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ค ำน ำ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ด าเนินการ “กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น”  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

และ ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 มีอ านาจและหน้าที่

ให้ สคบ. ถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่น ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data 

Analytics) ที่ได้รับจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค “รายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศ” ผ่าน Dashboard 

แบบ Real-time บนหน้าเว็ปไซต์ของ สคบ. (www.ocpb.go.th) หรือหน้าจอมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น OCPB 

Connect (IOS และ Androis) และ “ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในปัจจุบัน” ผ่านการ

ส ารวจเชิงพื้นที่จากภายใต้การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนและตัดสินใจการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ 

(Data-Driven Decision)  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารยินดีอย่างยิ่งที่ได้ด าเนินการร่วมกับส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน  

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน กพร. (ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 

1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในการสนับสนุนข้อมูลสถิตผู้ร้องทุกข์เชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลระบบร้อง

ทุกข์ผู้บริโภคและการส ารวจความคิดเห็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยฯ หวังว่าได้รับความ

ร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ในทุกโอกาสต่อ ๆ ไป 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ด าเนินการ “กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น”  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
พ.ศ. 2552 และ ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 มีอ านาจ
และหน้าที่ให้ สคบ. ถ่ายโอนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีขอบเขตให้ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ า
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ มีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดย สคบ. ต้องก าหนดแนวทาง 
มาตรฐาน การก ากับดูแลและการเตรียมความพร้อม ได้แก่ แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ จัดท าคู่มือ รวมถึงจัดฝึกอบรมให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที ่
 ดังนั้น การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Analytics) ที่ได้รับจากระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค “รายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศ” ผ่าน Dashboard แบบ Real-time บนหน้าเว็ปไซต์ของ 
สคบ. (www.ocpb.go.th) หรือหน้าจอมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น OCPB Connect (IOS และ Androis) และ 
“ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในปัจจุบัน” ผ่านการส ารวจเชิงพื้นที่จากภายใต้การจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ บริโภค ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผน
และตัดสินใจในภารกิจการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ  (Data-Driven 
Decision) รวมถึงการเตรียมความพร้อมในต่อการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้  ผู้วิจัยขอขอบคุณส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน (ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า)  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน กพร. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการ) เพื่อวิเคราะห์
การแก้ปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ในอนาคต ผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการน าไป
พัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อองค์กรและประชาชน 
ได้อย่างสูงสุด 
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1.1 วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 1. เพื่อส ารวจความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที่  น าไปสู่การท างาน 
ตามพระราชบัญญัติกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน หรือการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงพื้นที่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. เพื่อเชื่อมโยงและคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต น าไปสู่การวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเชิงพื้นที ่
 

1.2 ระเบียบวธิีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล และกำรออกแบบสอบถำม 

การค้นคว้าหาข้อมูลทางสถิติในส่วนแรก เป็นข้อมูลสถิตทั่วไปเชิงพื้นที่  โดยผู้วิจัยได้สืบค้นจาก

แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ดังแสดงตามตารางที่ 1 [1-6] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565) ส่วนที่สองข้อมูล

สถิตผู้ร้องทุกข์เชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ซึ่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมดที่ร้องทุกข์กับ 

สคบ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565) [7] และในส่วนสุดท้าย ข้อมูลสถิต 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน เชิงพื้นที่ ได้รับจากการส ารวจ

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ด้วยการคัดเลือกพื้นที่จังหวัดในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด  โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีจ านวน

ประชากรมากที่สุด และมากระดับปานกลางของภูมิภาคนั้น จ านวนทั้งสิ้น 715 ตัวอย่าง (จะกล่าวรายละเอียด

ในหัวข้อ 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที)่  

 

1.3 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรวิจยั 

1. สามารถทราบถึงต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่ พร้อมสร้างแนวทางหรือ

แนวปฏิบัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  

 2. สามารถปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน หรือการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงพื้นที่  

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. สามารถเชื่อมโยงและคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ น าไปสู่การวางแผน ก าหนด

นโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเชิงพื้นทีใ่นอนาคต 

 

 



ตำรำงที่ 1 แหล่งข้อมูลสถิตทั่วไปเชิงพ้ืนที่จากการสืบค้น 

ชุดข้อมูล ข้อมูลตัวอย่าง ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง แหล่งข้อมูล อ้างอิง 
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร ปี พ.ศ. 2563  ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) [1] 

- จ านวนประชากรของประเทศไทย 
- ช่วงอายุของประชากรของประเทศไทย 

 
 

   

แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองของประเทศไทย 
 

ประชากร 
 

ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวของปี 
พ.ศ. 2561 เป็นปีฐาน 

ส านักงบประมาณของรัฐสภา [2] 

สถิติผลิตภัณฑ ์(GDP) รายภาคและจังหวัด ประชากร ปี พ.ศ. 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

[5] 

สัดส่วนคนจนของประเทศไทย ประชากร ปี พ.ศ. 2559 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตวัช้ีวัด
ภาวะสังคม  

[3] 

จังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวน 12,429 ตัวอยา่ง 
วันที่ 1–19 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

[4] 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย (กลุม่ประชากร 15 ปีขึ้นไป) ของ
ประเทศไทย 

ประชากร ปี พ.ศ. 2563 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(สกศ.) 

[6] 

* ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูล ณ วันที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2564



1.4 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในงำนวิจัย 

“ประชากร” หมายถึง กลุ่มที่มีลักษณะที่เราสนใจ หรือกลุ่มที่เราต้องการจะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เปรียบเหมือนเอกภพสัมพัทธ์ในเรื่องเซต ในรายงานนี้ใช้ค าว่าประชากรในความหมายเชิงสถิติเท่านั้น 

“กลุ่มตัวอย่าง” หมายถึง ส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากร (ตามความหมายข้างต้น) ที่เราสนใจ ในกรณีที่
กลุ่มประชากรที่จะศึกษานั้นเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เกินความสามารถหรือความจ าเป็นที่ต้องการ หรือเพื่อ
ประหยัดในด้านงบประมาณและเวลา สามารถศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนของกลุ่มประชากรได ้

“ประชาชน” หรือ “คนไทย” หมายถึง บุคคลคนไทยทุกคน ที่มีสัญชาติไทย มีสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ภายใต้กฎหมายไทย  

“ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
โดนชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“ผู้ร้องทุกข์” หมายถึง ผู้บริโภคจากความหมายข้างต้น ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคที่เข้ามาร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ผ่าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” หมายถึง ระบบรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Call-center 1166, Website ระบบร้องทุกข์ (ออนไลน์ ) 
Application OCPB connect เป็นต้น) หรือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กสทช. ศูนย์ด ารงธรรม สปน. เป็นต้น) 

“ปี” หมายถึง หรือปีตามปฏิทิน เป็นรอบระยะเวลาที่ใช้ส าหรับ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 

“ปีงบประมาณ” หมายถึง กรอบระยะเวลาที่ใช้ส าหรับจัดท างบประมาณ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของไทยนั้น ปีงบประมาณหมายความว่า “ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป 

“ประเภทของเรื่องร้องทุกข์” หมายถึง ในที่นี้เรื่องร้องทุกข์จะถูกแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้า 
บริการ และอสังหาริมทรัพย์  

“ชนิดของเรื่องร้องทุกข์” หมายถึง ในที่นี้เรื่องร้องทุกข์จะถูกแยกออกเป็นชนิดย่อย ๆ ซึ่งเป็นหน่วยย่อย
ภายใต้ประเภทของเรื่องร้องทุกข์ 
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บทที่ 2 สรุปผลวิเครำะห์ที่ส ำคัญ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่ จากการแบ่งจังหวัดออกเป็น 6 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  

ตามการแบ่งภูมิภาคอย่างเป็นทางการ ผ่านการน าข้อมูลทั่วไป ได้แก่ จ านวนประชากรไทย สัดส่วนเพศและ
ช่วงอายุ การท่องเที่ยว รายได้ GPD (Gross Domestic Product) สัดส่วนคนจน ดัชนีความสุข และระดับ
การศึกษา มาวิเคาระห์เชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนภาระกิจการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า ความหนาแน่นของประชากรสูง 
การเป็นเมืองหลักด้านท่องเที่ยว และการกระจายรายได้ GPD สูง ล้วนส่งผลให้จ านวนเรื่องร้องทุกข์สูงขึ้น  
สัดส่วนคนจนรายภาคและการกระจายระดับการศึกษา (กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) ของประเทศไทย 
แสดงยังพบความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย
ด้วย ดังนั้น สคบ. จ าเป็นต้องปรับบทบาทและภารกิจขององค์กรโดยน าข้อมูลเชิงสถิติระดับประเทศมาช่วยใน
การด าเนินการและคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเชิงพื้นที่ จากการเชื่อมโยงการกระจายเรื่องร้องทุกข์
รายจังหวัดและรายภาคของประเทศไทย พบว่า จ านวนเรื่องร้องทุกข์รายจังหวัดสอดคล้องกับจ านวนประชากร
รายจังหวัด แต่จ านวนเรื่องร้องทุกข์รายภาคไม่สอดคล้องกับจ านวนประชากรรายภาค แสดงถึงความเหลื่อมล้ า
ด้านมิติการคุ้มครองผู้บริโภครายภาค ดังนั้น สคบ. ต้องเร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชนเชิงพื้นที่  เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้  ส่วนข้อมูลจาก 
การกระจายการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
ออนไลน์ ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม และข้อมูลการกระจายประเภทและชนิด 
เรื่องร้องทุกข์เชิงพื้นที่ สามารถน าไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรที่จ าเป็นต้องลงพื้นที่ปฎิบัติงานตาม
ภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสทธิภาพสงูขึ้น 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสินค้ำและบริกำรเชิงพื้นที่   
จากชุดค าถามทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ (1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (2) การโฆษณาสินค้า
หรือบริการ (3) การบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่ได้มาตรฐาน   
(4) การเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัย (5) การท าธุรกรรมทางการเงิน/ สินเชื่อ/ เช่าซื้อ (6) สภาพปัญหา 
ที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล (7) สภาพปัญหาการบริโภคที่เกิดกับกลุ่มเปราะบาง เช่น  
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนพิการ เป็นต้น และ (8) สภาพปัญหาอื่น ๆ พบว่าความต้องการ
แก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที่เร่งด่วนคือ การบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่ได้มาตรฐาน (C 3.3) คลอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาค
กลางและภาคตะวันออก ดังนั้น สคบ. ต้องบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้น าไปสู่การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
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 แนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนสินค้ำและบริกำรเชิงพื้นที่ในอนำคต  จากข้อมูลจ านวนประชากร 

เชิงพื้นที่ ในส่วนแรก ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภค สอดคล้องกับภารกิจการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ และการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการ (Model I) ส่วนที่สอง ผู้วิจัย ได้น าเสนอแนวทาง

การกระจายอ านาจจากข้อมูลจ านวนเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่

เป็นผู้ร้องทุกข์ ภายใต้ภารกิจแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค (Model II) ผู้วิจัย ได้น าเสนอการแบ่ง

อัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนต่อประชากรรายจังหวัด รายภูมิภาค และรายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ส านักนายกรัฐมนตรี (9 กลุ่มเขต) เพื่อตอบสนองการด าเนินการการะจายอ านาจในอนาคต และในส่วนสุดท้าย 

จากการส ารวจความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ (จาก 8 ข้อค าถาม) ผู้วิจัย ได้น าเสนอ

แนวทางการกระจายอ านาจผ่านการก าหนดนโยบายและร่างแผนกระจายอ านาจ ที่ต้องค านึงถึงความต้องการ

แก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพ้ืนที่ให้สอดรับกบัแผนพัฒนาบุคคลและการปรับโครงสร้างองค์กร 
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บทที่ 3 ผลกำรส ำรวจ 
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่ 
 3.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนประชำกรของประเทศไทย  

 ประเทศไทยแบ่งเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น “จังหวัด” ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครไม่จัดเป็น
จังหวัดแต่เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย รูปที่ 1 ภำพซ้ำย แสดงจ านวนประชากรรายจังหวัดของ
ประเทศไทย มีค่าอยู่ในช่วง 190 ,000 – 5,600,000 คน โดยอันดับจังหวัดที่มีจ านวนประชากรสูงสุด 3  
อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1) นครราชสีมา (อันดับ 2) และ อุบลราชธานี (อันดับ 3) ในส่วน
ของการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นภาคหรือเขตต่าง ๆ มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การแบ่งอย่างเป็น
ทางการ (6 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ) การแบ่ งตามบริบทในการบริหาร สถิติและกลุ่ มวัฒนธรรม (4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) และแบ่งตามกลุ่มเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (9 กลุ่มเขต) เป็นต้น  

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 6 ภูมิภาค (รูปที่ 1 ภำพขวำ) ตามการแบ่งเป็น
ทางการเพื่อใช้อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยจ านวนประชากรสูงสุดรายภาค 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 1) ภาคกลาง (อันดับ 2) และภาคใต้ (อันดับ 3) ดังนั้น การจัดการ
อัตราก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัดและประหยัดงบประมาณในการเดินทาง เพื่อตอบสนองต่อภารกิจการก ากับดูแล
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ควรค านึงถึงความแตกต่างของจ านวนประชากรและลักษณะทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็
ตามจ านวนประชากรรายจังหวัดหรือรายภาคไม่ใช้ปัจจัยเดียวในการจัดอัตราก าลังในอนาคต สคบ.  
ต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบ 
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รูปที่ 1 จ านวนประชากรรายจังหวัด (ภาพซ้าย) และรายภาค (ภาพขวา) ของประเทศไทย 

 3.1.2 ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นสัดส่วนเพศและกำรกระจำยอำยุและช่วงอำยุรำยภำคของประเทศไทย 

 จากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าสัดส่วนจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ของเพศหญิง (ร้อยละ 58.4) มากกว่าเพศชาย 

(ร้อยละ 41.6) เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง [8] ดังนั้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสัดส่วนเพศหญิงต่อเพศชายสูงสุด (1:1.128) 

จะน าไปสู่เรื่องร้องทุกข์สูงกว่าภูมิภาคอื่น (รูปที่ 2) นอกจากนี้ สัดส่วนจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ของเพศหญิงที่สูง  

สคบ. จะต้องรับมือกับเรื่องร้องทุกข์ชนิด เสื้อผ้า คลินิกเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งพบได้สูงกว่า

เมื่อเปรียบกับในเรื่องร้องทุกข์จากเพศชาย-หญิง  

 การกระจายอายุรายภาคของประเทศไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคเหนือ (อันดับ 1)

กรุงเทพมหานคร (อันดับ 2) และภาคกลาง (อันดับ 3) ซึ่งไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนโรงพยาบาลต่อ

จ านวนประชากรเชิงพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร จ านวน 105 แห่ง, ภาคกลาง 116 แห่ง และภาคเหนือ 52 แห่ง) [9] 

แต่อาจสืบเนื่องมาจาก สภาพความเป็นอยู่ ลักษณะสังคม และการด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละภาค  

ซึ่งกลุ่มสูงวัยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและเปราะบางในการโดนหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการสั่งสินค้าทางออนไลน์ [8] 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งสัดส่วนของกลุ่มช่วงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้อยกว่า 30 ปี กลุ่มอายุ

ระหว่าง 30–60 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบว่าสัดส่วนของกลุ่มช่วงอายุดังกล่าว เป็น 1 : 1 : 1  เท่ากัน

ทุกพื้นที่ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่ได้จากกลุ่มช่วงอายุของผู้ร้องทุกข์ผู้บริโภค และกลุ่มผู้ตอบ 

แบบสอบถามความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที ่ 

 

 
รูปที่ 2 สัดส่วนเพศและการกระจายช่วงอายุ รายภาคของประเทศไทย
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 3.1.3 ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นกำรกระจำยเมืองหลักและเมืองรองด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 หลักเกณฑ์ในการจ าแนกเมืองหลักคือจังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 4 ล้านคน (ดังรูปที่ 3) 

โดยส่วนจังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าน้อยกว่า 4 ล้านคน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบี่ พังงา และ สงขลา 

นอกจากนั้น จังหวัดที่เหลืออีก 55 จังหวัดจะถูกจ าแนกเป็นเมืองรอง อ้างอิงจ านวนนักท่องเที่ยวของปี พ.ศ. 2561 

เป็นปีฐาน [2] จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าจ านวนการร้องทุกข์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีจ านวนสูงขึ้น ได้แก่ การจองห้องพัก รีสอร์ท โรงแรม เป็นต้น เนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [8] และจากสถิตินักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1) ชลบุรี (อันดับ 2) และภูเก็ต (อันดับ 3) [10] ดังนั้น เมื่อการ

ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลงในอนาคต สคบ. ต้องเตรียมแผนการจัดการด้านการกระจายอ านาจเพื่อรองรับ

การท างานกับกลุ่มจังหวดัที่เป็นเมืองหลัก และจังหวัดทีต่้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ  

 

รูปที่ 3 การกระจายเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว และตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
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 3.1.4 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรกระจำยรำยได้ GPD (Gross Domestic Product) รำยภำคของประเทศไทย 

 เนื่องจาก GDP มีผลมาจากผู้บริโภคมีอ านาจซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เป็นเหตุของส่งผลให้จ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกร้องฯ มายัง สคบ. (แบ่งประเภทเป็นสินค้า บริการ และ

อสังหาริมทรัพย์) แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: 

GDP) [11] ดังนั้น ดัชนี GDP รายจังหวัดหรือรายภาค ภายใต้การเก็บข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) [5] จึงสามารถน ามาใช้คาดการณ์ถึงจ านวนเรื่องร้องทุกข์และข้อพิพาทด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภครายจังหวัดและราคภาคได้ จากการแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 6 ภูมิภาค (รูปที่ 4) พบว่า GDP 

รายภูมิภาคถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคที่มี GDP สูง (กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก) และ

กลุ่มภาคที่มี GDP ต่ า (ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดังนั้น สคบ. 

ต้องแบ่งอัตราก าลัง และการลงพื้นที่เพื่อควบคุม ก ากับดูแล รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ

สัดส่วนดังกล่าว 

 

 

รูปที่ 4 การกระจายรายได้ GPD (Gross Domestic Product) รายภาคของประเทศไทย
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 3.1.5 ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นกำรกระจำยสัดส่วนคนจนรำยภำคของประเทศไทย 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) ลดความเหลื่อมล้ ามิติด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค [12] การบูรณาการแก้ปัญหามิตดิ้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ

เชิงพื้นที่ จากการแบ่งสัดส่วนคนจนรายภาคของประเทศไทย (รูปที่ 5) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มภาคที่มีสัดส่วนคนจนสูง (ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกลุ่มภาค 

ที่มีสัดส่วนคนจนต่ า (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนการกระจาย

อ านาจให้น าไปสู่การป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ตรวจสอบ 

ผู้ประกอบธุรกิจ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและยุติธรรม เนื่องจากกลุ่มคนจน 

ยังไม่ได้รับสิทธิ โอกาส และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม โดยเฉพาะยังไม่ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพ

ตามสิทธิที่พึงมีจากภาครัฐและสังคม ซึ่งส่งผลต่อความยากจนทางรายได้และด้านสวัสดิการ โดยก าหนดพื้นที่

ล าดับความส าคัญให้แก่พื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนสูงกว่า 

 

 

รูปที่ 5 การกระจายร้อยละสัดส่วนคนจนรายภาคของประเทศไทย
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 3.1.6 ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นกำรกระจำยระดับกำรศึกษำ (กลุ่มประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป) รำยภำค

ของประเทศไทย 

 รูปที่ 6 แสดงข้อมูลพื้นฐานด้านการกระจายระดับการศึกษา (กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)  

รายภาคของประเทศไทย [6] ซึ่งเป็นการแสดงความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเชิงพื้นที่ ดังนั้น สคบ. ต้องวาง

แผนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นภายใต้ภารกิจการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ 

และมีการบริโภคที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4) และการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย (ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5) [13] ให้เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาเชิงพื้นที่ อาศัยรูปแบบการน าเสนอและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการ

ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตน น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าระดับการศึกษาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสูงหรือต่ าจะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ต่อ

จ านวนเรื่องร้องทุกข์ ช่องทางการร้องทุกข์ รวมไปถึงชนิดหรือประเภทของเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ.  

 

 

 

รูปที่ 6 การกระจายระดับการศึกษา (กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) รายภาคของประเทศไทย



 
23 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 3.1.7 ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นกำรกระจำยดัชนีควำมสุขรำยภำคของประเทศไทย 

 จากแบบสอบถามผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย : กรณีศึกษาตัวอย่าง

ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2556 น ามาซึ่งการค านวณร้อยละการ

กระจายดัชนีความสุขรายภาคของประเทศไทย (คิดแบบถ่วงน้ าหนักประชากร) ดังแสดงในรูปที่ 7 ล าดับดัชนี

ความสุขรายภาคของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคที่มีดัชนีความสุขสูง (ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) และกลุ่มภาคที่มีดัชนีความสุขต่ า 

(ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) ในกรณีกรุงเทพมหานครมีดัชนีความสุขต่ าที่สุด อาจเนื่องมาจากความหนาแน่น 

ของประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม และจ านวนปีในการศึกษาสูงที่สุด ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนภารกิจ 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เตรียมตัวลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องทุกข์ หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ผ่านการใช้หลักจิตวิทยาภายใต้ความเครียดและความกดดันของแต่พื้นที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ 

ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าทัศนคติเชิงความคิด (Mindset) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีดัชนีความสุขสูงหรือต่ า 

จะส่งผลอย่างมีนยัส าคัญหรือไมต่่อจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ.  

 

 
รูปที่ 7 การกระจายร้อยละดัชนีความสุขรายภาคของประเทศไทย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเชิงพื้นที่ 
 3.2.1 ข้อมูลกำรกระจำยเรื่องร้องทุกข์รำยจังหวัดและรำยภำคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564) 

 รูปที่ 8 ภำพซ้ำย แสดงข้อมูลการกระจายเรื่องร้องทุกข์รายจังหวัดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 

จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค บนหน้าเว็ปไซต์ของ สคบ. (www.ocpb.go.th) จากข้อมูลแสดงถึงจังหวัด  

3 อันดับแรกที่มีจ านวนเรื่องร้องทุกข์สูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1) นนทบุรี (อันดับ 2) และ

สมุทรปราการ (อันดับ 3) ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งสิ้น เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของจ านวนเรื่องร้องทุกข์กับจ านวนประชากรรายจังหวัด (รูปที่ 1 ภำพซ้ำย) 

พบว่าจ านวนเรื่องร้องทุกข์กับจ านวนประชากรรายจังหวัดแปรผลตามกัน สรุปได้ว่าจ านวนเรื่องร้องทุกข์เป็น

ผลเชิงจ านวนเท่านั้น  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งข้อมูลการกระจายเรื่องร้องทุกข์ออกเป็นรายภาค (รูปที่ 8 ภำพขวำ) พบว่า

ภาคที่มีจ านวนเรื่องร้องทุกข์สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1) ภาคกลาง (อันดับ 2) และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 3) เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรรายภาคของประเทศไทย 

(รูปที่ 1 ภำพขวำ) พบว่าจ านวนเรื่องร้องทุกข์กับจ านวนประชากรรายภาคไม่แปรผลตามกัน แสดงถึงความ

เหลื่อมล้ าด้านมิติการคุ้มครองผู้บริโภครายภาค ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกลไก มาตรการ หรือแนวทาง 

การคุ้มครองผู้บริโภค ยังไปไม่ถึงพื้นที่ชายขอบ ดังนั้น ภายใต้แผนกระจายอ านาจของ สคบ. น าไปสู่ 

ความมุ่งหวังในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคเชิงพื้นที่ ให้น าไปสู่จ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ

จ านวนประชากรเชิงพ้ืนที่ 

 

 

รูปที่ 8 การกระจายเรื่องร้องทุกข์รายภาคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 3.2.2 ข้อมูลกำรกระจำยกำรร้องทุกขผ์่ำนระบบออนไลน์รำยภำคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564) 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรม น ามาสู่การยกระดับการให้บริการ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” จากรูปที่ 9 แสดงถึงภาค 3 อันดับแรกที่มีร้อยละการร้องทุกข์

ผ่านระบบออนไลนส์ูงสุด คือ ภาคตะวันออก (อันดับ 1) ภาคเหนือ (อันดับ 2) และภาคใต ้(อันดับ 3) แสดงให้เห็น

ถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์จากพื้นที่ชายขอบหรือพื้นที่ห่างไกลให้สามารถร้องทุกข์ผู้บริโภค  

โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังอาคารรัฐประศาสนภักดี 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

กรุงเทพฯ (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์) และสอดคล้องกับกรุงเทพมหานครซึ่งมีร้อยละการร้องทุกข์ผ่านระบบ

ออนไลน์ต่ าสุด เนื่องจากผู้ร้องทุกข์สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังตอบสนองต่อสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 และผลักดันการใช้ระบบร้องทุกข์ผ่านออนไลน์สูงขึ้น [11] ดังนั้น การเปลี่ยนจากระบบ

คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นระบบเดิมในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สู่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ผ่านออนไลน์ น าไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ สคบ. ยังมีนโยบายส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  เพื่อมุ่งสู่การลด 

ความเหลื่อมล้ าด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 

 

 

รูปที ่9 การกระจายร้อยละการร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์รายภาคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564)
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 3.2.3 ข้อมูลกำรกระจำยประเภทเรื่องร้องทุกข์รำยภำคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564) 

 จากการแยกประเภทเรื่องร้องทุกข์  (Demographic Segmentation) เป็น สินค้า บริการ และ

อสังหาริมทรัพย์ จากกลุ่มจังหวัดทั้ง 6 ภูมิภาค (รูปที่ 10) พบว่าสัดส่วนประเภทเรื่องร้องทุกข์สามารถ 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มประเภทเรื่องร้องทุกข์ด้านสินค้าสูง (สินค้า > บริการ+อสังหาริมทรัพย์) 

ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนกลุ่มประเภทเรื่องร้องทุกข์สินค้าต่ า 

(สินค้า ≤ บริการ+อสังหาริมทรัพย์) โดยกลุ่มประเภทเรื่องร้องทุกข์ด้านสินค้าต่ า ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากความแตกต่างของชนิดอสังหาริมทรัพย์ด้านบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปริมาณความหนาแน่นของประชากรสูง ส่งผลให้มีปริมาณห้องชุดหรือ

คอนโดมิเนียมสูงกว่าส่วนภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องร้องทุกข์ชนิดที่ดินหรือบ้านจัดสรร เป็นส่วนใหญ่ 

ดังนั้น สคบ. จึงต้องวางแผนการกระจายอ านาจเพื่อปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหา การลงพื้นที่ตรวจสอบ 

รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของสินค้า บริการ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความ

แตกต่างเชิงพ้ืนที่ 

 

 

รูปที่ 10 การกระจายสัดส่วนประเภทเรื่องร้องทุกข์รายภาคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 3.2.4 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละเรื่องร้องทุกข์ 5 อันดับแรก รำยภำคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564)  

 จากการวิเคราะห์การกระจายร้อยละเรื่องร้องทุกข์ 5 อันดับแรก เชิงพื้นที่ของประเทศไทย (รูปที่ 11) 

ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า โดยภาพรวมชนิดของเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มจังหวัดทั้ง 6 ภูมิภาค 3 อันดับแรก คือ 

เรื่องร้องทุกข์ด้านการบริการจองตั๋วเครื่องบิน (อันดับ 1) ด้านอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (อันดับ 2) และ

ด้านสินค้าบริโภค (อันดับ 3) โดยสาเหตุที่ท าให้จ านวนเรื่องร้องทุกข์ด้านการบริการจองตั๋วเครื่องบินสูงที่สุด 

เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้สายการบินต้องปิดท าการตามมาตรการของรัฐ 

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ [8] แต่เป็นที่น่าสนใจว่าภาคตะวันตกจึงไม่มีเรื่องร้องทุกข์ด้านการบริการจองตั๋ว

เครื่องบินเลย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภูมิภาคดังกล่าวไม่มีสนามบิน ณ ภูมิภาคแห่งนั้น ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าการ

ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคด้านการบริการจองต๋ัวเครื่องบินจะเป็นไปในทิศทางใด 

 จ านวนเรื่องร้องทุกข์ด้านอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (อันดับ 2) มักสอดคล้องกับพื้นที่หรือภูมิภาค 

ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งกรุงเทพมหานครแสดงเรื่องร้องทุกข์ด้านอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเป็นอันดับที่ 1 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องมี 

ที่พักอาศัยแบบอาคารชุดจึงก่อให้เกิดเรื่องร้องทุกข์ด้านนี้สูงที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าแนวโน้มการสร้างหรือ 

จดทะเบียนอาคารชุดของจังหวัดหรือภูมิภาคใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จากฐานข้อมูลทะเบียนอาคารชุด  

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (กรมที่ดิน) อาจเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อน ามาคาดการณ์ ลงพื้นที่

ตรวจสอบถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นมาตราการณ์เชิงรุกและเชิงป้องกันเชิงพื้นที่ 

 จ านวนเรื่องร้องทุกข์ด้านสินค้าบริโภค (อันดับ 3) เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่กระจายทั่ วประเทศ  

ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ เป็นการร้องทุกข์ทั่วไป ดังนั้น มาตรการหรือ

แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับเรื่องร้องทุกข์ด้านสินค้าบริโภคอาจไม่เฉพาะเจาะจงเชิงพื้นที่  สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย 

มีข้อคิดเห็นว่าข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จะระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจน าไปสู่การ

ป้องกันและการออกแบบการจัดการปัญหาที่พบเชิงพื้นอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
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รูปที่ 11 การกระจายร้อยละเรื่องร้องทุกข์ 5 อันดับแรก รายภาคของประเทศไทย (ป ีพ.ศ. 2564) 
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 3.2.5 ข้อมูลกำรกระจำยสัดส่วนเพศและสัดส่วนช่วงอำยุของผู้ร้องทุกข์ รำยภำคของประเทศไทย 

(ปี พ.ศ. 2564) 

 นอกเหนือจากสัดส่วนจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ของเพศหญิง (ร้อยละ 58.4) จะมากกว่าเพศชายแล้ว  

(ร้อยละ 41.6) อัตราความส าเร็จในการยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคของเพศหญิงยังมีค่าน้อยกว่าเพศชายในทุกๆ 

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ (สินค้า บริการและอสังหาริมทรัพย์) [8] ดังนั้น ความแตกต่างของสัดส่วนเพศของผู้ร้องทุกข์

รายภาคของประเทศไทยสามารภน ามาใช้คาดการณ์ถึงจ านวนและอัตราความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 

(รูปที่ 12) โดยภูมิภาคที่มีการกระจายสัดส่วนเพศของผู้ร้องทุกข์สูง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 1) 

ภาคตะวันออก (อันดับ 2) และ กรุงเทพมหานคร (อันดับ 3) ส่งผลให้ สคบ. ต้องค านึงถึงการกระจายสัดส่วน

เพศของผูร้้องทุกข์ดังกล่าว 

 จากงานวิจัยก่อนหน้าผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและเปราะบางในการโดนหลอกลวงจาก

มิจฉาชีพด้านสินค้าและบริการออนไลน์ เนื่องจากผู้สูงอายุคิดแบบตรงไปตรงมา เชื่อเพราะคิดว่าไม่มีใครมา

หลอกลวง ไม่ได้อ่านรายละเอียด หรืออ่านไม่เข้าใจ จากปัญหาสุขภาพดวงตา [8, 14] ดังนั้น ภายใต้แผนกระจาย

อ านาจของ สคบ. น าไปสู่ความมุ่งหวังในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคเชิงสังคม ต้องค านึงถึงจ านวน

และสัดส่วนกลุ่มผู้สูงอายุสูงเชิงพื้นที ่

 

รูปที่ 12 การกระจายสัดส่วนเพศและสัดส่วนช่วงอายุของผู้ร้องทุกข์ รายภาคของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2564)
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3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ

ด้ำนสินค้ำและบริกำรเชิงพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการส ารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 

การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคบ. และสถาบันส่งเสริม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามส่วนข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย (1) เพศ 

(2) ช่วงอายุ (3) ระดับการศึกษาสูงสุด (4) อาชีพหลัก และ (5) รายได้รวมต่อเดือน และส่วนความต้องการ 

ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชุดค าถาม 8 ข้อ ได้แก่ (1) การซื้อขาย

สินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (2) การโฆษณาสินค้าหรือบริการ (3) การบริหารจัดการสินค้าหรือ

บริการที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่ได้มาตรฐาน (4) การเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัย  

(5) การท าธุรกรรมทางการเงิน/ สินเชื่อ/ เช่าซื้อ (6) สภาพปัญหาที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล 

(7) สภาพปัญหาการบริโภคที่เกิดกับกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนพิการ เป็นต้น 

และ (8) สภาพปัญหาอื่น ๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความต้องการในการแก้ไขปัญหามากที่สุด 3 ตัวเลือก 

ดังแสดงไว้ยัง ภำคผนวก ก จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของการส ารวจในแต่ละภูมิภาค 

เพื่อส ารวจความคิดเห็นเชิงพื้นที่ (รูปที่ 13 ภำพซ้ำย) และการแบ่งภูมภิาคจากการส ารวจ (รูปที่ 13 ภำพขวำ) 

 

 
รูปที่ 13 จังหวัดที่ส ารวจการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (ภาพซ้าย) และการแบ่งภูมิภาคจากการส ารวจ 

(ภาพขวา) 
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลการสุ่มตัวอย่างเพื่อส ารวจความคิดเห็นเชิงพื้นที่ 
ภูมิภาค จังหวัด จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง รวม 
กรุงเทพมหานคร  100 100 
ภาคกลางและตะวันตก สมุทรปราการ  65 130 
 ลพบุร ี  35  
 สุโขทัย  30  
ภาคตะวันออก ชลบุร ี  75 105 
 จันทบุร ี  30  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  70 100 
 ชัยภูมิ  30  
ภาคเหนือ เชียงใหม่  75 75 
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช  75 200 
 ชุมพร  30  
 นราธิวาส  53  
 ปัตตานี  47  
   รวม 715 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างเพื่อส ารวจความคิดเห็นเชิงพื้นที่เรื่อง “ความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน” การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจะด าเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ 

จ านวน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครโดยท าการส ารวจรวมทั้งสิ้น 715 ชุด ก าหนดเกณฑ์ 

ในการเก็บตัวอย่างตัวอย่างม ีดังน้ี (1) จ านวนประชากรในแต่ละจังหวัดอ้างอิงจากประกาศส านักทะเบียนกลาง 

กรมการปกครอง พ.ศ. 2563 (2) การแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ยึดตามการแบ่งอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ ภาคกลาง

และภาคตะวันออกจะรวมกันเป็น 1 ภูมิภาค (3) แต่ละภูมิภาคเก็บตัวอย่างมากกว่า 75 ตัวอย่าง  
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 3.3.1 ข้อมูลกำรกระจำยภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมรำยภำคของประเทศไทย 

ตำรำงที่ 3 ภาพรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1) ชาย 286 40.00 
2) หญิง 429 60.00 

2. อาย*ุ 
1) ต่ ากว่า 30 ปี 150 20.98 
2) ระหว่าง 30 – 49 ปี 411 57.48 
3) มากกว่า 50 ป ี 154 21.54 

3. ระดับการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาสูงสุด) 
1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 186  26.01 
2) ปรญิญาตร ี 446  62.38 
3) สูงกว่าปริญญาตร ี 83  11.61 

4. อาชีพหลัก 
1) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  184 25.73 
2) พนักงานเอกชน  191 26.71 
3) นักเรียน / นักศึกษา  53 7.41 
4) รับจ้างทั่วไป  113 15.80 
5) เกษตรกร  45 6.29 
6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว  77 10.77 
7) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  38 5.31 
8) อื่น ๆ  14 1.96 

5. รายได้รวมต่อเดือน 
1) น้อยกว่า 10,000 บาท  117 16.36 
2) 10,000 – 19,999 บาท  187 26.15 
3) 20,000 – 29,999 บาท  256 35.80 
4) 30,000 – 39,999 บาท  114 15.94 
5) 40,000 บาท ขึ้นไป  41 5.73 
ภาพรวม 715  

* ปรับจากแบบสอบถามเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่และข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
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ตำรำงที่ 3 แสดงภาพรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 

715 คน พบว่า เป็นเพศชาย 286 คน และเพศหญิง 429 คน (สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงคือ 40.0 : 60.0)  

เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรไทยแยกตามเพศ (สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงคือ 48.9 : 51.1) และเมื่อเทียบกับ

จ านวนผู้ร้องทุกข์แยกตามเพศ (สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงคือ 44.6 : 55.4) จากการเปรียบเทียบพบว่าเพศหญิง

ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชาย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนทั้งจ านวนประชากร

ไทยและจ านวนผู้ร้องทุกข์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ไม่

จ าเพาะเจาะจงทางเพศ    

 จากแบบสอบถามในข้อ 2 ส่วนที่ 1 (ภำคผนวก ก) แบบสอบถามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุ แต่ผู้วิจัยแบ่งช่วงอายุใหม่เป็น 3 ช่วงอายุ คือ ต่ ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 20.98) ระหว่าง 

30 – 49 ปี (ร้อยละ 57.48) และมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 21.54) (สัดส่วน ต่ ากว่า 30 ปี: ระหว่าง 30 – 49 ปี : 

มากกว่า 50 ปี คือ 1.0 : 2.7 : 1.0) เมื่อเทียบกับจ านวนสัดส่วนอายุประชากรไทย (สัดส่วนคือ 1.1 : 1.0 : 1.0) 

และเมื่อเทียบกับสัดส่วนอายุผู้ร้องทุกข์ (สัดส่วนคือ 1.4 : 4.6 : 1.0) จากการเปรียบเทียบพบว่า การสุ่ม

ตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนอายุผู้ร้องทุกข์มากกว่าสัดส่วนอายุประชากรไทย เนื่องจากสัดส่วนอายุ

ประชากรไทยมีจ านวนประชากรตั่งแต่ 0 – 15 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยทั้งในกรณีผู้ตอบแบบสอบถามและ 

กรณีผู้ร้องทุกข์ นอกจากนี้ ผู้ร้องทุกข์มีช่วงระหว่าง 30 – 49 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยท างานตอนต้นและตอนกลาง 

ที่เป็นก าลังซื้อหลักของประเทศ อยู่ในช่วงการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด  

จึงท าให้เป็นกลุ่มที่มีร้อยละสัดส่วนจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ สูงที่สุด [8] 

 การเก็บข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุด พบผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุดเป็นกลุ่มปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

และสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ ความสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานด้านระดับการศึกษาตามกลุ่มช่วงอายุ 15 – 39 ปี 

ซึ่งมีอายุการศึกษาเฉลี่ย 10.97 ปี [6] ตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีต้องท าการศึกษา 12 ปีขึ้นไป 

ในส่วนของอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยยังขาดข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพ่ือเปรียบเทียบและเช่ือมโยงหาความสัมพันธใ์นอนาคต 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้รวมต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,000 – 29,999 บาท  

(ร้อยละ 35.8) สอดคล้องกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนไทยมีค่าเฉลี่ยคนละ 26,018 บาท  [15] ซึ่งผู้วิจัย 

ยังขาดข้อมูลรายได้รวมต่อเดือนจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค จึงไม่สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง

รายได้รวมต่อเดือนของผู้ร้องทุกข์กับประเภทหรือชนิดของเรื่องร้องทุกช์ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้

เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ในอนาคต  
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 เพื่อน าไปสู่การสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่  ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามตามภูมิภาค โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร และ 5 ภูมิภาค ตามรูปที่ 13 ภำพขวำ ซึ่งภาพรวม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ (รูปที่ 14) ประกอบด้วย สัดส่วนระหว่างเพศ (ชายและหญิง) 
กลุ่มช่วงอายุ (ต่ ากว่า 30 ปี ระหว่าง 30 – 49 ปี และมากกว่า 50 ปี) ระดับการศึกษาสูงสุด (ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี) อาชีพหลัก (ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักเรียน / 
นักศึกษา รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน และอื่น ๆ) และรายได้
รวมต่อเดือน (น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 – 19,999 บาท 20,000 – 29,999 บาท 30,000 – 39,999 บาท 
และ 40,000 บาท ขึ้นไป)  

 จากการกระจายสัดส่วนเพศระหว่างชายต่อเพศหญิงของผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ พบว่า สัดส่วน

ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงสูงกว่าเพศชายทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกมีสัดส่วนเพศชายต่อ 

เพศหญิงสูงสุดเป็น 1 : 2 อย่างไรก็ตามการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภค สัดส่วนระหว่างเพศชาย

และหญิงควรเข้าใกล้สัดส่วนประชากรไทย (รูปที่ 2) และการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนผู้ร้องทุกข์ สัดส่วน

ระหว่างเพศชายและหญิงควรเข้าใกล้สัดส่วนประชากรผู้ร้องทุกข์มากขึ้น (รูปที่ 12)  

 ข้อมูลการกระจายสัดส่วนช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ ปรากฏว่ากลุ่มช่วงอายุระหว่าง 

30 – 49 ปี เป็นกลุ่มหลักในเกือบทุกภูมิภาค (>ร้อยละ 50) เว้นแต่ ภาคใต้และภาคเหนือ (กลุ่มช่วงอายุ

ระหว่าง 30 – 49 ปี < กลุ่มช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี + กลุ่มช่วงอายุมากกว่า 50 ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน

ช่วงอายุของผู้ร้องทุกข์เชิงพื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนผู้ร้องทุกข์ (รูปที่ 12) ต้องปรับการสุ่มตัวอย่างของภาคใต้และ

ภาคเหนือให้เข้าใกล้สัดส่วนประชากรผู้ร้องทุกข์มากขึ้น 

  ส่วนข้อมูลการกระจายระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ 

แม้ว่าข้อมูลจะสามารถน ามาวิเคาระห์หาความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับสินค้าและบริการในปัจจุบันได้ แต่เนื่องจากการขาดข้อมูลการกระจายระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ

รายได้ต่อเดือนของประชาชนและผู้ร้องทุกข์เชิงพื้นที่ จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเชิงพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมโยง

หาความสัมพันธ์ในอนาคต 
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 3.3.2 ข้อมูลภำพรวมกำรกำรกระจำยควำมต้องกำร 4 อันดับแรกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำค

ของประเทศไทย 

 รูปที่ 15 แสดงภาพรวมร้อยละการกระจายความต้องการ 4 อันดับแรกจากผู้ตอบแบบสอบถามราย
ภาคของประเทศไทย น าไปสู่การวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตามความแตกต่างด้านข้อมูลทั่วไปเชิง
พื้นที่ ได้แก่ จ านวนประชากร สัดส่วนเพศและการกระจายช่วงอายุ การกระจายรายได้ GPD กระจายสัดส่วน
คนจน การกระจายระดับการศึกษา (กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) และการกระจายดัชนีความสุข และความ
แตกต่างด้านข้อมูลของผู้ร้องทุกข์เชิงพื้นที่ ได้แก่ ประเภทและชนิดเรื่องร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
เชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันรายภูมิภาคของไทย จากรูปพบว่าความต้องการเชิงพื้นที่อันดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ (C 3.3) การบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่ได้มาตรฐาน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออก และภาคใต้) ดังนั้น สคบ. ต้องพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย 
ตามพันธกิจที่ 2 (Mission) [13] ให้มีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ ส่วนความต้องการอันดับแรกของภาคเหนือ  คือ  
(C 3.2) การโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่ง สคบ. ต้องอาศัยอ านาจตามมาตรา 22 – 29 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 [16] เพื่อควบคุม/ก ากับดูแลโฆษณาสินค้าหรือบริการแก่พื้นที่ดังกล่าว และ 
ความต้องการอันดับแรกของกรุงเทพมหานคร คือ (C3.1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเชิงรับ ได้แก่ การตั้งศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์แล้ว สคบ. ตั้งวางแผนเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวในเชิงรุก ได้แก่ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจสอบ การออกกฎหมาย รวมทั้งการก าหนดการซื้อขายสินค้าออนไลน์  
เป็นนโยบายเร่งด่วนเน่ืองจาก ธุรกิจ E-commerce มีอัตราการเติบโต [11, 17]  

 จากการวิเคาระห์โครงสร้างองค์กร สคบ. ให้มีโครงสร้างแบบองค์กรก ากับดูแล (Regulator) ซึ่งต้อง

ด าเนินการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อการควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มี 

ความปลอดภัยทั่วประเทศ โดย สคบ. ต้องสนับสนุนและสร้างมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักสากล และเป็น

องค์กรก าหนดนโยบาย (Policy maker) ผ่านการค้นหาหรือวางแผนในเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจะเกิด 

ในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและบริการในโลกเสมือน (Metaverse) การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาจาก

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) หรือการก าหนดบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัยในอีก 20 ปีข้างหน้า [18] เป็นต้น 

 

 



 
39 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

รูปที่ 15 ร้อยละการกระจายความตอ้งการ 4 อันดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม รายภาคของประเทศไทย 

 



 
40 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.3.3 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรด้ำนกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

(C 3.1) จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 จากความต้องการลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความเสมอภาคเชิงพื นที่ ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์

ความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในปัจจุบันรายข้อ เพื่อจัดล าดับการแก้ปัญหา

อย่างสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และวางแผนการจัดการเชิงรุกของ สคบ. รูปที่ 16 

แสดงการกระจายร้อยละความต้องการด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เชิงพื้นที่  

โดยภูมิภาคที่มีความต้องการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ภาคตะวันออก (อันดับ 1) 

กรุงเทพมหานคร (อันดับ 2) และภาคใต้ (อันดับ 3) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(สัดส่วนเพศ สัดส่วนช่วงอายุ สัดส่วนการศึกษา สัดส่วนอาชีพ และสัดส่วนรายได้) ไม่พบความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับความต้องการด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์  ดังนั้น ความต้องการ

ดังกล่าวอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เชิงพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่าแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ภำคผนวก ก)  

อาจต้องปรับปรุงในอนาคต 

 

 
รูปที่ 16 การกระจายร้อยละความต้องการด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์จากผู้ตอบ
แบบสอบถามรายภาคของประเทศไทย 



 
41 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            
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 3.3.4 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรด้ำนกำรโฆษณำสินค้ำหรือบริกำร  (C3.2)  

จำกผู้ตอบแบบสอบถำมรำยภำคของประเทศไทย 

 รูปที่  17 แสดงการกระจายร้อยละความต้องการด้านการโฆษณาสินค้าหรือบริการจากผู้ตอบ

แบบสอบถามเชิงพื้นที่ โดยภูมิภาคที่มีความต้องการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ 

ภาคเหนือ (อันดับ 1) กรุงเทพมหานคร (อันดับ 2) และภาคกลางและตะวันตก (อันดับ 3) ผลงานที่ผ่านมาของ 

สคบ. ด้านโฆษณาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การด าเนินการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตราย

จากกล่องสุ่มและโฆษณาชิงโชค [19] แนวทางโฆษณาสินค้าหรือบริการตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 [20] 

หรือแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา [21] ดังนั้น สคบ. ต้องอาศัยอ านาจตาม

มาตรา 22 – 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เพื่อควบคุม/ก ากับดูแลโฆษณาสินค้าหรือ

บริการเพื่อตอบสนองในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 

จากการเชื่อมโยงหาความสอดคล้องกับชุดค าถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ไม่พบว่าความเชื่อมโยง 

และสอดคล้อง ดังนั้น การกระจายร้อยละความต้องการด้านการโฆษณาสินค้าหรือบริการ อาจจะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ 

เชิงพื้นที่ ซึ่งผู้วิจัยต้องปรับแบบสอบถามต่อไป 

 

 
รูปที่ 17 การกระจายร้อยละความต้องการด้านการโฆษณาสินค้าหรือบริการจากผู้ตอบแบบสอบถามรายภาค
ของประเทศไทย 



 
42 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            
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 3.3.5 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำหรือบริกำร 

ที่ไม่ปลอดภัย (C3.3) จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 ภูมิภาคสามอันดับแรกที่มีความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการ 

ที่ไม่ปลอดภัย คือ ภาคตะวันออก (อันดับ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 2) และใต้ (อันดับ 3) 

 (รูปที่ 18) ภายใต้ตามพันธกิจที่ 2 (Mission) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน 

ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย [13] สคบ. ได้ด าเนินการเผยแพร่สินค้าอันตรายที่มี

ค าสั่งห้ามขาย [22] เครื่องท าน้ าอุ่นระบบก๊าซที่ไร้มาตรฐาน [23] และยาลดความอ้วน [24] เป็นต้น ดังนั้น สคบ. 

ต้องมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวและตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่  

จากการเชื่อมโยงหาความสอดคล้องกับชุดค าถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ไม่พบว่าความเชื่อมโยงและ

สอดคล้อง ดังนั้น การกระจายร้อยละความต้องการด้านการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย 

อาจจะขึ้นกับปัจจัยอ่ืนๆ เชิงพื้นทีซ่ึ่งผู้วิจัยต้องปรับแบบสอบถามในอนาคต  

 

 
รูปที่ 18 การกระจายร้อยละความต้องการด้านการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัยจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม รายภาคของประเทศไทย 



 
43 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            
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 3.3.6 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรด้ำนเผ้ำระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัย (C3.4) 

จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่ทีประสิทธิภาพ และ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ [13] 

สคบ. ท าหน้าที่ตอบสนองด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านข่าว/

บทความ (Article) ได้แก่ เครื่องท าน้ าอุ่น น้ าร้อนที่ใช้ก๊าซ [25] หน้ากากอนามัยราคาถูก [26] ค่าบริการ SMS [27] 

นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหลายหน่วยงาน (OCPB Connect) [28] เพื่อให้ผู้บริโภคทันข่าว ทัน

เหตุการณ์ด้านการบริโภค ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ สถิติเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงระบบแจ้งเตือนสินค้าไม่

ปลอดภัย [29] จากรูปที่ 19 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการกระจายร้อยละความต้องการด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบและ

แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่ โดยภูมิภาคสามอันดับแรกที่มีความต้องการในการด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบและแจง้เตือนภัย 

คือ ภาคใต้ (อันดับ 1) ภาคกลางและตะวันตก (อันดับ 2) และตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 3) แม้ว่าข้อมูล 

การกระจายร้อยละความต้องการด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยจะไม่แสดงความสอดคล้องกับ

ข้อมูลทั่วไป (ชุดค าถามในส่วนที่ 1) ผู้วิจัยยังคงต้องปรับแบบสอบถามในอนาคตเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของ

ความต้องการดังกล่าว  

ภายใต้การด าเนินการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สคบ. ต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ

ด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนภัยให้เหมาะสมเชิงพื้นที่ 

 
รูปที่ 19 การกระจายร้อยละความต้องการด้านเผ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนภัยจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายภาคของประเทศไทย 



 
44 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            
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 3.3.7 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน สินเชื่อ เช่ำซื้อ  (C3.5)  

จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 ภายใต้อ านาจตามมาตรา 14 (3) และ มาตรา 35 (ส่วนที่ 2 ทว)ิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 [16] สคบ. ได้รับอ านาจในการตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา”  

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา ซึ่งได้ด าเนินการด้านดังกล่าว ได้แก่ การประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

รถจักรยานยนต์ [30] และธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา [31] แนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค  

กรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  [32] ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)  

แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภค และกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อช าระค่าอสังหาริมทรัพย์กับ 

ผู้ประกอบธุรกิจและสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ [33-35] จากความต้องการธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อ เช่าซื้อ 

เชิงพื้นที่ (รูปที่ 20) พบภูมิภาคที่มีความต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวสามอันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร   

ภาคกลางและตะวันตก (อันดับ 1) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 3) ดังนั้น การด าเนินการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่นของ สคบ. ต้องค านึงถึงการแก้ปัญหาด้านดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเชิงพ้ืนที่ 

จากการเชื่อมโยงหาความสอดคล้องกับชุดค าถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ไม่พบว่าความเชื่อมโยงและ

สอดคล้อง ดังนั้น การกระจายร้อยละความต้องการธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อ เช่าซื้อ อาจจะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ  

เชิงพื้นที่ซึ่งผู้วิจัยต้องปรับแบบสอบถามในอนาคต  

 

 
รูปที่ 20 การกระจายร้อยละความต้องการธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อ เช่าซื้อจากผู้ตอบแบบสอบถาม ราย
ภาคของประเทศไทย 
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 3.3.8 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรกำรท ำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล  (C3.6)  

จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Digital  Currencies) มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งประเทศไทย

ได้ก าหนดและให้ค านิยามไว้ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ไม่ได้ระบุสถานะทางกฎหมายและไม่มี

มาตรการในการก ากับดูแล [36] จากรูปที่ 21 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการกระจายร้อยละความต้องการการท า

ธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลเชิงพื้นที่  โดยภูมิภาคสามอันดับแรกที่มีความต้องการในเรื่องดังกล่าว คือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 1) ภาคตะวันออก (อันดับ 2) และกรุงเทพมหานคร (อันดับ 3) ซึ่งร้อยละ

ความต้องการการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลมีความสัมพันธ์แปรผันตามรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยรายภาค ดังนั้น  

เมื่อรายได้ของประชากรเชิงพ้ืนที่สูงขึ้น ความกังวลต่อการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลก็จะสูงขึ้นไปด้วย  

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 

เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิผู้บริโภคระดับสากล [13] สคบ. ควรเร่งออกมาตารการหรือแนวทางในการก ากับดูแล 

(Regulator) หรือบูรณาการ (Integration) การท างานด้านธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน และจ าลองผลกระทบเชิงลบเมื่อประชาชนใช้เงินดิจิทัลที่สูงขึ้น [37] นอกจากนี้ต้อง

ตอบสนองในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ต่อไป 

 

 
รูปที่ 21 การกระจายร้อยละความต้องการสภาพปัญหาในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ เยาวชน คนพิการ)  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม รายภาคของประเทศไทย 
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 3.3.9 ข้อมูลกำรกระจำยร้อยละควำมต้องกำรสภำพปัญหำในกลุ่มเปรำะบำง (ผู้สูงอำยุ เยำวชน 

คนพิกำร) (C3.7) จำกผู้ตอบแบบสอบถำม รำยภำคของประเทศไทย 

 รูปที่ 22 แสดงการกระจายร้อยละความต้องการสภาพปัญหาในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ 

เยาวชน คนพิการ) จากผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ โดยภูมิภาคที่มีความต้องการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็น

สามอันดับแรก ได้แก่ ภาคตะวันออก (อันดับ 1) ภาคใต้ (อันดับ 2) และภาคเหนือ (อันดับ 3) สคบ. ได้

ด าเนินการเผยแพร่ผ่านข่าว/บทความ (Article) วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใหห่างกลจากโควิด-19 [38] ประกาศให้

ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา [39] และบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคส าหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี  [40] จากการเชื่อมโยงหาความสอดคล้องกับชุดค าถามในส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป ไม่พบว่าความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนั้น การกระจายร้อยละความต้องการสภาพปัญหาใน

กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ เยาวชน คนพิการ) อาจจะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เชิงพ้ืนที่ซึ่งผู้วิจัยต้องปรับแบบสอบถาม

ในอนาคต  

จากรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  และผลการคาดการณ์

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2583 พบว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว [18] ดังนั้น 

สคบ. ต้องเตรียมวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงวัย บูรณาการการท างาน

ร่วมกับหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องด าเนินการทั้งในส่วนของภาพรวม (ออกกฎหมาย  

ร่างนโยบาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) และเชิงพื้นที่ (ก ากับดูแล สร้างเครอืข่าย) 

 
รูปที่ 22 การกระจายร้อยละความต้องการสภาพปัญหาในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ เยาวชน คนพิการ)  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม รายภาคของประเทศไทย 
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 3.3.10 ข้อมูลกำรกระจำยควำมต้องกำรสภำพปัญหำอื่นๆ (C3.8) จำกผู้ตอบแบบสอบถำม  

รำยภำคของประเทศไทย 

 จากการส ารวจสภาพปัญหาอื่นๆ (เพิ่มเติม) จากผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพื้นที่ (รูปที่ 23) ซึ่งสภาพ

ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้รู้ เท่าทัน  เป็นด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเพิ่มเติมมากที่สุด 

(กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันตก) ส่วนด้านช่วยเหลือเรื่องการซื้อ-ขาย

ออนไลน์ และข้อความอัตโนมัติให้กู้ยืมเงิน หลอกโอนเงินในกลุ่มเปราะบาง เป็นสภาพปัญหาเพิ่มเติมอันดับ

รองลงมา (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันตก) ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนและเตรียมรับมือต่อ 

ความต้องการที่แตกต่างกันเชิงพื้นที่ ภายใต้บทบาทหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ให้น าไปสู่การสร้างโอกาส 

สร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ 

  

 

รูปที่ 23 การกระจายความต้องการสภาพปัญหาอื่นๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม รายภาคของประเทศไทย
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3.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนสินค้ำและบริกำรเชิงพื้นทีใ่นอนำคต 
3.4.1 แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจภำยใตแ้นวคิดจำกขอ้มูลทั่วไปเชิงพื้นที ่(Model I) 

 แนวทางการกระจายอ านาจภายใต้แนวคิดจากข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวน

ประชากร สัดส่วนเพศและช่วงอายุ เมืองหลักและเมืองรองด้านการท่องเที่ยว GDP ระดับการศึกษา สัดส่วน

คนจน และดัชนีความสุข กรณียึดแนวคิดจากจ านวนประชากรเชิงพื้นที่ (รูปที่ 1) ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภค กล่าวคือ จัดสัดส่วนการก ากับดูแลเชิงพื้นที่โดยมองประชาชนทุกคนคือ

ผู้บริโภค ซึ่งมีความเหมาะสมกับภารกิจ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการ 

เป็นต้น จากอัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนทั้งหมดของ สคบ. จ านวน 302 ราย (ประกอบด้วย ข้าราชการ 54 ราย 

พนักงานราชการ 47 ราย และลูกจ้างเหมาบริการ 201 ราย ส ารวจ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562) เมื่อเทียบ

กับประชากรไทยจ านวน 66,186,727 คน จ านวนเจ้าหน้าที่มีสัดส่วนต่อประชากรเป็น 1 : 220,000  

จากสัดส่วนดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถแบ่งอัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนต่อประชากรรายจังหวัด (รูปที่ 24 

ภำพซ้ ำย ) รายภู มิ ภ าค  (รูปที่  24  ภำพกลำง ) และราย เขตตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ 

ส านักนายกรัฐมนตรี (9 กลุ่มเขต) (รูปที่ 24 ภำพขวำ) ส่วนกรณีข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่อื่น ๆ (สัดส่วนเพศและ

ช่วงอายุ เมืองหลักและเมืองรองด้านการท่องเที่ยว GDP ระดับการศึกษา สัดส่วนคนจน และดัชนีความสุข) 

ควรแบ่งอัตราก าลังตามความฉนัดและความสามารถซึ่งเป็นทักษะส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 

เฉพะราย ได้แก่ มีความถนัดด้านแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจท่องเที่ยว (กระจายก าลังไปยังพื้นที่เมืองหลัก) มีความถนัด

ด้านการตรวจสอบธุรกิจด้านผู้สูงวัย (กระจายก าลังไปยังพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอาย)ุ เป็นต้น 
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รูปที่  24 การอัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนต่อประชากร (ข้อมูลประชากร) รายจังหวัด (ภาพซ้าย)  
รายภูมิภาค (ภาพกลาง) และรายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ภาพขวา) 
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3.4.2 แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจภำยใต้แนวคิดจำกข้อมูลจำกระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเชิงพื้นที่ 

(Model II) 

 แนวทางการกระจายอ านาจภายใต้แนวคิดจากจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 

ข้อมูลจ านวนเรื่องร้องทุกข์ ร้อยละการร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ (สินค้า บริการ 

อสังหาริมทรัพย์) และชนิดเรื่องร้องทุกข์ กรณียึดแนวคิดจ านวนเรื่องร้องทุกข์เชิงพื้นที่ (รูปที่ 8) ผู้วิจัยเห็นว่ามี

ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ร้องทุกข์ กล่าวคือ จัดสัดส่วนการก ากับดูแลเชิงพื้นที่โดยมองเป้าหมาย

หลักคือภารกิจแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค จากอัตราก าลังพลนักสืบสวนสอบสวนทั้งหมดของ สคบ. 

จ านวน 302 ราย เมื่อเทียบกับประชากรผู้ร้องทุกข์ทั้งหมดจ านวน 22 ,320 คน (ปี พ.ศ. 2563) จ านวน

เจ้าหน้าที่มีสัดส่วนต่อผู้ร้องทุกข์เป็น 1 : 78  

 รูปที่ 25 ภำพซ้ำย แสดงการแบ่งอัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนต่อจ านวนเรื่องร้องทุกข์ ส่วนรายภูมิภาค 

และรายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีแสดงดัง รูปที่ 25 ภำพกลำง และรูปที่ 25 

ภำพขวำ ตามล าดับ ส่วนกรณีข้อมูลอื่น ๆ เชิงพื้นที่ที่ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ได้แก่ การกระจาย 

เรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ การกระจายประเภทเรื่องร้องทุกข์ และการกระจายชนิดเรื่องร้องทุกข์ 

เหมาะสมกับความฉนัดและความสามารถซึ่งเป็นทักษะส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเฉพะราย  

มีความถนัดด้านอสังหาริมทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ความถนัดด้านธุรกิจ

คอนโดมิเนียม (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก) ความถนัดด้านธุรกิจจองตั๋วเครื่องบินและสินค้าบริโภค 

(ทั่วทุกภาคของประเทศไทย) เป็นต้น 
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รูปที่ 25 การอัตราก าลังนักสืบสวนสอบสวนต่อประชากร (ข้อมลูผู้ร้องทกุข์) รายจังหวัด (ภาพซ้าย)  
รายภูมิภาค (ภาพกลาง) และรายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ภาพขวา) 
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3.4.3 แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจภำยใต้แนวคิดจำกข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรแก้ไข

ปัญหำด้ำนสินค้ำและบริกำรเชิงพื้นที่ 

 แนวทางการกระจายอ านาจภายใต้แนวคิดจากข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการ

เชิงพื้นที่  ประกอบด้วย ชุดค าถาม 8 ข้อ ได้แก่ (1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์  

(2) การโฆษณาสินค้าหรือบริการ (3) การบริหารจัดการสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือ

ที่ไม่ได้มาตรฐาน (4) การเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัย (5) การท าธุรกรรมทางการเงิน/ สินเชื่อ/ เช่าซื้อ  

(6) สภาพปัญหาที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล (7) สภาพปัญหาการบริโภคที่เกิดกับ 

กลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนพิการ เป็นต้น และ (8) สภาพปัญหาอื่น ๆ 

(ภำคผนวก ก) ผู้วิจัยเห็นว่า สคบ. ควรมีแผนการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้หรือความถนัดของนักสืบสวน

สอบสวนให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่ ผ่านการอบรม สัมมนา ค้นคว้า และวิจัย ดังแสดงดัง รูปที่ 16 – 

รูปที่ 23 

เพื่อให้แนวทางการกระจายอ านาจเกิดความชัดเจน สคบ. ควรก าหนดนโยบายและร่างแผนกระจายอ านาจ 

โดยค านึงถึงความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ (ประกอบด้วยแผนระยะสั้นและระยะยาว 

ก าหนดผลกระทบเชิงลบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคคลและการปรับโครงสร้างองค์กร) ผ่านการก าหนดว่า

อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานต้องการที่จะประสบความส าเร็จ (Big Win) และก าหนดปัจจัยของความส าเร็จ (Small Win) 

แล้วถ่ายทอดลงมาสู่ระดับปฏิบัติการผ่านดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) น าไปสู่การ

จัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เหมาะสมและสอดคล้องเชิงพ้ืนที่ 

การด าเนินการตามพันธกิจของ สคบ. ควรตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการ

เชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย (1) การพัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต้องมีมาตราฐาน

เดียวกัน โดยค านึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่ (2) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องมี

ประสิทธิภาพและไม่เกิดความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ (3) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล อ านวยความสะดวก

แก่ผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลและไม่เข้าถึงโอกาส และ (4) การเสริมสร้างองค์ความรู้โดยค านึงถึงปัญหาและ 

ความต้องการของแต่ละพื้นที ่ 
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บทที่ 4 ควำมคิดเห็นของผูว้ิจัย 
 

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Analytics) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ 

(Data-Driven Decision) รายภูมิภาคของประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อภารกิจกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ผู้วิจัย

มีความเห็นต่อการพัฒนาและด าเนินการของ สคบ. ดังนี้ 

1. หน่วยงานต้องก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้ชัดเจน (Goal and Policy) องค์กรต้องมีเป้าหมาย
เชิงพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อก าหนดทิศทางอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายที่ชัดเจน ย่อมน าไปสู่นโยบายและ
แนวทางปฎิบัติงานที่ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รวมถึงการตั้งตัวชี้วัดและการประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infastructure) สู่องค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยน าข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่มาใช้ประโยชน์ต่อกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สคบ. 
ต้องริเริ่มจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ จ านวนเรื่องร้องทุกข์ 
ความต้องการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจ านวนเครือข่าย เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของ สคบ. น าไปสู่การติดตามและประเมินผลรายภารกิจต่อไป 

3. หน่วยงานต้องพัฒนาการท างาน (Process, Procedure and System) ให้สอดคล้องเชิงพื้นที่  
สู่องค์กรที่ด าเนินงาน ก าหนดระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับและประเมินผล อย่างมีมาตรฐานค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชายขอบ ยกตัวอย่างเช่น   
การปรับการแก้ไขปัญหาเป็นการก ากับดูแลปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การปรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ
เป็นการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น  

4. หน่วยงานต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น สคบ. ต้องเกลี่ยก าลังคนให้เหมาะสมเพื่อ
รองรับการท างานภายใต้การก ากับดูแลในอนาคต และต้องพัฒนาบุคลากรให้เหมาะกับการท างานที่แตกต่าง
เชิงพื้นที่ อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน (ด้านการให้ค าปรึกษา
แนะน า) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) และสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน กพร. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการ) และหวังว่า
งานวิจัยฉบับนี้จะส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของหน่วยงานได้ไม่มากก็น้อย 
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ภาคผนวก 
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ภำคผนวก ก (ต่อ) 
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(http://www2.maehongson.go.th/usrupl/dailyevent/march2013/leadm3d28_doc.pdf) 
สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

5. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร,ี ตารางสถิติผลิตภัณฑ์ภาค
และจังหวัด (2538-2562) Table of Gross Regional and Provincial Product (1995-2019) 
(https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional) สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 
2565. 

6. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา จ าแนกตามจังหวัด และ
ระดับการศึกษา ปี 2563 (http://www.onec.go.th/th.php/page/category/CAT0000058) 
สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

7. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, รายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศ ระบบรอ้งทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  

8. วายุ จินดาพล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, รายงานการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220124153500.pdf) สืบค้นเมื่อ  
28 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565. 

9. กองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ การส ารวจและโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 
พ.ศ. 2560 (www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาสุขภาพ/โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน/2560/FullReport.pdf) สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=989
https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=7787
http://www2.maehongson.go.th/usrupl/dailyevent/march2013/leadm3d28_doc.pdf
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional
http://www.onec.go.th/th.php/page/category/CAT0000058
https://complaint.ocpb.go.th/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220124153500.pdf
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/
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10. Workpoint news, ต่างชาติเที่ยวไทยไปจังหวัดไหนบ้าง 
(https://workpointtoday.com/tourism2019/) สืบค้นเมื่อ  17 มีนาคน พ.ศ. 2565. 

11. วายุ จินดาพล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, รายงานวิจัย
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บรโิภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195831.pdf) สืบค้นเมื่อ  2 
ธันวาคม พ.ศ. 2564. 

12. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ ๑ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210826095608.pdf) สืบค้นเมื่อ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2565. 

13. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) สืบค้นเมื่อ 
17 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

14. กันติพิชญ์ ใจบญุ และ พรเทพ เฮง POST TODAY, อาวุโสเล่นโซเชียลฯ ป้องกันเสี่ยง เลี่ยงมิจฉาชีพ 
(https://www.posttoday.com/life/healthy/551718). 19 พฤษภาคม 2561 (Search at 12 
ตุลาคม 2564). 

15. ลงทุนศาสตร์ investerest.co, คนไทยแต่ละจังหวัดมีรายได้ต่างกันเท่าไหร่ 
(https://www.investerest.co/economy/static-report/) สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

16. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
(ฉบับรวม) (https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200221144401.pdf) 
สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

17. MARKETING OOPS!, “อี-คอมเมิร์ซ” ไทยโตพรวด! คาดมูลค่าปี 61 ทะยาน 3.2 ล้านล้านบาท 
อานิสงส์ “อีเพย์เมนต์ – โลจสิติกส์” พัฒนา (https://www.marketingoops.com/news/thai-e-
commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/) สืบค้นเมื่อ  
21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

18. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
(https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9814). สิงหาคม 2562. 

19. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค กรณี " กล่องสุ่ม" และ " 
การโฆษณา lotto (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12858) สืบคน้เมื่อ  
21 มีนาคม พ.ศ. 2565  

https://workpointtoday.com/tourism2019/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210429195831.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210826095608.pdf
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749
https://www.posttoday.com/life/healthy/551718
https://www.investerest.co/economy/static-report/
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200221144401.pdf
https://www.marketingoops.com/news/thai-e-commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/
https://www.marketingoops.com/news/thai-e-commerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3-trillion-baht-in-2018/
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9814
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12858


 
59 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
20. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง 

แนวทางการโฆษณาสินค้าหรือบริการตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(https://www.ocpb.go.th/download/1234/2.pdf) สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

21. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง  
แนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา 
(https://www.ocpb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4707) สืบค้นเมือ่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565  

22. สิริกัลป์ แจ้งช่ืน ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค, สินค้าอันตราย ที่ สคบ. มีค าสั่งห้ามขาย  
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220308154051.pdf) สืบค้นเมื่อ  
21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

23. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, อันตรายถึงชีวิต หากใช้เครื่องท าน้ าอุ่น
ระบบก๊าซที่ไร้มาตรฐาน 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211123144634.pdf) สืบค้นเมื่อ  
21 มีนาคม พ.ส. 2565. 

24. ชุติกาญจน์ นุชนารถ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,  
ยาลดความอ้วน หากไม่ระวัง อันตรายถึงชีวิต 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618100947.pdf) สืบค้นเมื่อ  
21 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

25. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, เตือนภัย!..เครื่องท าน้ าอุ่น 
น้ าร้อนที่ใช้ก๊าซ (https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220211135209.pdf) 
สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

26. ภาสวิชญ์ แก้วกัลยา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 
เตือนภัยออนไลน์หลอกขาย “หน้ากากอนามัยราคาถูก” 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618100905.pdf) สืบค้นเมื่อ  
22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

27. จิรัชญา หล่ายสอง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,  
เตือนภัย ค่ายโทรศัพท์มือถือส่ง SMS เสียคา่บริการ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210507153650.pdf) สืบค้นเมื่อ  
23 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

28. ส านักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค, OCPB Connect บริการคุ้มครองผู้บริโภค 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

29. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, เตือนภัยผู้บริโภค Thailaind Consumer Alert System 
(https://thaicas.ocpb.go.th/) สืบค้นเมือ่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

https://www.ocpb.go.th/download/1234/2.pdf
https://www.ocpb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4707
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220308154051.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211123144634.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618100947.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220211135209.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618100905.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210507153650.pdf
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/
https://thaicas.ocpb.go.th/


 
60 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ. จับมือภาคเอกชน 
แก้ไขปัญหาเชา่ซื้อรถ (https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12494) สืบค้นเมื่อ  
23 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

31. ราชกิจจานุเบกษา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที ่๒) 
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/021/12.PDF) สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2565. 

32. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ. หารือแนวทาง
ช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11886) สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

33. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, บันทึกความร่วมมือ 
(MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเช่ือเพ่ือช าระค่า
อสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135409.pdf) สืบค้นเมื่อ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2565. 

34. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย, บันทึกความร่วมมือ 
(MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเช่ือเพ่ือช าระค่า
อสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 
ณ วันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135428.pdf) สืบค้นเมื่อ  
22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

35. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ  บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด, บันทึกความ
ร่วมมือ (MOU)แนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภค กรณีสถาบนัการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อช าระค่า
อสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201002135455.pdf) สืบค้นเมื่อ  
22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

36. ณหทัย สุขเสนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ มาตรการก ากับดูแลเงินสกุลดิจิทลัและการปรับ
ใช้กฎหมายไทยกับเงินสกุลดิจิทัล : บิทคอยน์ (https://so04.tci-
thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/article/view/117730/90342) สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2565. 
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37. PPTV Online, “บิทคอยน”์ พุ่งแตะ 1,400,000 บาท หลัง “เทสลา” ทุม่เงินลงทุนก้อนใหญ ่

(www..pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/141775) สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 
38. ส านักงานคณะกกรมการคุ้มครองผู้บริโภค, วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 
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39. กุลิศรา บุบผา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,  

ธุรกิจให้บรกิารดูแลผูสู้งอายุ เป็นธุรกิจควบคุมสญัญา 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210113134336.pdf) สืบค้นเมื่อ  
22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 

40. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, บูรณาการส่งเสริมความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส าหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10527) สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565. 
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