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3 คำนำ 

คำนำ 
 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดดำเนินโครงการ “เชื่อมโยงฐานขอมูลและจัดการ

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานการคุมครองผูบริโภค” ดังน้ัน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Analytics) ที่ไดรับจากฐานขอมูลดังกลาว จึงเปนสวนสำคัญที่ใชในการวิเคราะห คาดการณ ถึงแนวโนมที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตใหถูกตองและแมนยำ เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน กอนการ

ตัดสินใจในการวางแผน/กำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ เพื่อกอใหเกิดการบริการที่

ตอบสนองตอประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็วสมบูรณ และเฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมาย นำไปสูการเปน 

“ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงาน กพร. 

กลุมพัฒนาระบบบริหารยินดีอยางยิ่งที่ไดทำงานรวมกับสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนและ

พัฒนาการคุมครองผูบริโภค ดานขอมูลทางประชากร (Big Data) และขอมูลทางสถิติ (ขอมูลจากการสำรวจ

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ) เพื่อนำไปพัฒนาเชงิรุกแกผูรับบริการ ภายใตภารกิจรับเร่ืองราวรองทุกข 

ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทำของผูประกอบธุรกิจ ตามพระบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยคำนึงถึง

ความแตกตางระหวางเพศ (หญิง-ชาย) ชวยอายุ (นอยกวา 25 ป 26-35 ป 36-45 ป 45-55 ป และ มากกวา 

56 ป) ประเภทของเร่ืองรองทุกข (สินคา บริการ และอสังหาริมทรัพย) และสำนัก กอง กลุม ในการแกปญหา

เร่ืองรองทุกข (กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาและศูนยคุมครองผูบริโภคดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กคฆ./

ศคพ.) กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก (กคฉ.) กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา (กคส.) กองคุมครองผูบริโภค

ดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (กคต.) และสำนักประสานและสงเสริมการคุมครองผูบริโภค จังหวัด 

(สปจ.)) ทั้งน้ีผูวิจัยฯ หวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดีเชนน้ีในทุกโอกาสตอ ๆ ไป  
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9 บทที่ 1 บทนำ 

บทท่ี 1 บทนำ 
 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฯ 

เชื่อมโยงฐานขอมูลและจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กอใหเกิดชุดขอมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานภาครัฐและชุดขอมูลที่เกิดจากการบริการประชาชนของ สคบ. ดังน้ัน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data Analytics) จึงเป นเทคนิคสำคัญท ี ่ใช ในการว ิเคราะห ขอม ูลดังกล าวใหถูกตองและแมนยำ  

เพ ื ่อสนับสนุนการดำเนินงานรับเรื ่องราวรองทุกขจากผู บริโภคที ่ไดรับความเดือดรอนหรือเส ียหายอัน

เน่ืองมาจากการกระทำของผูประกอบธุรกิจ (พระบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522) และสนับสนุนการ

ดำเนินงานอื่นๆ เพื่อนำไปใชใชประกอบการวางแผน/กำหนดนโยบายออกกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

กอให เกิดการบริการที ่ตอบสนองตอประชาชนได อยางถูกต อง รวดเร็วสมบูรณ และเฉพาะเจาะจงกบั

กลุมเปาหมาย  

จากกระบวนการดังกลาว การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือสถติิ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง (ขอมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาช นผู รับบ ริก าร)  

โดยเปรียบเทียบกับขอมูลทางประชากร (Big Data) เพื่อนำไปพัฒนาเชิงรุกแกผูรับบริการโดยคำนึงถึงคว าม

แตกตางระหวางเพศ (หญิงและชาย) ชวยอายุ (นอยกวา 25 ป 26-35 ป 36-45 ป 45-55 ป และ มากกวา 56 ป) 

ประเภทของเร่ืองรองทกุข (สินคา บริการ และอสังหาริมทรัพย) และสำนัก กอง กลุม ในการแกปญหาเร่ืองรองทกุข 

(กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาและศูนยคุ มครองผ ูบริโภคด านพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กคฆ/ศคพ.)  

กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก (กคฉ.) กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา (กคส.) กองคุมครองผูบ ริโภค 

ดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (กคต.) และสำนักประสานและสงเสริมการคุมครองผูบริโภค จังหวัด 

(สปจ.)) ทั้งน้ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบคุณสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนและพัฒนาก าร

คุมครองผูบริโภค ดานขอมูลทางประชากร (Big Data) และสำนัก กอง กลุม ตาง  ๆที่ใหความรวมสงแบบสอบถามแก

ผูรองทุกขฯ เพื่อเก็บผลเชงิสถติิ ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดีเชนน้ีในทุกโอกาสตอ ๆ  ไป 
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1.1 วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูล 

 1. เพื่อประเมินการปฏิบัติงานภายใตภารกิจรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทำของผูประกอบธุรกิจ (พระบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522) 

 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน หรือระบบของการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใหสูงขึ้น 

3. เพ ื ่อนำข อมูลไปใชในในการวางแผน กำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบ ียบและข อบังคับ  

ใหสอดคลองกับปริมาณผูรองทุกขฯ ที่สูงขึน้ 

 4. เพื่อใหมีขอมูลตั้งตนไวใชสำหรับติดตามและประเมินผลในปถัดไป  

 

1.2 ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และออกแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติในสวนแรก สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักแผนและพัฒนาการ

คุมครองผูบริโภค) ไดเก็บขอมูลจากระบบรองทุกขผูบริโภค ซึ่งเปนจำนวนประชากรทั้งหมดที่ รองทุกขกับ 

สคบ. และในสวนของการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการระบบรองทุกขผูบริโภคของสำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค โดยแบบสำรวจดังกลาวไดแสดงไวใน รูป ก (ภาคผนวก) ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจคร้ังน้ีได

เริ ่มสำรวจ ระหว างเด ือนกันยายน – ธ ันวาคม พ.ศ. 2562 (ป งบประมาณ พ.ศ. 2563) ด วยว ิธ ีการสง

แบบสอบถามไปยังสำนัก กอง กลุม ตาง ๆ  สงจดหมายไปยังทีอ่ยูของผูรองทกุขฯ และสำรวจผาน Google Form  

มีผูรับบริการใหความสนใจเขามาตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน  

 

1.3 นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย 

 “ประชาชน” หรือ “คนไทย” หมายถึง บุคคลคนไทยทุกคน ที่มีสัญชาติไทย มีสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ

ภายใตกฎหมายไทย  

“ผูบริโภค” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

ใหความหมายไววา หมายถึง ผูซื้อ ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือชักชวนจาก

ผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรือบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบ

ธุรกิจโดนชอบ แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม 

“ผูรองทุกขผูบริโภค” หรือ “ผูรองทุกขฯ” หมายถึง ผูบริโภคจากความหมายขางตน ที่เขามารองทุกข

ผานชองทางตางๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือรองทุกขผานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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“ผูประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนำเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือ 

ผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 

“เร่ืองรองทุกข” หมายถึง เร่ืองราวที่เกิดขึ้นระหวางผูรองทุกขฯ และผูประกอบธุรกิจ 

“เร่ืองรองเรียน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรองเรียนการกระทำผิดของเจ าหน าที่ของ

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

“ระบบรองทุกขผูบริโภค” หมายถึง ระบบรับเร่ืองรองทุกขจากผูรองทุกขฯ ผานชองทางตาง ๆ ของ

สำนักงานคณะกรรมการค ุ มครองผ ู บริโภค (Call-center 1166, Website ระบบรองท ุกข  (ออนไลน) 

Application OCPB connect เปนตน) หรือผานหนวยงานที่เกี่ยวของ (กสทช. ศูนยดำรงธรรม สปน. เปนตน) 

“ระบบรองทุกข (ออนไลน)” หมายถึง ระบบรองทุกขผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน

คณะกรรมการค ุ มค รองผ ู บ ริโภค ได แก  Website (https://complaint.ocpb.go.th/) และ Mobile 

Application OCPB Connect เทาน้ัน 

“การแกไขปญหาเร่ืองรองทุกข” หมายถึง การแกปญหาใหแกผูรองทุกขฯ ที่สงเร่ืองรองทุกขผาน

ระบบรองทุกขผูบริโภค ไดแก การใหคำปรึกษา การเจรจาไกลเกลี่ย การสงฟอง การสั่งฟอง ผานกระบวนการ

จนเร่ืองราวรองทุกขไดรับขอยุติ 

“การเจรจาไกล เกลี ่ยขอพิพาท” หรือ “การไกล เกลี ่ยฯ” หมายถึง การเจรจาการไกล เกลี ่ยหรือ

ประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบ ริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองผูบ ริโภค  

ตามหลักเกณฑการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธขิองผูบริโภค พ.ศ. 2559 

“การเจรจาไกลเกลี่ยออนไลน” หมายถึง การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทจากความหมายขางตน โดยใช

วิธีการและบันทึกขอมูลการไกลเกลีย่ในระบบไกลเกลี่ยออนไลน 

“การยุติเร่ืองรองทุกข” หมายถึง การสิ้นสุดของเร่ืองรองทุกข คือ ยุติโดยผูรองทุกขฯ ขาดคุณสมบัติ 

(ตามระเบียบฯ) ยุติเพราะสำนักงานคณะกรรมการไมมีอำนาจ (สงหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง) ยุติโดยผูรอง

ไมสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน ยุติโดยการเจรจาไกลเกลี่ยชั้นเจาหนาที่ ยุติโดยการเจรจาไกล เกลี่ย  

ชั้นอนุกรรมการ ยุติโดยการเจรจาไกลเกลีย่ชัน้อนุกลั่นกรอง ยุติโดยสงฟอง (สำนักงานอยัการ) ยุติโดยการสั่งไมฟอง 

ยุติโดยการสั่งฟองตอศาล 
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“ประชากร” หมายถึง กลุมที่มีลักษณะที่เราสนใจ หรือกลุมที่เราตองการจะศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของ 

เปรียบเหมือนเอกภพสัมพัทธในเร่ืองเซต ในรายงานน้ีใชคำวาประชากรในความหมายเขิงสถิติเทาน้ัน 

“กลุมตัวอยาง” หมายถึง สวนหน่ึงของกลุมประชากร (ตามความหมายขางตน) ที่เราสนใจ ในกรณีที่

กลุมประชากรที่จะศึกษาน้ันเปนกลุมขนาดใหญ เกินความสามารถหรือความจำเปนที่ตองก าร หรือเพื่อ

ประหยัดในดานงบประมาณและเวลา สามารถศึกษาขอมูลเพียงบางสวนของกลุมประชากรได 

“ป” หมายถึง หรือปตามปฏิทิน เปนรอบระยะเวลาที่ใชสำหรับ เร่ิมนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 

“ปงบประมาณ” หมายถึง กรอบระยะเวลาที่ใชสำหรับจัดทำงบประมาณ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณของไทยน้ัน ปงบประมาณหมายความวา “ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหน่ึง ถึงวันที่ 30 

กันยายนของปถัดไป 

“ประเภทของเร่ืองรองทุกข” หมายถึง ในทีน้ีเร่ืองรองทุกขจะถูกแยกออกเปน 3 ประเภท คือ สินคา 

บริการ และอสังหาริมทรัพย  

“ชนิดของเรื ่องรองท ุกข” หมายถึง ในท ี น้ีเรื ่องรองท ุกขจะถูกแยกออกเปนชนิดยอย ๆ  ซ ึ ่งเปน 

หนวยยอยภายใตประเภทของเร่ืองรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
13 บทที่ 1 บทนำ 

 

  



 
14 
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทท่ี 2 สรุปผลวิเคราะหท่ีสำคัญ 
 

 การวิเคราะหนวัตกรรมการคุมครองผูบริโภค ของ สคบ. จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

มาเป นกลไกสำค ัญในการข ับเคล ื ่อนการปฏ ิบ ัต ิราชการของหนวยงาน ( Innovation Driven) ได แก  

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ Big Data ดานการคุมครองผูบริโภค (OCPB Connect) ระบบรองทุกขผูบ ริโภค

ออนไลน (OCPB Complain) ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน (OCPB Mediate) ระบบจดทะเบียนขายตรง

และตลาดแบบตรงออนไลน (OCPB Direct) และระบบ Chat Bot พี ่ปกปอง เป นต น โดยแบงประเภท

ผูรับบริการของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ผูบริโภค  

ผูประกอบธุรกิจ ผูรองทุกขฯ ผูประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง การวิเคราะหของระบบ

นิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ไดแสดงใหเหน็ถึงภาพรวมของความเกี่ยวของ เชื่อมโยง เกื้อกูลกัน 

บทบาท ขอมูลและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอ สคบ. และจากการวิเคราะหความเชื่อมโยง ระห วาง 

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล” กับ “ประเภทผูรับบริการ” ไดแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงโดยภาพรวมและ

การไหลของหวงโซทางคุณคา (Value Chain) เพื่อการบริการที่ตอบสนองตอประชาชนไดอยางถกูตอง รวดเร็ว

สมบูรณ และเฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมาย และนำไปสูการเปน “ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” ตอไป 

 

 การวิเคราะหสถานการณของกลุมผูรองทุกขฯ แยกตามเพศ จากการวิเคราะหฯ พบวารอยละ

ส ัดส วนจำนวนผู รองทุกขฯ เพศหญิงมากกว าเพศชายอยางมีนัยสำคัญ เฉล ี ่ยตลอด 4 ป  รอยละ 58.4  

(เพศหญิง) ตอ 41.6 (เพศชาย) ซึ่งสูงกวารอยละสัดสวนจำนวนประชากรไทย (เพศหญิงตอเพศชาย = 51  

ตอ 49) นอกจากน้ี เพศหญิงยังมีอัตราความสำเร็จในการยุติเร่ืองรองทุกขผูบริโภคต่ำกวาเพศชาย อยางไรก็

ตามความแตกตางระหวางเพศจะไมสงผลตอการรองทุกขผานระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน โดยเร่ืองรอง

ทุกข 2 อันดับแรกของเพศชายและเพศหญิงเปนเร่ืองเดียวกัน คือ เร่ืองการจองตั๋วเคร่ืองบิน (รอยละ 15–18) 

และเร่ืองคอนโดมิเนียม (~รอยละ 8.5) สวนอันดับรองลงมาแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง เพศอยาง

ชัดเจน ไดแก เร่ืองรองทุกขเร่ืองเสื้อผา สินคาบริโภคและคลินิกเสริมความงามในเพศหญิง และเร่ืองรองทุกข

เร่ืองรถยนต เคร่ืองใชไฟฟาและเคร่ืองมือสื่อสารในเพศชาย จากการคาดการณในป 2583 วาอายุเฉลี่ยทั้งเพศ

หญิงและชายจะเพิ่มขึ้นเปน 83.2 ป และ 76.8 ป สงผลใหผูหญิงมีจำนวนมากกวาผูชายเน่ืองจากอายุยืนกวา 

(อัตราสัดสวนเพศชาย 91 คนตอเพศหญิง 100 คน) ดังน้ัน สคบ. ตองเตรียมรับมือและจัดการกับจำนวนผูรอง

ทุกขฯ เพศหญิง ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 20 ปขางหนา ไมวาจะเปน การคิดคนนวัตกรรมเพื่อผูหญิง การปรับปรุง

สถานที่ใหเหมาะสม หรือการมีมุมนิตยสารไวบริการ 

 

 



 
15 บทที่ 2 สรุปผลวิเคราะหที่สำคัญ 

 

 การวิเคราะหสถานการณของกลุมผูรองทุกขฯ แยกตามชวงอายุ จากการวิเคราะหฯ พบวา กลุม

ชวงอายุ 26-35 ปและ 36-45 ป เปนกลุมที่มีรอยละสัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ สูงที่สุด (ประมาณรอยละ 60 

จากผูรองทุกขฯ ทั้งหมด) เน่ืองจากอยูในชวงชวงวัยทำงานตอนตนและตอนกลางเปนกำลังซื้อหลกัของประเทศ 

อยูในชวงการสรางฐานะ สรางครอบครัว เปนกลุมผูบริโภคที่ใหญที่สุด โดย สคบ. ตองสงเสริมการเผยแพร

ประชาสัมพันธใหผูสูงวัย (กลุมชวงอายุมากกวา 56 ป) ใชระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลนใหมากขึน้หรือคิดคน

ชองทางที่เหมาะสมกับผูสูงวัยโดยตรง โดยกลุมชวงอายุมากกวา 56 ปใชระบบแครอยละ 18.4 จากการระบบ

รองทุกขผูบริโภคออนไลนของกลุมชวงอายุอื่น ๆ รอยละ 82.2 อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางชวงอายุจะ

ไมสงผลตออัตราความสำเร็จในการยุติเร่ืองรองทุกข เมื่อวิเคราะหถึงชนิดของเร่ืองรองทุกข พบวากลุมชวงอายุ

จะสงผลตอความหลากหลายของเร่ืองรองทุกขอยางมีนัยสำคัญ ตามการคาดการณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2583 สคบ. จำเปนตองมีแผนระยะยาว 5–10 ป เพื่อดูแลคุมครองผูบริโภคกลุมชวงอายุมากกวา 56 ป 

ซ ึ ่งเปนกลุ มที่ ได รับผลกระทบเชิงลบถึง 2 ด าน ไม ว าจะเปน (1) กล ุ มเสี ่ยงส ูงและเปราะบางในการโดน

หลอกลวงจากมิจฉาชีพในการสั่งสินคาทางออนไลน และ (2) การกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย 

 

 การวิเคราะหสถานการณแยกตามประเภทเรื่องรองทุกข จากการวเิคราะหฯ พบวา ตลอดชวง 4 ปที่

ผานมา เร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยไดรับการรองทุกขสูงสุดอันดับที่ 1 คือ ดานธุรกิจการซื้อ-ขาย

คอนโดมิเนียม (รอยละ 45.1) สวนเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาพบความผันผวนมากกวาเร่ืองรองทุกขประเภท

อสังหาริมทรัพย โดยชนิดเร่ืองรองทุกขเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สินคาชนิดรถยนต เคร่ืองมือสื่อสาร 

และสินคาบริโภค และประเภทเร่ืองรองทุกขที่ทำการวิเคราะหสวนสุดทายคือเร่ืองรองทุกขประเภทบริก าร 

โดยชนิดเร่ืองรองทุกขที่เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การบริการจองตั๋วเคร่ืองบิน 

(รอยละ 32.7) ดานการทองเที่ยว ดานการจองหองพัก รีสอรท โรงแรม เน่ืองมาจากผลกระทบของการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหสายการบินหรือธุรกิจดานการทองเที่ยวตองปด

ทำการตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพรระบาดฯ ดังน้ัน สคบ. ตองวางแผนและใชมาตรการ

เชิงรุก เพื่อปองกันและคุมครองผูประกอบธุรกิจ และผูบริโภคจากสถานการณหรือความเสี่ยงอันที่ส ามารถ

เกิดขึ้นไดในอนาคต  
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การว ิเคราะหสถานการณแยกตามสำนัก กอง กลุ ม ในการแก ป ญหาเรื่องร องทุกข จากการ

วิเคราะหฯ พบวาภาพรวมของ สคบ. มีแนวโนมจำนวนเร่ืองรองทุกขเพิ่มขึ้นแบบเสนตรง (Linear) โดยเร่ือง

รองทุกขทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 17,951 เร่ือง เปนเร่ืองรองทุกขภายใตอำนาจ

หนาที่ของกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา และศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถึงรอยละ 50 สืบเน่ืองมาจาก

ปจจัยบวก 2 ปจจัย โดยปจจัยแรกคือ เร่ืองรองทุกขประเภทบริการที่ได รับผลกระทบจากก ารระบาดของ      

โควิด-19 ไดแก ดานการจองตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ดานการทองเที่ยว ดานการจองหองพัก รีสอรท โรงแรม 

สวนอีกหน่ึงปจจัยคือเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาผานทางระบบออนไลน (e-Commerce) ซึ่งเติบโตอยางกาว

กระโดดในชวง 10 ป ท ี ่ผานมา ด ังนั ้น การปรับเปลี่ยนโครงสรางตามทฤษีหวงโซม ูลค า (Value Chain)        

การดำเนินงานตามกระบวนการ (Process) เปนตามผลิตภัณฑ (Product) เพื่อเกลี่ยปริมาณเร่ืองรองทุกขให

สม่ำเสมอ หรืออาจจะตองกระจายงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ออกไปยัง สำนัก กอง 

กลุมตาง ๆ ใหคลองตัวยิ่งขึ้น  

 

 การสำรวจความพึงพอใจตอการแกป ญหาเร ื่องราวรองท ุกข จากการสำรวจความพึงพอใจ

ผูรับบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ดวยวิธีการสงแบบสอบถาม

ไปยังสำนัก กอง กลุม ตางๆ สงจดหมายไปยังที่อยูของผูรองทุกขฯ และสำรวจผาน Google Form ระหวาง

เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีผูรับบริการใหความสนใจเขามาตอบแบบ

สำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงอยูในระดับความพึงพอใจ

มากแสดงใหเห็นถึงการใหบริการทั้งสองเพศโดยไมจำเพาะเจาะจง เชนเดียวกันกับขอมูลที่ไดจากกลุมชวงอายุ

ต าง ๆ (ต ่ำกว า 25 ป 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป และกล ุ มชวงอาย ุ 51 ป ข ึ ้นไป ) เม ื ่อพ ิจารณา

รายละเอียดรายขอพบวาขอที่ไดคะแนนต่ำสุด 3 ลำดับแรก ไดแก (1) การรายงานรายชื่อผูประกอบธุรกิจที่ถูก

ดำเนินคดีหรือยุติ ผานเว็บไซต สคบ. www.ocpb.go.th (2) ระยะเวลาในการดำเนินคดีมีความเหมาะสม และ 

(3) การแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน ดังน้ัน เพื่อให สคบ. จำเปนตองเรงแกไขเสียงสะทอน

จากผูรับบริการ แมวาคาคะแนนจะอยูในเกณฑ “ระดับความพึงพอใจมาก” 

  



 
17 บทที่ 2 สรุปผลวิเคราะหที่สำคัญ 
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รูปที่ 1 ระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ สคบ.



 
19 บทที่ 2 สรุปผลวิเคราะหที่สำคัญ 

การวิเคราะหนวัตกรรม
การคุมครองผูบริโภค 

ของ สคบ. 
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บทท่ี 3 ผลการสำรวจ 
3.1 การวิเคราะหนวัตกรรมการคุมครองผูบริโภคของ สคบ. 

โดยภาพรวม ผูวิจัยฯ ไดทำการวิเคราะหระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ สคบ. 

(ร ูปท ี ่  1) โดยวงในสุดประกอบดวย ผ ูรับบริการซ ึ่งแบงยอยออกเป น 4 ประเภทหลัก ได แก ผู บริโภค  

ผูประกอบธุรกิจ ผูรองทุกขฯ ผูประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ในวงถัดมาประกอบดวย

องคกรที่ดำเนินงานรวมกัน (ไดแก กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยดำรงธรรม กรมการคา

ภายใน คปภ. อย. DSI กรมการขนสงทางบก กระทรวงยุติธรรม กสทช. สพธอ. เปนตน) องคการคูเทียบ (ไดแก 

สภาองคกรของผูบริโภค ศาลยุติธรรม หนวยงานคุมครองผูบริโภคของตางประเทศ เปนตน) และองคการที่

กำกับดูแล (ไดแก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ป.ป.ช. เปนตน)  

สวนวงนอกสุดคือปจจัยภายนอกตาง ๆ  ที่สงผลกระทบกับองคกร ไดแก VUCA World การระบาดของโควิด-19 

ปญหาขาวปลอม (Fake News) สังคมผูสูงวัย อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) ชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) การเขาสูยุค 5G ปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เปนตน  

สคบ. ไดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน (Innovation Driven) ใหตอบสนองตอผูรับบริการ 4 ประเภทหลัก (ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ  

ผ ู รองทุกขฯ ผ ู ประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง) ไดแก ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ  

Big Data ดานการคุมครองผูบริโภค (OCPB Connect) ระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน (OCPB Complain) 

ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน (OCPB Mediate) ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน 

(OCPB Direct) และระบบ Chat Bot พี่ปกปอง รูปที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ ตอการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ 4 ประเภทหลัก  

โดยผ ูรับบริการกลุ มแรกที่ผูวิจัยจะกลาวถึงค ือ “กล ุ มผูบริโภค” ซ ึ ่งเปนผู รับบริการที ่ใหญที ่สุด  

โดยหลายคนมักคิดวากลุมผูบริโภคคือกลุมประชากรทั้งหมดของประเทศไทย (~ 66 ลานคน) แตในความจริง

น้ันกลุมผูบริโภคมีจำนวนเปนอนันต เน่ืองจากในการการคุมครองผูบ ริโภคน้ัน จำเปนตองมองลึกลงไปใน

รายละเอียดของประเภทและชนิดสินคาหรือบริการดวย ยกตัวอยางเชน กลุมผูบริโภคที่มีความเสี่ยงตอโรคจาก

การบริโภคสุกรที่มีสารเรงเน้ือแดง ดังน้ัน จำนวนประชากรก็คือประชาชนที่บริโภคสุกรในประเทศไทย กลุม

ผูบริโภคที่มีความเสี่ยงตอโรคจากการดื่มสุรา ดังน้ัน จำนวนประชากรก็คือประชาชนที่บริโภคสุราในประเทศ

ไทย หรือกลุมผูบริโภคที่มีความเสี่ยงตอโรคจากการสูบบุหร่ีไฟฟา ดังน้ัน จำนวนประชากรก็คือประชาชนที่สูบ

บุหร่ีไฟฟาและคนใกลชิดในประเทศไทย เปนตน ดังน้ัน เพื่อตอบสนองตอกลุมผูบริโภคที่มีขนาดมหาศาล  

การจัดเก็บขอมูลขนาดมหาศาล (Big Data) ตามไปดวย สคบ. จึงเชื่อมโยงผานชุดขอมูลทั้ง 6 มิติ (ขอมูลบุคคล 
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ขอมูลนิติบุคคล ขอมูลการรองทุกข ขอมูลผูประกอบธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาต ขอมูลการเตือนภัย ขาวสาร และ 

ขอมูลการดำเนินคดี) กับหนวยงานที่เกี่ยวของ อันนำไปสูการพัฒนานวัตกรรมการใหบ ริการใหม ๆ ดังน้ัน 

เครื ่องม ือหล ักที ่ใชกับผ ู รับบริการกลุ มผู บริโภค ค ือ การเผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อสังคมออนไลน หรือชองทางดิจิทัลอื่น ๆ ระบบรายงานสินคาหรือบริการที่ไมปลอดภัย [1] 

ระบบรายงานสถิติเร่ืองรองทุกข (Hot Issue) ในปจจุบัน [2] ระบบตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ [3] รวมไปถึง

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ และดำเนินการผานเครือขาย มูลนิธิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ (หนวยงานในการลง

พื้นที่ประชาสัมพันธ) 

กลุมผูรับบริการกลุมที่ 2 คือ “กลุมผูรองทุกขฯ” ซึ่งเปนกลุมผูรับบริการที่มีขนาดให ญ รองลงมา 

ประมาณ 25,000 คนตอป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยกลุมผูรองทุกขฯ คือ กลุมผูบริโภคที่เขามา

รองทุกขผานชองทางตางๆ ของ สคบ. หรือรองทุกขผานหนวยงานที่เกี่ยวของ แตในความจริงน้ัน ยังมีผูบริโภค

อีกมากที่ไดรับความเดือดรอนจากผูประกอบธุรกิจแตยังไมกลายเปนผูรองทุกขฯ เน่ืองจาก ความเสียหายไมถึง

ขนาดขาดความเขาใจถึงสิทธิและขอกฎหมาย ขาดชองทางที่อำนวยความสะดวกในการรองทุกข เปนตน ดังน้ัน 

เพื่อตอบสนองตอกลุมผูรองทุกขฯ ดังกลาว สคบ. จึงคิดคนนวัตกรรมการใหบริการผานชองทางดิจิทัลที่สำคัญ 

ไดแก ระบบรองทุกขออนไลน [4] ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน [5] ระบบแจงเตือนสถานะการรองทุกข 

[4] เปนตน ทั้งน้ี สคบ. ไดดูแลผูรองทุกขฯ จนสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม (การดำเนินคดีและบังคับคดีแทน

ผูบริโภค) เพื่อแกไขปญหาและเยียวยาใหแกผูรองทุกขฯ  

กลุมผูรับบริการกลุมที่ 3 คือ “กลุมผูประกอบธุรกิจ” ซึ่งประกอบดวยกลุมผูประกอบธุรกิจที่ถูกรอง

ทุกข และกลุมผูประกอบธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป กลาวคือ เมื่อเร่ืองรองทุกขผานการตรวจสอบหลักฐาน

จากเจาหนาที่ จะเขาสูกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมผูประกอบธุรกิจ (กรณีรองทุกขหรือแจงเบาะแส) 

ประมาณ 8,000 รายต อป (ป งบประมาณ พ.ศ. 2563) และตรวจสอบพฤติกรรมผูประกอบธุรกิจท ั่วไป  

(กรณีตรวจตามแผนฯ) ดังน้ัน เพื่อตอบสนองตอกลุมผูประกอบธุรกิจ ดังกลาว สคบ. ตองดำเนินการดวยความ

เปนธรรม ตรงไปตรงมา เพื่อเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท ประนีประนอม โดยมิไดกลั่นแกลงบุคคลฝายหน่ึงฝายใด 

(ยึดกฎหมายเปนหลัก) โดยมีนวัตกรรมการใหบริการแก กลุมผูประกอบธุรกิจที่ถกูรองทกุข ไดแก ระบบไกลเกลีย่

ขอพิพาทออนไลน [5] ระบบแจงเตือนสถานะการรองทุกข [4] เปนตน เมื่อคดีสิ้นสุดตามกระบวนการยุติธรรม 

ผูประกอบธุรกิจทีก่ระทำความผิดจะถูกขึ้นบญัชีและแสดงผานระบบตรวจสอบผูประกอบธรุกิจ [3] เพื่อปองกันภยั

แกผูบริโภคตอความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจดังกลาว ซึ่งอาจทำใหกลายเปนผูรองทกุขฯ ในอนาคต  
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กลุมผูรับบริการลำดับสุดทาย คือ “กลุมผูประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบยีนขายตรงและตลาดแบบตรง” 

แมวาจะเปนกลุมผูรับบริการที่มีขนาดเล็กที่สุด ประมาณ 460 รายตอป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) แตเพื่อ

ผลักดันผูประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเขาสูระบบใหมากขึ้นตามสัดสวนของการเติบโตของธุรกิจ

ด ังนั ้น สคบ. จึงนำนว ัตกรรมการใหบริการระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน [6]  

เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ การขอเปลี่ยนแปลงแกไขการจดทะเบียนฯ และการการ

วางหลักประกัน เมื่อผูประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนฯ สำเร็จ ผูบริโภคก็จะสามารถตรวจสอบกิจการที่ผาน

การลงทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ผานระบบตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ [3] อันเปนการเพิ่มความ

มั่นใจในกิจการของผูประกอบธุรกิจ 

อย างไรก ็ตาม เพ ื ่อให ตอบสนองต อสถานการณแยกตามเพศหญิงและชาย (Demographic 

Segmentation) แยกตามชวงอายุ <25 ป  26–35 ป 36–45 ป 46–55 ป  และ >56 ป  (Demographic 

Segmentation) แยกตามประเภทเรื ่องรองท ุกข ส ินค า บริการ และอส ังหาริมทรัพย  (Geographic 

Segmentation) และแยกตามสำนัก กอง กลุม ในการแกปญหาเร่ืองรองทุกข กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 

กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สำนักประสานและคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด กองคุมครองผูบ ริโภค 

ดานโฆษณาและศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

(Process Segmentation) โดยผูวิจัยจะกลาวตอไปในหัวขอ 3.2 – 3.6 เพื่อนำไปสูการวิเคราะหนวัตก รรม

การคุมครองผูบริโภคของ สคบ. ภายใตภารกิจรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ได รับความเดือดรอ นหรือ

เสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทำของผูประกอบธุรกิจ ตามพระบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข

เพ ิ ่มเต ิมโดยพระราชบ ัญญัต ิค ุ มครองผู บริโภค (ฉบ ับที ่  3) พ.ศ. 2556 และพัฒนาให ตอบสนองตอ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มุงสูการเปน “ภาครัฐที่นาเชือ่ถอื” ตามยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

(พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงาน กพร. [7] 
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รูปที่ 2 ความเชื่อมโยงระบบตาง ๆ  ตามการตอบสนองตอผูรับบริการหลัก
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การวเิคราะหส์ถานการณ์ 
ของกลุม่ผูร้อ้งทุกขฯ์ 

แยกตามเพศ 
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3.2 การวิเคราะหสถานการณของกลุมผูรองทุกขฯ แยกตามเพศ 

 
รูปที่ 3 สัดสวนขอมูลทั่วไปของแยกตามเพศชายและเพศหญิงในประเทศไทย 

 จากร ูปที ่ 3 แสดงใหเห็นว าสัดสวนของประชากรชาย  – หญิง ของประเทศไทยในป  พ.ศ. 2562  

มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอยอยูที ่51:49 ขณะที่ผูหญิงมีอายุเฉลีย่ 

(80.4 ป) มากกวาผูชายมีอายุเฉลี่ย (73.2 ป) เน่ืองจากเพศชายมีโอกาสเสียชีวิตเร็วกวาเพศหญิง โดยมีสาเหตุ

มาจากการฆาตกรรม อุบัติเหตุทางรถยนต และโรคตางๆ จากบุหร่ีและสุรา [8] ผลจากแบบสำรวจ Super 

Poll (2559) “เง ินในกระเปาของประชาชนยุครัฐบาลของ พล.อ. ประย ุทธ  จันทรโอชา” พบว าเพศชาย

(17,500 บาท) มีรายไดสูงกวาเพศหญิง (16,529 บาท) และจายในแตละเดือนของเพศชายและเพศหญิงมีคา

ใกลเคียงกัน (11,650 บาท) ทำใหเพศชายมีเงินเหลือเก็บมากกวาเพศหญิง [9] แมวาสัดสวนการเปนหัวหนา 

(ป พ.ศ. 2561) ครัวเรือนของเพศชาย (รอยละ 61.3) จะสูงกวาเพศหญิง (รอยละ 38.7) [10] แตก็เพิ่มขึ้นอยาง

มากเมื่อเทียบภายในชวง 20 ปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.5 (เพศชาย) ตอรอยละ 25.5 (เพศหญิง) 

ใน พ.ศ. 2543 [11] ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีขึ้นของเหลื่อมล้ำทางเพศของประเทศไทย ประเด็นสุดทาย

ของขอมูลทั่วไปที่ผูวิจัยตองการนำเสนอคือเพศชายมีชั่วโมงใชการใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยตอวันมากกวาเพศ

หญิงเล็กนอย [12] 
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รูปที่ 4 สัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ แยกตามเพศ 

 จากการเก็บสถิติเร่ืองรองทุกขพบวาตลอด 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) (รูปที่ 4) พบวา

รอยละสัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ ของเพศหญิงมากกวาเพศชาย เฉลี่ยตลอด 4 ป รอยละ 58.4 (เพศหญิง)  

ตอ 41.6 (เพศชาย) ซึ่งนักประสาทวิทยาชาวอเมริกา แดเนียล จี เอเมน ไดอธิบายไววา เพศหญิงมีขนาดสมอง

สวนพรีฟรอนทอล คอรเท็กซ (Prefrontal Cortex) ใหญกวาเพศชาย จึงทำใหเพศหญิงวางแผนกอนจะลงมือ

ทำ สวนในเพศชายน้ันมสีมองสวน อะมิกดาลา (Amygdala) ที่มีขนาดใหญกวา ซึ่งทำหนาที่เปนศูนยกลางของ

อารมณพื้นฐาน เชน ความกลัว ความโกรธ ทำใหเพศชายมีอารมณฉุนเฉียวรุนแรง และเน่ืองจากเพศชายยังมี

เซลลสมองสวนที่ทำหนาที่จดจำนอยกวาเพศหญิง จึงทำใหลืมเร่ืองราวไดงายกวา หลังจากไดระเบิดอารมณ

ออกมา [13] ดังน้ัน ความแตกตางดานความคิดและพฤติกรรมระหวางเพศนาจะเปนสวนสำคัญของ รอยละ

สัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ อยางไรก็ตามยังมีปจจัยอื่นอีกดวย ไดแก สังคม การเลี้ยงดู อายุ การศึกษา เปนตน  

 จากขอมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) [14] คาดการณวาในป 2583 

อายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายจะเพิ่มขึ้นเปน 83.2 ป และ 76.8 ป สงผลใหผูหญิงมีจำนวนมากกว าผูช าย

เน่ืองจากอายุยืนกวา (อัตราสัดสวนเพศชาย 91 คนตอเพศหญิง 100 คน) ดังน้ัน สคบ. ตองเตรียมรับมือและ

จัดการกับจำนวนผูรองทุกขฯ เพศหญิง ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 20 ปขางหนา ไมวาจะเปน การคิดคนนวัตกรรมเพื่อ

ผูหญิง การปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสม หรือการมีมุมนิตยสารไวบริการ เปนตน 
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รูปที่ 5 รอยละการรองทุกขฯ ผานระบบอินเตอรเน็ตแยกตามเพศ 

 เน่ืองจากการพัฒนาดานการอำนวยความสะดวกตอประชาชน ตาม พรบ. อำนวยความสะสวกฯ สคบ. 

ไดดำเนินการผลักดันการใชระบบรองทุกขฯ ออนไลน ทำใหประชาชนไมตองเดินทางมารองทุกขดวยตนเอง

และสามารถรองทุกขไดตลอด 24 ชั่วโมง จากการเก็บสถติิการรองทุกขฯ (รูปที่ 5) พบวาตลอด 4 ป ผูรองทุกขฯ 

ใชระบบรองทุกขฯ ออนไลนสูงขึ้นอยางตอเน่ืองซึ่งสอดคลองกันกับจำนวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย

ของประเทศไทย [12] แตเมื่อแยกการรองทุกขฯ ผานระบบอินเตอรเน็ตแยกตามเพศ พบวาในชวงป พ.ศ. 

2560 – 2561 สัดสวนเพศชายใชระบบรองทุกขฯ ออนไลน มากกวาเพศหญิง และเมื่อเขาถึงชวงป พ.ศ. 2562 – 2563  

เพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนการใชระบบรองทุกขฯ ออนไลนไมแตกตางกัน สอดคลองกันกับจำนวนชั่วโมง

การใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยตอวัน แยกตามเพศ [12]  

 ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาเพื่อพัฒนาดานการอำนวยความสะดวกตอประชาชนอยางตอเน่ืองและรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สคบ. ควรปรับปรุงระบบการทำงานอื่น ๆ โดยมุงสูระบบการทำงานผานระบบ

อินเตอรเน็ต ไมวาจะเปน ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบต รง

ออนไลน ระบบเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เปนตน  
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รูปที่ 6 รอยละสัดสวนประเภทเร่ืองรองทุกขแยกตามเพศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประเภทของธ ุรก ิจสามารถแบงตามลักษณะการดำเนินงานหรือก ิจกรรมออกเป น 2 ด าน คือ 

ดานบริการ และดานสินคา [15] สวนดานอสังหาริมทรัพย สคบ. ไดแยกออกมาเปนหัวขอพิเศษเน่ืองจากมี

ผูบริโภคเดือดรอนดานน้ีเปนจำนวนมากและเปนมีขอจำกัดดานกฎหมาย จากการเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง

เพศชายและเพศหญิง (รูปที่ 6) พบวาเพศชายจะมีสัดสวนดานการรองทุกขดานสินคาและอสังหา ริมท รัพย

มากกวาเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายจะเจาะลึกสินคาที่ตองการและมักยึดติดกับเปาห มายที่ ต นตั้ง เปา ไว 

ตั้งแตแรก แตกตางจากเพศหญิงจะมีเปาหมายในการซื้อออกไปใหกวาง ๆ เชน มีความตองการซื้อเสื้อผา แต

เห็นรองเทา กระเปาและหมวกลดราคาก็เลยซื้อมาดวย ดังน้ัน การยึดติดกับเปาหมายของเพศชายกอใหเกิด

การรองทุกขฯ ดานสินคามากกวา และเน่ืองจากเพศชายเปนหัวหนาครอบครัวมากกวาเพศห ญิง จึงท ำให

สัดสวนการรองทุกขฯ ดานอสังหาริมทรัพยมากกวาเพศหญิง สวนการรองทุกขฯ ดานบริการของเพศหญิงมีคา

สัดสวนมากกวาของเพศชาย เน่ืองจากมีธุรกิจดานบริการบางสวนที่มีการกำหนดตลาดเปาหมาย (Market 

Targeting) เจาะจงแกเพศหญิงโดยเฉพาะ ไดแก ธุรกิจดานความสวยความงาม สปา ฟตเนส เปนตน 

 ด ังนั ้น ผ ู ว ิจัย เห ็นว านอกจาก สคบ. จะประเภทเรื ่องรองท ุกขเป นดาน ส ินค า บริการ และ

อสังหาริมทรัพยแลว อาจจะปรับบุคลากรหรือโครงสรางภายในใหเหมาะกับการใหบริการที่มีความแตกต าง

ของภาพพจนที่กำหนดลักษณะนิสัยประจำเพศ ยกตัวอยางเชน เพศชายมีนิสัย กาวราว รักอิสระ ซอนอารมณ

ความรู ส ึก ตรงไปตรงมา ชอบใชอำนาจ ชอบคณิตศาสตรและว ิทยาศาสตร ม ีเหตุผล ชอบการแขงขัน 

กระตือรือรน และตัดสินใจรวดเร็ว เปนตน ในขณะที่เพศหญิงมีนิสัยชางพูด ไมใชภาษาหยาบคาย รู จักผอน

หนักเบา ออนโยน เขาถึงความรูสึกของผูอื่น เครงครัดในศีลธรรม สนใจรูปลักษณภายนอกของตน ประณีต

เรียบรอย และตองการความปลอดภัยสูง [16] 
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รูปที่ 7 รอยละสัดสวนเร่ืองยุติฯ แยกตามเพศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รูปที่ 7 แสดงอัตราความสำเร็จในการยตุิเ ร่ืองรองทุกขผูบริโภคแยกตามเพศ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พบวาโดยภาพรวมอัตราความสำเร็จในการแกปญหาของเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุก ๆ ดาน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความแตกตางจากการทำงานของสมอง ศาสตราจารย Regina Verma หัวหนาทีมวิจัย

กลาววา เวลาเพศชายตองแกปญหาอะไรสักอยาง เขาจะจัดการอยางตรงไปตรงมา เพราะเพศชายสามารถแจก

แจงได อยางชัดเจนระหวาง ความเข าใจกับปญหากับวธิีการแกปญหา โดยเพศชายจะไมเสริมอารมณ  

ความออนไหว เขาไปในวิธีการคิดแกปญหาของพวกเขา สวนในเพศหญิง เน่ืองจากใชสมองทั้งสองสวนในการ

ขบคิดเพื่อแกปญหา ทำใหนอกจากสมองซีกซายจะทำงานแลว ยังมีการทำงานของสมองซีกขวาดวย มีการเติม

อารมณความออนไหวเขาไปดวย ทำใหเพศหญิงมักแกปญหาแบบออม ๆ  ไมตรงไปตรงมาเหมือนเพศชาย [17] 

และในสวนของเร่ืองรองทุกขประเภทบริการพบสัดสวนเร่ืองยุติฯ ต่ำกวาประเภทอื่น สืบเน่ืองมาจากธุรกิจที่

ขายการบริการจะสงผลตออารมณมากกวาเหตุผล เพราะขึ้นกับความพึงพอใจขอแตละบุคคล จึงทำให สคบ. 

ดำเนินการยุติเร่ืองรองทุกขประเภทบริการไดต่ำสุดและดำเนินการยุติเ ร่ืองรองทุกขของเพศหญิงได นอยกวา

ของเพศชาย   

ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาถา สคบ. ตองการพัฒนาการใหบริการตอการแกไขปญหาเร่ืองรองทุกขประเภท

บริการสำหรับเพศหญิง อาจจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปน การออกมาตรการและ 

ลงพื้นที่ตรวจสอบดานโฆษณา ฉลาก สัญญา ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจการบริการแกเพศหญิง หรือเผยแพร

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อแสดงมุมมืดของธุรกิจดังกลาว เพื่อลดความคาดหวังแกผูบริโภคตอไป 
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รูปที่ 8 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขแยกตามเพศ (5 อันดับ) ปงบประมาณ 2563 

 จากรูปรอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขแยกตามเพศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปที่ 8) พบวาเร่ืองรอง

ทุกข 2 อันดับแรกของเพศชายและเพศหญิงเปนเร่ืองเดียวกัน คือ เร่ืองการจองตั๋วเคร่ืองบิน (รอยละ 15–18) 

และเร่ืองคอนโดมิเนียม (~รอยละ 8.5) โดยสาเหตุเร่ืองรองทุกขการจองตั๋วเคร่ืองบินขึ้นเปนอันดับ 1 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ทำใหสายการบินตองจำกัดเที่ยวบินเพื่อลดการระบาดของโรค ดังน้ัน สคบ. จึงตองออก กฎหมาย หรือ

มาตรการเพื่อปองกันและคุมครองผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคจากสถานการณหรือความเสี่ยงอันที่สาม ารถ

เกิดขึ้นไดในอนาคต และเพื่อใหหนวยงานสามารถตอบสนองตอการแกปญหาเฉพาะเร่ืองอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานควรใหความสำคัญกับปญหาลำดับตน ๆ ซึ่งสงผลกระทบกับคนหมูมากกอน ไดแก เร่ืองรองทุกข

เร่ืองเสื้อผา สินคาบริโภคและคลินิกเสริมความงามในเพศหญิง และเร่ืองรองทุกขเร่ืองรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา

และเคร่ืองมือสื่อสารในเพศชาย ซึ่งจำเปนตองได รับการแกไข ผานการออกมาตรการ กฎหมาย ลงพื้นที่

ตรวจสอบ หรือเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุก 

  



 
31 บทที่ 3 ผลการสำรวจ 

ตารางที่ 1 จำนวนสัดสวนคาวาง “null” หรือคาที่แปรผลไมได และคาที่ระบุ (หญิงหรือชาย) จากแบบฟอรม
ระบบรองทุกขผูบริโภค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563   
งบประมาณ (พ.ศ.) การเก็บคา จำนวน (เร่ือง) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

2560 คาวาง  2,315 21.6  
ที่ระบ ุ(หญิงหรือชาย) 8,416 78.4 

  เร่ืองทั้งหมด 10,731 
 

2561 คาวาง 98 0.8  
ที่ระบ ุ(หญิงหรือชาย) 11,531 99.2 

  เร่ืองทั้งหมด 11,629  

2562 คาวาง 2,837 12.9  
ที่ระบ ุ(หญิงหรือชาย) 19,116 87.1  
เร่ืองทั้งหมด 21,953 

 

2563 คาวาง 6,167 28.0  
ที่ระบ ุ(หญิงหรือชาย) 15,856 72.0 

  เร่ืองทั้งหมด 22,023 
 

จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนสัดสวนคาวาง “Null” ซึ่งหมายถึงคาที่ผูรองทุกขฯ ไมไดกรอกหรือคาที่

แปรผลไมได และคาที่ ไดระบุเพศไว (หญิงหรือชาย) จากแบบฟอรมระบบรองทุกข ผู บริโภค ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 พบวาสัดสวนคาวางมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ แมวาภายในแบบฟอรม

การรองทุกขผานระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน (รูปที่ 9) ไดแสดง * (ดอกจันสีแดง) เพื่อกำหนดใหคาผูรอง

ทุกขฯ จำเปนตองกรอกคำนำหนา (Not Null) แตคาวางที่เกิดขึ้นอาจมาจากการรองทุกขผานชองทางอื่น ๆ 

ไดแก การรองทุกขดวยตนเอง การรองทุกขผานจดหมาย หรือเชื่อมโยงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ัน เพื่อให

การเก็บเพศของผูรองทุกขฯ ครบถวนสมบูรณ การรองทุกขผานชองทางอื่น ๆ ก็ตองมีแบบฟอรมเดียวกันกับ

ระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน นอกจากน้ีผูวิ จัยเห็นวาอาจเพิ่มชอง “เพศทางเลือก หรือ แอลจีบีทีไอ 

(LGBTI)” [18] เพื่อสื่อถึงเพศวิถีและอัตลักษณทางเพศของบุคคลใหชัดเจน นำไปสูการวิเคราะหขอมูลโดย

คำนึงถ ึงความทัดเทียมแกกลุมผู ท ี่ม ีความหลากหลายทางเพศ ให ออกแบบนวัตกรรมหรือให บริการที่

เฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมายทั้งเพศหญิง เพศชายและเพศทางเลือกในอนาคต 

 
รูปที่ 9 แบบฟอรมขอมูลสวนบุคคล ชองคำนำหนา ระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน 
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การวิเคราะหสถานการณ 
ของกลุมผูรองทุกขฯ  

แยกตามชวงอายุ 
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3.3 การวิเคราะหสถานการณของกลุมผูรองทุกขฯ แยกตามชวงอาย ุ

 
รูปที่ 10 สัดสวนขอมูลทั่วไปแยกตามชวงอายุ 

 ขอมูลดานจำนวนประชากรของไทยตามชวงอายปุระจำ พ.ศ. 2562 แสดงไวดังรูปที่ 10 [19] ซึ่งมีอายุ

มัธยฐาน 39.6 ป [14] สวนขอมูลแสดงชวงอายุทีม่ีการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอวันสูงที่สุด (~10.4 ชั่วโมงตอวัน) 

คือกลุมชวงอายุ นอยกวา 20 ป และกลุมชวงอายุ 20–35 ป เน่ืองมาจากกลุมชวงอายุดังกลาวเติบโตมาในยุค

ดิจิทัลและใชอินเทอรเน็ตในการทำงาน และเปนที่นาสังเกตวากลุมชวงอายุ มากกวา 50 ป ไมไดเปนกลุมที่

ชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอวันต่ำที่สุด (10.0 ชั่วโมงตอวัน) แตกลับเปนกลุมชวงอายุ 35-50 ป (9.46 

ชั่วโมงตอวัน) [12] อาจเน่ืองมาจากกลุมวัยเกษียณ มีเวลาวางมากกวาจึงใชอินเทอรเน็ตในแตละวั นสูงกวา 

และในสวนของขอมูลการเปนหัวหนาครัวเรือนแยกตามชวงอาย ุ แสดงใหเห็นวากลุมชวงอายุมากกวา 60 ป 

เปนหัวหนาครัวเรือนสวนใหญของประเทศไทย [10] 

 จากรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร แลผลการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2583 พบวาประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางเต็มตัว โดยประชากรไทย 

ที่มีอายุมากกวา 60 ป ในป พ.ศ. 2563 อยูที่ 12.0 ลานคน (รอยละ 18.1) และจะเพิ่มขึ้นเปน 20.5 ลานคน 

(รอยละ 31.4) ในป พ.ศ. 2583 [14] ดังน้ัน สคบ. ตองเตรียมพรอมและรางนโยบายที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

ของประชากรในชวง 20 ปขางหนา ไมวาจะเปน นวัตกรรมเพื่อผูสูงวัย การปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมรองรับ

รถเข็นวีลแชร หรือสรางการเผยแพรและประชาสัมพันธใหเหมะสมแกผูสูงวัย เปนตน 
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รูปที่ 11 รอยละการรองทุกขผานระบบอินเตอรเน็ต แยกตามชวงอาย ุ

จากส ัดส วนการรองท ุกขฯ ที่ผ านระบบอินเตอรเน็ต (ร ูปที ่  11 ) แยกตามช วงอายุ ไมพบการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ในภาพรวม สคบ. สามารถผลักดันใหกลุมผูรองทุกขฯ ในชวงอายุนอยกวา 55 ป 

สามารถดำเนินการรองทุกขผานระบบรองทุกขผูบ ริโภคออนไลน ผาน 2 ชองทางหลักของหนวยงาน คือ  

ท าง เ ว็ บไ ซต   https://complaint.ocpb.go.th/ แ ล ะ  Mobile Application OCPB Connect ไ ด  ส ำ เร็จ

มากกวารอยละ 82.2 ทำใหผูรองทุกขฯ ประหยัดคาเดินทางและไมตองลางานเพื่อมารองทุกขฯ ณ ศูนย รับ

เร่ืองราวรองทุกข สคบ. ในเวลาราชการ นอกจากน้ียังสามารถรองทุกขไดตลอด 24 ชั่วโมง ตรงตาม พรบ.

อำนวยความสะดวกฯ อยางไรก็ตามกลุมชวงอายุมากกวา 56 ป มีการรองทุกขฯ ผานชองทางออนไลนของ

หนวยงาน แคเพียงรอยละ 18.4 และจากฐานขอมูลพบวารอยละ 58.6 ของกลุมชวงอายุดังกลาวมีการรอง

ทุกขฯ ผานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) และศูนยบริการประชาชน ( 1111 ) ภายใต

การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการขอมูลการคุมครองผูบริโภค (Big Data)  สคบ. สามารถรับโอนเร่ืองรอง

ทุกขจากหนวยงานตาง ๆ โดยผูรองทุกขฯ ไมจำเปนตองมารองทุกข ซ้ำซอนอีก แมวาชองทางรับเร่ืองรองทุกข

ผานชองทางรองทุกขดวยตนเอง และทางจดหมาย จะมีการใชงานลดลงอยางมากตลอดชวงเวล าที่ผานมา  

แต สคบ. ยังคงชองทางดังกลาวไวเพื่อปองกันความเหลือ่มล้ำทางเทคโนโลย ี 

 ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา สคบ. อาจจะมีแผนระยะสั้น 1-2 ป ในการแนะนำหรือเผยแพรประชาสัมพั นธ 

กระบวนการหรือขั้นตอนการรองทุกขผานระบบดังกลาว หรือคิดคนชองทางที่เหมาะสมกับผูสูงวัย โดยตรง 

หรืออาจจะบูรณาการการทำงานรวมกับกรมอนามัย กรมพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหนาที่ลงพื้นที่ดูแลผูสูงอายุโดยตรง  
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รูปที่ 12 รอยละสัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ แยกตามชวงอายุ 

 เน่ืองจากตลอด 3 ปที่ผานมา (รูปที่ 12) สัดสวนการรองทุกขฯ แยกตามชวงอายุ ไมเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสำคัญ จากขอมูลจำนวนประชากรของประเทศไทยพบวา กลุมชวงอายุนอยกวา 25 ป จะมีจำนวน

ประชากรมากที่สุด (20.5 ลานคน) แตสวนใหญเปนประชากรกลุมผูเยาว ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะและยังไมมี

รายได ซึ้งตองอยูภายใตความดูแลของผูอนุบาล จึงทำใหรอยละสัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ ต่ำที่สุด สวนกลุม

ชวงอายุ 46-55 ป เปนกลุมที่มีสัดสวนการรองทุกขฯ ต่ำเปนลำดับถัดมา เน่ืองมาจากอยูในวัยทำงานชวงปลาย 

หรือใกลวัยเกษียณ อาจทำใหบริโภคนอยลง เปนที่นาแปลกใจ กลุมชวงอายุมากกวา 56 ป กลับมีสัดสวนการ

รองทุกขฯ ที่สูงกวากลุมชวงอายุ 46-55 ป ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก กลุมชวงอายุมากกวา 56 ป มีจำนวน

ประชากรมากกวากลุมชวงอายุ 46-55 ป อยู 4.4 ลานคน หรืออาจไดรับเงินบำเหน็จเมื่อเกษียณอายุ (ราชการ

เกษียณอายุตอน 60 ป และเอกชนเกษียณอายุตอน 55 ป) จึงเปนเหตุแหงการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนมูล

ฐานแหงการเกิดเร่ืองรองทุกขผูบ ริโภค และในกลุมสุดทายคือกลุมชวงอายุ 26-35 ปและ 36-45 ป ซึ่งอยู

ในช วงว ัยทำงานตอนตนและตอนกลาง ท ี ่ เป นกำล ังซื้อหล ักของประเทศ อย ู  ในช วงการสรางฐานะ  

สรางครอบครัว ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่ใหญที่สดุ จึงทำใหเปนกลุมที่มีรอยละสัดสวนจำนวนผูรองทุกขฯ สูงที่สุด  

 ดังน้ัน สคบ. อาจจะตองวางแผนระยะสั้น 1-2 ป และระยะกลาง 3-5 ป เพื่อปรับปรุงหรือลดขอรอง

ทุกขจากกลุมชวงอาย ุ 26-35 ปและ 36-45 ป  โดยใชมาตรการเชิงรุก ไดแก การออกกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่จำเปนแรงดวน การเผยแพรประชาสัมพันธใหตรงกับชวงวัยดังกลาวมากที่สุด ทำการวิเคราะหเร่ือง

รองทุกขของสองกลุมชวงอาย ุน้ีเปนหลัก ซึ่งผูวิจัยจะกลาวตอไปใน รูปที่ 16 และรูปที่ 17 
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รูปที่ 13 รอยละสัดสวนประเภทเร่ืองรองทุกขแยกตามชวงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบงยอยประเภทเร่ืองรองทุกขออกเปน  
ส ินค า บริการและอสังหาริมทรัพย (ร ูปที ่ 13) ตามประเภทของธุรก ิจ [15] และขอจำกัดด านกฎหมาย  
กลุมชวงอายุ 26–35 ป และ 36–45 ป เปนกลุมที่แสดงรอยละสัดสวนประเภทเร่ืองรองทกุข สูงที่สุดทั้ง 3 ดาน 
เน่ืองจากชวงอายุดังกลาวอยูในชวงวัยทำงานตอนตนและตอนกลาง ที่เปนกำลังซื้อหลักของประเทศ กลุมชวง
อายุ 46–55 ป ก็ไมแสดงรอยละสัดสวนประเภทเร่ืองรองทุกขที่แตกตางกัน แตกลุมชวงอายุนอยกวา 25 ป  
พบสัดสวนขอรองทุกขประเภทบริการ (รอยละ 15.2) ที่สูงกวาสินคา (รอยละ 8.9) และอสังหาริมทรัพย (รอยละ 
7.9) ทั้งน้ีเปนเพราะชวงอายุดังกลาว มีการรับบริการดาน บริการจัดหางาน สถาบันและสถานศึกษา ที่สูงกวา
ชวงอายุอื่น ๆ และในกลุมสุดทาย กลุมชวงอายุมากกวา 56 ป พบสัดสวนขอรองทุกขประเภทสินคา (รอยละ 
28.3) ที่สูงกวาบริการ (รอยละ 7.8) และอสังหาริมทรัพย (รอยละ 7.6) อยางมีนัยสำคัญ โดยมีสาเหตุสวนใหญ
มาจากสั่งสินคาผานทางอินเทอรเน็ตแลวไมได รับสินคา ซึ่งผานการเชื่อมโยงกับ Web Service ของ สพธอ.  
ซึ่งกลุมผูสูงอายุถือไดวาเปนกลุมเสี่ยงสูงและเปราะบางในการโดนหลอกลวงจากมิจฉาชีพ เน่ืองจากการคิด
แบบผูสูงอายุ คือการคิดแบบตรงไปตรงมา เชื่อเพราะคิดวาไมมีใครมาหลอกลวง ไมไดอานรายละเอียด หรือ
อานไมเขาใจ จากปญหาสุขภาพดวงตา [20] 

 จากการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางเต็มตัวตามการคาดการณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2583 

[14] สคบ. จำเปนตองมีแผนระยะยาว 5–10 ป เพื่อดูแลคุมครองผูบริโภคกลุมชวงอายมุากกวา 56 ป ซึ่งเปน

กลุมที่ไดรับผลกระทบเชิงลบถึง 2 ดาน ไมวาจะเปน (1) กลุมเสี่ยงสูงและเปราะบางในการโดนหลอกลวงจาก

มิจฉาชีพในการสั่งสินคาทางออนไลน และ (2) การกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย  
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รูปที่ 14 รอยละสัดสวนเร่ืองยุติฯ แยกตามชวงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ร ูปท ี ่  14 แสดงอ ัตราความสำเร็จในการยุติเรื ่องรองทุกขผู บริโภคแยกตามชวงอายุ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาโดยภาพรวมชวงอายุไมไดเปนปจจัยหลักที่สงผลตออัตราความสำเ ร็จในก าร

แกปญหา แตเมื่อพิจารณาแยกรายประเภทเร่ืองรองทุกข พบวาเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ (เฉลี่ยทุกชวงอายุ

รอยละ 55.5) แสดงสัดสวนเร่ืองยุติฯ ต่ำกวาประเภทอื่น ๆ โดยเร่ืองรองทุกขประเภทสินคา (เฉลี่ยทุกชวงอายุ

รอยละ 74.7) และอสังหาริมทรัพย (เฉลี่ยทุกชวงอายุรอยละ 71.9) ขอมูลดังกลาวแสดงเหตุผลเดียวกันกับ

ขอมูลจากสัดสวนเร่ืองยุติฯ แยกตามเพศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปที่ 7) ที่ไดแสดงสัดสวนการยุติฯ 

เร่ืองรองทุกขประเภทบริการต่ำกวาประเภทอื่น ๆ ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาถา สคบ. ตองการพัฒนาการใหบ ริการ

ตอการแกไขปญหาเร่ืองรองทุกขประเภทบริการทุกชวงอายุ อาจจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการต าง ๆ  

เพื่อลดความคาดหวังแกผูบริโภคทุกชวงอายุ 
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รูปที่ 15 รอยละชนิดเรื่องรองทุกขกลุมชวงอาย ุ< 25 ป (5 อันดับ) รูปที่ 16 รอยละชนิดเรื่องรองทกุขกลุมชวงอายุ 26-35 ป (5 อันดับ) รูปที่ 17 รอยละชนิดเรื่องรองทกุขกลุมชวงอายุ 36-45 ป (5 อันดับ) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              รูปที่ 18 รอยละชนิดเรื่องรองทุกขกลุมชวงอาย ุ46-55 ป (5 อันดับ)             รูปที่ 19 รอยละชนิดเรื่องรองทุกขกลุมชวงอาย ุ> 56 ป (5 อันดับ) 



 
39 บทที่ 3 ผลการสำรวจ 

 

รูปที่ 15 -  รูปที่ 19 แสดงรอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขของกลุมชวงอายุตาง ๆ  โดยภาพรวมอันดบัที่ 

1 คือเร่ืองรองทุกขชนิดการจองตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร เน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อเจาะลึกลงในกลุมชวงอายุนอยกวา 25 ป พบวา ชนิดของเร่ืองรองทุกข

ที่แสดงเปนอันดับที่ 2 คือเร่ืองรองทุกขจากการเชาพักอพารทเมนต เน่ืองมาจากกลุมชวงอายุดังกลาว เปนกลุม

วัยเรียนมหาลัย กำลังหางานหรือวัยทำงานตอนตน ซึ่งแตกตางจากกลุมชวงอายุ 26 – 55 ป จะพบเร่ืองรอง

ทุกขจากการซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม และรถยนต (เปนอันดับ 2 และอันดับ 3) เน่ืองมาจากกลุมชวงอายุดังกลาว

อยูในชวงวัยทำงาน สรางเน้ือสรางตัวและสรางครอบครัว เปนกลุมชวงอายุที่เปนกำลังซื้อหลักของประเทศ 

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังน้ัน สคบ. เจาะจงในการแกไขปญหาในกลุมชวงอายุ 26 – 55 ป ผานการออก

ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย เพื่อจัดการและควบคุมธุรกิจชนิดดังกลาว ไดแก การควบคุมดูแลการโฆษณา  

การกำกบัดูแลดวยฉลาก การตรวจสอบและออกแบบสัญญาในธุรกิจดังกลาว และลงพื้นที่ตรวจสอบหรือบรูณา

การการทำงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากน้ียังตองเรงเผยแพรประชาสัมพันธ ตอผูประกอบธุรกิจและ

ผูบริโภคทั้ง 2 ธุรกิจดังกลาว ผานชองทางที่เขาถึงไดงายในปจจุบัน หรือสรางเครือขายผานสังคมออนไลน  

สวนกลุมชวงอายุมากกวา 56 ป (รูปที่ 19) แสดงกลุมเร่ืองรองทุกขชนิดการจองตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร 

การซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม และรถยนต เปนสามลำดับทาย แตกลับแสดงเร่ืองรองทุกขชนิดการซื้อ-ขายเสื้อผา 

(รอยละ 13.7) และการซื้อ-ขายเคร่ืองมือสื่อสาร (รอยละ 10.6) เปนอันดับ 1 และ อันดับ 2 เน่ืองมาจากใน

กลุมชวงวัยดังกลาว ประสบปญหาการซื้อ-ขาย สินคาผานทางระบบออนไลน (e-Commerce) สอดคลองกับ

ขอมูลสัดสวนประเภทเร่ืองรองทุกขกลุมชวงอายมุากกวา 56 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปที่ 12)  
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ตารางที่ 2 จำนวนสัดสวนคาวาง “Null” หรือคาที่แปรผลไมได และคาที่ระบุชวงอายุ (<25 ป 26–35 ป  
26–45 ป 46–55 ป และ >56 ป) จากแบบฟอรมระบบรองทุกขผูบริโภค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563    
งบประมาณ (พ.ศ.) การเก็บคา จำนวน (เร่ือง) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

2560 คาวาง  9,866 91.9  
ที่ระบ ุ 865 8.1 

  เร่ืองทั้งหมด 10,731  
2561 คาวาง 5,411 46.5  

ที่ระบ ุ 6,218 53.5 
  เร่ืองทั้งหมด 11,629  

2562 คาวาง 3,370 15.4  
ที่ระบ ุ 18,583 84.6  
เร่ืองทั้งหมด 21,953  

2563 คาวาง 1,241 5.6  
ที่ระบ ุ 20,782 94.4 

  เร่ืองทั้งหมด 22,023 
 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสัดสวนคาวาง “Null” ซึ่งหมายถึงคาที่ผูรองทุกขฯ ไมไดกรอกหรือคาที่ 

แปรผลไมได และคาชวงอายุที่ผูรองทุกขฯ ไดกรอกไว (ชวงอายุ <25 ป 26–35 ป 26–45 ป 46–55 ป และ 

>56 ป) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563 จากตารางแสดงสัดสวนคาวางมีการลดลงอย างชั ดเ จน 

เน่ืองจาก สคบ. เล็งเห็นความจำเปนในการเก็บชวงอายุของผูรองทกุขฯ ดังน้ัน ภายในแบบฟอรมระบบรองทุกข

ผูบริโภคออนไลนจึงกำหนด * (ดอกจันสีแดง) เพื่อใหผูรองทุกขฯ จำเปนตองกรอกวันเดือนปเกิดของตน (Not Null) 

ดังรูปที่ 20 นำไปสูการเก็บขอมูล ซึ่งนำไปสูออกแบบนวัตกรรมหรือใหบริการที่เฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมาย

ทุกชวงอายุในอนาคต  

 
รูปที่ 20 แบบฟอรมขอมูลสวนบุคคล ชองวันเดือนปเกิด ระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน 
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การวิเคราะหสถานการณ 
แยกตามประเภท 

เรื่องรองทุกข 
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รูปที่ 21 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท
อสังหาฯ ประจำปงบฯ 2560 (5 อันดับ)  

 
 

 

 

 
รูปที่ 22 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท 
อสังหาฯ ประจำปงบฯ 2561 (5 อันดับ) 
 

 

 
 

รูปที่ 23 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท
อสังหาฯ ประจำปงบฯ 2562 (5 อันดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 24 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาฯ ประจำปงบฯ 2563 (5 อันดับ) 
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3.4 การวิเคราะหสถานการณแยกตามประเภทเรื่องรองทุกข 
จาก 2 หัวขอที่ผานมา ผูวิจัยไดนำเสนอการวิเคราะหสถานการณแยกตามเพศ (หญิงและชาย) และ

แยกตามชวงอายุ (<25 ป  26–35 ป 36–45 ป 46–55 ป  และ >56 ป ) ซ ึ ่งเป นมิติในการวิเคราะห ผาน

ผูใชบริการแบบประชากรศาสตร (Demographic Persona) โดยในหัวขอน้ี จะเปนการวิเคราะหสถานการณ

โดยจำแนกตามประเภท (สินคา บริการและอสังหาริมทรัพย) และชนิด (คอนโดมิเนียม บานจัดสรร หองเชา 

รถยนต เคร่ืองมือสื่อสาร เสื้อผา การจองตั๋วเคร่ืองบิน คลินิกเสริมความงาม และฟตเนส เปนตน) ของเร่ืองรอง

ท ุกข ที่  สคบ. ได รับมาตลอดในช วงระยะเวลา 4 ป  ประจำ ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 เพ ื ่อการ

คาดการณถึงชนิดและปริมาณของเร่ืองรองทุกขที่ สคบ. ตองประสบพบเจอในอนาคต และจัดการแกไขปญหา

ใหยุติ นำไปสูการทำงานเชิงรุกที่ตรงเปาหมาย ไดแก การวางแผนยุทธศาสตร กลยุทธ การออกระเบียบ 

ข อบ ังค ับ มาตรการ กฎหมาย และการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ ื่อใหรองรับกับอนาคตท ี่พึงปรารถนา 

(Preferable Futures) ตามทฤษีกรวยอนาคต (The Future Cone) [21]  

ตลอดชวง 4 ปที่ผานมา (รูปที่ 21–รูปที่ 24) ชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการ

รองทุกขสูงสุดอันดับที่ 1 คือ ดานธุรกิจการซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม แสดงสัดสวนเฉลี่ยตลอด 4 ปคือรอยละ 

45.1 ยกเวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่ไดรับการรองทุกขสูงสุด คือธุรกิจหองเชา แสดงสัดสวน

เฉลี่ยตลอด 4 ปคือรอยละ 26.0 (อันดับที่ 2) สวนธุรกิจบานจัดสรรแสดงสัดสวนเฉลี่ยตลอด 4 ปอยูในลำดับที่ 

3 (รอยละ 20.8) และในสวนของสัดสวนเฉลี่ยตลอด 4 ปลำดับ 4 และ 5 คือ ธุรกิจวาจางกอสรางบานบนที่ดิน 

(รอยละ 4.7) และ ธุรกิจใหเชาพื้นที่/เชาชวง (รอยละ 1.3)  
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รูปที่ 25 การคาดการณจำนวนเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยในอีก 5-10 ปขางหนา (ภาพซาย) และ
การประมาณจำนวนและชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ภาพขวา) 

จากกการคาดการณจำนวนเรื ่องรองท ุกข  (ใช ว ิธ ีคำนวณแบบ Moving Average) ประเภท

อสังหาริมทรัพยในอีก 5 ปขางหนา (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังแสดงดังรูปที่ 25 (ภาพซาย) และ

ขอมูลสถิติเร่ืองรองทุกขยอนหลัง [2] เมื่อทำการวิเคราะหรวมกันกับขอมูลรอยละสัดสวนชนิดเ ร่ืองรองทุกข

ประเภทอสังหาริมทรัพย (สัดสวนเฉลี่ยตลอด 4 ป) ทำใหผูวิจัยสามารถประมาณถึงจำนวนและชนิดเร่ืองรอง

ทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยได รูปที่ 25 (ภาพขวา) กลาวคือ จากเร่ืองเขาประเภทอสังหาริมทรัพย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 4,352 เร่ือง จะประกอบดวยชนิดเร่ืองรองทุกข 5 อันดับแรก ไดแก 

อันดับ 1 อสังหาริมทรัพยชนิดคอนโดมิเนียม (จำนวน 2,235 เร่ือง), อันดับ 2 อสังหาริมทรัพยชนิดหองเชา 

(จำนวน 1,133 เรื ่อง) , อ ันด ับ 3 อส ังหาริมทรัพยชนิดบ านจัดสรร (จำนวน 706 เรื ่อง) , อ ันด ับ 4 

อสังหาริมทรัพยชนิดวาจางกอสราง (จำนวน 211 เร่ือง) และ อันดับ 5 อสังหาริมทรัพยชนิดเชาพื้นที่/เชาชวง 

(จำนวน 68 เร่ือง) เพื่อรองรับเร่ืองรองทุกขชนิดดังกลาว สคบ. ตองวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายกองที่

เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดเตรียม ปรับปรุงและเกลี่ยกำลังพล 
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รูปที่ 26 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท
สินคา ประจำปงบฯ 2560 (5 อันดับ) 

 

 
 

 

รูปที่ 27 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท 
สินคา ประจำปงบฯ 2561 (5 อันดับ) 

 

 

 

 
 

รูปที่ 28 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภท
สินคา ประจำปงบฯ 2562 (5 อันดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 29 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภทสนิคา  
ประจำปงบฯ 2563 (5 อันดับ)  
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รูปที่ 26–รูปที่ 29 แสดงชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทสินคา โดยชนิดเร่ืองรองทุกขสูงสุดอันดับที่  1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ สินคาชนิดรถยนต (รอยละ 13.5) แสดงสัดสวนเฉลี่ยตลอด 4 ปคือรอยละ 

15.0 ในสวนของสถิติเร่ืองรองทุกขประเภทสินคา มีความผันผวนมากกวาของสถิติเ ร่ืองรอ งทุกขประเภท

อสังหาริมทรัพย ตลอด 4 ป ชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาสามารถเรียงลำดับไดดังน้ี ลำดับที่ 2 สินคาชนิด

เคร่ืองมือสื่อสาร (รอยละ 12.9) ลำดับที่ 3 สินคาบริโภค (รอยละ 12.1) ลำดับที่ 4 สินคาชนิดเคร่ืองใชไฟฟา 

(รอยละ 10.1) และลำดับที่ 5 สินคาชนิดเสื้อผา  

จากกการคาดการณจำนวนเร่ืองรองทุกข (ใชวิธีคำนวณแบบ Moving Average) ประเภทสินคาในอีก 

5 ปขางหนา (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังแสดงดังรูปที่ 30 (ภาพซาย) และขอมูลสถิติเร่ืองรองทุกข

ยอนหลัง [2] เมื่อทำการวิเคราะหรวมกันกับขอมูลรอยละสัดสวนชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทสินคา (สัดสวน

เฉลี่ยตลอด 4 ป) ทำใหผูวิจัยสามารถประมาณถึงจำนวนและชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาได รูปที่  30 

(ภาพขวา) กลาวคือ จากเร่ืองเขาประเภทสินคา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 25,432 เร่ือง 

จะประกอบดวยชินเร่ืองรองทุกข 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 สินคาชนิดรถยนต (จำนวน 3,433 เร่ือง), 

อันดับ 2 สินคาชนิดเคร่ืองมือสื่อสาร (จำนวน 3,281 เร่ือง), อันดับ 3 สินคาบริโภค (จำนวน 3,077 เร่ือง), 

อันดับ 4 สินคาชนิดเคร่ืองใชไฟฟา (จำนวน 2,569 เร่ือง) และ อันดับ 5 สินคาชนิดเสื้อผา (จำนวน 2,416 

เร่ือง) เพื่อรองรับเร่ืองรองทุกขชนิดดังกลาว สคบ. ตองวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายกองที่เกี่ยวของ 

พรอมทั้งจัดเตรียม ปรับปรุงและเกลี่ยกำลังพล 

 

 

รูปที่ 30 การคาดการณจำนวนเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาในอีก 5-10 ปขางหนา (ภาพซาย) และการ
ประมาณจำนวนและชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทสินคา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ภาพขวา) 
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รูปที่ 31 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ  
ประจำปงบฯ 2560 (5 อันดับ)  

 
 
 
 

รูปที่ 32 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกข 
ประเภทบริการ ประจำปงบฯ 2561 (5 อันดับ) 

 
 
 
 
รูปที่ 33 รอยละชนิดของเร่ือง 
รองทุกขประเภทบริการ  
ประจำปงบฯ 2562 (5 อันดับ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ ประจำปงบฯ 2563 (5 อันดับ)  
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รูปที่ 31–รูปที่ 34 แสดงชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ โดยชนิดเร่ืองรองทุกขสูงสุดอันดับที่  1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การบริการจองตั๋วเคร่ืองบิน (รอยละ 32.7) มีคาสูงกวารอยละสัดสวน

เฉลี่ยตลอด 4 ป (รอยละ 12.4) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของเร่ืองรองทุกขประเภทบริการบริการจองตั๋ว

เคร่ืองบินเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 (โคว ิด-19) ในส วนของสถ ิต ิเรื ่องรองทุกขประเภทบริการ ม ีความผ ันผวนมากที ่สุด  

อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมผูบริโภคที่กำลังเปนที่นิยมในขณะน้ัน ๆ  โดยตลอด 4 ป ชนิดเร่ืองรองทุกขประเภท

บริการสามารถเรียงลำดับไดดังน้ี ลำดับที่ 2 สัญญาการบริการ (รอยละ 10.2) ลำดับที่ 3 การบริการชนิดคลินิก

ความงาม (รอยละ 7.7) ลำดับที่ 4 การบริการชนิดสัญญาโทรศัพท (รอยละ 5.1) และลำดับที่ 5 การบริการ

ชนิดฟตเนส (รอยละ 4.8)  

จากกการคาดการณจำนวนเร่ืองรองทุกข (ใชวิธีคำนวณแบบ Moving Average) ประเภทสินคาในอีก 

5 ปขางหนา (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังแสดงดังรูปที่ 35 (ภาพซาย) และขอมูลสถิติเร่ืองรองทุกข

ยอนหลัง [2] เมื่อทำการวิเคราะหรวมกันกับขอมูลรอยละสัดสวนชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ (สัดสวน

เฉลี่ยตลอด 4 ป) ทำใหผูวิจัยสามารถประมาณถึงจำนวนและชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทบริการได รูปที่  35 

(ภาพขวา) กลาวคือ จากเร่ืองเขาประเภทบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 16,287 เร่ือง  

จะประกอบดวยชนิดเร่ืองรองทุกข 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 การบริการจองตั๋วเคร่ืองบิน (จำนวน 2,020 

เร่ือง), อันดับ 2 สัญญาบริการ (จำนวน 1,661 เร่ือง), อันดับ 3 การบริการดานคลินิกเสริมความงาม (จำนวน 

1,254 เร่ือง), อันดับ 4 การบริการดานโทรศัพท (จำนวน 831 เร่ือง) และ อันดับ 5 การบริการดานฟตเนส  

(จำนวน 782 เร่ือง) เพื่อรองรับเร่ืองรองทุกขชนิดดังกลาว สคบ. ตองวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายกองที่

เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดเตรียม ปรับปรุงและเกลี่ยกำลังพล 

 

 

รูปที่ 35 การคาดการณจำนวนเร่ืองรองทุกขประเภทบริการในอีก 5-10 ปขางหนา (ภาพซาย) และการ
ประมาณจำนวนและชนิดเร่ืองรองทุกขประเภทบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ภาพขวา)  
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ตารางที่ 3 จำนวนสัดสวนคาวาง “Null” หรือคาที่แปรผลไมได และระบุคาประเภทเร่ืองรองทุกข (สินคา 
บริการและอสังหาริมทรัพย) จากแบบฟอรมระบบรองทุกขผูบริโภค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563    
งบประมาณ (พ.ศ.) การเก็บคา จำนวน (เร่ือง) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

2560 คาวางหรือคาที่แปรผลไมได  361 3.4  
ที่ระบ ุ(สินคา บริการหรืออสังหาริมทรัพย) 10,370 96.6 

  เร่ืองทั้งหมด 10,731  
2561 คาวางหรือคาที่แปรผลไมได 1,243 10.7  

ที่ระบ ุ(สินคา บริการหรืออสังหาริมทรัพย)  10,386 89.3 
  เร่ืองทั้งหมด 11,629  

2562 คาวางหรือคาที่แปรผลไมได 4,284 19.5  
ที่ระบ ุ(สินคา บริการหรืออสังหาริมทรัพย) 17,669 80.5  
เร่ืองทั้งหมด 21,953  

2563 คาวางหรือคาที่แปรผลไมได 4,028 18.3  
ที่ระบ ุ(สินคา บริการหรืออสังหาริมทรัพย) 17,995 81.7 

  เร่ืองทั้งหมด 22,023 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาวาง “Null” ซึ่งหมายถึงคาที่ผูรองทุกขฯ ไมไดกรอกคาหรือคาที่แปรผลไมได และ

กรอกคาประเภทเร่ืองรองทุกข (สินคา บริการและอสังหาริมทรัพย) จากแบบฟอรมที่ใหระบุประเภทเร่ืองรอง

ทุกขจากระบบรองทุกขผูบริโภค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563 สัดสวนคาวางและคาที่แปรผลไมได 

มีคาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ แมวาภายในแบบฟอรมการรองทุกขผานระบบรองทุกขผูบ ริโภคออ นไล น  

จะแสดง * (ดอกจันสีแดง) เพื่อกำหนดใหคาผูรองทุกขฯ จำเปนตองกรอกประเภทเร่ืองรองทุกข (Not Null) 

ดังรูปที่ 36 แตคาวางที่เกิดขึ้นอาจมาจากการรองทุกขผานชองทางอื่น ๆ ไดแก การรองทุกขดวยตนเอง  

การรองทุกขผานจดหมาย หรือเชื่อมโยงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ัน เพื่อใหการเก็บประเภทเร่ืองรองทุกข

จากผูรองทุกขฯ ครบถวนสมบูรณ การรองทุกขผานชองทางอื่น ๆ ก็ตองมีแบบฟอรมเดียวกันกับระบบรองทกุข

ผูบริโภคออนไลน เพื่อสรางหมวดหมูของเร่ืองรองทุกขดังกลาวอยางเปนระบบ นำไปสูการออกแบบนวัตกรรม

หรือแบงกำลังพล จัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการปรับโครงสรางองคกรที่เฉพาะเจาะจงกับประเภทของเร่ือง

รองทุกขในอนาคต 

 
รูปที่ 36 แบบฟอรมขอมูลสวนบุคคล ชองคำนำหนา ระบบรองทุกขผูบริโภคออนไลน  
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การวิเคราะหสถานการณแยกตาม
สำนัก กอง กลุม ในการแก 

ปญหาเรื่องรองทกุข 
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รูปที่ 37 รอยละชนิดของเรื่องรองทกุขตามกองคุมครองผูบริโภค
ดานฉลาก (5 อันดับ) ปงบฯ 2563  

รูปที่ 38 รอยละชนิดของเรื่องรองทกุขตามกองคุมครองผูบริโภค
ดานสญัญา (5 อันดับ) ปงบฯ 2563 

รูปที่ 39 รอยละชนิดของเรื่องรองทกุขตามสำนักประสาน
และคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด (5 อันดับ) ปงบฯ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 40 รอยละชนิดของเรื่องรองทกุขตามกองโฆษณาฯ และศูนย
พาณิชยฯ (5 อันดับ) ปงบฯ 2563 

รูปที่ 41 รอยละชนิดของเรื่องรองทกุขตามกองคุมครองผูบริโภค
ดานธุรกิจขายตรงฯ (5 อันดับ) ปงบฯ 2563 

รูปที่ 42 ภาพรวมรอยละชนิดของเรื่องรองทุกข (5 อันดับ) 
ปงบฯ 2563 
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3.5 การวิเคราะหสถานการณแยกตามสำนัก กอง กลุม ใน
การแกปญหาเรื่องรองทุกข 

  

การพัฒนาการปฏิบัติราชการในยุคปจจุบันตองสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพลวัตใน

บริบทโลก ท ี ่ เต ็มไปด วยความผ ันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซ ับซ อน 

(Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) 

สำนักงาน กพร. [7] ท ั ้งนี ้หนวยงานตองปรับบทบาทภารกิจโครงสรางให ทันสมัย ย ืดหยุ น รองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร งานที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม การขยายตัวของสังคมเมือง การดูแล

รักษาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความพยายามระดับโลกในการลดกาซเรือนกระจก พลังงาน

หมุนเวียนและรถยนตไฟฟา ระบบเศรษฐกิจและแนวโนมการเมืองระหวางประเทศ 

รูปที่ 37 แสดงรอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขตามกองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก ตลอด 4 ปที่ผานมา

ปริมาณเร่ืองรองทุกขที่รองทุกขมายังกองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก มีแนวโนมลดลงแบบเสนตรง (Linear) 

ซึ่งกองฉลากฯ ตองรับมือกับเร่ืองรองทุกขประเภทสินคาและบริการในอัตราสวน 2 ตอ 1 โดยชนิดสินคาที่กอง

ฉลากฯ ตองรับมือเปนหลักคือสินคาชนิดรถยนต (รอยละ 34.7) ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองฉลากฯ 

ไดเรงรัดผานมาตรการตาง ๆ อาทแินวทางชวยเหลือผูบริโภคกรณีเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตที่ ได รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 [22] เสริมสรางความรูผูประกอบธุรกิจรถยนตใชแลว [23] และสงเสริมความรูความ

เขาใจในการทำสัญญาซื้อขายรถยนตใชแลว [24] โดยกำหนดปจจัยของความสำเร็จ (Small Win) คือการ

ลดลงของเร่ืองรองทุกขประเภทสินคารถยนตเปนสิ่งสำคัญที่สดุที่จำเปนตองทำใหสำเร็จในชวงเวลาน้ี 

 ตลอด 4 ปที่ผานมา พบวารอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขที่สงมายังกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญามี

แนวโนมลดลงแบบเสนตรง (Linear) (ร ูปท ี ่ 38) เมื่อพิจารณาถึงประเภทของเร่ืองรองทุกขก องคุ มค รอง

ผูบริโภคดานสัญญาตองรับมือกับเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยรอยละชนิดของเร่ืองรอง

ทุกขที่กองสัญญาฯ ตองรับมือเปนหลักคือสัญญาซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม มากถึงรอยละ 52.0 ทั้งน้ี ภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสัญญาฯ ไดเรงรัดผานมาตรการตาง ๆ อาทิ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผูรองทุกขฯ  

มารองทุกข [25] รวมลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพรขาวในสื่อออนไลน [26] จัดทำบันทึก

ความรวมมือ (MOU) ก ับสมาคมและบริษัทต าง ๆ  [27-29] รวมท ั ้งบทความในการเผยแพรความรู 

ด านอส ังหาริมทรัพย  ได แก  จะทำอย างไร เม ื ่อคอนโดสรางไม เสร็จ [30] และคำถามเฉพาะเรื ่อง 

อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย [31] ดังน้ัน เร่ืองสำคัญที่สุดที่ตองทำใหสำเร็จในชวงเวลาน้ี และกำหนดปจจัย

ของความสำเร็จ (Small Win) คือการลดลงของเร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยดานสัญญาซื้ อ-ข าย

คอนโดมิเนียม  
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รูปที่ 39 แสดงสัดสวนรอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประจำสำนักประสานและคุมค รอ งผูบ ริโภค

ประจำจังหวัด (สปจ.) โดยตลอด 4 ปที่ผานมา ปริมาณเร่ืองรองทุกขที่รองทุกขมายัง สปจ. มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางมาก (Linear) เน่ืองจากความตระหนักรูและสามารถปกปองสิทธิของผูบ ริโภคสวนภูมิภ าคแล ะสว น

ทองถิ่น เมื่อพิจารณาถึงประเภทของเร่ืองรองทุกข พบวา สปจ. ตองรับมือกับความหลากหลายในของประเภท

และชนิดของเร่ืองรองทุกข อันเน่ืองมาจากสำนักดังกลาวเปนการแบงการปฏิบัติราชการเชิงพื้นที่ มิใชแบง

อำนาจหนาที่ตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 [32] และ พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

[33] โดย สปจ. ตองรับมือกับชนิดของเร่ืองรองทุกข 3 อันดับแรก ไดแก เร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพย

ดานสัญญาซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม (รอยละ 11.7), เร่ืองรองทุกขประเภทอสังหาริมทรัพยดานการซื้อ-ขาย บาน

จัดสรร (รอยละ 10.7) และเร่ืองรองทุกขประเภทสินคารถยนต (รอยละ 9.0) ดังน้ัน สปจ. จึงเรงผลักดันการ

พัฒนาศักยภาพเครือขายและสงเสริมการคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น [34-36] กระจายอำนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น [37-39] 

 รอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขที่สงมายังกองคุมครองผูบ ริโภคดานกองกองคุมค รอ งผูบ ริโภคด าน

โฆษณาและศูนยพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส (รูปที่ 40) ตลอด 4 ปที่ผานมา ปริมาณเร่ืองรองทุกขที่รองทุกขมายัง

กองดังกลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด (Exponential Function) เน่ืองจากปจจัยบวก 2 ปจจัย  

โดยปจจัยแรกคือ เร่ืองรองทุกขประเภทบริการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ไดแก ดานการ

จองตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ดานการทองเที่ยว ดานการจองหองพัก รีสอรท โรงแรม สวนอีกหน่ึงปจจัยคือเร่ือง

รองทุกขประเภทสนิคาผานทางระบบออนไลน (e-Commerce) ซึ่งเติบโตอยางกาวกระโดดในชวง 10 ปที่ผานมา 

[18] จึงทำใหกองตองรับเร่ืองรองทุกขสูงกวากองอื่น ๆ ถึง 4 เทา (คาเฉลี่ยของทุกกองยกเวนกองโฆษณาฯ 

และศูนยพาณิชยฯ คือ 2,245 เร่ือง) แมวาหนวยงานจะออกมาตรการเชิงรุกหลายดาน ไดแก การใหความรู

ดานกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) [40] การจัดกิจกรรมผูประกอบ

ธุรกิจไทยใสใจสังคมเพื่อการบริโภคอยางยั่งยืน เมื่อการคาเขาสูยุค e-Commerce [41] บทความควรระวัง! 

กอนตัดสินใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินผานตัวแทนจำหนาย [42] มาตรการการคุมครองผูบริโภคกับการใชบ ริการส าย

การบิน [43] เปนตน หนวยงานยังคงตองปรับบทบาท ภารกิจ หรือโครงสรางใหทันสมัย ยืดหยุน เพื่อรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพลวัตในบริบทโลกตอไป  

รูปที่ 41 แสดงสัดสวนรอยละชนิดของเร่ืองรองทุกขประจำกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายต รง

และตลาดแบบตรง ตลอด 4 ปที่ผานมา ปริมาณเร่ืองรองทุกขที่รองทุกขมายังกองขายตรงฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

แบบเสนตรง (Linear) เมื่อพิจารณาถึงประเภทของเร่ืองรองทุกข พบวากองขายตรงฯ ตองรับมือกับเร่ืองรอง

ทุกขประเภทสินคาเปนหลัก ตาม พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 [33] โดยชนิดของเร่ืองรอง

ทุกข 3 อันดับแรก ไดแก สินคาชนิดเคร่ืองใชไฟฟา (รอยละ 18.4) อุปกรณไฟฟา (รอยละ 12.1) และเคร่ืองมือ

สื่อสาร (รอยละ 11.0) โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองขายตรงฯ ไดปรับเปลี่ยนกระบวนงานสูระบบดิจิทัล 

สำหรับระบบจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) [44] เพื่อนำผูประกอบ

ธุรกิจดังกลาวเขาสูระบบ และเพิ่มความมั่นใจใหแกผูบริโภคตอไป   
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โดยภาพรวม สคบ. (รูปที่ 42) มีแนวโนมจำนวนเร่ืองรองทุกขเพิ่มขึ้นแบบเสนตรง (Linear) โดยเร่ือง

รองทุกขทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 17,951 เร่ือง พบวาเปนเร่ืองรองทุกขภายใต

อำนาจหนาที่ของกองโฆษณาฯ และศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถึงรอยละ 50 โดยชนิดของเร่ืองรองทุกข 3 

อันดับแรก ไดแก ลำดับที่ 1 รอยละ 13.4 เร่ืองรองทุกขประเภทบริการชนิดการจองตั๋ว เคร่ืองบินโดยสาร 

(กำก ับด ูแลโดยกองโฆษณาฯ และศ ูนย พาณิชยฯ) , ลำด ับท ี ่  2 รอยละ 10.4 เรื ่องรองท ุกข ประเภท

อสังหาริมทรัพยดานสัญญาซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม (กำกับดูแลโดยกองสัญญาฯ และ สปจ.) และลำดับที่ 3 รอยละ 

6.3 เร่ืองรองทุกขประเภทสินคารถยนต (กำกับดูแลโดยกองฉลากฯ) เน่ืองจากการเร่ืองรองทุกขเปนภารกิจที่มี

ผลกระทบสูงแกประชาชน  

ด ังน้ัน การปรับเปล ี ่ยนโครงสรางตามทฤษีหวงโซม ูลค า (Value Chain) การดำเนินงานตาม

กระบวนการ (Process) เปนตามผลิตภัณฑ (Product) เพื่อเกลี่ยปริมาณเร่ืองรองทุกขใหสม่ำเสมอ แตขั้นตอน

ดังกลาวซึ่งอาจจะตองทบทวนกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการแบงสวนราชการดังกลาว (แบงตาม พรบ. 

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 [32] และ พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 [33]) หรืออาจจะตอง

กระจายงานดานพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส (e-Commerce) ออกไปยัง สำนัก กอง กลุมตาง ๆ นอกจากน้ียังตอง

คำนึงถึงอัตรากำลังพลและงบประมาณที่ไดรับดวย เพื่อเปลี่ยนแปลงใหคลองตัวยิ่งขึ้น และในสวนสุดทาย น้ี  

ผูวิจัยฯ ตั้งสมมุติฐานตาง ๆ อยูบนภารกิจแกไขปญหาเร่ืองราวรองทุกขเพียงอยางเดียว โดยมิไดมองถึงภารกิจ

ในดานอื่น ๆ ที่จำเปนตองรับผิดชอบของนักสืบสวนสอบสวน สคบ. ไมวาจะเปน ดำเนินการตรวจสอบธุรกิจ 

เฝาระวังและพิสูจน สินคาและบริการ (ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุม) จัดทำประกาศ คำสั่ง และเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลสิทธิผูบริโภค เปนตน 
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3.6 การสำรวจความพึงพอใจตอการแกปญหาเรื่องราวรองทุกข 
  

จากจำนวนผูตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการระบบรองท ุกข ผู บริโภค ของสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แสดงระดับความพึงพอใจการใหบริการของระบบรองทุกขผูบริโภค ในดานต างๆ  

3 สวน ไดแก 1.) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ 2.) ขอมูลเพื่อสำรวจความตองการของผูรับบริก ารและ 

ผูมีสวนไดสวนเสียจากการรับบริการ ดานรับเร่ืองราวรองทุกขและใหคำปรึกษา ดานการแกไขปญหาเร่ืองรอง

ทุกขและดานการดำเนินคดีแทนผูบริโภค และ 3.) สำรวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เกี่ยวกับความตองการ/ความคาดหวัง ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการ สคบ. ในอนาคต กลุม

ตัวอยางของผูใชบริการไดรับการจัดหมวดหมู ออกเปนกลุม ไดแก เพศ (ชาย – หญิง) และชวงอาย ุ(ต่ำกวา 20 ป 

31–40 ป 21–30 ป 41–50 ป และ 51 ปขึ้นไป) เพื่อคนหาความตองการเฉพาะกลุม ในสวนของการอภิปราย

ผล ความพึงพอใจภาพรวมของผู รับบริการระบบรองทุกขผูบริโภค คิดจากระดับความถี่ในการสำรวจ คือ  

มากท ี ่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากการแปรผลเป นระดับคะแนน 4 3 2 และ 1 คะแนน 

ตามลำดับ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ มีคาระหวาง 3.26 – 4.00 (ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ มีคาระหวาง 2.51 – 3.25 (ระดับความพึงพอใจมาก) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ มีคาระหวาง 1.76 – 2.50 (ระดับความพึงพอใจนอย) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ มีคาระหวาง 0.00 – 1.75 (ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด)  

ผูรับบริการใหความสนใจเขามาตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน (ขนาดของกลุมตัวอยาง หรือ 

ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง) จากขนาดของประชากร จำนวนทั้งสิ้น 22,023 คนตอป (ผูรองทุกขฯ ผาน

ระบบรองทุกขผูบริโภค ของ สคบ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร 

ยามาเน (ตาราง ก) พบวาที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงขนาดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05463  
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รูปที่ 43 สัดสวนผูตอบแบบสำรวจและระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางแยกตามเพศชายและเพศหญิง 

จากการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค ดวยวิธีการสงแบบสอบถามไปยงัสำนัก กอง กลุม ตางๆ สงจดหมายไปยงัทีอ่ยูของผูรองทุกขฯ และสำรวจ

ผาน Google Form ระหวางเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีผูรับบริการ

ใหความสนใจเขามาตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน พบวา เปนเพศชาย 125 คน (คิดเปนรอยละ 

37.87) เพศหญิง 186 คน (คิดเปนรอยละ 56.36) และไมระบุเพศ 19 คน (คิดเปนรอยละ 5.76) และเมื่อไมคิด

ผูตอบแบบสำรวจที ่ไม ระบุเพศ พบว าสัดสวนเพศชายตอเพศหญิงค ือ 40.2: 59.8 เม ื ่อเทียบก ับจำนวน

ประชากรสัดสวนผูรับบริการแยกตามเพศ (สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงคือ 44.4: 55.6) พบวาเพศหญิงให

ความรวมมือในการตอบแบบสำรวจมากกวาเพศชายเล็กนอย ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ ของเพศชาย มีคา 

2.983 คะแนน สวนเพศหญิง มีคา 2.843 คะแนน ทั้งสองกลุมมีระดับความพึงพอใจมากแสดงใหเห็นถึงการ

ใหบริการทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไมจำเพาะเจาะจง (สรุปไวดัง รูปที่ 43) 
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รูปที่ 44 ระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของกลุมตวัอยางแยกตามชวงอาย ุ

กลุมตัวอยางตอมาคือกลุมตัวอยางชวงอายุ จากผูตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 330 คน   

พบ กลุมชวงอายุต่ำกวา 20 ป จำนวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 0.6) กลุมชวงอายุ 21 – 30 ป จำนวน 49 คน 

(คิดเปนรอยละ 14.8) กลุมชวงอายุ 31 – 40 ป จำนวน 105 คน (คิดเปนรอยละ 31.8) กลุมชวงอายุ 41 – 50 ป 

จำนวน 156 คน (คิดเปนรอยละ 48.2) กลุมชวงอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 0 คน และไมระบุชวงอายุ จำนวน คน 

(รอยละ 4.4) และเมื่อไมคิดผูตอบแบบสำรวจที่ไมระบุชวงอายุ พบวาสัดสวนของชวงกลุมอายตุ่ำกวา 20 ปตอ 

21 – 30 ปตอ 31 – 40 ปตอ 41 – 50 ป คือ 0.6: 15.6: 33.3: 50.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

สัดสวนผูรับบริการแยกตามกลุมอายุต่ำกวา 25 ปตอ 26 – 35 ปตอ 36 – 45 ปตอ 46 – 55 ปตอ 56 ปขึ้นไป 

คือ 11.2: 31.9: 27.9: 11.9: 17.1 แสดงใหเห็นถึงการสุมตัวอยางโดยไมสอดคลองถึงสัดสวนขอ งประชาก ร 

ทั้งน้ี ผูวิจัยจะปรับปรุงแบบสำรวจและการสุมตัวอยางเพื่อใหครอบคลุมถึงขอบเขตกลุมตัวอยางใ นอ นาคต  

แตจากการสะทอนแบบสำรวจพบวา กลุมอายุ 41 – 50 ป ใหความสนใจตอบแบบสำรวจมากที่สุด  

ระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ ของแตละชวงอายุพบวา  กลุมชวงอายุต่ำกวา 20 ป มีคา 2.93 คะแนน กลุม

ชวงอายุ 21 – 30 ป มีคา 3.14 คะแนน กลุมชวงอายุ 31 – 40 ป มีคา 3.00 คะแนน กลุมชวงอายุ 41 – 50 ป 

มีคา 3.06 คะแนน กลุมชวงอายุ 51 ปขึ้นไป ไมมีคะแนน และไมระบุกลุมชวงอายุ 3.05 คะแนน ซึ่งระดับ

คะแนนเฉลี่ยมีคาความพึงพอใจมาก ทำใหเห็น สคบ. สามารถใหบริการดานรับคำเร่ืองราวรองทุกขและ ให

คำปรึกษา ดานการแกไขปญหาเร่ืองรองทุกขและดานการดำเนินคดีแทนผูบริโภค ทุกชวงอายุโดยไมจำเพาะ

เจาะจง (สรุปไวดัง รูปที่ 44) 
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รูปที่ 45 ระดับความพึงพอใจรายดานที่ใชในการสำรวจคร้ังน้ี 

รูปที่ 45 แสดงและสรุประดับความพึงพอใจรายดาน ซึ่งการออกแบบสำรวจคร้ังน้ี ประกอบดวยชุด

คำถาม 3 ดาน ประกอบดวย 1.) ดานรับเร่ืองราวรองทุกขและใหคำปรึกษา 2.) ดานการแกไขปญหาเร่ืองรองทกุข 

และ 3.) ดานการดำเนินคดีแทนผูบริโภค โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย x̅ ในแตละประเด็น คือ 3.06, 3.17 และ 

2.99 ตามลำดับ แมวาโดยภาพรวมระดับความพึงพอใจรายดานจะอยูในระดับความพึงพอใจมากทั้งห มด  

แต ถ าต องการปรับปรุงการดำเนินงานใหสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการใหสูงขึ้น สคบ. ต องผลกัดัน 

ปรับปรุง หรือแกไขกระบวนการดำเนินคดีแทนผูบริโภค (คะแนนต่ำสุด)  

เมื่อพิจารณารายละเอียดรายขอพบวาขอที่ไดคะแนนต่ำสุดลำดับแรก ไดแก หัวขอ 3.3 การรายงาน

รายชื่อผูประกอบธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีห รือยุติ ผานเว็บไซต สคบ. www.ocpb.go.th มีระดับคะแนน 2.93 

ดังน้ัน สคบ. ตองผลักดันระบบตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ [3] โดยใหผูรับบริการสามารถคนห าขอมูลผ าน 

เสิรชเอนจิน (Search Engine) ไดงายขึ้นและพบรายงานรายชื่อผูประกอบธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีหรือยุติ หรือ

เข าผ านเว ็บไซต สคบ. www.ocpb.go.th โดยตรง ส วนคะแนนต่ำสุดลำด ับที่  2 ค ือห ัวขอ 3.2 ข ั ้นตอน 

ระยะเวลาในการดำเนินคดีมีความเหมาะสม มีระดับคะแนน 2.94 ดงัน้ัน สคบ. ตองแสดงระยะเวลาเฉลี่ยใน

การดำเนินคด ี โดยเทียบเคียงกับคูเทียบ หรือกำหนดคามาตรฐานเพื่อใหผู รับบริการรูถึงระยะเวล าลวงหนา 

เพื่อลดความคาดหวังและอดทนรอ หรือสรางการติดตามการดำเนินคดผีานระบบแจงเตือนลวงหนา และ

คะแนนต่ำสุดลำดับที่ 3 คือ หัวขอ 1.3 การแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน มีระดับคะแนน 

2.98 ดงัน้ัน สคบ. ตองแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน เพราะวาการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบริการผาน SLA และ SOP [45] ซึ่งแสดงในรูปแบบของเอกสารไฟล PDF คงยังไมเพียงพอ ดัง น้ัน 

ขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการอาจจะถูกแสดงใน Application ของ สคบ. หรือแจงเตือนผาน SMS และ  

e-Mail แกผูรับบริการโดยตรง 
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บทท่ี 4 ความคิดเห็นของผูจัดทำ 
 

ภายใตการนำองคกรสูการบริการที่ตอบสนองตอประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็วสมบูรณ และ

เฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมาย บรรลกุารเปน “ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” การเชื่อมโยงฐานขอมูลและจัดการขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) ดานการคุมครองผูบริโภคถือเปนกาวสำคัญเพื่อใหหนวยงานนำขอ มูลไปวิเ ค ราะห 

คาดการณ ถึงแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหถูกตองและแมนยำ เพื่อสนับสนุนใหห นวยง านหลั กและ

หนวยงานสนับสนุน ก อนการตัดสินใจในการการวางแผน/กำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับ โดยภาพรวม หนวยงานกำลังอยูในชวงพัฒนาอยางกาวกระโดด โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา 

และเพื่อใหสอดคลองกับวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เมื่อโครงการหรือกิจกรรมประสบความสำเร็จแลว 

ควรตรวจสอบและรายงานผลล ัพธเชิงประจักษของโครงการหรือก ิจกรรมดังกลาว จากการว ิเคราะห

สถานการณของกลุมผูรองทุกขฯ ดวยหลักประชากรศาสตร (Demographic Segmentation) รายไดตอเดือน 

ระดับการศึกษา หรือภูมิลำเนาและสถานที่ทำงาน น้ัน สามารถนำมาวิเคราะหสถานการณเชิงลึกเชิง เชิงพื้นที่  

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธกอใหเกิดการบริการที่ตอบสนองตอประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็วสมบูรณ และ

เฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมายดังกลาว  

นอกจากน้ี หนวยงานอาจนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือระบบสมอง
จักรกลอัจฉริยะ) มาชวยผูรองทุกขฯ ในการกรอกขอมูลการรองทุกข เพื่อลดอัตราการกรอกคาวาง “Null” ซึ่ง
หมายถึงคาที่ผูรองทุกขฯ ไมไดกรอกคาหรือคาที่แปรผลไมได และลดระยะเวลาในการกรอกขอมูลและแนบ
เอกสารหลักฐานตางๆ เพราะการกรอกขอมูลการรองทุกขตองใชเอกสารหลักฐานคอนขางมาก (เกี่ยวเน่ืองถึง
การฟองรองต อศาลในอนาคต) ส ุดทายนี ้เพ ื่อนำระบบรองท ุกขผ ูบริโภคออนไลนกาวสูนว ัตกรรมที ่ให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรายบุคคล ระบบอาจเชื่อมโยงฐานขอมูลกับ Application ในการซื้อสินคา
ออนไลน หรือใชฐานขอมูลจากการคนหาขอมูลผาน Google Chrome, Facebook หรือ YouTube (เชนการ
เก ็บขอมูลการเขา Web browser ผ านบ ัญช ีผ ู ใช Account ของ G-mail) เพ ื ่อนำมาการป องก ันเชิงรุก
รายบุคคลจากการซื้อ-ขาย สินคาผานชองทางออนไลน เปนตน 
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ภาคผนวก 
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แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. ซึ่งขอคำถามประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเพื่อสำรวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากการรับบริการ 

 *เฉพาะดานรับคำเร่ืองราวรองทุกขและใหคำปรึกษา ดานการแกไขปญหาเร่ืองรองทุกขและดานการ
ดำเนินคดีแทนผูบริโภค  
 สวนที่ 3 สำรวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับความตองก าร/คว าม
คาดหวัง ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการ สคบ. ในอนาคต 
 

 

รูป ก แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค  
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รูป ก (ตอ) แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
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รูป ก (ตอ) แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
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รูป ก (ตอ) แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
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รูป ก (ตอ) แบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบรองทุกขผูบริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
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ตาราง ก ขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนตางๆ 

 
สมการคำนวณการกำหนดกลุมประชากรตัวอยางของ ทาโร ยามาเน: 

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2 

โดยที่ 
n : คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง หรือ ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง 
N : คือ ขนาดของประชากร 
e : คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (รอยละ หรือ เปอรเซ็นต) 

330 =  
22,023

1 + 22023  𝑒𝑒2 

e     =    0.05463% 
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เอกสารอางอิง 

1. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, เตือนภัยผูบริโภค Thailand Consumer Alert System 
(https://thaicas.ocpb.go.th/) (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

2. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ. รวบรวมขอมูลสถิติดานการคุมครองผูบริโภค และ
วิเคราะหแนวโนมและทิศทางของปญหาการคุมครองผูบริโภคในมิติตาง ๆ  เพื่อกำกับ ติดตามการ
แกไขปญหาดานการคุมครองผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-
B8E617344BAB). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

3. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, บริการตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการ 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ServiceContact?text=&category=). (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

4. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, ระบบรองทุกขผูบริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

5. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, OCPB Mediate : ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน 
(https://ocpbmediate.ocpb.go.th/). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

6. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, ระบบจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

7. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 
2565). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

8. วีโอเอไทย, ปุจฉา: เพศหญิงอายุยืนกวาเพศชายจริงหรือ? (https://www.voathai.com/a/study-
research-longevity-men-women-animal/5346833.html). 27 มีนาคม 2563 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

9. K@POOK MONEY, โพลชี้ รัฐบาลบิ๊กตู คนไทยยังมีเงินเหลือเก็บ เฉลี่ยเดือนละ 5 พันกวาบาท 
(https://money.kapook.com/view146721.html). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

10. สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2561 (wไw.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ดานสังคม/สาขา
รายได/เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน/61/Sum_EcoSocio61.pdf). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

11. กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแหงชาติ, หัวหนาครัวเรือนหญิงและชายกับระดับความเปนอยูของ
ครัวเรือน (http://web.nso.go.th/pop2000/h_leader.htm). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

12. สำนักยุทธศาสตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 

(https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-
Behavior-2019.aspx). ธันวาคม 2562. 

13. K@POOK WOMAN, สมอง คำตอบสุดทายที่ทำใหหญิง-ชาย คิดและทำตางกัน 
(https://women.kapook.com/view56985.html). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและ

https://thaicas.ocpb.go.th/
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-B8E617344BAB
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report/Detail?report_id=1C961F8C-E319-4FD0-83F4-B8E617344BAB
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ServiceContact?text=&category
https://complaint.ocpb.go.th/
https://ocpbmediate.ocpb.go.th/
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/
https://www.voathai.com/a/study-research-longevity-men-women-animal/5346833.html
https://www.voathai.com/a/study-research-longevity-men-women-animal/5346833.html
https://money.kapook.com/view146721.html
http://web.nso.go.th/pop2000/h_leader.htm
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx
https://women.kapook.com/view56985.html
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
(https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9814). สิงหาคม 2562. 

15. Accountclub ความรู บัญชี การบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป, ประเภทของกิจการธุรกิจ 
(https://accountclub.net/ประเภทของกิจการธุรกิจ/). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

16. โชติกา เศรษฐธัญการ, การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาระหวางเพศหญิงกับเพศ
ชายที่สะทอนใหเห็นภาพพจนทางเพศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/article/download/196563/142965/). 
วารสารมังรายสาร ปที่ 7 ฉบับที่ 2, 25 กรกฎาคม 2561. 

17. วีโอเอไทย, นักวิจัยยืนยันทฤษฎีที่วาผูหญิงกับผูชายใชสมองแตกตางกัน 
(https://www.voathai.com/a/science-female-male-brain-tk/1922402.html). 26 
พฤษภาคม  2557. 

18. MARKETING OOPS!, “อี-คอมเมิรซ” ไทยโตพรวด! คาดมูลคาป 61 ทะยาน 3.2 ลานลานบาท 
อานิสงส “อีเพยเมนต – โลจิสติกส” (https://www.marketingoops.com/news/thai-e-
commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/). 4 กุมภาพันธ 
2562 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

19. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักนายกรัฐมนตรี, ขอมูลทั่วไปดานประชากร 
(https://www.boi.go.th/index.php?page=demographic&language=th). (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

20. กันติพิชญ ใจบุญ และ พรเทพ เฮง POST TODAY, อาวุโสเลนโซเชียลฯ ปองกันเสี่ยง เลี่ยงมิจฉาชีพ 
(https://www.posttoday.com/life/healthy/551718). 19 พฤษภาคม 2561 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

21. ถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร., โครงการฝกอบรมหลักสูตร “New 

Toolkit พิชิตองคการสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” ระหวางวันที่ 6-8 กันยายน 2564 สถาบันสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 8 กันยายน 2564. 

22. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ. หารือแนวทางชวยเหลือผูบริโภค กรณีเชาซื้อรถยนต
และรถจักรยานยนตที่ไดรับผลกระทบจากโควิด 19 

(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11886) 22 มกราคม  2564 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

23. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ. เสริมความรูผูประกอบธุรกิจรถยนตใชแลว 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11820). 26 ธันวาคม 2563 (Seaech at 12 
ตุลาคม 2564). 

24. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ. หารือเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการทำ
สัญญาซื้อขายรถยนตใชแลว (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11759).  
18 พฤศจิกายน 2563 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

25. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ.ลงพื้นที่ตรวจคอนโด ยานลาดกระบัง 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9292). 5 ตุลาคม 2561 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 
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26. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, ลงพื้นที่ตรวจสอบคอนโดยานถนนเสรีไทย 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=7689). 30 สิงหาคม 2560 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

27. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสมาคมธุรกิจบานจัดสรร, บันทึกความรวมมือ (MOU) 

แนวทางการชวยเหลือ ผูบริโภค กรณีสถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระคาอสังหาริมทรัพย 
ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กับ สมาคมธุรกิจบานจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 (https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135409.pdf). 2 
ตุลาคม 2563. 

28. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย, บันทึกความรวมมือ 

(MOU) แนวทางการชวยเหลือ ผูบริโภค กรณีสถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระคา
อสังหาริมทรัพย ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กับ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135428.pdf). 30 กันยายน 
2563. 

29. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และบริษัท ลลิล พร็อเพอรตี้ จำกัด (มหาชน), บันทึกความ
รวมมือ (MOU) แนวทางการชวยเหลือ ผูบริโภค กรณีสถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระคา
อสังหาริมทรัพย ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กับ บริษัท ลลิล พร็อเพอรตี้ 
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135554.pdf). 30 กันยายน 
2563. 

30. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, จะทำอยางไร เมื่อคอนโดสรางไมเสร็จ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180109140254.pdf). (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

31. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, คำถามเฉพาะเร่ือง อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย  
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201110155739.docx). (Search at 
12 ตุลาคม 2564). 

32. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER1/DRAWER022/GENERAL/DATA0000/00000975.PDF)
. (Search at 7 เมษายน 2564). 

33. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180223105034.pdf). (Search at 8 
เมษายน 2564). 

34. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ.พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานดานการคุมครอง
ผูบริโภคกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11405). 8 กันยายน 2563 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=7689
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135409.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135428.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135554.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180109140254.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201110155739.docx
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER1/DRAWER022/GENERAL/DATA0000/00000975.PDF
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180223105034.pdf
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11405
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ.ขับเคลื่อนแนวทางการคุมครองผูบริโภคในระดับ
ทองถิ่น (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12063). 4 มีนาคม 2564 (Search at 
12 ตุลาคม 2564). 

36. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ.จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คุมครองผูบริโภคระดับทองถิ่น (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12125). 30 
มีนาคม 2564 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

37. คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด, ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100507.pdf). 26 กุมภาพันธ 

2561 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 
38. คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด, คำสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ 19/2562

เร่ือง มอบหมายใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100705.pdf). 31 มกราคม 

2563 (Search at 12 9ตุลาคม 2564). 
39. คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด, คำสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ 17/2553 

เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคประจำอำเภอ 

(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100627.pdf). 29 ธันวาคม 
2553 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

40. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ. ใหความรูดานกฎหมายคุมครองผูบริโภคดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9047). 19 กรกำาคม 2561 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

41. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, สคบ.จัดกิจกรรมผูประกอบการไทยใสใจสังคมเพื่อการ
บริโภคอยางยั่งยืน  เมื่อการคาเขาสูยุค e-Commerce 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9967). 19 มิถุนายน 2562 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

42. นางสาวชุติการญจน นุชนารถ กองเผยแพรและประชาสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, ควรระวัง! กอนตัดสินใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินผานตัวแทนจำหนาย 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210507153632.pdf). (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

43. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, มาตรการการคุมครองผูบริโภคกับการใชบริการสายการ
บิน (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10442). 11 ธันวาคม 2562 (Search at 
12 ตุลาคม 2564). 

44. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, การปรับเปลี่ยนกระบวนงานสูระบบดิจิทัล สำหรับระบบ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน : OCPB Mediate และ ระบบจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง : OCPB Direct 

https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12063
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12125
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100507.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100705.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210309100627.pdf
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9047
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9967
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210507153632.pdf
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10442
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(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210928085505.jpg). 28 กันยายน 
2564 (Search at 12 ตุลาคม 2564). 

45. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, กระบวนการหลัก สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 2560 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00
000378.PDF). (Search at 12 ตุลาคม 2564). 
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ทีมงานจัดทำ 
รายงานการวิเคราะหพฤติกรรมผู รองทุกขฯ เช ิงสถิติจากระบบรองทกุข
ผูบริโภค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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