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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ได้ท าการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1.เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งในเชิงเนื้อหากฎหมายและในเชิงการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค  

4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 

5. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด 

 6. เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 7. เพ่ือศึกษาความตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 

ศึกษาจากกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์) 
ภาคกลาง (อุตรดิตถ์ สิงห์บุรี )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อ านาจเจริญ) และภาคใต้ 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง) เป็นจานวนทั้งสิ้น 3,329 คน และใช้กลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 

1) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการบ านาญ 

2) พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง 

3) ผู้ประกอบธุรกิจ / อาชีพอิสระ 

4) เกษตรกร / ผู้ใช้แรงงาน 

5) แม่บ้าน 

6) นักเรียนในสังกัด สพฐ.และกศน. (โครงการความร่วมมือกับ สคบ.) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 1 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. ส่วนกลาง  

ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. ประจ าจังหวัด 

ส่วนที่ 4 การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนที่ 5 การวัดระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ 

ส่วนที่ 6 การวัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. 

ส่วนที่ 7 การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ. 

ส่วนที่ 8 การวัดระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ. 

ส่วนที่ 9 การวัดระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก สคบ. 

 ส่วนที่ 10 การวัดระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 

ส่วนที่ 11 อ่ืนๆ 

โดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ภาคประชาชน 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนและความ
คาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 

7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 

 



 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,329 คนพบว่าผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง จากสื่อประเภทโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 72.03 รองลงมา
ระดับคะแนนร้อยละที่ค่อนข้างจะห่าง คือ จากสื่อหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 47.61 และ 40.73 
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาความต้องการของผู้บริโภค ในการรับรู้ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏว่า ผู้บริโภคต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 75.25 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์และการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.41 และ 45.72 ตามล าดับ 

2. ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง 
ผู้บริโภคร้อยละ 74.60 รู้จักส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมีความ
น่าสนใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 74.00 และ 73.00 ตามล าดับ 

3. เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง จ าแนกตามจังหวัด(9 จังหวัดที่ท าการเก็บข้อมูล)พบว่า จังหวัด ขอนแก่น 
อุตรดิตถ์ และอ านาจเจริญ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 82.20 79.00 และ 75.60 ตามล าดับ และเมื่อน าระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคใน 9 จังหวัด ดังกล่าวมาเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวโดยวิธี LSD พบว่ามีความแตกต่างกัน เช่น พัทลุงเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น
จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นต้น 

4. . ในกรณีของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง จ าแนกกลุ่มตามอาชีพในภาพรวม พบว่า ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง ใน
ระดับท่ีค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 73.60 โดยผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
บ านาญและผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง มากกว่าผู้บริโภคส่วนอื่นๆ ร้อยละ 74.60 74.00 และ 74.00 
ตามล าดับ และเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากส่วนกลางไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



5. ในกรณีของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนภูมิภาคหรือ ส่วนท้องถิ่น พบว่า
ผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนภูมิภาคหรือส่วน
ท้องถิ่น จากสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นมากที่สุด ร้อยละ 49.92 รองลงมาคือ สื่อวิทยุชุมชน และสื่อ
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 37.64 และ 36.56 ตามล าดับ ทั้งนี้สื่อที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น ใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารใน 4 อันดับแรก 
ได้แก่ โทรทัศน์เคเบิ้ล วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 59.18 51.04 50.59 และ 
46.29 ตามล าดับ 

6. จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน หรือการรับข่าวสาร ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,329 คน พบว่าผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่
ร้องเรียน/รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะร้องเรียน ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1166 มาก
ที่สุด ร้อยละ 44.07 รองลงมาคือ ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ร้อยละ 43.23 และ 39.41 
ตามล าดับ โดยที่ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
แหล่งข้อมูลในจังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และ
แหล่งข้อมูลในอ าเภอ ร้อยละ 63.40 62.60 และ 59.80 ตามล าดับ 

และเมื่อศึกษาว่าผู้บริโภคต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องใด พบว่าผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องต่างๆ ใกล้เคียงกันในระดับที่ค่อนข้างมาก 
กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง ลักษณะ
และรูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ประชาชนควรรู้ วิธีการเยียวยาเมื่อได้รับความเสียหาย และ
กรณีตัวอย่างของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.80 78.80 77.00 และ 76.20 
ตามล าดับ 

7. ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามมิติ
ความรู้และความเข้าใจ 5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านฉลากสินค้า ด้านความปลอดภัยและบริการ ด้าน
สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการ
ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ผู้บริโภคมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
ร้อยละ 80.20 โดยมิติที่ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดคือ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในด้าน
ฉลากสินค้า ร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการโฆษณา และความปลอดภัย
จากการใช้สินค้าหรือบริการ ร้อยละ 80.80 และ 79.00 ตามล าดับ 

 



แต่ถ้าจ าแนกความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 2 ระดับ คือ รู้และ
ไม่รู้ พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 97.99 
โดยมีผู้บริโภคร้อยละ 2.01 เท่านั้น ที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

8.ในกรณีของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยจ าแนก
ตามระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ดังกล่าว พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก 
ร้อยละ 68.35 และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคคิดว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ราคาของสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ และแหล่งผลิตสินค้า ร้อยละ 77.65 รองลงมาคือ ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา ร้อยละ 72.48 โดยเฉพาะในเรื่อง
สิทธิที่จะได้รับข้อมูลจากสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและไม่เกินความจริง ร้อยละ 74.30 และการมี
ความสามารถแยกหรือจ าแนกโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงได้ ร้อยละ 71.62 ในขณะที่ผู้บริโภคคิดว่า 
ตนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเป็นธรรมในการท า
สัญญา ร้อยละ 61.84 ซึ่งน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

และถ้าพิจารณาระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
จ าแนกตามจังหวัดที่ท าการส ารวจพบว่าผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน มีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ร้อยละ 86.20 
83.00 และ 81.20 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
และการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับและความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิดังกล่าวเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าหลายจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค
แตกต่างจากจังหวัดทุกจังหวัด 

9. จากการส ารวจระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 5 
ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านฉลากสินค้า ด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ด้านการได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญา และด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและจ าแนกตามจังหวัด พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

  1.ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านโฆษณา ผู้บริโภคใน
จังหวัดขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 85.60 รองลงมาคือผู้บริโภคใน
จังหวัดอุตรดิตถ์และอ านาจเจริญ ร้อยละ 84.20 และ 81.80 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุด ร้อยละ 76.60 

  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และ



ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณาเป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าผู้บริโภคหลายจังหวัดมีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ผู้บริโภคมีระดับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุก
จังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

  2.ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านฉลากสินค้า ผู้บริโภคใน
จังหวัดขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 86.80 รองลงมาคือ ผู้บริโภคใน
จังหวัดอุตรดิตถ์และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 85.00 และ 84.00 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุงมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุด ร้อยละ 81.80 และ 81.60 
ตามล าดับ 

  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้า พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้า เป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าผู้บริโภคหลายจังหวัดมีระดับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเป็นมีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธที่ผู้บริโภคจได้รับการคุ้มครองในด้านฉลาก
สินค้าแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

  3.ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการ
ใช้สินค้าและบริการ ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 
85.40 รองลงมาคือผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 82.40 และ 80.20 ตามล าดับ 
ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุด 
ร้อยละ 75.00 และ 74.40 ตามล าดับ 

  นอกจากนี้ เมื่อท าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ พบว่า 
ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท า
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคทีจะได้รับค
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าผู้บริโภคหลายจังหวัดมีระดับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นมีระดับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด เป็นต้น 



  4.ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการได้รับความเป็นธรรม
ในการท าสัญญา ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 
85.60 รองลงมาคือผู้บริโภคในจังหวัดอ านาจเจริญและแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 77.40 และ 77.20 ตามล าดับ 
ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุด 
ร้อยละ 70.00 เท่ากันทั้งสองจังหวัด 

  เมื่อท าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา พบว่า 
ผู้บริโภคในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองด้าน
การได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่ อท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญา เป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าผู้บริโภคหลายจังหวัดมีระดับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น มีระดับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด  

  5.ความรู้และความเข้าใจสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหาย ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ร้อย
ละ 84.80 รองลงมาคือผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 79.60 และ 78.80 ตามล าดับ 
ในขณะที่ผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยที่สุ ด ร้อยละ 
69.60 

                    เมื่อท าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบว่า ผู้บริโภค
ในจังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการ
พิจารณาและชดเชยความเสียหาย เป็นรายจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าผู้บริโภคหลายจังหวัดมีระดับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นระดับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด 

     10.จากการส ารวจระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านฉลากสินค้า ด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ด้านการได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญา และด้านการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคทุกกลุ่มอาชีพมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับที่ค่อนข้างมาก ร้อยละ 80.20 โดยที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค มากที่สุด ร้อยละ 81.20 เท่ากัน ในขณะที่ผู้บริโภคท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/



ข้าราชการบ านาญ มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยที่สุด 
ร้อยละ 79.40 

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคจากกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า 
ผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสูงสุดในทุกด้าน โดยด้านสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา มีระดับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคเท่ากับกลุ่มแม่บ้าน และด้านสิทธิที่จะได้รับการ
พิจารณาและชดเชยความเสียหายมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเท่ากับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 

ในขณะที่ผู้บริโภคที่เป็นเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน จะมีระดับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ด้านความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ และความเป็นธรรม
ในการท าสัญญาต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรายด้านและจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน
มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะในด้านสิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนในด้านอ่ืนๆ ผู้บริโภค
ที่มีกลุ่มอาชีพแตกต่างกันมีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่
แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยวิธี LSD พบว่า มีหลายกลุ่ม
อาชีพที่มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น กลุ่มแม่บ้าน มีความแตกต่าง
กับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เกือบทุกอาชีพ ยกเว้น กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และนักเรียน สพฐ./กศน. เป็น
ต้น 

11. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,329 คนพบว่า ร้อยละ 63.92  ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่
เคยมีประสบการณ์ด้านถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีเพียงร้อยละ 26.35 
เท่านั้นที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 78.76 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคย
ร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อตนเองหรือผู้ที่ตนรู้จักไม่ได้รับความเป็นธรรมมี
เพียงร้อยละ 5.38 เท่านั้นที่เคยร้องเรียนด้วยตนเอง และมีเพียงร้อยละ 5.05 เท่านั้นที่เคยช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
การร้องเรียน 

12. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 75.00 และเมื่อพิจารณาเรื่องพฤติกรรมการใช้สิทธิฯ ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมโดย



ให้ความส าคัญเรื่องพิจารณาไตร่ตรองความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าและบริการสูงสุด ร้อยละ 79.40 รองลงมา
คือ ประเด็นเรื่องการให้ความส าคัญเรื่อง ราคา ค าเตือน วิธีใช้ ค าแนะน า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต 
ประเทศผู้ผลิต และการอ่านข้อความก่อนท าสัญญา คิดเป็น ร้อยละ 79.00 และ 75.00 ตามล าดับ ในขณะ
ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิต่อผู้ประกอบธุรกิจทันที เมื่อพบว่าสินค้าหรือบริการมี
ปัญหาระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 70.60 

และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นมีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด ร้อยละ 79.20 รองลงมาคือ ผู้บริโภคในจังหวัด อุตรดิตถ์และ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 77.80 และ 77.40 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาจ าแนกตามอาชีพของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด 
รองลงมาคือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 78.20 76.80 และ 
75.40 ตามล าดับ) ในขณะที่ผู้บริโภคที่นักเรียนในสังกัด สพฐ. /กศน. มีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยที่สุด (ร้อยละ 70.00) 

13. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ จะมีระดับพฤติกรรม การใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
พฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรายจังหวัด โดยวิธี LSD พบว่าจังหวัดมีระดับ
พฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่แตกต่างกัน เช่น จังหวัดพัทลุง แตกต่างจาก
จังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

ในกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรายอาชีพ โดยวิธี LSD พบว่ามี
หลายกลุ่มอาชีพที่มีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญมี
ความแตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ เป็นต้น 

14. ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 70.20 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมากโดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมการให้
ความส าคัญเรื่องการแนะน าวิธีการเลือกสินค้าให้กับญาติพ่ีน้องหรือ คนที่ใกล้ชิด ตามแนวทางที่ท่านรับรู้
การเผยแพร่ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมาคือ ประเด็นความพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนา
งานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิบัติตามค าแนะน าข้อมูลข่าวสารจาก



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อมีซื้อสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 71.40 และ 70.60 
ตามล าดับ 

15. . ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งมีระดับความ
คิดเห็นค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 74.80 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น
ค่อนข้างมาก ในขณะที่จังหวัดพัทลุงมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอ้ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.00 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่าจากจังหวัดที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าหลายจังหวัดที่แตกต่างกัน พบว่า  
จังหวัดขอนแก่น มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

16. ผู้บริโภคมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคกลุ่มอาชีพอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
บ านาญ มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมาคือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 72.20 ในขณะ
ที่กลุ่มนักเรียน สพฐ./กศน. มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.20  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพอาชีพโดยวิธี LSD พบว่า กลุ่มอาชีพอาชีพเกษตรกร
และผู้ใช้แรงงาน มีความแตกต่างกับกลุ่มอาชีพอาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้น แม่บ้าน 

17. ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 คิดเป็นร้อยละ 71.40 มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจการด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิ จด้าน
โฆษณา เช่น ข้อความเท็จหรือเกินจริง ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าเป็นต้น มีค่าเฉลี่ย



เท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 คิดเป็นร้อยละ 75.20  รองลงมาคือ ประเด็นการด าเนินการกับ
ผู้ประกอบธุรกิจในด้านฉลากสินค้า เช่น การควบคุมฉลาก เป็นต้น และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 74.20 และ 72.20 ตามล าดับ 

18. ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น มีระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 คิดเป็นร้อยละ 79.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ผู้บริโภค
จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดเป็นร้อยละ 75.20 และ 72.00 ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จังหวัดที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน 
พบว่า  จังหวัดขอนแก่น มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด เป็นต้น 

 19. เมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ มี
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 72.80 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ และ 
พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 71.80 และ 71.60 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มนักเรียน สพฐ./กศน. 
มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 69.60  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพอาชีพโดยวิธี LSD พบว่า กลุ่มอาชีพแม่บ้าน มีความ
แตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน และนักเรียนสพฐ./กศน. นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน 



นอกจากนี้ คณะวิจัยยังมีการสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นของความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือประกอบวิเคราะห์ของงานวิจัยในครั้งนี้ผล
การส ารวจ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

    1.ผู้บริโภคมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 คิดเป็นร้อย
ละ 59.60 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคมีความไม่พึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้บริโภค น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ ประเด็นกระบวนการในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค  คิดเปน็ร้อยละ 59.40 

 2. เมื่อพิจารณาระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคจังหวัดพัทลุง มีระดับความไม่พึงพอใจ
ของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 คิดเป็นร้อยละ 52.40 มีระดับความไม่พึงพอใจในระดับค่อนข้างน้อย 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 56.20 และ 58.20 
ตามล าดับ  

       เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากจังหวัดที่แตกต่างกันจะมี
ระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

         เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าหลายจังหวัดที่มีความ
แตกต่างกัน พบว่า  จังหวัดพัทลุง มีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด เป็นต้น 

 3. เมื่อจ าแนกระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการบ านาญ มีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และกลุ่ม
อาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และ 59.60 ตามล าดับ 

          เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพอาชีพที่แตกต่างกัน 
จะมีระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

         เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพอาชีพ โดยวิธี LSD พบว่า กลุ่มอาชีพที่มี



ความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีความแตกต่างจาก
ทุกกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

20. ผู้บริโภคมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อย
ละ 80.80 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก โดยผู้บริโภคต้องการให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดประจ าอยู่ทุกจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 คิดเป็นร้อยละ 
83.60 รองลงมาคือ ต้องการให้มีการตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและบริการอย่างเข้มงวดรวมถึงใช้อ านาจ
ตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด และต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่เป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป คิดเป็นร้อยละ 82.60 และ 82.20 ตามล าดับ 

21. ผู้บริโภคมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น มีระดับความต้องการ
และความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเป็นร้อยละ 84.40 มีระดับความต้องการและความคาดหวัง
ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 82.80 
และ 82.60 ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากจังหวัด ที่แตกต่างกันจะมีระดับ
ความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด โดยวิธี LSD พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีความ
แตกต่างกัน เช่น จังหวัดสิงห์บุรี มีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด เป็นต้น 

22. เมื่อจ าแนกระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการบ านาญ มีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 85.20 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/
อาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 83.20 และ 82.40 ตามล าดับ 

          เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพอาชีพที่แตกต่างกัน 
จะมีระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



         เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพอาชีพ โดยวิธี LSD พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ที่มีความแตกต่างกันเกือบทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง กับผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
และกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน กับนักเรียนสพฐ./กศน. 

23. ผู้บริโภคมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละ 73.60 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก โดยผู้บริโภค
ตระหนักในเรื่องการพบโฆษณาที่เป็นเท็จเกินความจริงสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 คิดเป็นร้อยละ 79.60 รองลงมาคือ ตระหนักถึงการศึกษาเกี่ยวกับ  การคุ้มครองผู้บริโภค
และสิทธิของผู้บริโภค และตระหนักในเรื่องราคาสินค้าหรือบริการในปัจจุบั นไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
(ภาพรวม) คิดเป็นร้อยละ 75.40 และ 75.00 ตามล าดับ 

24. เมื่อพิจารณาระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภค
จังหวัดขอนแก่นมีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 คิดเป็นร้อยละ 79.60 มีระดับความต้องการและความคาดหวังในระดับค่อนข้างมาก 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 77.60 และ 76.20
ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า จากจังหวัด ที่แตกต่างกันจะมีระดับการ
ตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัด โดยวิธี LSD 
พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน เช่น จังหวัดขอนแก่น มีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค 
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด เป็นต้น 

25. เมื่อจ าแนกระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค ตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภคสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75.20 และ 74.60 ตามล าดับ 

          เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ากลุ่มอาชีพอาชีพที่แตกต่างกัน 
จะมีระดับความต้องการการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

         เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักในปัญหาของผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดย
วิธี LSD พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความแตกต่างกัน ยกเว้น กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการบ านาญ กับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
รวมทั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน  กับกลุ่มอาชีพแม่บ้าน 



26. จากการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Per) ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Per) ระดับความต้องการและความคาดหวังต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Wan) และระดับการตระหนัก ในปัญหาของ
ผู้บริโภค (Rea) และตัวแปรตาม คือระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (Kno) ระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ (Beh) และระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Sat) ซึ่งพบว่าตัวแปร ทุกตัวมี
ความสัมพันธ์อย่ามีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 


