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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ได้ทาการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริโภค และแนวทางในการจัดการปัญหาเพ่ือให้ การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. เพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในปัจจุบัน และสามารถน ามาก าหนดนโยบาย และการ
วางแผนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ภาคประชาชน รวมถึงความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 ทั้งในเชิงเนื้อหากฎหมาย และในเชิงการ
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ศึกษาจากกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าปาง) ภาค
กลาง (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย อุบลราชธานี) และภาคใ ต้ 
(นครศรีธรรมราช ภูเก็ต) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,604 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 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 แหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน/ รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนที่ 4 การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนที่ 5 การวัดระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิ 



ส่วนที่ 6 การวัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. 

ส่วนที่ 7 อ่ืนๆ 

โดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค     
และส่วนท้องถิ่น และแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน/ รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ภาคประชาชน 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,604 คนพบว่าผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง จากสื่อประเภทโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 64.62 รองลงมา
ระดับคะแนนร้อยละที่ค่อนข้างจะห่าง คือ จากสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 45.53 
และ 38.71 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาความต้องการของผู้บริโภค ในการรับรู้ข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏว่า ผู้บริโภคต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 73.70 รองลงมาคือ สื่อประเภท
อินเตอร์เน็ต และสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 53.11 และ 42.43 ตามล าดับ 

2. ในกรณีของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนภูมิภาคหรือ ส่วนท้องถิ่น  พบว่า
ผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนภูมิภาคหรือส่วน
ท้องถิ่น จากสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต มากท่ีสุด ร้อยละ 44.81 รองลงมาคือ สื่อประเภทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
และสื่อประเภทวิทยุชุมชน ร้อยละ 31.85 และ 31.13 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความต้องการของผู้บริโภค 
ในการรับรู้ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏว่า ผู้บริโภคต้องการให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ประเภทอินเตอร์เน็ต มากที่สุด ร้อย
ละ 53.97 รองลงมาคือ สื่อประเภทวิทยุชุมชน และสื่อประเภทโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น ร้อยละ 45.20 และ 
40.62 ตามล าดับ 



3. ในกรณีของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคส่วนมากมีความคิดเห็นต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านรู้จักหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 60.01 รองลงมาคือ ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร ที่
ผ่านสื่อต่างๆ จากส่วนกลางมีมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 59.17 และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อท่านและสังคมมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 59.02 

4. จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน หรือการรับข่าวสาร ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,604 คน พบว่าผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่
ร้องเรียน/รับข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะร้องเรียน ผ่านช่องทางร้องเรียนด้วยตนเองที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ร้อยละ 58.35 รองลงมาคือ ร้องเรียนผ่าน
โทรศัพท์สายด่วน 1166 และร้องเรียนด้วยตนเองกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ประจ าจังหวัด 
ร้อยละ 28.58 และ 28.16 ตามล าดับ 

5. ในประเด็นของการรับทราบข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่
ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากแหล่งข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง มากที่สุด ร้อยละ 51.86 รองลงมาคือส่วนภูมิภาค ในส่วนของ
จังหวัด และส่วนภูมิภาค ในส่วนของอ าเภอ ร้อยละ 48.16 และ 46.33 ตามล าดับ และในส่วนของผู้บริโภค
ที่ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งหรือสถานที่ร้องเรียน หรือการรับข่าวสาร ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จากส่วนท้องถิ่น ในส่วนกรุงเทพมหานคร/พัทยามากท่ีสุด ร้อยละ 29.80 รองลงมาคือส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และส่วนท้องถิ่น ในส่วน อบต. ร้อยละ 22.36 และ 16.45 
ตามล าดับ 

6. ในประเด็นของการที่ผู้บริโภคอยากทราบข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนมากอยากรู้ข่าวสารเรื่องลักษณะ รูปแบบการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ประชาชนควร
ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 76.75 รองลงมาคือ อยากรู้ข่าวสารเรื่องวิธีการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือป้องกันการถูก
หลอกลวง และวิธีการเยียวยาเมื่อได้รับความเสียหาย ร้อยละ 76.00 และ 75.94 ตามลาดับ ในส่วนของ
ผู้บริโภคท่ีไม่อยากทราบข้อมูลขา่วสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องวิธีการเยียวยา
เมื่อได้รับความเสียหาย มากที่สุด ร้อยละ 32.41 รองลงมาคือ กรณีตัวอย่างของผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสียหาย และวิธีการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง ร้อยละ 29.66 และ 20.69 ตามล าดับ 

7. ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามมิติ
ความรู้และความเข้าใจ 5 ด้าน คือ ด้านสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองด้านการโฆษณา ด้านสิทธิที่
ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองในด้านฉลากสินค้า ด้านสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ
บริการ ด้านสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และด้านสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสียหาย พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคใน



ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.29 โดยมิติที่ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดคือ ด้าน
สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองในด้านฉลากสินค้า ร้อยละ 64.84 รองลงมาคือ ด้านสิทธิที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับการคุ้มครองด้านการโฆษณา และสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ร้อยละ 
63.29 และ 60.11 ตามล าดับ 

และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีระดับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.90 รองลงมาคือ จังหวัด
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 70.15 และ 70.06 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาจ าแนกตามอาชีพของผู้บริโภค ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 65.88 เท่ากัน รองลงมาคือ ผู้ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ และพนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 62.57 และ 62.05 ตามล าดับ 

6. ในส่วนของผู้บริโภคท่ีไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้บริโภคส่วนมากไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องผู้บริโภค
มีสิทธิร้องขอให้ สคบ. ด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิดสิทธิโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ มาก
ที่สุด ร้อยละ 4.83 รองลงมาคือผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการท าสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ และผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้บริโภค
ต้องไม่เป็นผู้บกพร่อง ร้อยละ 4.63 และ 4.16 

7. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจ าแนกตามจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ จะมีระดับพฤติกรรม การใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ในกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรายอาชีพ โดยวิธี LSD พบว่ามี
หลายกลุ่มอาชีพที่มีความแตกต่างกัน 

8. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3,604 คนพบว่า ร้อยละ 74.97 ผู้บริโภคส่วนมากไม่เคยถูก
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินคา้หรือบริการ และร้อยละ 25.03 เคยถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อ
สินคา้หรือบริการ 

9. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ใน
ลักษณะต่างๆ ผู้บริโภคส่วนมากไม่เคยร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือมี
ส่วนร่วมในการร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ร้อยละ 92.23 



รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในลักษณะเคย
ร้องเรียนด้วยตัวเอง และมีส่วนร่วมในการร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ใน
ลักษณะเคยช่วยเหลือผู้อื่นร้องเรียน ร้อยละ 3.80 และ 3.25 ตามล าดับ 

10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค
ส่วนมาก มีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ร้อยละ 71.30 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ท่านให้ความส าคัญเรื่อง ราคา ค าเตือน วิธีใช้ ค าแนะน า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต มาก
ที่สุด ร้อยละ 75.06 รองลงมาคือท่านพิจารณาไตร่ตรองฉลากก่อนการซื้อสินค้าและบริการ และท่านอ่าน
ข้อความก่อนท าสัญญา ร้อยละ 74.40 และ 71.29 ตามล าดับ 

11. เมื่อจ าแนกระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามจังหวัด พบว่า
ผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.78 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัด
สมุทรสงคราม และหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 76.26และ 76.19 ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่าจากจังหวัดที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามจังหวัดโดยวิธี LSD พบว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
จากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

12. และเมื่อจ าแนกระดับพฤติกรรมการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่าผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญมีระดับพฤติกรรมการ
ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมาคือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/
อาชีพอิสระ และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 72.83และ 72.13 ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า จากกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ าแนกตามกลุ่มอาชีพโดยวิธี LSD พบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญมีความแตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/
อาชีพอิสระ เป็นต้น 



13. ผู้บริ โภคส่วนมากมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อส า นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.79 เมื่อจ าแนกราย
ข้อพบว่ามีพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านทา่นพยายามท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะ
ในดา้นการรักษาสิทธิผู้บริโภค มากที่สุด ร้อยละ 67.94 รองลงมาคือ ท่านพร้อมจะสนับสนุนการพัฒนางาน
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และเมื่อมีโอกาส ท่านจะศึกษาและท าความเข้าใจ
นโยบายและการด าเนินการของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร้อยละ 67.65 และ 
67.35 ตามล าดับ 

14. เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. จ าแนกตามจังหวัด 
พบว่าผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. สูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.16 มีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ผู้บริโภคจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 72.95 และ 72.35 ตามล าดับ 

เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า จากจังหวัดที่แตกต่างกัน จะมีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. จ าแนกตาม
จังหวัด โดยวิธี LSD พบว่ามีหลายจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน เช่น จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดล าปางมี
ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนเกือบทุกจังหวัด เป็นต้น 

15. เมื่อจ าแนกระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. ตามกลุ่มอาชีพ พบว่า
ผู้บริโภคในกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีต่อ สคบ. สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 70.44 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/อาชี พ
อิสระ และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 68.79 และ 68.55ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า จากจังหวัดที่แตกต่างกัน จะมีระดับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. จ าแนกตาม
กลุ่มอาชีพ โดยวิธี LSD พบว่ามีหลายกลุ่มอาชีพที่มีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ มีความแตกต่างกับกลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 


