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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากสคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
2) เ พ่ือศึกษาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริ โภคและการคุ้มครองผู้บริ โภคตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาชน 
4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 
5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
6.) เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้สคบ. ทั้งด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงประชาชน

ผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนได้ด าเนินวิถีชีวิต โดยมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของ
ตนเองอย่างถูกต้อง 

 
ขอบเขตในการด าเนินงานวิจัยและประชากรเป้าหมาย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มประชากรจากทั้งหมด 14 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร) ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ 
ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี  ลพบุรี  จันทบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น หนองคาย 
อุบลราชธานี และภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้ าราชการบ านาญ,พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง ,ผู้ ประกอบธุรกิจ  
อาชีพอิสระ,เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน,แม่บ้านและนักเรียนในสังกัด สพฐ. และกศน. (โครงการความร่วมมือกับ
สคบ.) จ านวนทั้งสิ้น 5,357 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 12 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจาก สคบ. ส่วนกลาง 
  ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 4 แหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน/รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส่วนที่ 5 ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส่วนที่ 6 ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ 
  ส่วนที่ 7 ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ.  
  ส่วนที่ 8 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ. 
  ส่วนที่ 9 ระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ. 
  ส่วนที่ 10 ระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก สคบ. 
  ส่วนที่ 11 ระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 
  ส่วนที่ 12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 
    
 



ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. ส่วนกลางจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 
72.52 และเมื่อพิจารณาความต้องการของผู้บริโภคในการรับรู้ข้อมูลของสคบ. ปรากฏว่าผู้บริโภคต้องการให้ 
สคบ. เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มากที่สุด 
  2. ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง ผู้บริโภครู้จักสคบ. ฐานะที่เป็น
หน่วยงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าสคบ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
และผู้บริโภคได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเห็นว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมีความ
น่าสนใจอยู่ในระดับที่มาก ร้อยละ 87.40,87.00,86.00 และ 85.60 ตามล าดับ 
  แต่เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. ผ่านสื่อต่างๆ จากส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการรู้จักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด เทศบาล ต าบล และกทม. รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารฯ จากสคบ. ในส่วนภูมิภาคปรากฏว่าระดับการรับรู้โดยเฉลี่ยยังต่ ากว่าในกรณีจากส่วนกลาง
เล็กน้อย 
  3. เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง
จ าแนกตามจังหวัดพบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ สคบ.อยู่ในระดับที่มาก ร้อยละ 89.00,88.40 ตามล าดับ 
  เมื่อน าระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคมาเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นกระบี่ 
  4. ในกรณีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลางจ าแนก
ตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญมีระดับความคิดเห็น
เกีย่วกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 82.40 
  เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันจากระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ จะมีระดับความคิดเห็น
เกีย่วกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง แตกต่างจากกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  
  5. ในกรณีของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง 
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย (ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล) พบว่า ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากส่วนกลาง มากกว่าผู้บริโภคที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 81.40,78.80 ซึ่งถือว่ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. 
จากส่วนกลาง ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  6. ผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น จากสื่อ
โทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด ร้อยละ 40.07 เมื่อพิจารณาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. ส่วนภูมิภาคหรือ
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมาก
ที่สุด ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อที่เป็นวิทยุชุมชน พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี รับรู้
ข้อมูลข่าวสารสื่อดังกล่าวมากที่สุด และในกรณีของสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของสคบ. ด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 



  ส่วนกรณีจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด ร้อยละ 7.17 ส าหรับผู้ที่เป็นนักเรียน สพฐ./
กศน. แม่บ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อวิทยุชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด ร้อยละ 7.69,7.66 ในขณะที่
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จะรับข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ 7.58 และเมื่อ
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อ
โทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด ร้อย 16.49 ในขณะที่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ สคบ. จากที่เป็นวิทยุชุมชนมากกว่าสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น ร้อยละ 24.16 และ 23.59 ตามล าดับ 
  7. สื่อที่ผู้บริโภคต้องการให้สคบ. ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น ใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
อันดับแรก ได้แก่ โทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น ร้อยละ 53.48 และเมื่อพิจารณาการสื่อที่ผู้บริโภคต้องการให้สคบ.
ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น ใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสาร จ าแนกตามจังหวัดที่ท าการส ารวจกลุ่มอาชีพ และเขต
พ้ืนที่อยู่อาศัย พบว่า ในกรณีของสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นผู้บริโภคในจังหวัดนครสวรรค์ ต้องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของสคบ. จากสื่อดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 4.59 ส าหรับสื่อที่เป็นวิทยุชุมชนผู้บริโภคในจังหวัด
ขอนแกน่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 5.23 
  ในกรณีของสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรีรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อ
ดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 4.26 กรณีจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ
ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด ร้อยละ 11.02 ส าหรับผู้ที่
ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อวิทยุชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด  
ร้อยละ 9.45 ในขณะที่พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่ออินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุด ร้อยละ 9.56 และเมื่อจ าแนกตามเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ทั้งในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากกว่าและจากสื่อวิทยุชุมชน 
กล่าวคือ ในกรณีของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์
เคเบิลท้องถิ่นร้อยละ 22.48 และจากสื่อวิทยุชุมชนร้อยละ 17.93 ในขณะที่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสคบ. จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นร้อยละ 31.00 และจากสื่อวิทยุ
ชุมชนร้อยละ 29.75 
  8. ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน/รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยผู้บริโภคจะร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสคบ. มากท่ีสุด ร้อยละ 53.32 โดยที่ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารของ
สคบ. จากแหล่งข้อมูลในจังหวัด ร้อยละ 83.78 ซึ่งมากกว่ารับทราบข้อมูลข่าวสารจากสคบ. ส่วนกลาง  
ร้อยละ 59.03  
  9. ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของสคบ. ในเรื่องต่างๆ ในระดับที่มากใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการเยียวยาเมื่อได้รับความเสียหาย ลักษณะและรูปแบบ
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ประชาชนควรรู้ วิธีการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 93.29,92.53,92.26 ตามล าดับ 
  10. ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตาม
มิติความรู้ความเข้าใจ 5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านฉลากสินค้า ด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ
บริการ ความรู้ความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และการ
ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม ร้อยละ 80.20 



  โดยมิติที่ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุดคือ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านฉลาก
สินค้า ร้อยละ 82.40 แต่จ าแนกความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 2 ระดับคือ 
รู้ และไม่รู้ พบว่าผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ 91.44 
  11. ในกรณีของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
จ าแนกตามระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ดังกล่าว พบว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 43.30 และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญามากที่สุด ร้อยละ 
44.68 โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ร้อยละ 44.92 และการ
ท้วงติงเมื่อผู้บริโภคเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในสัญญา ร้อยละ 44. 
  ถ้าพิจารณาระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
จ าแนกตามจังหวัดที่ท าการส ารวจ พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ร้อยละ 86.00 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความ
แปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคใน
แต่ละจังหวัดมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวเปรียบเทียบเป็น รายจังหวั ด พบว่า 
หลายจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  12. ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการโฆษณา ผู้บริโภคในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 85.00 และจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 
พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณาท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดมีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิดังกล่าว แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นผู้บริโภคในจังหวัด พิษณุโลก หนองคาย และ
อุบลราชธานี เป็นต้น 
  13. ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ผู้บริโภคในจังหวัด
หนองคายมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 87.80 และจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้า 
พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นผู้บริโภคจังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี  
เป็นต้น 



  14. ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
และบริการ ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 84.00 และ
เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมี
ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ
ใช้สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดมี
ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นผู้บริโภคในจั งหวัด
หนองคาย อุบลราชธานี และกระบี่ เป็นต้น 
  15. ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญา ผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 82.60 เมื่อท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านการ
ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาที่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นผู้บริโภคในจังหวัด
หนองคาย และอุบลราชธานี เป็นต้น 
  16. ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสียหาย ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 84.40 
และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองด้านการได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดมี
ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นผู้บริโภคในจังหวัด
หนองคาย และอุบลราชธานี เป็นต้น 
  17. จากการส ารวจระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านฉลากสินค้า ด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ความรู้
และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และการได้รับการ
พิจาณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับที่ค่อนข้างมาก ร้อยละ 80.20 



โดยที่ผู้บริโภคท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราการบ านาญ มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคมากท่ีสุด ร้อยละ 82.80 
  ในขณะที่ผู้บริโภคเป็นเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงานและแม่บ้าน มีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยที่สุด ร้อยละ 77.00 และในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคจากกลุ่มอาชีพที่
แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นแม่บ้านและผู้บริโภคที่มีอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้
แรงงานมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างผู้บริโภคในกลุ่ม
อาชีพอ่ืน 
  18. ในการพิจารณาระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นรายด้าน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มี
ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดในเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่ผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับความรู้
ความเข้าใจสูงสุด 
  ในขณะที่เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และแม่บ้าน ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยที่สุดในทุกด้าน และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรายด้านและจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีกลุ่มอาชีพแตกต่างกันมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

- ผู้บริโภคที่เป็นแม่บ้าน และเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน มีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาแตกต่างจากผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพอ่ืน 

- ผู้บริโภคท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ พนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง และนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีเป็นแม่บ้าน และเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน 

- ผู้บริโภคที่เป็นแม่บ้าน และเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงานมีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
ที่แตกต่างกับผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพอ่ืน 

- ผู้บริโภคที่เป็นเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
ที่แตกต่างกับผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพอ่ืน 

- ผู้บริโภคที่เป็นแม่บ้าน และเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน มีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่
แตกต่างกับผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพอ่ืน 

19. จากการส ารวจระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ผู้บริโภคอาศัย พบว่า ผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมี
ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่อาศัย



อยู่นอกเขตเทศบาลมีระดับการรับรู้สิทธิดังกล่าวมากกว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเล็กน้อย ร้อยละ 
80.40 และ 79.80 ตามล าดับ 

20. ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. คิดเป็นร้อยละ 
78.80 โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมการให้ความส าคัญเรื่องความพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนางานของสคบ. มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

21. ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. จ าแนกตามจังหวัด 
พบว่า ผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. สูงสุดคิ ดเป็น 
ร้อยละ 87.60 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากจังหวัดที่แตกต่างกันจะมี
ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. จ าแนกตามจังหวัด พบว่า มี
หลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
มีต่อสคบ. แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์ 

22. ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. ตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. สูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 82.60 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว พบว่า จากกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. จ าแนก
ตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีความแตกต่างกับกลุ่ม
อาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้น กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย t-test พบว่า 
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
สคบ. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

23. ผู้บริโภคร้อยละ 73.18 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการถูกละเมิด
สิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีเพียง ร้อยละ 26.82 เท่านั้นที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 86.66 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยร้องเรียนต่อสคบ. เมื่อตนเองหรือผู้ที่ตนเอง
รู้จักไม่ได้รับความเป็นธรรม มีเพียงร้อยละ 7.10 เท่านั้นที่เคยร้องเรียนด้วยตนเอง และมีเพียงร้อยละ 5.74 
เท่านั้นที่เคยช่วยเหลือผู้อ่ืนในการร้องเรียน และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคจังหวัด
ขอนแก่นและสงขลาเคยมีประสบการณ์ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการมากที่สุด ร้อยละ 
3.09 และ 2.97 ตามล าดับ 

ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายไม่เคยมีประสบการณ์ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการ
ซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด ร้อยละ 6.95 นอกจากนี้ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 7.31 ไม่เคย
ร้องเรียนต่อสคบ. เมื่อตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรู้จักไม่ได้รับความเป็นธรรม ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี
เคยมีประสบการณ์ในการร้องเรียนด้วยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 1.05 และผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีและ
กระบี่เคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นร้องเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 0.78 เท่ากัน 

24. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 79.00 และเมื่อพิจารณาเรื่องพฤติกรรมใช้สิทธิฯ ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมโดยให้ความส าคัญเรื่องราคา ค าเตือน วิธีใช้ ค าแนะน า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต และประเทศ



ผู้ผลิตมากที่สุด ร้อยละ 82.40 ในขณะที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายและจริยธรรมน้อยที่สุด ร้อยละ 76.20 

และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนครสวรรค์มีพฤติกรรมการใช้
สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด ร้อยละ 4.40 นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาจ าแนกตามอาชีพของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด ร้อยละ 83.00 ในขณะที่ผู้บริโภคที่เป็นแม่บ้านมีพฤติกรรมการใช้
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยที่สุด ร้อยละ 73.80 และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจ าแนกตามจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคใน
จังหวัดต่างๆจะมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นรายจังหวัด พบว่า แต่ละจังหวัดมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิฯ ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้าง 
ยกเว้นผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่จะมีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่แตกต่างจากผู้บริโภคในจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจ าแนก
ตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นรายอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน จะมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิฯ ที่
ค่อนข้างแตกต่างจากผู้บริโภคในอาชีพอ่ืนๆ นอกจากนี้เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับ
พฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจ าแนกตามเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

25. ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. คิดเป็นร้อยละ 
80.40 โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจการด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจในด้านการโฆษณา เช่น ข้อความเท็จ
หรือเกินจริง การท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้า เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 82.40 

26. ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. จ าแนกตาม
จังหวัด พบว่า ผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จังหวัดที่แตกต่าง
กันจะมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
จ าแนกตามจังหวัด พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกันและ พบว่า จังหวัดกรุงเทพฯ มีระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่ 

27. เมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. ตามกลุ่ม
อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของสคบ. สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 83.40 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
พบว่า จากกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ



ส่วนเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน มีความแตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่ม 
ยกเว้นกลุ่มแม่บ้าน และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย t-test พบว่า ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

28. ผู้บริโภคมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. คิด
เป็นร้อยละ 83.20 โดยผู้บริโภคต้องการให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ประจ าอยู่ทุกจังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 84.00 

29. ผู้บริโภคมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. 
จ าแนกตามจังหวัด พบว่า ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา มีระดับความต้องการและความคาดหวังต่ อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากสคบ. สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า 
จากจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
สคบ. จ าแนกตามจังหวัด พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน พบว่า จังหวัดกระบี่มีระดับความต้องการ
และความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด 

30. เมื่อจ าแนกระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. ตาม
กลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับความ
ต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60 และเมื่อท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความต้องการและความ
คาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จากสคบ. จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ จังหวัด พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความแตกต่างกันเกือบทุกอาชีพ ยกเว้น
กลุ่มอาชีพ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กับผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กับนักเรียน สพฐ./
กศน. เมื่อวิเคราะห์ความแปรแปรวนด้วย t-test พบว่า ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

31. ผู้บริโภคมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. คิดเป็น  
ร้อยละ 40.20 โดยผู้บริโภคมีความไม่พึงพอใจบทบาทหน้าที่และการด าเนินการของสคบ. น้อยที่ สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.20 

32.  ผู้บริโภคระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. จ าแนกตาม
จังหวัด พบว่า ผู้บริโภคจังหวัดหนองคายมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ.  
ต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.40 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากจังหวัดที่
แตกต่างกันจะมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
จ าแนกตามจังหวัด พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความไม่พึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด 



33. เมื่อจ าแนกระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. ตามกลุ่ม
อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพแม่บ้านมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
ต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.80 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากกลุ่มอาชีพที่
แตกต่างกันจะมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. 
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีความแตกต่าง
จากกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพแม่บ้านมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และนักเรียน สพฐ./กศน. เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย t-test พบว่า ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีระดับ
ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสคบ. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

34. ผู้บริโภคมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 77.60 โดยผู้บริโภค
ตระหนักในเรื่องการโฆษณาท่ีเป็นเท็จเกินความจริงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 

35. ผู้บริโภคมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคจ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 88.20 และเมื่อท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับการตระหนักในปัญหาของ
ผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคจ าแนกตามจังหวัด พบว่า 
มีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดนครสวรรค์ 

36. ผู้บริโภคมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคใน
กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 82.60 และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า กลุ่มอาชีพที่
แตกต่างกันจะมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความแตกต่างกัน ยกเว้นกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
บ านาญ กับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างกับกลุ่มอาชีพเกษตรกร/
ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพแม่บ้านกับกลุ่มนักเรียน สพฐ./กศน. เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย t-test 
พบว่า ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

37. จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นได้แก่ ระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสคบ. ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. ระดับความต้องการและความ
คาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากสคบ. และระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค กับตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ และค่าระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของสคบ. พบว่าตัวแปรระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสคบ. และระดับ
พฤติกรรมการใช้สิทธิ มีความสัมพันธ์กันในระดับมากมีค่าสัมประสิทธิสหพันธ์เท่ากับ 0.72 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  



  
   


