และศรีสะเกษ ซึ่ งทราบแหล่งร้องเรียนผ่านการร้องเรียนด้วย
ตนเองกับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดมากที่สุด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทราบแหล่งร้องเรียนที่ 
ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.9 และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทราบแหล่งร้องเรียนด้วย
ตนเองที่ส านักงานจังหวัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดส่วนมากทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทาง 7 - ELEVEN น้อยที่สุด 
รองลงมาคือแหล่งร้องเรียนที่ ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร 
หนองบัวล าภู และร้อยเอ็ด และทราบแหลางร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานจังหวัดน้อย ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ สกลนคร เมื่อเทียบกับการทราบแหล่งร้องเรียนอื่นๆ 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบแหล่งร้องเรียนทุกแหล่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแหล่งร้องเรียนที่ ที่ท า
การก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการอ าเภอ และ 7- ELEVEN คิดเป็นร้อยละ 75.9, 71.6 และ 56.0 ตามล าดับ 

33) ผู้บริโภคในทุกกลุ่มอาชีพทราบแหล่งและสถานที่ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 
1166 มากที่สุด และทราบแหล่งร้องเรียนผ่านทาง www.OCPB.go.th น้อยที่สุด 

ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ทราบแหล่ง
ร้องเรียนทุกแหล่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน 
ทราบแหล่งร้องเรียนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

34) ผู้บริโภคส่วนมากทราบแหล่งร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดผ่าน โทรศัพท์สายด่วน 1166 มากที่สุด และทราบแหล่งร้องเรียนผ่าน 7- ELEVEN น้อยที่สุด 

กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ ทราบแหล่งร้องเรียนแหล่ง
ต่างๆ มากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ยกเว้น แหล่งร้องเรียนที่ท าการอ าเภอ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านจะทราบ
มากที่สุด 

กลุ่มแม่บ้านทราบแหล่งร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้องเรียน
ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1166 และ 7- ELEVEN ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน ทราบแหล่งร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานจังหวัด น้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.2 

กลุ่มพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ทราบแหล่งร้อนเรียนผ่านที่ท าการอ าเภอ และที่ท าการอ าเภอ 
และที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ 17.3 
ตามล าดับ 

35) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสคบ. ความศรัทธาต่อผู้น าชุมชนด้านการ
บริโภค ความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสคบ. และทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
ผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค คะแนนรวม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภคคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภคและคะแนนรวมความพึงพอใจต่อ
องค์กร และการปฏิบัติงานของสคบ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 

36) ผู้บริโภคเพศหญิงมีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคมากกว่าเพศชาย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเพศหญิงมีคะแนนรวมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภคคะแนน
รวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคและคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กร และการปฏิบัติงานของสคบ. 
มากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

37) ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภคคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภคและ
คะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.001 แล ะ 
.05 ตามล าดับ โดยที่ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ  มีคะแนนรวม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค มากกาว่าประชาชนที่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

38) ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสคบ. มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ประชาชนอาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ
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สคบ. มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 ผู้บริโภคที่มี
อาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ ผู้บริโภคน้อยกว่าแม่บ้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

39) ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวม
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจ/
อาชีพอิสระ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน แม่บ้าน และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ ผู้
ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน แม่บ้าน และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

40) ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีคะแนนรวม
ความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีคะแนนรวมความพึง
พอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน แม่บ้าน 
และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.5 และผู้ประกอบธุรกิจอาชีพอิสระ มีคะแนนรวมความพึงพอใจต่อ
องค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. มากกว่าผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

41) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภค คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภคคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิและ
คะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของผู้บริโภคอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.001 โดยที่
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคน้อยกว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย /ปวช. อนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และปริญญาโท หรือสูงกว่าปริญญาโท หรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ประชาชนที่
มีระดับการศึกษามัธยมต้น มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา มัธยมปลาย/ปวช. อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่า
ปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.1 และประชาชนที่มีระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช. มี
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูง
กว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.1 

42) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้น มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ของผู้บริโภคน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น มัธยมปลาย/ปวช. อนุปริญญาหรือปวส. 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

43) ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้น มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค
น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น มัธยมปลายหรือปวช. อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษามัธยมต้น มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย 
หรือปวช. อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ0.5 และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือปวช. มีคะแนนรวมพฤติกรรม
การใช้สิทธิผู้บริโภคน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

44.) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้นมีคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและ
การปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น มัธยมปลายหรือปวช. อนุปริญญา



หรือปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น และมัธยมปลายหรือปวช. มีคะแนนรวมความพึงใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. แต่มีคะแนนรวมความพึง
พอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า
ปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 และประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. มี
คะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน
ของสคบ. มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

45) ผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ จาก
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคคะแนน
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริโภค คะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภคและคะแนนรวม
ความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.01 

46) ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มี
การรับรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้าง
น้อย ค่อนข้างมาก และมาก ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มี
คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีการรับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างมากและมาก ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างมาก มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
น้อยกว่าประชาชนที่มีการรับรู้ข่าวสาร มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

47) ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริโภค น้อยกว่า 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และ มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย และค่อนข้างมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ค่อนข้างมาก มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค น้อยกว่าประชาชนที่มีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

48) ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้าง
น้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 



เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างมาก 
และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

49) ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. น้อยว่า 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่า ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่อนข้างมาก มีคะแนน ความพึง
พอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่า ประชาชน ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

50) ผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการาคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ 
จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด แตกต่างกัน มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภค คะแนนรวมความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของผู้บริโภค คะแนนรวมพฤติกรรมใช้สิทธิของผู้บริโภคและ
คะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.1 

51) ผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด น้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อนึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ค่อนข้างมาก และมาก อนึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประชากรที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคประจ าจังหวัด 
ค่อนข้างมาก มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มาก อนึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

52) ผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด น้อย มีคะแนนรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สคบ. 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
และประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จาก คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สคบ. น้อยกว่า ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 



53) ผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อย มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค น้อยกว่า ประชาชนที่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประชาชนที่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ค่อนข้างน้อย มีคะแนนรวมพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

54) ผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคจาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด น้อย มีคะแนนรวมความพึงพอใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ.01 ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค จาก
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างน้อย มีคะแนนความพึงพอใจต่อองค์กรและการ
ปฏิบัติงานของสคบ. น้อยกว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาก 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ค่อนข้างมาก และมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


