
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการติดตามประเมินผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ส่วนวิชาการ วางแผน และติดตามประเมินผล 
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
 

 เดือนตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556 



 
 

ผลการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ. 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 

 
1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจ าแนกเป็นรายส านัก/กอง โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส านัก/กอง จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
ความคืบหน้า 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 
ส านักแผน  (สผพ.) 14 41.35 
กองเผยแพร่ (กผป.) 5 91.39 
ศูนย์ส่งเสริมเครือข่าย (ศพส.) 4 80.55 
ส านักกฎหมายและคดี (สกค.) 8 60.05 
กองสัญญา (กคส.) 5 68.31 
กองฉลาก (กคฉ.) 2 79.11 
กองโฆษณา (กคฆ.) 6 63.57 
ศูนย์ทดสอบพิสูจน์สินค้า (ศูนย์เฝ้าระวัง) 1 - 
ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 5 74.94 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 4 34.77 
ส านักประสานงานภาค (สปจท.) 4 66.25 

ภาพรวมในการด าเนินโครงการของ สคบ. 66.03 

  ส าหรับรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆ ได้แสดงตามตามรูปภาพและตารางด้านล่างดังนี้ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 10 เดอืน รายหน่วยงาน 

66.03 

85.00 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมของ สคบ. 
ความก้าวหน้าที่ควรจะเป็นรอบ 10 เดือน 



 
 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 10 เดอืน รายยทุธศาสตร์ 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     
กลยุทธ์ที่ 1 ร้อยละของจ านวนนโยบาย/มาตรการที่ได้รับการน าไปสู่การปฏิบัติ n/a - 

1.85 

กลยุทธ์ที่ 2 จ านวนกลไกการตรวจสอบ และเฝ้าระวังที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 5 4  
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ ร้อยละ 78.31 n/a 

กลยุทธ์ที่ 3 ร้อยละของความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคท่ีมาร้องเรียน ร้อยละ 76.42 1 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ n/a - 

กลยุทธ์ที่ 4 จ านวนประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง 3 ประเภท 3 
กลยุทธ์ที่ 5 จ านวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ

การทบทวน/ ปรับปรุง 
16 เรื่อง 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ 
n/a n/a 

n/a กลยุทธ์ที่ 7 ร้อยละของจ านวนภาคีเครือข่ายต่อความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 

n/a n/a 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค n/a n/a 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     

กลยุทธ์ที่ 8 ร้อยละของผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ที่ สคบ.
ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

n/a n/a 

n/a 
 ร้อยละของผลการส ารวจระดับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนจาก สคบ. n/a n/a 

กลยุทธ์ที่ 9 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนงานศึกษาทางวิชาการ n/a n/a 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนบทความเชิงลึก/ บทวิเคราะห์ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคท่ีได้มีการเผยแพร่ 
n/a n/a  

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ รอบ 10 เดือน  



 
 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     
กลยุทธ์ที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
n/a n/a 

n/a 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร n/a n/a 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
n/a n/a 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร n/a n/a 
กลยุทธ์ที่ 11 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงาน 
n/a n/a 

 ร้อยละของการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ n/a n/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ รอบ 10 เดือน  



 
 

 

 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2556 

คะแนน ค่าเฉลี่ย 
2553 2554 2555 1 2 3 4 5 

1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ                       

1 

 จ านวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ
การทบทวน/ ปรับปรุง  

จ านวน N/A 6 6 2 3 4 5 6 
(16 เรื่อง) 

5 คะแนน  
(16 เรื่อง)    

 ร้อยละของจ านวนนโยบาย/ 
มาตรการ ที่ได้รับการน าไปสู่การปฏิบัติ 

จ านวน N/A 80 N/A 70 75 80 85 90 N/A  
  

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนการ
ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 

ร้อยละ -25.25 -23.10 -18.11 -18.11 -9.00 0 1 2 N/A   

 ร้อยละของความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้บริโภคท่ีมาร้องเรียน 

ร้อยละ 92.02 73.41 N/A 77.27 
(76.42) 

79.27 81.27 83.27 85.27 1 
(76.42)   

 ร้อยละของจ านวนภาคีเครือข่ายต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 

ร้อยละ N/A N/A 92.96 80 85 90 95 100 N/A 
  

     ร้อยละของผลการส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิผู้บริโภคที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 88.42 79.64 80.12 40 50 60 70 80 N/A 

  

 

ผลการติดตามตัวชี้วัดรายมิติ รอบ 10 เดือน 



 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2556 
คะแนน ค่าเฉลี่ย 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
2. มิติคุณภาพการให้บริการ 
     ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  
ร้อยละ 

75 74.04 N/A 73.44 73.94 74.44 74.94 75.44   
N/A   

 

     ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานร่วมกับ 
สคบ. 

ร้อยละ N/A N/A N/A 70 75 80 85 90 N/A 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2556 

คะแนน ค่าเฉลี่ย 
2553 2554 2555 1 2 3 4 5 

3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน                       

1 

  จ านวนกลไกการตรวจสอบ และเฝ้าระวังที่
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

จ านวน 7 N/A 7 1 2 3 5 
(5 กลไก) 

7  4 คะแนน 
(5 กลไก)   

     จ านวนประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง จ านวน N/A N/A N/A 1 2 3 
(3 

ประเภท) 

4 5 3 คะแนน 
(3 ประเภท)   

     ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ 

ร้อยละ N/A N/A N/A 80 85 90 95 100 N/A 
  

     ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนภาคีเครือข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ N/A N/A N/A 1 3 5 7 9 N/A 
  

     ร้อยละของผลการส ารวจระดับการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ N/A N/A N/A 70 75 80 85 90 N/A 
  

   ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนงานศึกษาทางวิชาการ ร้อยละ 81.82 8.33 20 10 15 20 25 30 N/A   

   ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนบทความเชิงลึก/ บท
วิเคราะห์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้มีการเผยแพร่ 

ร้อยละ N/A 28.57 36.36 25 30 35 40 45 N/A 

 
 

 



 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2556 

คะแนน ค่าเฉลี่ย 
2553 2554 2555 1 2 3 4 5 

4. มิติการพัฒนาองค์กร                        

• ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ 70 73 80 80 80 90 95 100 N/A 
    

 

• ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากร 

ร้อยละ N/A N/A N/A 60 70 80 90 100 N/A 
    

 

• ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 90 90 90 92.5 95 97.5 100 N/A 

 

 

• รอ้ยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี (กพร.) 

ร้อยละ N/A N/A N/A 60 65 70 75 80 N/A 
  

  

 

• ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ร้อยละ N/A N/A N/A 70 75 80 85 90 N/A 
    

 

 

 

 

 



 
 

 

 
แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

1. ข้อสังเกตจากโครงการ 
1.1 สถานที่จัดงาน ในช่วงเช้าจัดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ห้องประชุมกว้างสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เพียงพอโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน 

ในช่วงเย็นจัดงานที่หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองเป็นลานกว้างแต่มีร้านค้ามาออกร้านจ านวนน้อย 
1.2 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทีมงานวิทยากรภาครัฐและเอกชน 

  
2. จุดแข็ง 

2.1 การสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทีมงานวิทยากรภาครัฐและเอกชนท าให้ผู้บริโภคได้รับความรู้เรื่องสินค้าเสี่ยงภัย และสินค้าไม่ปลอดภัยมากขึ้น 
2.2 มีผู้เข้าร่วมงาน สคบ. สันจรเป็นจ านวนมาก 
2.3 กิจกรรมการออกบูซของหน่วยงานอ่ืนที่มีความร่วมมือกับ สคบ. ในการคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงบทบาทของหน่วยงานนั้นด้วย ได้แก่ 

สาธารณสุขจังหวัด คปภ. และส านักงานอัยการ 
 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงการจัดงาน สคบ.ยังไม่ครอบคลุมถึงประชาชนในเขตอ าเภอต าบลและไม่ล่วงหน้า 
3.2 กิจกรรมการออกบูซของหน่วยงานเอกชนมีจ านวนน้อยจะไม่หลากหลาย 
3.3 กิจกรรมการออกงานร้านค้าช่วงเย็นมีจ านวนน้อยไม่ได้เชิญชวนให้ประชาชนโดยรอบเขตเทศบาลมาร่วมงาน 
 
 
 
 



 
 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ทีมงาน สคบ.ส่วนกลางควรมีความร่วมมือกับทีมงาน สคบ. ส่วนจังหวัด โดยการประชุมร่วมกันถึงรูปแบบการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเขตจังหวัด 
อ าเภอ และท้องถิ่นด้วย 

4.2 ทีมงานวิทยากรในส่วนภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคควรเพิ่มจ านวนให้มีความหลากหลายในสินค้า 
4.3 ควรมีการตรวจสอบสินค้าหน้าโรงเรียนด้วย 

 
 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

1.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สคบ. สัญจร 
1.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หน้าที่ของ สคบ.ส่วนกลางจากเมื่อก่อนมีแต่การประชาสัมพันธ์แต่ในปัจจุบันมีการกิจกรรม สคบ.สัญจร 
1.3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางกับบทบาทของ สคบ.ส่วนกลางในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ แนะน าและรับค าร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
1.4 มีความพึงพอใจในระดับน้อยมากกับบทบาทของ สคบ.ส่วนจังหวัดในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ แนะน าและรับค าร้องทุกข์ของผู้บริโภค เพราะไม่ค่อยมีผลงานใน

การให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคในต่างจังหวัด 
1.5 มีความพึงพอใจในระดับมากกับกิจกรรมสัมมนาของ สคบ. สันจร เพราะได้รับความรู้เรื่องสินค้าเสี่ยงภัยอันตราย ก็จะท าให้มั่นในในการเลือกสินค้ามากขึ้น 

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. 

2.1 สคบ.ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดนั้นๆ 
2.2 สคบ.ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดให้รู้ถึงลักษณะของการเอาเปรียบและแนวทางการขอรับความช่วยเหลือในการชดเชย

ค่าเสียหาย 
2.3 สคบ.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดในเรื่องสินค้าอันตรายให้มากข้ึน 
2.4 การจัดกิจกรรมของงาน สคบ.สัญจรควรเพ่ิมการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนาและลงมือปฏิบัติการเพ่ือให้ไม่น่าเบื่อ 
2.5 การจัดกิจกรรมของ สคบ.สัญจรควรเพิ่มการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้หลากหลาย 

 
 



 
 

 
3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 

3.1 ได้ความรู้เพ่ิมเติมถึงบทบาทและหน้าที่ของ สคบ. 
3.2 น าความรู้เรื่องสายด่วนไปแนะน าให้ผู้อ่ืน 
3.3 ได้รู้ถึงบทบาทของหน่วยงานอ่ืนที่มีความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด คปภ. และส านักงานอัยการ 
3.4 ได้รู้ถึงบทบาทของ สคบ. เพ่ิมขึ้นว่ามีคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคในการเลือกสินค้าท่ีปลอดภัย 
3.5 เรื่องสายด่วนของ สคบ. 

 
4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

4.1 ให้มีกิจกรรมออกบูซให้ความรู้ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.2 ให้มีกิจกรรมการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนาและลงมือปฏิบัติการ 
4.3 ให้มีกิจกรรมตอบปัญหามากข้ึน 

 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์งาน สคบ. ล่วงหน้า ให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึงกัน 
- ควรลดขั้นตอนการเข้าถึงสคบ. 

 
รูปภาพ โครงการ สคบ.สัญจร และการประชุมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
สรุปการสัมภาษณ์ผู้จัดโครงการ 
โครงการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
1. ข้อสังเกตจากการด าเนินงาน 

1.1 เป็นโครงการความร่วมมือโครงการแรกของ สคบ.โดยร่วมมือระหว่างต ารวจ กับ สคบ.โดย สคบ.เป็นผู้ให้งบประมาณกับต ารวจไปด าเนินโครงการ จ านว น 
500,000 บาท 

1.2 หลักการ ต ารวจเป็นผู้ด าเนินโครงการเองทั้งหมด สคบ.เป็นผู้ก ากับให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ 
1.3 ข้อเท็จจริง ลักษณะของการด าเนินงานต ารวจด าเนินการเองได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการในลักษณะที่เป็นวิชา การ ให้

ความรู้กับประชาชน 
1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร คือ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว แต่ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นการเกณฑ์มาเป็นกลุ่ม ที่ต ารวจมี

ความสัมพันธ์ที่ดี เช่น กลุ่มรถสองแถว 
1.5 ลักษณะการจัดกิจกรรมโครงการ ไม่แตกต่างจากโครงการตรวจแนะน าผู้ประกอบการก่อนและการให้ความรู้ในวันสุดท้าย  

 
2. จุดแข็ง/ประโยชน์ของโครงการ 

2.1 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
2.2 สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้ข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรของ สคบ. 
2.3 ประชาชนได้ความรู้ด้านกฎหมายจากกรณีตัวอย่างของต ารวจ 
2.4 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ระหว่างต ารวจ กับ สคบ.สามารถใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้ 

 
 
 



 
 

 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 ผู้ด าเนินโครงการขาดประสบการณ์ในการจัดโครงการในลักษณะวิชาการ 
3.2 ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่าง สคบ. กับ ต ารวจ ในการก าหนดกิจกรรม 
3.3 มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการบ่อยครั้ง และขาดความแน่นอน  
3.4 พิธีกร และวิทยากร ขาดความเชี่ยวชาญ 
3.5 ไม่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ และไม่ค่อยตรงกับเป้าหมาย 
3.6 ต ารวจยังคงขาดประสบการณ์ในการจัดโครงการ ยังคงต้องการให้ สคบ.เป็นพี่เลี้ยง หรือ ด าเนินการให้ในบางส่วน เช่น การเบิก-จ่าย การเชิญวิทยากร 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรทบทวนโครงการ สคบ.ได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการยกงบประมาณให้ต ารวจไปด าเนินการ หรือ ควรด าเนินการเอง 
4.2 หากต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ ควรมีการวางแผนร่วมกันก่อนด าเนินโครงการครั้งต่อไป โดยน าข้อมูลต่างๆ ของปีนี้มาวางแผนร่วมกัน 

 
 
สรุปการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. 

- ในภาพรวม สคบ.สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีเป็นที่น่าพอใจ 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสคบ. 

2.1 ควรมีกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรมีกิกรรมเพียงปีละครั้งเดียว 
2.2 ควรขยายพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ไม่ไช่เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เทา่นั้น 
2.3 เจ้าหน้าที่ สคบ.ควรเข้าถึงและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น  
2.4 ควรน ากรณีตวัอย่างที่หลากหลายมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรยีนรู ้
2.5 การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ควรมีความเป็นมืออาชีพมากกวา่นี้ 

 



 
 

 
 
3. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. 

3.1 ความรู้ด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องส าหรับผู้ประกอบการ 
3.2 ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิของผู้บริโภค 

 
4. ความต้องการที่ผู้บริโภคต้องการให้ สคบ. ด าเนินการ หรือ กิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

- ควรมีความหลากหลายของวิธีการให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น การน ากรณีตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อโครงการ  “โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือรองรับ AEC”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
วันที่ด าเนินโครงการ   วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-14.30 น. 
สถานที่ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส.วิมลรัตน์  รุกขวรกุล 

1. ข้อสังเกตจากโครงการ 
1.1 จัดงาน ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ส่วนมากมาจากผู้ประกอบธุรกิจ  
1.3 วิทยากร จากภาครัฐได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อ านวยการส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รอ งผู้ก ากับการ

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยร่วมกันอภิปราย
เรื่อง “การก ากับดูแลธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ และปัญหาที่อาจเกิดจากโฆษณาไร้จริยธรรม” วิทยากรจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ผู้แทนจากบริษัท  ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยร่วมกันอภิปรายเรื่อง  “แนวทางการท าธุรกิจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จากปัจจุบันสู่อนาคต” 

1.4 ประชาชนให้ความสนใจในโครงการฯ เป็นอย่างดีเพราะหัวข้อการสัมมนาตรงกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ 
1.5 เข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยได้ผ่านสื่อออนไลน์ 

 
2. จุดแข็ง/ประโยชน์ของโครงการ 

2.1 โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือรองรับ AEC มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของสังคม 
2.2 ทีมงานผู้จัดโครงการมีการประสานงานกันอย่างดี 



 
 

2.3 วิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์โดยสามารถอภิปรายให้ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 

2.4 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและเดินทางได้อย่างสะดวก 
2.5 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้ นกับผู้บริโภคและแนว

ทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
2.6 เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการยกระดับธุรกิจไทยให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพ่ือ

รองรับประชาคมธุรกิจอาเซียน 
2.7 ได้รับทราบความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค แนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 

3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 
3.1 การน าเสนอข้อมูลของวิทยากรยังไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือการรองรับ AEC  
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือการรองรับ AEC  
3.3 การเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมผู้ประกอบกิจการในวงกว้าง 
3.4 ควรขยายกลุ่มเป้าหมายประชาชนให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ของการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างหลากหลายรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ 
4.2 ควรเชิญวิทยากรในภาคส่วนเอกชนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพราะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจและการโฆษณาผ่าน

สื่อออนไลน์อย่างแท้จริง 
4.3 การด าเนินงานโครงการของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาควรจัดงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการท างานในเชิงรุกในการเข้าถึงการประกอบธุ รกิจผ่านสื่อ

ออนไลน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ 
 
 
 
 
 



 
 

 
รูปภาพบรรยากาศ “โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับ AEC” 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555-2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.1 การให้ข้อมูลการคุ้มครองไม่ทั่วถึงผู้ประกอบธุรกิจได้จริงตามที่มีอ านาจหน้าที่ 
1.2 กิจกรรมการสัมมนาของ สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคเพราะวิทยากรของ สคบ.ไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่การคุ้มครองด้านการโฆษณาให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ 
1.3 ควรมีกิจกรรมการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเพราะท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออ นไลน์ของ

talad.com 
1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาการผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์  

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ.  

2.1 ควรมีการรับฟังปัญหาต่างๆ และข้อมูลการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์จากผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะมีกิจกรรมซักถามตอบบนเวทีสัมมนาระหว่างวิทยากร
กับผู้เข้าร่วมงาน 

2.2 ควรจัดการสัมมนาให้มีความน่าสนใจไม่น่าเบื่อด้วยการนั่งฟังเนื้อหาวิชาการมากเกินไปด้วยการน าเสนอตัวอย่างประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย 
การโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม และแนวทางการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสคบ.ที่ผ่านมา 

2.3 สคบ. หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาจะต้องสรุปแนวทางร่วมกันว่าจะให้การโฆษณาที่ดีและเป็นธรรมกับผู้บรโิภคเปน็อย่างไร 
2.4 การให้ความรู้เรื่องกฎหมายควรให้เข้าใจง่ายกว่านี้อาจจะมีการยกตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและท่ีท าผิดกฎหมายด้วย 
2.5 ในการสัมมนาควรเพิ่มกิจกรรมการโต้ตอบระหว่าง สคบ.กับผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันที่ถูกต้องและเป็น

ธรรมกับผู้บริโภค 
2.6 การจัดกิจกรรมของสคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาควรเพ่ิมกิจกรรมควรเพ่ิมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจผ่านสื่อ

ออนไลน์ ในสินค้าให้หลากหลายเช่น การโฆษณาการขายตรง การขายสินค้าอาหารเสริมและเครื่องส าอางด้วย 
 
 



 
 

 
3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 

3.1 ท าให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต ารวจ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
ด้วย 

3.2 ท าให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สคบ. มีบทบาทการท างานในเชิงรุกด้วยการเข้าถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
3.3 ได้รู้ช่องทางการติดต่อขอรับค าแนะน าและขอความช่วยเหลือจาก สคบ. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 

 
4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

4.1 การจัดโครงการควรเชิญวิทยากรจากผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่มาจากบริษัทเอกชน เพ่ิมเติมจากวิทยากรของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือจะ
ได้รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

4.2 สคบ. ควรจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและไปร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่
เอกชน 

4.3 ให้ สคบ.มีการประชาสัมพันธ์การคุ้มครองการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ 
4.4 สคบ.ควรลดขั้นตอนการติดต่อขอรับค าแนะน าและความช่วยเหลือการประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความรวดเร็วขึ้น 
4.5 ให้มีกิจกรรมออกบูซร้านค้าท่ีประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมกับลูกค้า 

 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

5.1 ควรลดขั้นตอนการติดต่องานกับ สคบ. และหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  
5.2 สคบ.และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ควรมีการสัมมนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
5.3 สคบ.ควรวางแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกกฎหมายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
5.4 ควรมีการก าหนดขั้นตอนการเข้าถึง สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555 – 2558  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

1. ข้อสังเกตจากโครงการ “ชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน  
(THE MEETING OF THAI SMART YOUNG CONSUMER LEADERS OF THAILAND TO ASEAN 2013) ” 

- สถานที่จัดงาน โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
- จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 587 คน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็น ครูที่ปรึกษาชมรมและยุว.อสคบ.  

วิทยากร จากภาครัฐและเอกชนได้แก่  
1. นายนิโรธ เจริญประกอบ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายกสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย (TDNA) บรรยายเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาชมรม

คุ้มครองผู้บริโภคต้องรู้ทันการขายตรง  
2. นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

บรรยายเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต้องรู้ทันการขายตรง  
3. ร้อยตรีไพโรจน์ คะนึงทรัพย์ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

บรรยายเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต้องรู้ทันการขายตรง และด าเนินรายการอภิปรายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคของกลุ่มประเทศ ASEAN 
4. แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด  

บรรยายเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต้องรู้ทันการขายตรง  
5. นายชัยสิทธิ์ บุญกัน บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการเยียวยาผู้บริโภคและการร้องเรียนของผู้บริโภคข้ามแดน 
6. นางสาววรรณฤดี จารุฑีฆัมพร บรรยายเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารเตือนภัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในอาเซียน 
7. นางธนนันต์ อติชาติพงษ์กุล บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก:เพ่ือรองรับการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันในอาเซียน 
8. นางสาวพิชชา ไกรรัตน์ บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านการโฆษณา:เพ่ือรองรับการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันในอาเซียน 
9. นายอนุพงษ์ เจริญเวช บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสัญญา:เพ่ือรองรับการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันในอาเซียน 
10. นายณัชภัทร ขาวแก้ว บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านการขายตรง:เพ่ือรองรับการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันในอาเซียน 
11. นางสาววณสุชญา เตชะชัย บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ 
12. นางสาวศิริญญา กระดุมพี บรรยายเกี่ยวกับ “Smart Young Consumer Leaders”: การรณรงค์และรวมพลังสร้างอ านาจ 



 
 

13. นายพัสกร ทัพมงคล บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค:เพ่ือการเยียวยาแก้ไขทั้งไทย และผู้บริโภคข้ามแดน 
14. ทีมงานจาก Organization บรรยายเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการคุ้มครองผู้บริโภคและบรรยายร่วมกับวิทยากรทุกท่านจาก

ทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยวิทยากรใช้เวลาบรรยายท่านละโดยประมาณ 14-30 นาท ี

 
2. จุดแข็ง /ประโยชน์ของโครงการ 

2.1  โครงการ “ ชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน (THE MEETING OF THAI SMART YOUNG CONSUMER LEADERS OF THAILAND 
TO ASEAN 2013) ” เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ  
1) เพ่ือผลักดันนโยบายและบทบาทการน าการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน 
2) เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการรวมกลุ่มรวมพลังจัดตั้ง “ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค” ให้เข้ามามีบทบาทเป็น

สื่อกลางการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของครอบครัวและชุมชน 
3) เพ่ือสร้างอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค หรือ ยุว.อสคบ.ให้สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดของการน าสิทธิผู้บริโภคมาบูรณาการการบริโภคสินค้า

หรือบริการที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและสามารถเรียกร้องสิทธิได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
4) เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ยุว.อสคบ. และครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเวทีการ น าเสนอ

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในชุมชน 
5) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และพัฒนากิจกรรมผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาของชาติอย่าง

กว้างขวางมากขึ้น 
2.2  วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงที่มาให้ความรู้แก่ ยุว.สคบ. และครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
2.3  รูปแบบการจัดงานตั้งแต่พิธีเปิด-พิธีปิด กิจกรรมในแต่ละฐาน หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ บูธนิทรรศการ มีความน่าสนใจ ตื่นเต้น อลังการ และประทับใจ 

โดยเฉพาะการน าเทคนิคแอนิเมชั่นมาใช้ ตลอดทั้งมาสคอตที่มาสร้างสีสันให้กับงาน รวมถึงการเชิญนากยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารต่างๆ มาร่วมงาน ตลอดทั้ง
ศิลปินนักร้อง ทอล์คโชว์ (Talk show) การแสดงเพลงฉ่อยหรือล าตัด  

 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้คอยประสานงานโครงการมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะช่วยดูแลนักเรียนและครูที่ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งในเรื่องของการ
มอบหมายงานหรือกระจายหน้าที่กันรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังถือว่ามีความบกพร่อง  



 
 

3.2 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการที่จะประสานงาน การตอบข้อสงสัย หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่ เพราะเมื่อเกิดปัญ หาหรือข้อ
สงสัยของนักเรียนหรือครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่บางรายก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือตอบข้องสงสัยนั้นได้ทันท่วงที 

3.3 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเชิงบูรณาการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรที่จะมีความพร้อมทางด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านศักยภาพด้ายการใช้ภาษาให้มากกว่านี้ 

3.4 ไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ของกลุ่ม Smart Young Consumer Leaders จากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 4 คน อันจะเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรองรับความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ในการจัดโครงการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในแต่ละโครงการควรที่จะมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดของเครือข่ายนั้นเป็น

ระยะๆ เพ่ือที่จะท าให้เครือข่ายนั้นมีศักยภาพมากข้ึน 
4.2 การหาสถานที่จัดโครงการควรที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัดของชุมชน 
4.3 การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปควรกวดขันในเรื่องสุขภาพของนักเรียนให้มากกว่านี้ 
4.4 ควรมีการติดตามประเมินผลเครือข่ายเป็นระยะอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเครือข่าย 

 
 

ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

1.1 รู้สึกพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ในระดับมาก 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แสดงบทบาทรับผิดชอบต่อสังคมดี 
1.3 ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความส าคัญและมาให้ขวัญก าลังใจในขณะจัดกิจกรรมชุมนุมตลอด จึงท าให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก 
1.4 พึงพอใจต่อการบริการ การเอาใจใส่ดูแล และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอย่างมาก 
1.5 สคบ. ให้ความส าคัญต่อเยาวชน และครูในสถานศึกษาต่างๆได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเห็นถึงความส าคัญของผู้บริโภคท่ีควรจะรู้ 

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. 

2.1 เป็นกิจกรรมที่ดีรัฐควรให้การสนับสนุนให้ขยายวงกว้างไปถึงทุกๆโรงเรียนทุกโรงเรียนในต่างจังหวัดด้วย 



 
 

2.2 ภาคเอกชนให้ความร่วมมือดีมาก โดยเฉพาะสนับสนุนศิลปินดารามาท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความประทับใจ และมีตัวอย่าง ( idol) อัน
จะน าไปสู่การขยายผลการแสดงออก 

2.3 ควรคัดเลือก ดารา นักแสดง หรือศิลปินเป็นแบบอย่าง (สื่อกลาง) คุ้มครองผู้บริโภคออกโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ เพราะจะมีผลต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากที่
จะท าให้เยาวชนรู้จักเรื่องการคุ้มของผู้บริโภคมากข้ึน 

2.4 ควรให้ความรู้ประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าต่างๆผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องรัฐบาลให้มาก เพ่ือเข้าถึงประชาระดับรากหญ้า 
2.5 อยากให้มีกิจกรรมโต้วาทีหรือยอวาทีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
2.6 ควรที่จะมีการขยายผลลงในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านด่วน 
2.7 ควรที่จะบอกกรอบของการแสดงละครรอบกองไฟให้นักเรียนมาแสดงทราบว่าควรแสดงในกรอบแบบใด ตามที่ทางผู้จัดโครงการต้องการให้นักเรียนแสดง 

และการแสดงนั้นต้องเก่ียวข้องกับ สคบ.ด้วย 
 

3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 
3.1 เป็นเวทีที่ให้โอกาสกับเยาวชนนักเรียนและครูได้มีวิสัยทัศน์สร้างสิ่งดีๆที่จะช่วยเหลือสังคม 
3.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การปลูกฝังที่เยาวชน นักเรียน ครู นับเป็นการขยายผลวิทยาทานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ

สุขภาพ เพราะมีประชากรจ านวนมากที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิการคุ้มของบริโภคเป็นส่วนใหญ่ 
3.3 ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจจากผู้จัดโครงการในครั้งนี้ 
3.4 ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

 
4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

4.1 อยากให้ สคบ.ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยการท าภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ถูกต้อง และเม่ือเกิดปัญหาขึ้นจะใช้สิทธิของตนได้อย่างไรบ้าง 
4.2 ควรมีมาตรการในการตรวจสอบมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่านี้ เช่น ในเรื่องของสินค้า อาหาร และบริการต่างๆ เป็นต้น 
4.3 ควรเปลี่ยนเป็นกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างมีศักยภาพ 
4.4 ภาครัฐยังปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมยังไม่กว้างขวางพอ เช่น แหล่งจ าหน่ายอาหาร การตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานเป็นไปในวงจ ากัด

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงท าให้คนเป็นโรคภัยจากความเสื่อมและสารพิษจ านวนไม่ลดลง ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐตระหนักถึงให้มากกว่านี้ 
4.5 กฎหมายที่ถูกต้องควรถูกน ามาใช้ให้ได้จริง 
4.6 อยากให้มีการจัดสัมมนาขึ้นทุกๆปี เพราะเยาชน นักเรียนนั้นมีความสนใจมาก 

 



 
 

 
รูปภาพสัมมนาโครงการ “ ชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน  

(THE MEETING OF THAI SMART YOUNG CONSUMER LEADERS OF THAILAND TO ASEAN 2013) ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555 - 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
 
ชื่อโครงการ  “โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน เพื่อรองรับ AEC”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาและกองประชาสัมพันธ์ 
วันที่ด าเนินโครงการ วัน จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-14.30 น. 
 
1. ข้อสังเกตจากโครงการ 

- จัดงาน ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร 
- จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ส่วนมากมาจากภาคธุรกิจ  
- วิทยากร จากภาครัฐได้แก่  

1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
2. น.ส.วิมลรัตน์ รุกขวรกุล นักสืบสวนสอบสวน ช านาญการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. นายภาษิต  พุ่มชูศรี รองอธิบดีกรมท่องเที่ยว   
4. นายอดิสรณ์  สันตติไพรวัลย์  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วิทยากรจากภาคเอกชน ได้แก่  
1. นายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ ผู้แทนจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
2. นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล ผู้แทนจากบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด 

โดยร่วมกันอภิปรายเรื่อง “การก ากับดูแลธุรกิจท่องเที่ยว จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน และแนวทางแก้ไขปัญหา”  
 
 
 
 



 
 

2. จุดแข็ง 
2.1 โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน เพ่ือรองรับ AEC ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบ

ธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.2 ทีมงานผู้จัดโครงการของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้ง

ภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม 
2.3 วิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมและก ากับดูแลธุรกิจท่องเที่ยว จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางของ

การแก้ไขปัญหาโดยสามารถน าเสนอความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยว จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
2.4 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมเพราะรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมได้อย่างเพียงพอ 

 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 การน าเสนอข้อมูลของวิทยากรในเรื่องการส่งเสริมการท าธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจ เพื่อ
การรองรับ AEC เพราะยังไม่ครอบคลุมถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
3.3 การเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างกว้างขวางและ

ในวงกว้าง 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างหลากหลายรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน
และผู้บริโภคที่ประสบปัญหาโดยตรง 

4.2 ควรเชิญวิทยากรในภาคส่วนเอกชนที่เป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบินเพราะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและแนวทางก ารท าธุรกิจและการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่างแท้จริง 

 
 

 

 



 
 

ส าหรับผู้จัดโครงการ 

ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการท าธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน เพ่ือรองรับ AEC 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา และกองประชาสัมพันธ์ 
วันที่ด าเนินโครงการ วันพุธที ่29 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-14.30 น. 
สถานที่ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส.วิมลรัตน์  รุกขวรกุล 

1. ข้อสังเกตจากการด าเนินงาน 
1.1 โครงการได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบินและประชาชน เป็นอย่างดีเพราะ หัวข้อการ

สัมมนาตรงกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค  
1.2 การจัดโครงการดังกล่าวเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว ธุรกิจจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจเสริมความงามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้บริโภคและแนวทางปัญหาที่เหมาะสม  
1.3 การเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการน าไปใช้กับการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋ วโดยสาร

เครื่องบิน ธุรกิจเสริมความงาม 
 

2 จุดแข็ง/ประโยชน์ของโครงการ 
2.1 ได้รับทราบความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจเสริมความงามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้บริโภคและแนวทางปัญหาที่เหมาะสม 
2.2 ได้ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจเสริมความงามร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ             

ในการยกระดับธุรกิจไทยให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.3 เพ่ือรับฟังปัญหาในการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจเสริมความงามจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

ปัญหาโดยทีมงานวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันตอบข้อซักถาม 
 

 

3 จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 
ไม่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ออกร้านค้าของผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน และธุรกิจเสริมความงาม 



 
 

 
4 ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยกระดับธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ของไทยให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

1.5 มีความพึงพอใจระดับมากเก่ียวกับบทบาทของ สคบ.เพราะให้ข้อมูลการคุ้มครองได้ทั่วถึงประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
1.6 มีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับกิจกรรมการสัมมนาของ สคบ.ได้กล่าวถึงหน้าที่การคุ้มครองการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ได้อย่างเข้าใจ 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ.  

2.1 ควรมีกิจกรรมการรับฟังปัญหาต่างๆด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบินจากผู้การประกอบธุรกิจที่ข้าร่วมโครงการ 
2.2 ควรมีกิจกรรมแสดงตัวอย่างของผู้การประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบินที่มีผลงานที่ดีเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
2.3 ควรเพิ่มกิจกรรมบนเวทีการสนทนาให้มีการรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจจะได้ร่วมกันหาแนว

ทางการแก้ปัญหาได้จริง 
 
3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 

3.1 ท าให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมของ สคบ.เรื่องบทบาทในการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
3.2 ท าให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสคบ. มีบทบาทการท างานในเชิงรุกด้วยการเข้าถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
3.3 ได้รู้ช่องทางการติดต่อขอรับค าแนะน าและขอความช่วยเหลือจากสคบ. เมื่อมีปญัหาเกี่ยวกับการด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

 
 
 



 
 

4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 
ควรเชิญวิทยากรด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบินที่มาจากบริษัทเอกชนที่หลากหลายให้มาร่วมพูดคุยกับวิทยากรของภาครัฐ เพ่ือจะได้รับฟังปัญหา

และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ถูกกฎหมาย 
 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ให้ สคบ. จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคด้านท่องเที่ยว และจองตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555 - 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
โครงการ  “ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ภาคอุตสาหกรรม” ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 
 
1. ข้อสังเกตจากโครงการ “ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม” 
 1.1 สถานที่จัดงาน   โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 
 1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน 
 1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็น ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคด้วย  
 1.4 วิทยากร จากภาครัฐได้แก่ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี บรรยายเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับภาคแรงงาน 
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
 วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ด้านฉลาก และด้านสัญญา 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ 
 วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเกี่ยวกับ (1) กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการขายตรง (2) การด าเนินคดีแทนผู้บริโภค (3) กฎหมาย
ความรับผิดที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
   โดยวิทยากรใช้เวลาบรรยายท่านละโดยประมาณ 1-4 ชั่วโมง   
 
2. จุดแข็ง  

2.1 โครงการ“ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม”เป็นไปตามเป้าหมายและตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง สคบ.กับกรมสวัสดิการฯที่ให้ผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรมเข้า
มารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  

2.2 การเชิญวิทยากรจากภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้และการถ่ายทอด ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการรับฟัง 



 
 

2.3 บรรยากาศของผู้จัดโครงการภายในงานมีความเป็นกันเอง ท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนใจมากขึ้น  
2.4 มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการอบรม คือ มีการสอดแทรกเกมส์ที่ให้ความรู้และความสนุกสนานเข้ามาในโครงการ 
2.5 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้างานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค และแบบทดสอบประเมินความรู้หลังจากท่ีได้อ่านไปแล้ว 

 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 ทีมงานผู้จัดโครงการระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรมีการประสานงานและแสดงความคิดเ ห็น
ร่วมกันให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่จัดโครงการที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมที่มีจ านวนมาก  
จึงท าให้เกิดความคับแคบและเข้าถึงกิจกรรม รวมทั้งความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้จัด และวิทยากรอีกด้วย 

3.2 ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เป็นไปตามก าหนดการและท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับความรู้จากวิทยากร จึงท าให้ผู้เข้าร่วมจ านวนมากไม่ได้รับการตอบ
ค าถามจากท่านวิทยากรในเรื่องท่ีตนเองสงสัยหรือประสบปัญหานั้น 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรที่จะมีการจัดโครงการและขยายเครือข่ายอย่างชัดเจนลงไปตามพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย เพราะจะท าให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสะดวกในเรื่องของการเดินทางมาร่วมโครงการอีกด้วย 

4.2 หลังจากการจัดโครงการแล้วควรที่จะมีการติดตามประเมินผลและขยายเครือข่ายต่อไปในกลุ่มของสถานศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆอีกด้วย 
4.3 แบบทดสอบประเมินความรู้ควรที่จะเพ่ิมแบบทดสอบประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมก่อนท ากิจกรรมด้วย 
4.4 ควรจัดให้มีการจัดโครงการ หรือบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสคบ.ในสถานประกอบการศึกษาต่างๆที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 

 
 
ส าหรับผู้จัดโครงการ  

ชื่อโครงการ  “ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ภาคอุตสาหกรรม” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
วันที่ด าเนินโครงการ   วันพฤหัสบดี ที ่1 – 2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. 
สถานที่  โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 



 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. จิติภัทร์  บุญสม 
        2. ธชะนันท์  วงศ์ปัน 
  
1. ข้อสังเกตจากการด าเนินงาน 

1.1 โครงการ“ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม”เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.2 การเชิญวิทยากรจากภาครัฐท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ กระตือรือร้น สนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการโต้ตอบ
และการตั้งค าถามจ านวนมากกับวิทยากรที่มาบรรยาย จนท าให้วิทยากรไม่สามารถตอบค าถามได้ทุกค าถาม เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเวลา 

1.3 มีการจัดกิจกรรมรูปแบบของเกมส์ที่สอดแทรกความรู้และความสนุกสนานเข้ามาในโครงการ รวมทั้งมีการทดสอบความรู้อีกด้วย 
1.4 มีเอกสารแจกประกอบการอบรม และคู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
1.5 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้างานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค 
1.6 ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้มีความแตกต่างจากเครือข่ายอื่น เนื่องจากมี 2 บทบาท คือ (1) ผู้ประกอบธุรกิจ (2) ผู้บริโภค 

 
2. จุดแข็ง/ประโยชน์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและขณะเดียวกันที่อยู่ในฐานะผู้บริโภคอีกด้วย ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์
ของเขาที่ควรจะได้รับตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง  

2.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น พัฒนาตนเองมาสู่การเป็นเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) อันจะส่งผลให้มีการขยายเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น 
 
3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 

3.1 สถานที่จัดงานยังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องการท ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากห้องไม่โล่ง (มีเสาบัง) แคบ ท าให้ผู้เขาร่วม เกิดความอึดอัดต่อ
การท ากิจกรรม เพราะสถานที่จัดโครงการครั้งนี้ทางกรมสวัสดิการฯเป็นผู้จัดหาสถานที่ 

3.2 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะมีผู้สนใจจ านวนมากและบางคนยังไม่ได้รับการตอบค าถามจากวิทยากร 
3.3 ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และผู้จัด 

 
 
 



 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
4.1 อยากให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม กระชับ และมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึน 
4.2 มีการติดตามประเมินผลจากกลุ่มเครือข่ายในการน าความรู้ไปขยาย 
4.3 อยากให้มีการเพ่ิมงบประมาณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทางและการขยายเครือข่ายในพ้ืนที่อ่ืน 
4.4 อยากให้มีการจัดท าแผนเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 
4.5 อยากให้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) และติดตามประเมินผลต่อไป 

 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

1.1 รู้สึกพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ในระดับมาก เพราะให้ความส าคัญกับผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปบอกต่อหรือขยายต่อภายใน
องค์กร และสมาชิกในองค์กรของสหภาพแรงงาน เพราะปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มของผู้ใช้แรงงานที่ต้องมีการจับจ่ายในชีวิตประจ าวันมาก 

1.2 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของ สคบ. ระดับดี เช่น เรื่องของสถานที่จัด อาหาร วิทยากร ที่มาให้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
และท าให้เห็นถึงความส าคัญ ระมัดระวังในการบริโภคสินค้ามากขึ้น 

1.3 มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อมีการร้องเรียนสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้ตรงจุด ดูแลให้ได้รับความเป็นธรรม 

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. 

2.1 ขยายหรือเพ่ิมความถี่ในการจัดอบรมโครงการนี้ให้บ่อยขึ้น ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในหลายๆจังหวัดที่มีแหล่งอุตสาหกรรม 
2.2 ควรจัดกิจกรรมอ่ืนควบคู่ด้วย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างในเรื่องของเกมส์ที่ทาง สคบ.ได้มีการปรับปรุงขึ้น ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ 
2.3 สถานที่ควรปรับให้อยู่ศูนย์กลางในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
2.4 อยากให้มีการเพ่ิมเนื้อหาของเอกสารและแยกรูปเล่มของวิทยากรผู้มาบรรยาย 
2.5 ควรมีสัญลักษณ์ในการเป็นสมาชิก แจกเสื้อแทนกระเป๋า 
2.6 ควรมีการอบรมสมาชิกของ สคบ.อย่างต่อเนื่องและให้มีการจัดงานประชุมใหญ่ขององค์กรต่อปี/1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี 
2.7 กิจกรรมต่างๆของ สคบ. มีหลากหลาย ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดูความเหมาะสมและเป็นไปได้ นอกจากนี้จะต้องเน้นความเป็นธรรมและ

ผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ 



 
 

 
3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 

3.1 ท าให้มีความรู้ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคและบริโภค โดยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิต 
3.2 ได้ความรู้ถึงรูปแบบการการท าธุรกิจขายตรงที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 
3.3 ได้เพ่ิมความระวังในการบริโภคมากขึ้น 
3.4 เพ่ิมความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.5 รู้แหล่งข้อมูลที่จะไปขอความช่วยเหลือ 
3.6 ได้รับความรู้จากการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับการร้องเรียน โดยเฉพาะบางอย่างที่เห็นเป็นเรื่องปกติหรือธรรมดา สคบ.ก็ยังคุ้มครองและสามารถช่วยเหลือได้ 
3.7 น าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานได้รับทราบ 
3.8 ได้รับความรู้เรื่องกฎหมาย และ องค์กรที่สามารถร้องเรียนได้ 

 
4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

4.1 อยากให้ สคบ. จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้บริโภคตามแหล่งชุมชนของกลุ่มต่างๆ ให้ทั่วถึง 
4.2 การจัดสัมมนาควรเพิ่มในเรื่องของที่พัก 
4.3 ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคแบบติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4.4 ตั้งศูนย์เครือข่ายแต่ละพ้ืนที่ในเขตภาค จังหวัด ต าบล 
4.5 จัดประชุมใหญ่ เชิญสมาชิกเข้าร่วมด้วย 
4.6 สคบ.มีหน้าที่หลักอยู่แล้วคือการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเต็มที่ 
4.7 ส่วนการจัดกิจกรรมปตี่อไปก็ควรที่จะมีการรวบรวมปัญหาต่างๆเสนอต่อภาคประชาชนในเวทีสาธารณะ หรือจัดกิจกรรมสรุปผลเป็นไตรมาส 
4.8 วารสารของ สคบ. เมื่อมีการร้องเรียน ถ้ามีผลกระทบต่อส่วนรวมควรลงรายละเอียดชี้แจง เหตุ การช่วยเหลือ ผล และการติดตาม 

 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

5.1 อยากให้เพ่ิมเวลาวิทยากรของท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มาบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
เนื่องจากท่านบรรยายสนุกสนาน ได้ความรู้จนท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เบื่อและง่วง 

5.2 ควรมีค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนา 



 
 

5.3 ยอมรรับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริง ส่วนการจะข้าถึงของผู้ร้องเรียนขึ้นอยู่ที่ แผน นโยบายของ สคบ . พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลทั้งภายในและภายนอก แล้วน าไปวิเคราะห์ ปรับปรุง เนื่องจากการร้องเรียนทุกอย่างมีหลากหลาย ต้องสอบเป็นเรื่องๆแล้วพิจารณาการแก้ไขที่
เหมาะสมเดียวกัน เพราะบางครั้งก็ใช้วิธีการอย่างเดียวไม่ได้เสมอไป เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดอันจะเป็นผลดีต่อส่วนรวม 

5.4 ขอเป็นก าลังใจช่วยให้ท างานทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ และข้าพเจ้าก็จะช่วยเฝ้าติดตามและรายงาน แจ้งเรื่องให้ท่านที่ด าเนินการต่อไป 
 

 
รูปภาพประกอบการจัดโครงการ   

“ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม” 
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แบบรายงานโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้บริโภคในบริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2555 - 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

1. ข้อสังเกตจากโครงการ “สัมนาเต็นท์รถต้องท าฉลากอย่างไรให้ถูกกฎหมาย” 
1.1 สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพมหานคร 
1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน 
1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็นผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถ  
1.4 วิทยากร จากภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อธิบายเกี่ยวกับฉลาก ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องก าหนดให้ธุรกิจการขาย

รถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2550 
วิทยากรจากกรมการขนส่งทางบกได้บรรยายเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เช่น การจดทะเบียน การโอน การแก้ไขทางทะเบียนรถยนต์ให้ตรงกับตัวรถ 
ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บรรยายเกี่ยวกับประเภทของเก่า การลงสื่อ

โฆษณา การขายทอดตลาด ประเภทรถยนต์ ความผิดตามกฎหมายอาญาฐานรับซื้อของโจร 
วิทยากรจากต ารวจ ปคบ. ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้สนับสนุนบังคับใช้ตามกฎหมาย 

โดยวิทยากรใช้เวลาบรรยายท่านละโดยประมาณ 15 นาท ี  
 

2. จุดแข็ง 
2.1 โครงการการประชุมสัมมนาเรื่อง“เต็นท์รถต้องท าฉลากอย่างไรให้ถูกกฎหมาย” มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองใน

การท าสัญญาซื้อขายรถยนต์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
2.2 ทีมงานผู้จัดโครงการมีการประสานงานกันอย่างดี 
2.3 วิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจเต็นท์รถโดยสามารถอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทของการคุ้มครองสัญญาการซื้อขายรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 



 
 

3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 
3.1 การน าเสนอข้อมูลของวิทยากรยังไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจเต็นท์รถใช้งานแล้วได้ทั้งหมดเพราะผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ได้

เสนอปัญหาของตนบนเวทีสนทนา 
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางการท าธุรกิจเต็นท์รถใช้งานแล้ว 
3.3 การเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมผู้ประกอบกิจธุรกิจเต็นท์รถใช้งานแล้วในวงกว้าง 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างหลากหลายรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าธุรกิจ เต็นท์รถใช้งานและประชาชน

ผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
4.2 ควรเชิญวิทยากรผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถใช้งานแล้วได้ร่วมเสวนาบนเวทีด้วยเพราะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาธุรกิจเต็นท์รถใช้งานแล้วอย่างแท้จริง 

 
ส าหรับผู้จัดโครงการ  
ชื่อโครงการ  การประชุมสัมมนาเรื่อง“เต็นท์รถต้องท าฉลากอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
วันที่ด าเนินโครงการ   วันพฤหัสบดี ที ่25 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-14.30 น. 
สถานที่ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ 

1. ข้อสังเกตจากการด าเนินงาน 
1.1 โครงการการประชุมสัมมนาเรื่อง“เต็นท์รถต้องท าฉลากอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคท้ังด้านฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาซื้อขายที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมกับผู้บริโภค  
1.2 การเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการน าไปใช้กับการประกอบธุรกิจเต็นท์รถให้ถูกกฎหมายและมีความ

มั่นใจในการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว 
1.3 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ความสนใจในการเดินชมบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้างานเพราะท าให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของ สคบ. เกี่ยวกับการ

คุ้มครองในเรื่องฉลาก 
 

 



 
 

2. จุดแข็ง/ประโยชน์ของโครงการ 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เผยแพร่ความรู้เรื่องฉลากสินค้ารถยนต์ใช้และการท าสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถและผู้บริโภค 
2.2  เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจเต็นท์รถให้ถูกกฎหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับธุรกิจไทยให้มี

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
2.3 ผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถและผู้บริโภค ได้รับความรู้ต่างๆ ได้แก่ อธิบายเกี่ยวกับฉลาก ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องก าหนดให้ธุรกิจการขายรถยนต์

ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2550  พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เช่นการจดทะเบียน การโอน การแก้ไขทางทะเบียนรถยนต์ให้ตรง
กับตัวรถ เป็นต้นประกอบธุรกิจเต็นท์รถรับทราบความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจ 
การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.4 เพ่ือรับฟังปัญหาในการประกอบธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาโดยทีมงานวิทยากรภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกันตอบข้อซักถาม 

 

3. จุดอ่อน/แนวทางการปรับปรุง 
ระยะเวลาการจัดโครงการสัมมนาเพียงหนึ่งวันไม่อาจรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถได้อย่างทั่วถึงและไม่อาจหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้

ครบถ้วน 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เผยแพร่ความรู้เรื่องฉลากสินค้ารถยนต์ใช้และการท าสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจเต็นท์รถ

และผู้บริโภค อย่างอย่างต่อเนื่อง 
4.2  ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคให้สนใจและตอบรับในการเข้าร่วมโครงการ

อย่างกว้างขวาง 
 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
1. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทบาท หน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. อย่างไร 

1.1 มีความพึงพอใจระดับมากเก่ียวกับบทบาทของ สคบ.เพราะให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเต็นท์รถที่ถูกกฎหมายได้อย่างเข้าใจ 



 
 

1.2 มีความพึงพอใจระดับปานกลางเกี่ยวกับกิจกรรมการสัมมนาของ สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคเพราะวิทยากรของ สคบ.ได้กล่าวถึงการประกอบธุรกิจเต็นท์
และการท าสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.3 มีความพึงพอใจระดับปานกลางเก่ียวกับกิจกรรมการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเพราะท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นในประกอบ
ธุรกิจเต็นท์เพราะควรมีตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์ได้ร่วมบนเวทีด้วย 

1.4 การให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์มีระดับมาก เพราะกฎหมายและข้อมูลของการประกอบธุรกิจเต็นท์รถที่ถูกกฎหมายจะเป็นแนวทางให้ผู้
ประกอบธุรกิจน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ 

1.5 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถมีระดับปานกลาง เพราะท าให้ได้ความรู้เพ่ิมเติมถึงบทบาทของ สคบ.ในการให้ความช่วยเหลือผู้
ประกอบธุรกิจเต็นท์รถที่ถูกกฎหมาย  

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของ สคบ. 

2.1 ควรให้ผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์ได้ร่วมจัดบอร์ดด้วย  
2.2 ควรมีการรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะมีกิจกรรมซักถามตอบบนเวทีสัมมนาระหว่างวิทยากรกับผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์ 
2.3 ให้เพ่ิมกิจกรรมออกร้านค้าของผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถท่ีถูกกฎหมาย 

 
3. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ สคบ. คืออะไร 

3.1 ได้รับความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเต็นท์รถท่ีถูกกฎหมายและ การสอบสวนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3.2 ได้ความรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสคบ.ในการจัดท าฉลากรถยนต์ใช้แล้ว  
3.3 ได้รู้ช่องทางการติดต่อขอรับค าแนะน าจากสคบ. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเต็นท์ 
3.4 ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของสคบ.เรื่องฉลากรถยนต์ใช้แล้วเพ่ิมข้ึน   

 
4. ท่านอยากให้ สคบ. ท าอะไร ให้กับผู้บริโภค หรือต้องการให้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ในปีต่อๆ ไป 

4.1 ให้มีวิทยากรจากผู้การประกอบธุรกิจเต็นท์รถมือสองที่มาจากเจ้าของเต็นท์รถ เพ่ือจะได้รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ
เต็นท์รถให้ถูกกฎหมาย 

4.2 สคบ.ควรมีกิจกรรมให้ข้อมูลของการประกอบธุรกิจเต็นท์รถที่ถูกกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
4.3 กิจกรรมออกร้านค้าของผู้ประกอบธุรกิจเต็นท์รถท่ีถูกกฎหมายให้เข้าร่วมได้รู้จักและมีความม่ันใจในการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว 

 



 
 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
5.1 ควรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเต็นท์รถท่ีถูกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
5.2 สคบ.ควรให้ข้อมูลของการประกอบธุรกิจเต็นท์รถท่ีถูกกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
5.3  

รูปภาพการสัมมนาเต็นท์รถต้องท าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

รายงานความก้าวหน้า  
รอบ ๑๐ เดือน 

ส่วนวิชาการ วางแผน และติดตามประเมินผล 
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 


