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บทคัดยอ 

 

 การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากขาวสารความรูท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพรใหกับประชาชน และศึกษาหนาท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน วิธีการ

ดําเนินการวิจัย โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผล

การศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตางกัน ปจจัยสวน

บุคคลดานอายุมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานระดับ

การศึกษามีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการให

ความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามี

ผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอ

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมีความสัมพันธกับประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานผูบริโภค

ใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชาน
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ท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนมากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง ทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมีความสัมพันธกับการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมากท่ีสุด

โดยจัดในระดับสูง  

 

คําสําคัญ : การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชน, สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
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ABSTRACT 

 

 Promoting knowledge of consumer protection, food and medicine to the 

people of the Food and Drug Administration. The objective was to study the use of 

any knowledge of the Food and Drug Administration released to the public. And the 

role of the Food and Drug Administration in promoting knowledge and consumer 

protection to the public. How to Conduct Research The collection of questionnaires 

Personal factors that affect the aging of the population has knowledge of consumer 

protection for the people of the Food and Drug different. Personal factors affecting 

the level of people's attitudes with the Food and Drug Administration in the field of 

knowledge of consumer protection for the people are different. Personal factors 

affecting the level of benefits that people gain from the knowledge and consumer 

protection for the people of the Food and Drug different. Personal factors affecting 

the monthly income benefits people gain from the knowledge and consumer 

protection for the people of the Food and Drug different. The attitude of the public 

landings with the Food and Drug Administration in the field of knowledge of 

consumer protection for the public relations benefits that people get from 

promoting knowledge of consumer protection to the public. of the Food and drug 

Administration the most. The public is encouraged to benefit from the knowledge 
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and consumer protection for the people of the Food and Drug Administration's 

relationship with the attitude of the public landings with the Food and Drug 

Administration in the field of knowledge protection. Consumers to the public by 

providing the most advanced level the most high  

 

Keywords: Promoting knowledge of consumer protection food and medicines to the 

public, Food and Drug Administration 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหและ

ชวยเหลือจากบุคคลท่ีสําคัญ ท่ีชวยสรางใหงานศึกษาชิ้นนี้สําเร็จลุลวงได ซ่ึงผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ 

 ผูชวยศาสตราจารย ศาตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีทานเสียสละ

เวลาอันมีคายิ่งในการใหความรู คําปรึกษาและขอแนะนําท่ีตางลวนมีประโยชนอยางยิ่งตองานศึกษา

ชิ้นนี้  

 บิดา มารดา ผูใหการสนับสนุนรายใหญท้ังดานการเงิน ความรักและกําลังใจท่ีมีคายิ่ง

กวาสิ่งอ่ืนใด  

 สุดทายนี้  ผูวิจัยขอใหงานวิจัยชิ้นนี้ มีประโยชนสําหรับผู ท่ี เก่ียวของและผู ท่ีสนใจ 

คุณประโยชนและความดีอันพึงมี ผูวิจัยขอมอบใหบิดามารดาตลอดจนครูอาจารยทุกทานท่ีไดมอบ

ความรูท่ีเปนหัวใจสําคัญกอใหเกิดผลสําเร็จในครั้งนี้ 

 

 

นางสาวกัณณฐิยา  วงศวรวรรณ 
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การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน                     

คณะกรรมการอาหารและยา 58 

4.15  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค                      

ใหแกประชาชน 58 
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4.16  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันประชาชน ไดหันมาใสใจดูแลและใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพของ

ตนเองกันมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันการดําเนินชีวิตของมนุษยไดเปลี่ยนแปลงไปรวมไปจนถึง

พฤติกรรมการรับประทานก็เปลี่ยนแปลงไปดวย เนื่องจากสังคมเมืองท่ีขยายตัว และเทคโนโลยีท่ี

พัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนใชชีวิตเรงรีบ ทําใหประชาชนไมสามารถรับประทานอาหารให

ครบ 5 หมูได และไมไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอในแตละวันตอรางกาย ทําใหเกิดโรคอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึง

จําเปนตองมีการบํารุงและดูแลรักษาสุขภาพดวยความใสใจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และตองมีการ

ดูแลเรื่องอาหารการกินใหครบท้ัง 5 หมู อีกท้ังยังตองมีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม พักผอนอยาง

เพียงพอ มีการตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ และมีการดูแลสุขภาพจิตใจใหสดชื่น แจมใสอีกดวย 

อาหารเสริมจึงเปนอีกทางเลือกท่ีประชาชนสวนใหญนิยมหามารับประทาน สอดคลองกับ กฤติมา           

ตรีบวรสมบัติ 01 ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ

อาหารเสริม สําหรับบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การบริโภคอาหารเสริมของผูบริโภคใน

ปจจุบัน เพ่ือการดูแลสุขภาพนั้น เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับความนิยม นั่นเปนเพราะวาอาหารเสริม

นั้น สามารถชวยกระตุนและชดเชยในสารอาหารจําเปนท่ีรางกายไมสามารถผลิตข้ึนมาไดเอง หรือไม

สามารถหาบริโภคไดท่ัวไปตามทองตลาด จึงทําใหมีคนบางกลุม ท่ีสนใจหาอาหารเสริมมารับประทาน

เพ่ือตอบสนองกับความตองการของจิตใจและรางกาย เพราะในแงความรูสึกของผูบริโภคซ่ึงมักเขาใจ

เอาเองวาวัสดุท่ีมีรูปแบบเหมือนยาแลวจะมีสรรพคุณในการรักษาเหมือนยาดวย 

 อาหารเสริมกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร ถือเปนสิ่งท่ีจําเปน และเกิดข้ึนเพราะ

สภาพความเปนอยูของสังคมสมัยใหม ท่ีไมเอ้ืออํานวยใหมีเวลาวางอยางเพียงพอและสงผลตอการดูแล

สุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะการออกแบบกําลังกายท่ีเหมาะสม ความพิถีพิถันในการเลือกรับประทาน

อาหาร แมวาจะไมมีสําหรับการดูแลสุขภาพ แตคนสวนใหญก็มีความกลัวอยูในจิตใจทุกคน เนื่อง

เพราะเปนสัญชาตญาณพ้ืนฐานท่ีเกรงกลัวตอการโรคภัยตาง ๆ ท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย

และชีวิตของตนเอง จึงทําใหเกิดกระแสของการสรางเสริมสุขภาพดวยวิธีการบริโภคอาหารเสริม

                                           
1 กฤติมา ตรีบวรสมบัติ, “พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหาร

เสริม สําหรับบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร.” (การศึกษาคนควาดวยตนเอง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), 12. 
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ทดแทน ซ่ึงถือเปนแนวทางเลือกหนึ่งของการสรางแหลงพลังงาน และทําการชดเชยในสวนท่ีรางกาย

นั้นสึกหรอไป และนับเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ ท่ีเปน

ตลาดอาหารรูปแบบใหมท่ีเขามากระตุนและตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเกิดความ

ตองการอาหารเสริมข้ึนมา โดยผูประกอบการแตละราย ลวนแลวแตใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือ

ผลักดันใหเกิดกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ เพ่ือปอนตลาด และเพ่ือตอบสนอง

กับความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด  

 ผูประกอบการอาหารเสริม ใชกลวิธีตอการโฆษณาประชาสัมพันธผานชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ จนทําใหผูบริโภคไดรูจัก และเขาใจในผลิตภัณฑอาหารเสริมนั้น ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน ผูประกอบการก็สามารถสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคได โดยแสดงจุด

ขายท่ีมีคุณสมบัติในเชิงยาสรรพคุณท่ีชวยรักษาโรคตาง ๆ ไดจํานวนมาก ซ่ึงสงผลใหผลิตภัณฑเหลานี้ 

ลวนแลวแตเปนสินคาท่ีมีราคาคอนขางแพง แตจากการโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาว จึงทําให

ผูบริโภคยินดีจะจายเงิน เปนเพราะวาเกิดความเชื่อ และเกิดความตระหนักวาอาหารเสริมเหลานี้นั้น 

จะชวยดูแลและสรางเสริมสุขภาพของตนเองใหดีข้ึนมาได ซ่ึงจะสังเกตไดจากการท่ีผูบริโภคหันมา

นิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น ตลาดผลิตภัณฑ

อาหารเสริมทุกชองทาง ตางก็เติบโตมาอยางตอเนื่องและยาวนานเกือบสิบป ซ่ึงแตละปนั้นมีการ

เติบโตมากกวา 15% เฉพาะอาหารเสริมท่ีข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี

มากกวา 1,000 ชนิด จัดเปน 8 กลุม ประกอบดวย กลุมวิตามิน กลุมชวยลดการดูดซึมของไขมัน กลุม

ท่ีเพ่ิมการเผาผลาญพลังงาน กลุมท่ีสกัดมาจากพืช กลุมท่ีสกัดมาจากสมุนไพร กลุมท่ีมีคุณสมบัติ

ตอตานอนุมูลอิสระ กลุมท่ีเปนอายุวัฒนะ กลุมท่ีชวยเรื่องระบบขับถาย เปนตน เปนเครื่องบงชี้วา 

โอกาสทางการผลิตของผลิตภัณฑอาหารเสริมจะสูงข้ึนอีกในอนาคต 

 จากมูลคาทางการตลาดท่ีเติบโตมากข้ึน ผูบริโภคตองการสินคามากข้ึน สงผลใหผูผลิต

จํานวนมากเรงรัดผลิตสินคาเพ่ือนําอาหารเสริมดังกลาว เขามาตอบสนองกับความตองการของ

ผูบริโภคภายในตลาดปจจุบัน และเปนเพราะตลาดปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันท่ีทวี

ความรุนแรงมากข้ึน จึงทําใหผูผลิตหลายรายตางเรงรัดท่ีจะผลิตสินคาท่ีนํามาจําหนายใหไดมากท่ีสุด 

เพ่ือสรางผลกําไรใหกับตนเอง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนคุณภาพและราคาใหเหมาะสมกับสภาพของ

สังคมปจจุบัน เพ่ือใหสามารถท่ีจะคงอยูในตลาดได ขณะเดียวกัน อาหารเสริมจากผูผลิตบางรายจึง

ไมไดคุณภาพเทาท่ีควร สงผลใหผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาหรือใชบริการไมไดคุณภาพเหลานั้น ไมไดรับความ

เปนธรรมหรือไดรับความเดือดรอน บางก็ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความรูเทาไมถึงการณ

ของผูบริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย จากสินคาอุปโภคและบริโภคท่ีมีอันตราย ดังท่ีเรา

จะไดเห็นในขาว เชน การนําอาหารเสริมท่ีใกลหมดอายุหรือหมดอายุมาขาย การโฆษณาอาหารเสริม

ท่ีมีสรรพคุณเกินความเปนจริงโดยไมไดรับอนุญาตและเปนการโออวดเกินจริง หรือการผสมสารปรุง
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แตงลงในผลิตภัณฑอาหารเสริมตาง ๆ ท่ีไมไดมีการวิจัยผลขางเคียงท่ีจะเปนอันตรายตอผูบริโภค บาง

รายถึงข้ันเสียชีวิต เปนตน 

 อาจกลาวไดวา พฤติกรรมของผูผลิตขางตนนี้ สะทอนและแสดงใหเห็นไดวา ผูผลิตหรือ

ผูคาบางรายนั้น ก็ตองการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค โดยพยายามลดตนทุนการผลิตสินคาทําใหสินคา

ไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีวิธีการเอารัดเอาเปรียบอีกหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการขายสินคา

โดยฉลากสินคามีรายละเอียดไมครบถวน และภาษาท่ีใชในการโฆษณาสินคาเกินจริงหรือไมชัดเจน

และสื่อไปในทางท่ีเขาใจไปในทางท่ีไมใชความเปนจริงของอาหารเสริมนั้น ๆ และการกระทําดังกลาว

ลวนแลวแตทําใหผูบริโภคนั้นตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ นั่นเปนเพราะผูบริโภคไมความจริงเก่ียวกับ

คุณภาพ ราคาของสินคา และบริการตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ดังจะเห็นไดจากการเรื่องเรียนท่ีมีจํานวน

เพ่ิมข้ึน 20% ในแตละป12 

 ดังนั้นบทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวยงานภายใตสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานดานตางๆเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความ

ปลอดภัยและเปนธรรม โดยเขาไปมีบทบาทในเรื่องการสงเสริมความรูดาน ความเขาใจเก่ียวกับอาหาร

และยาในรูปแบบของบทความ คําอธิบายชี้แจงขาว และเผยแพรความรูใหแกผูบริโภคตามชองทาง

การสื่อสารตางๆท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยมุงเนนการมอบความรูความตระหนัก และความเขาใจตอการ

ปองกันตนเองในฐานะผูบริโภค และคุมครองผูบริโภคใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีมาตรฐานตามหนาท่ีหลัก 

4 ขอ ดังนี้ 

1. กํากับ ดูแล และสงเสริมใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน

และความปลอดภัย 

2. สงเสริมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจและมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีถูกตอง 

3. สนับสนุนใหผูประกอบการไดรับโอกาสทางการแขงขันมากข้ึนเพ่ือเปนการสงเสริม

การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

 อาจกลาวไดวา การสงเสริมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจนั้นเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะ

เปนการพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชนคนไทยใหดีข้ึนและยังถือเปนสวนของการพัฒนาสังคมไทย 

เพ่ือใหประชาชนนั้นไดรูจักการใชสิทธิและรักษาสิทธิของตนเอง ตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดังนั้น สํานักคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาชองทางการ

                                           
2 ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา, พฤติกรรมผูบริโภคกับอาหารเสริม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองวิริยะพัฒนา, 2557), 5. 
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สื่อสารไปยังประชาชน เพ่ือใหประชาชนท่ีเปนผูบริโภคเหลานี้ไดรับทราบขาวสารดานสาธารณะสุข

รวมไปถึงสิทธิของตนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง แมนยํา ตอไป และเปนไปเพ่ือใหเกิดการคุมครอง

ผูบริโภคท่ีไดประสิทธิภาพและเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน และตองเรง

ทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการคุมครองผูบริโภคภายในสังคมไทย เพ่ือเพ่ิมพลังของผูบริโภคใหดียิ่งข้ึน

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงบทบาทหนาท่ี ท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดไว ใน

หัวขอ “การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา” 

 

1.2 คําถามวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับ

อาหารเสริมท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพรหรือไม 

2. การส งเสริมความรู งานคุมครองผูบริ โภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเปนไปอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากขาวสารความรูท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเผยแพรใหกับประชาชน 

2. เพ่ือศึกษาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมความรู

งานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเก่ียวกับ“การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ครั้งนี้ จะทําการศึกษาถึง ประโยชนของขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับอาหารเสริม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเผยแพรใหกับประชาชน รวม

ไปจนถึงทัศนคติของประชาชนตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถึงบทบาทหนาท่ีไดงาน

เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ โดยจะทําการศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตใน

กรุงเทพมหานคร 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หมายถึง หนวยงานระดับกรม ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีปกปองและคุมครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
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โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูลวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนได

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยและสมประโยชน 

 อาหารเสริม  หมายถึง ผลิตภัณฑ ท่ี ใช รับประทานเพ่ือบํ ารุ งสุขภาพเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากอาหารหลักท่ีรับประทาน โดยมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไป ท้ัง ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล ชนิด

ผง ซ่ึงมีรูปรางคลายยา แตไมมีคุณสมบัติในการรักษาโรค 

 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง บทบาทในการคุมครอง

ความปลอดภัยดานงานสาธารณสุข ควบคุม ดูแล สงเสริมงานดานสาธารณสุข การเผยแพรความรู

ดานสาธารณสุขใหแกประชาชน กํากับดูแลผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน และ กฎหมาย 

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร หมายถึง ความบอยครั้งในการติดตามขาวสาร 

โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิคุมครองผูบริโภคจากสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพทุกประเภท 

และอินเตอรเน็ต 

 ประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการเผยแพรความรูงาน

คุมครองดานสาธารณสุข หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธการเผยแพร

ความรูงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขแลวเกิดความรู ทัศนคติท่ีดีตอสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับประโยชนในชีวิตประจําวันไดมาก 

 ทัศนคติตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ 

อารมณ หรือ ความรูสึกท่ีมาประกอบเปนแนวโนมท่ีแสดงออก หรือ มีปฏิกิริยาในการสนับสนุนหรือ

ตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ในท่ีนี่หมายถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ี

มีตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

 การใชประโยชนจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับ หมายถึง การนําความรู ไปใชใน

ชีวิตประจําวันอันไดแก 1. ทําใหเกิดความตระหนักในการอานฉลากของอาหารเสริมกอนซ้ือสินคา 2. 

ใชเปนขอมูลอางอิงในการพิจารณาซ้ือสินคา 3. สามารถรองเรียน แจงแบะแส ผานโครงการสายดวน

ผูบริโภค 4. ชวยใหผูบริโภครูจักปองกันและพิทักษผลประโยชนของตน 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ผลการวิจัยนี้นําไปเปนแนวทางขอเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานดานการสงเสริมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีถูกตอง 

 2.  ผูบริโภครูจักใชสิทธิประโยชนของการคุมครองผูบริโภค และ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 การศึกษาเรื่องการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร และกระบวนการเลือกรับสาร 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิผูบริโภค 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการใชสิทธิ 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 

 2.6 ความรูและความตระหนัก 

 2.7 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 การเปดรับขาวสาร และกระบวนการเลือกรับสาร 

 การสื่อสารถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรือมนุษย เพราะเปนเครื่องมือท่ีทําใหมนุษยมี

ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ และ ทําใหมนุษยมีความเขาใจตรงกัน เพ่ือท่ีจะใหมีความรูความเขาใจและ

ทันตอเหตุการณ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการคิด ตัดสินใจ ของมนุษย 

 ชารลส แอตคิน (Charles Atkin) กลาววา “บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยิ่งมีหู มีตา

กวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณกวาบุคคลท่ี

เปดรับขาวสารนอย”ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆในชีวิตมนุษย ขาวสารเปน

ปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนั้น จะเกิดจาก

ปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการรับรูขาวสาร2

1  

 วิลเบอร ชแรมม (Schramm) ไดกลาวถึงองคประกอบดานตางๆในการเลือกรับขาวสาร

ของผูรับสาร ดังนี้ 

                                           
1 สมชาย ละอองพันธ, “รูปแบบองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน.” (วิทยานิพนธเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554), 6. 
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1. ประสบการณ ทําใหผูรับแสวงหาขาวสารท่ีตางกัน 

2. การประเมินสารประโยชนของขาวสารผูรับสารแสวงหาขาวสารเพ่ือสนอง

จุดประสงคของตนอยางใดอยางหนึ่ง 

3. ภูมิหลังตางกัน3

2 ทําใหมีความสนใจตางกัน 

4. การศึกษา สภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 

5. ความสามารถในการรับสาร เก่ียวกับสภาพรางกายและจิตใจท่ีทําใหพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารตางกัน 

6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติกรรม

ของผูรับสาร 

7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสารจะทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของ

ขาวสาร หรืออาจเปนอุปสรรคของความเขาใจในความหมายของขาวสารได 

8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีตอบสนองตอสิ่งเราหรือขาวสารได 

 

 

 

                                           
2 เรื่องเดียวกัน,14. 

รูปแบบการจําลองการสื่อสารของ วิลเบอร ชแรมม 



Ref. code: 25595703010024IOX

 9 

 
ป 1960 แบบจําลอง SMCR ของ เบอรโล (Berlo)3 ไดใหความสําคัญกับสิ่งตางๆ คือ 

1. ผูสงสาร (Source) ตองเปนผูมีความสามารถเขารหัส (Encode) เนื้อหาขาวสารไดมี

ความรูอยางดีในขอมูลท่ีจะสงสามารถปรับระดับใหเหมาะสมสอดคลองกับผูรับ 

2. ขาวสาร (Message) คือ เนื้อหา สัญลักษณ และ วิธีการสง 

3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) ใหผรับไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง5 

4. ผูรับสาร  (Receiver) ผูท่ีมีความสามารถในการถอดรหัส (Decode) สารท่ีรับมาได

อยางถูกตอง 

 แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล จะใหความสําคัญในปจจัยตางๆท่ีมีผลทําใหการสื่อสาร

ประสบผลสําเร็จ ไดแก ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงผูรับ

และผูสงตองมีตรงกันเสมอ 

 

 

 

 

                                           
3 ธนวดี บุญลือ, หนังสือหลักการสื่อสารท่ีดี, (กรุงเทพฯ:บันลือสาสน, 2546), 142-148. 
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2.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

 ในปจจุบันชองทางการสื่อสารมีหลายชองทาง การสื่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

คือการผสมผสานชองทางสื่อสารท้ังหมดเขามาจัดรูปแบบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Don E. Schultz ใหความหมายไววา กลยุทธการสื่อสารท่ีดีคือการท่ีรวมการสื่อสารทุก

รูปแบบมาใชใหเกิดประสิทธิภาพท้ังนี้เพ่ือใหการสื่อสารเปนไปตามวัตถุประสงค และตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูสงสารกับผูรับสาร5

4  

 ท้ังนี้การสื่อสารแบบบูรณาการมีอยูหลากหลายรูปแบบตามแตยุคสมัย แตในการวิจัย

ครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบบูรณาการ 5 รูปแบบท่ีเหมาะสมแกกลุมประชาชน

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) 

2. การประชาสัมพันธ (Public Relation)  

3. การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

4. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส (Internet) 

5. การใหบริการ (services) 

 การสื่ อ ส ารแบ บ บู รณ าการจะสร างการติ ดต อแบ บ  2 ช อ งท าง (Two-Way 

communication with customers) ท้ังท่ีใชสื่อ (Media) และไมใชสื่อ(Non-Media) นอกจากนี้เพ่ือ

รับฟงความคิดเห็นจากผูบริโภคโดยตรงและนํามากําหนดขาวสารและตอบสนองความตองการท่ี

ถูกตองเพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีและทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

พรอมกันนั้นตองทําการศึกษาวา กลุมเปาหมายเราเปนใคร ควรใชรูปแบบการสื่อสาร และ ชอง

ทางการสื่อสารแบบใด ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูรับสารเขาใจและตอบรับมากท่ีสุด โดยการสงสารตอง

คํานึงถึงผูรับสารเปนหลัก ซ่ึงในงานวิจัยเลมนี้หมายถึงผูบริโภคหรือประชาชน จึงเปนท่ีมาของแนวคิด

เก่ียวกับสิทธิผูบิโภค 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค 

 2.3.1 ความหมายของผูบริโภค 

 Hudders, L., Pandelaere, M., & Vyncke, P. ไดใหความหมายไววา ผูบริโภคถือเปน

หนวยธุรกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนฟนเฟองสําคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ มีหนาท่ี

จับจายใชสอยดวยงบประมาณจํานวนหนึ่ง ๆ ท้ังนี้อาจจะเปนลักษณะของผูบริโภคเพียงคนเดียวหรือ

                                           
4 ภคมน ภาสวัสดิ์, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, (กรุงเทพฯ,บงกชพับลิชชิ่ง, 2550), 

5. 
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มากกวาสองคนข้ึนไป โดยผูบริโภคนั้นจะเปนผูกําหนดวางบประมาณท่ีตนเองมีดังกลาวนั้น ควรจะใช

จายแคไหน อยางไร เทาไหร ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนพฤติกรรมผูบริโภค 

 อาจกลาวไดวา การท่ีบุคคลตาง ๆ นั้น มีความสามารถตอการซ้ือหรือขาย ถือเปนการ

แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะปจจุบันนั้น เงินถือเปนสื่อกลางท่ีใชในการ

แลกเปลี่ยนสําหรับสินคาหรือบริการทุกชนิด ท่ีทุกคนนั้นยอมรับและเต็มใจในการนําไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว อีกท้ังในขณะเดียวกันเองนั้น ก็ยังมีผูบริโภคอีกจํานวนมากท่ีซ้ือเพ่ือนําไปใชงานตอ

หรือทํากําไรตอเนื่องข้ึนไป ดังนั้น อาจกลาวไดวา ผูบริโภคจะเปนใครก็ตามท่ีใชจายเงิน เพ่ือซ้ือสินคา

หรือบริการ นํามาเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค เปนการตอบสนองความตองการของตน ท้ังท่ีเปน

ลักษณะของความตองการทางรางกาย หรือเปนความตองการทางจิตใจ 

 นอกจากนี้ Charls Glenn Walters5 ไดใหความหมายผูบริโภคไวอีกแงมุมหนึ่งวา 

บุคคลท่ีกระทําการซ้ือ หรือมีความสามารถตอการซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีบุคคลหนึ่ง ๆ ทําการเสนอ

ขายนั้น เปนการซ้ือสินคาหรือบริการท่ีตอบสนองกับความตองการของตนเอง ไมวาจะเปนการ

ตอบสนองทางดานรางกายหรือจิตใจ ผูบริโภคคนดังกลาวนั้นจึงเปนบุคคลท่ีเรียกวาผูบริโภค นั่น

เพราะเปนบุคคลท่ีกําลังซ้ือสินคาหรือบริการในปจจุบัน หรือกําลังตัดสินใจจะซ้ือในอนาคตก็ไดเชนกัน  

 กลาวโดยสรุป ผูบริโภคหมายความวา เปนบุคคลท่ีเปนผู ซ้ือหรือไดรับบริการจาก

ผูประกอบการธุรกิจหรือผูซ่ึงท่ีกําลังจะไดรับการเสนอหรือการชักชวน จากผูประกอบการหรือนัก

ธุรกิจ เพ่ือใหซ้ือสินคาหรือบริการ และยังหมายความรวมไปถึงผูใชสินคา หรือผูไดรับการบริการจาก

ผูประกอบการธุรกิจโดยชอบ แมวาจะไมไดเปนผูเสียคาตอบแทนใด ๆ ก็ตาม 

 

 2.3.2 สิทธิของผูบริโภค 

 Buskirk, R. H., & Rothe, J. T. ได ทําการสรุปเก่ียวกับสิทธิ พ้ืนฐานของผูบริโภคไว 

จํานวน 4 ประการดวยกัน ดังปรากฏรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย (the right to safety) 

 ผูบริโภคทุกคน จะตองไดรับการคุมครองจากการบริโภคสินคาหรือบริการ โดยสิทธิจะ

ไดรับความปลอดภัยนี้ เปนการใหการคุมครองกับผูบริโภคท่ีครอบคลุมไปถึงอันตายท้ังหมดทุก

ประการท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนการซ้ือโดยตรง หรือทางออม จากผูขายสินคา

หรือบริการ 

                                           
5 กฤติมา ตรีบวรสมบัติ, “พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหาร

เสริม สําหรับบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร.” (การศึกษาคนควาดวยตนเอง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), 10. 
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 2. สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร (the right to be in- formed) 

 ผูบริโภคจะตองมีสิทธิเพียงพอ ตอการรับทราบขาวสารท่ีเปนขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ

สินคาหรือบริการนั้น ๆ เนื่องเพราะ การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ ก็เพ่ือเปนสิ่งท่ีเปนปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจ ซ้ือหรือไม ซ้ือ สินคาหรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงก็ เปนไปเพ่ือปองกันไม ให

ผูประกอบการหรือนักธุรกิจท่ีตองการจะขายสินคาหรือบริการ ทําการหลอกหลวงผูบริโภค  

 3. สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและบริการ (the right to choose) 

 ผูบริโภคทุกคน มีสิทธิท่ีจะเปนอิสระในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการใด ๆ ตามความ

พึงพอใจและความตองการของตนเองไดอยางเสรี การกระทําของผูประกอบการหรือนักธุรกิจท่ีขาย

สินคาหรือบริการใด ๆ ท่ีเขาขายเปนการคุกคาม ขมขู หลอกหลวงผูบริโภคเพ่ือการบังคับ ขืนใจ 

เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ จะกระทําไมไดโดยเด็ดขาด ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้เปน

ปองกันการกระทําทุกประการท่ีเปนการเอารัดเอาเปรียบกับผูบริโภคจากผูประกอบการหรือนักธุรกิจ 

 4. สิทธิท่ีจะไดรับฟง ไดพูด หรือรองเรียน (the right to be heard) 

 สําหรับสิทธินี้ เปนสิ่งท่ีใหความคุมครองกับผูบริโภค ในการคุมครองตอสิทธิท่ีถูกละเมิด

มาแลวดังกลาวขางตน เพ่ือท่ีจะปกปองและรองเรียนตอการถูกเอารัดเอาเปรียบสิทธิของตนจาก

ผูประกอบการหรือนักธุรกิจท่ีละเมิดสิทธิของผูบริโภคนั้น ๆ เพ่ือใหผูประกอบการและนักธุรกิจรายนั้น  

จายคาชดเชยหรือคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําท่ีเปนการละเมิดนั้น ๆ  

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากสิทธิของผูบริโภคดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาสอดคลองกับสิทธิ

ของผูบริโภคสากล ท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

 1. สิทธิ ท่ีจะไดรับสินคาและบริการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต อันไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ท่ีพักอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา และสุขาภิบาล 

 2. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจากการโฆษณาสินคาหรือบริการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพและชีวิต  

 3. สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริง และขอมูลท่ีจําเปนตองการตัดสินใจอยางชาญฉลาด  

 4. สิทธิท่ีจะเลือกสินคาและบริการท่ีพึงพอใจในราคาท่ีแขงขัน และมีการประกัน

คุณภาพ 

 5. สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผูบริโภค เพ่ือไดรับผลประโยชนท่ีพึงได 

ในการตั้งกฎเกณฑ และการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐ 

 6. สิทธิท่ีจะไดรับคาชดเชย ในกรณีท่ีถูกหลอกลวงใหไดรับสินคาหรือบริการท่ีไมมี

คุณภาพตามการโฆษณา 

 7. สิทธิท่ีจะไดมาซ่ึงความรู และไหวพริบ อันจําเปนตอการเปนผูบริโภคท่ีรอบรู 
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 8. สิทธิท่ีจะดํารงชีวิต และดําเนินกิจกรรม อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี และสามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางปลอดภัย 

 ซ่ึงสอดคลองกับในประเทศไทยเชนกัน ท่ีผูบริโภคนั้น มีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครอง 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงประกาศและบังคับใชมา โดยมีรายละเอียด

สาระสําคัญโดยสังเขป ปรากฏดังนี้ 

 1. สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร รวมท้ังคําพรรณนารายละเอียดของคุณภาพ ท่ีถูกตอง และ

เพียงพอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความจริง

และปราศจากพิษภัย แกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการ

อยางถูกตอง และเพียงพอ ท่ีจะไมหลงผิดในการซ้ือสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

 2. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาหรือ

รับบริการ โดยปราศจากการผูกขาดทางการคา และปราศจากการชักจูงใจ อันไมเปนธรรม 

 3.สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย จากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับ

สินคาและบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสม แกการใชงาน ไมกอใหเกิด

อันตรายแกชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชงานตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของ

สินคาหรือบริการนั้นแลว 

 4. สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

 5. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสีย ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครอง

และชดใชคาเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ตามขอ 1 2 และ 3 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

 ท้ั งนี้  องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ได กําหนดให  สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ดําเนินการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดมาตรการดําเนินการกับ

สินคาและบริการ โดยเฉพาะสินคาท่ีจะตองบริโภคเปนกิจวัตรประจําวันตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

 1. สินคาท่ีเปนอันตราย เปนตนวา สารมีพิษ ยาปองกันและกําจัดแมลง เครื่องใชไฟฟา 

วัตถุไวไฟ  

 2. สินคาท่ีไมปลอดภัย เปนตนวา พืชผัก ผลไม ซ่ึงมียาปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตกคาง

อยู 

 3. สินคาท่ีไมไดคุณภาพมาตรฐาน เปนตนวา น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล

ปลอมปน สินคาเทียม เชน น้ําปลา หรือสินคาเลียนแบบ เชน เครื่องมือหรืออะไหลเครื่องยนต 

 4. สินคาท่ีไมเปนธรรม เปนตนวา การขายสินคาเกินราคา สินคาท่ีมีปริมาณไมตรงตาม

มาตรชั่ง ตวง วัด 

 5. บริการท่ีเสียประโยชนแกผูบริโภค เปนตนวา การใหขาวสารท่ีไมถูกตอง อันเปนการ

เอารัดเอาเปรียบผูบริโภค รวมท้ังบริการท่ีไมปลอดภัย 
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 6. สินคาหรือบริการท่ีโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง เปนตนวา การโฆษณาสินคา

หรือบริการท่ีไมตรงตอขอเท็จจริง ทําใหผูบริโภคหลงเขาใจผิด ในสภาพฐานะและรายละเอียดอยาง

อ่ืนของผูประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ อาจมีการกําหนดเง่ือนไขในการโฆษณาสินคาท่ีควบคุมฉลาก 

 7. สินคาท่ีแสดงฉลาก หลวงลวงหรือทําใหเกิดความสําคัญผิดในขอเท็จจริง โดยกําหนด

สินคาหรือบริการท่ีตองควบคุมฉลาก เนนหนักสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือ

จิตใจเปนอันดับแรก รวมท้ังสินคาอ่ืนท่ีจําเปนตองควบคุมฉลากดวย  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชสิทธิ 

 2.4.1 ความหมายของสิทธ ิ

 สําหรับสิทธิของบริโภค ถือเปนเรื่องใหมในสังคมไทยในปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหเขาใจ

อยางถองแทถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิผูบริโภคมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับความหมาย

ของคําวา “สิทธิ” มาเปนพ้ืนฐานของการทําความเขาใจ โดยพบวา ความหมายของคําวาสิทธินั้น 

สามารถจําแนกได 3 ลักษณะดวยกัน ประกอบดวย อํานาจ ขอเรียกรอง และความชอบธรรม ซ่ึงแต

ละความหมายนั้น มีลักษณะของการคุมครอง และการใชสิทธิ แตกตางกันไปท้ัง 3 ลักษณะ ดังนั้น 

เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง จึงไดสรุปเก่ียวกับความหมายของคําวาสิทธิไวท้ัง 3 ลักษณะ อันจะเปน

ประโยชนตอการทําความเขาใจตอการศึกษาครั้งนี้ ดังปรากฏรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 2.4.2 ความหมายในลักษณะของ “อํานาจ”  

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 7

6 ไดใหความหมายของคําวา “สิทธิ” ไววา เปนอํานาจท่ี

จะกระทําการใด ๆ ก็ตาม ไดอยางอิสระและเสรี โดยการกระทํานั้น ๆ เปนไปตามกฎหมายและมี

กฎหมายรับรองการกระทํานั้น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของ นพนิธิ สุริยะ8

7ก็ไดใหความหมายไว

ใกลเคียงกันวา เปนอํานาจอันชอบธรรมของมนุษยทุกคน ท่ีจะกระทํา หรือดําเนินการครอบครอง

ทรัพยอยางถูกตองตามกฎหมาย แมวาความหมายของ ชื่นจิตต ประสมสุข 9

8จะกลาวไวอีกแงมุม 

                                           
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน), 800. 
7 นพนิธิ สุริยะ, สิทธิมนษุยชน, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2537). 
8 ชื่นจิตต ประสมสุข, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูและเจตคติตอสิทธิของ 

ผูปวยกับการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเคารพสิทธิของผูปวย ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542). 
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กลาวคือ ใหความหมายไววา สิทธินั้น เปนอํานาจอันชอบธรรมและประโยชนของมนุษยตอการกระทํา

การใด ๆ ซ่ึงไดรับการคุมครองและรับรองตามท่ีกฎหมายและสังคมกําหนด แตจะตองไมกระทําการ 

ใด ๆ ท่ีเปนการกระทบตอสิทธิของบุคคลอ่ืน  

 

 2.4.3 ความหมายในลักษณะของ “ขอเรียกรอง” 

 สิทธิเปนขอเรยีกรองทางศีลธรรมของปจเจกชน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสังคมยอมรับ  สิทธิ เปนขอ

เรียกรองอยางเปนธรรมตอบุคคลอ่ืน หรือตอสังคม ใหเคารพในพฤติกรรมหรือเจตคติของคนใดคน

หนึ่ง และขณะเดียวกัน คนนั้นก็มีหนาท่ีตอผูอ่ืนในทํานองเดียวกันนั้นดวย 

 

 2.4.4 ความหมายในลักษณะของ “ความชอบธรรม” 

 ธนพร อุทยานิก 10

9 ไดใหความหมายไววา สิทธิ เปนความชอบธรรมท่ีบุคคลอาจใชยืนยัน

กับบุคคลอ่ืน เพ่ือคุมครองหรือรักษาผลประโยชน อันเปนสวนท่ีตนพึงมีหรือพึงไดรับ 

 กลาวโดยสรุป จากแนวคิดของสิทธิผูบริโภคดังกลาวขางตนนี้ สิทธิจึงหมายถึง อํานาจ

หรือผลประโยชนของบุคคลท่ีจะเรียกรองหรือกระทําการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับตนเอง ผูอ่ืน หรือ

ทรัพยสิน โดยไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายกําหนด  

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 

 ปจจุบัน ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค ทวีความรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย โดยรัฐ

ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดใหความใสใจตอการคุมครองและชวยเหลือผูบริโภคอยางจริงจังมาโดย

ตลอด ซ่ึงลาสุด ไดมีการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว เปนการกําหนดกฎเกณฑในการพิจารณาคดีแตกตางไปจากระบวนวิธีพิจารณาสําหรับคดี

แพงท่ัวไป โดยมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับคดีมโนสาเร ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และสามารถให

ความเปนธรรมแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาว เพ่ิงประกาศใช 

เม่ือไมนานนี้ อีกท้ังยังมีหลักเกณฑใหม ๆ ตางจากเดิมไปไมนอย ดังนั้น ผูบริโภคก็ดี ผูประกอบการก็ดี 

หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของก็ตาม ลวนมีความสงสัยตอการบังคับใชกฎหมายดังกลาว นั่นเพราะความ

ไมแนใจ วาจะเปนไปในทิศทางใดนั่นเอง 

                                           
9 ธนพร อุทยานิก, “ประสิทธิผลในการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา.” (วิทยานิพนธนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิต , สาขานิ เทศศาสตรการพัฒ นา

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2543). 
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 ท้ังนี้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ธุรกิจการคา

กาวหนาไปและมีแนวโนมท่ีสงเสริมใหรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนพ่ึงตัวเองไดนอยลง ท้ังนี้

เนื่องจากกระบวนการผลิตและคานิยมการบริโภคอาหาร ยา และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบกับแหลงอาหารและยาตามธรรมชาติเริ่มลดลงวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองจึง

ตองพ่ึงพาแหลงอาหารและยาจากการผลิตโดยบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะจากระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน 

โดยท่ีผูบริโภคไมสามารถจะทราบไดวาสิ่งท่ีตนบริโภคนั้นไดผลิตข้ึนอยางถูกตองเหมาะสม มี

สวนประกอบท่ีมีคุณประโยชนและปลอดภัยเพียงใด จึงทําใหรัฐบาลเริ่มกําหนดใหมีการควบคุมอาหาร

และยาข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2465 แตการควบคุมอาหารและยาครั้งนั้นมุงแตเพียงหามมิใหนํา

วัตถุท่ีเปนพิษผสมลงในอาหารหรือยา อันอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน รวมท้ังควบคุมเรื่องยา

เสพติดใหโทษดวยจวบจนปจจุบันวิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยามี

ความกาวหนาไปอยางมากขอบเขตของการคุมครองไดขยายออกไปครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร ยา 

เครื่องสําอางค เครื่องมือแพทยวัตถุเสพติดวัตถุอันตราย ไปจนถึงการควบคุมการโฆษณาสินคาและ

บริการท่ีเก่ียวของอีกดวย ซ่ึงมีการจัดตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนสวนราชการ มีหนาท่ีปกปองและคุมครอง

สุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพ

มาตรฐานและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูลวิชาการท่ีมีหลักฐาน

เชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยและสม

ประโยชนโดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยากฎหมายวาดวย

เครื่องสําอางคกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทยกฎหมายวาดวยการปองกันการใช

สารระเหย และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 2.  พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ 

 3.  เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ 

และการโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูล

ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

 4.  ศึกษา วิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและระบบงานคุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5.  สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ถูกตองเหมาะสม ปลอดภัยและคุมคารวมท้ังเพ่ือใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพ่ือปกปองสิทธิของ

ตนได 

 6.  พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการมี

สวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเครือขายประชาคมสุขภาพ 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 2.5.1 การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับอาหารและยา 

 รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูบริโภคในการบริโภคอาหารและยาโดยกําหนดเปาหมายไวดังนี้ 

  1)  พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพได

อยางเหมาะสม ปลอดภัยและคุมคา รวมท้ังการสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรอง

สิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย 

  2)  สงเสริม เผยแพรความรูและสรางความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตางๆ 

  3)  พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความนาสนใจ 

เขาถึงไดงาย มีขอมูลทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 

  4)  สรางระบบและกลไกการรองเรียนและการชดเชยคาเสียหาย 

  5)  วิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

  6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 2.5.2 การปฏิบัติงานการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 

 งานการคุมครองผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับอาหารและยาในระยะแรกนั้น มีการบูรณาการ

การปฏิบตัิลงในมาตรฐาน 3ดาน คือดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวม

ของผูบริโภค ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ดานการตรวจสอบติดตามและ 

ประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงการปฏิบัติภารกิจดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง

เตรียมความพรอมของพนักงานเจาหนาท่ีโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  1)  การเสนอชื่อพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดําเนินการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  2)  พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งตามขอ1) ตองเขารับการอบรมจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  3)  อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้ การปฏิบัติตามขอ1) – 3) อยูระหวางการแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 นอกจากนี้ งานดานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา ของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา มีการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภคท่ีเก่ียวของ

กับอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยและวัตถุอันตราย ซ่ึงจําเปนตองทําความเขาใจใน

สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรงหลายฉบับดังตอไปนี้ 

 1)  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือใชแทนกฎหมาย 

ควบคุมคุณภาพอาหารเดิมท่ีลาสมัยโดยมีสาระสําคัญท่ีควรทราบ อาทิ 

  •  องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอาหาร ในมาตรา 7 ถึง 13 

  •  หลักเกณฑการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการผลิตและนําเขาอาหารใน

มาตรา 14 ถึง 19 

  •  หนาท่ีท่ีผูรับอนุญาตตองปฏิบัติในมาตรา 20 ถึง 24 

  •  การควบคุมอาหารซ่ึงเปนสวนของการคุมครองผูบริโภคมิใหไดรับอันตรายจาก

การบริโภคอาหารปลอม อาหารไมบริสุทธิ์และอาหารไมไดมาตรฐานในมาตรา 25 ถึง 30 

  •  การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาเก่ียวกับอาหาร เปนสวนท่ีเก่ียวกับการควบคุม

ตํารับอาหารเฉพาะ เพ่ือปองกันมิใหมีการผลิตอาหารท่ีเปนอันตรายหรือไมไดมาตรฐานอีกท้ังมีการ

ควบคุมการโฆษณาอาหารมิใหเกินความจริงจนทําใหผูบริโภคเขาใจผิด ซ่ึงอยูในมาตรา 31 ถึง 42 

  •  นอกจากนี้ก็ยังมีการบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและมีบท

กําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 2)  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือใชแทนพระราชบัญญัติ

การขายยา พ.ศ. 2493 เนื่องจากเล็งเห็นวากฎหมายเดิมไมรัดกุมพอและไมเหมาะแกภาวการณในโลก

ปจจุบัน โดยมีสาระสําคัญท่ีควรทราบดังนี้ 

  •  นิยามของคําท่ีเก่ียวของกับยาในมาตรา 4 

  •  องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการยาในมาตรา 6 ถึง 11 

  •  การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาแผนปจจุบัน เปนการควบคุมและ

กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิตจําหนายและนําเขายาแผนปจจุบัน ในมาตรา 12 ถึง 18 
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  •  หนาท่ีของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยาแผนปจจุบัน เปนสวนท่ีกําหนดเก่ียวกับหนาท่ี

ท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนปจจุบันในมาตรา 19 ถึง 37  

  •  หนาท่ีของเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

เปนสวนท่ีบัญญัติหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเก่ียวกับยาในมาตรา 38 ถึง 45 

  •  การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาแผนโบราณ เปนการควบคุมและ

กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิตจําหนายและนําเขายาแผนโบราณในมาตรา 46 ถึง 52 

  •  หนาท่ีของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยาแผนโบราณ เปนสวนท่ีบัญญัติเก่ียวกับหนาท่ี

ท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนโบราณในมาตรา 53 ถึง 67 

  •  หนาท่ีของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เปนสวนท่ีบัญญัติหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ

ของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเก่ียวกับยาในมาตรา 68 ถึง 71 

  •  ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ เปนสวนของการคุมครองผูบริโภค

โดยตรงคือการควบคุมมิใหมีการผลิต นําเขา หรือจําหนายยาปลอม ยาผิดมาตรฐานหรือยาเสื่อม

คุณภาพในมาตรา 72 ถึง 75 

  •  นอกจากนี้ก็มีการบัญญัติอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศเก่ียวกับยาการ

ข้ึนทะเบียนตํารับยาการควบคุมการโฆษณายาอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและบทกําหนด

โทษอีกดวย ซ่ึงพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุม รัดกุมและ

เหมาะสมกับภาวะปจจุบัน 

 3) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนแทนพระราชบัญญัติ 

เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 โดยมีสาระสําคัญท่ีพอสรุปไดดังนี้ 

  • นิยามของคําท่ี เก่ียวของอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

เครื่องสําอางในมาตรา 4 ถึง 12 

  •  การควบคุมการผลิต นําเขาและจําหนายเครื่องสําอางในมาตรา 13 ถึง 29 

  •  การควบคุมฉลากเครื่องสําอางในมาตรา 30 ถึง 32 

  •  การควบคุมเครื่องสําอางท่ีไมปลอดภัยในมาตรา 33 ถึง 45 

  •  นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 

 4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยพ.ศ. 2531 โดยท่ีในปจจุบันวิทยาการทางการแพทย

ไดพัฒนาข้ึนมามาก มีการผลิต จําหนาย นําเขาและสงออกเครื่องมือแพทยมากข้ึน ในขณะเดียวกัน

เครื่องมือแพทยก็เปนอุปกรณ ท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน จึงเปนการสมควรท่ีจะตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ข้ึนเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนและเพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ในการใชเครื่องมือแพทยโดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 
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  •  นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการเครื่องมือแพทยในมาตรา 3 

ถึง 11 

  •  การขออนุญาตและการอนุญาตรวมถึงการเลิกและโอนกิจการ เปนบทบัญญัติ

เพ่ือควบคุมการมีนําเขาและจําหนายเครื่องมือแพทยในมาตรา 12 ถึง 28 และมาตรา 35 ถึง 40 

  •  หนาท่ีของผูรับอนุญาตและผูประกอบการ เปนการกําหนดหนาท่ีท่ีผูรับอนุญาต

จะตองปฏิบัติในมาตรา 29 ถึง 32 

  •  ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยรวมท้ังการโฆษณา เปนการควบคุม

ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยในมาตรา 33 ถึง 34 และควบคุมการโฆษณาในมาตรา 41 ถึง 

43 

  •  อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมท้ัง

การอุทธรณและบทกําหนดโทษผูฝาฝนมีบัญญัติไวในมาตรา 44 ถึง 82 

  5) พ ระราชบัญ ญั ติ วัต ถุ อันตราย พ .ศ . 2535 เป นกฎหมาย ท่ีตรา ข้ึนแทน

พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 เนื่องจากปจจุบันมีการนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภท

ตางๆ จํานวนมากบางชนิดมีอันตรายรายแรงตอคน สัตวพืช ทรัพยและสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหมี

กฎหมายท่ีครอบคลุมวัตถุอันตรายทุกชนิดและมีระบบบริหารท่ีประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญท่ีควรทราบดังนี้ 

  •  นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัตถุอันตรายในมาตรา 4 

ถึง 14  

  •  การควบคุมวัตถุอันตราย เปนบทบัญญัติเพ่ือควบคุมการมีการนําเขาการสงออก

และการผลิตวัตถุอันตรายในมาตรา 15 ถึง 56 

  •  หนาท่ีและความรับผิดทางแพงเปนสวนของการกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบทางแพงของผูผลิตผูนําเขาผูขนสงและผูจําหนายวัตถุอันตรายในกรณีท่ีวัตถุอันตรายท่ี

ครอบครองนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนในมาตรา 57 ถึง 69 

  •  นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษแกผูฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 70ถึง 

89 อีกดวย 

 

2.6 ความรูและความตระหนัก 

 ความรูและความตระหนัก เปนสิ่งท่ีอาจกลาวไดวาเปนขอเท็จจริง ความจริง และเปน

กฎเกณฑและขอมูลตาง ๆ ท่ีมนุษยไดรับ และรวบรวมสะสมไวเปนประสบการณตาง ๆ อีกท้ังยังเปน

ความรูสึกท่ีแสดงถึงการเกิดความรูของบุคคลนั้น ๆ ท่ีจะมีตอความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน ดังคําอธิบายดังตอไปนี้ 
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 2.6.1 ความหมายของความรู 

 Clifford T. Morgen & Richard A. King.10 ไดใหความหมายของความรูวา เปนสิ่งท่ี

เก่ียวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสราง ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา หรือเปนความรูท่ีเก่ียวกับ

สถานท่ี สิ่งของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจากการรายงาน การรับรู

ขอเท็จจริงเหลานี้ ตองชัดเจน และตองอาศัยเวลา 

 นอกจากนี้  Carter V. Good.11 ยังได ใหความหมายของความรู ไววา ความรู เปน

ขอเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ และขอมูลตาง ๆ ท่ีมนุษยไดรับ และรวบรวมสะสมไวจากมวล

ประสบการณตาง ๆ สอดคลองกับ Patrick Meredith ท่ีกลาวไวเก่ียวกับ ความรู วา จําเปนตองมี

องคประกอบ 2 ประการดวยกัน กลาวคือ จะตองมีความเขาใจ และการคงอยู เพราะความรูนั้น 

หมายถึง ความสามารถจดจําได ในบางสิ่งบางอยางท่ีเราเขาใจมาแลว โดยเฉพาะความรู เปนสิ่งท่ี

เก่ียวของกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่องหรือเรื่องท่ัวไป ระลึกได ถึงวิธีการ กระบวนการ หรือ

สถานการณตาง ๆ โดยเนนความจําเปนหลัก 

 ท้ังนี้ ความรู เปนความสามารถของผูเรียนรูท่ีจะดําเนินการศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมนั้น ๆ โดยแบงออกเปนความรูตอสถานการณหนึ่ง ๆ หรือความรูตอเรื่องในระดับกวาง 

สอดคลองกับสิ่งท่ี อลิสา วีรพัฒนกุล กลาววา ความรูนั้น เปนพฤติกรรมเบื้องตนของผูเรียน ท่ีเปน

เพียงแตจําไดเทานั้น อาจจะเปนเพียงแคการนึกไดหรือโดยการมองเห็นหรือไดยิน ไดจํา ซ่ึงความรูข้ัน

นี้นั้น จะประกอบดวย ความรูเก่ียวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสราง 

และวิธีการแกปญหาเหลานี้  ดังนั้น การประเมินผลดานความรู จึงหมายถึง การประเมินการ

เปลี่ยนแปลงความรูเดิมในเนื้อหา และทักษะในการใชเนื้อหาความรู ตามท่ี บลูม 13

12 กลาวเก่ียวกับ

ความรูไววา มีจํานวน 6 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับ ท่ีระลึกได  หมายถึง การเรียนรู ในลักษณะท่ีจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ 

กระบวนการ และแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจากความจํา

ออกมาได 

                                           
10 Clifford T. Morgen & Richard A. King, A Brief Introduction to Psychology, 2nd 

edn., (New Delhi: Tata McGrawHill, 1977). 
11 Carter, V. Good, Dictionary of education, ( New York HG Grow Hill Book 

Company, 1973), 198. 
12 Bloom, H, Shakespeare: The invention of the human, ( Riverhead Trade 

Paperbacks, 1998). 
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 2.  ระดับท่ีรวบรวมสาระสําคัญได หมายถึง บุคคลสามารถท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอยาง

ไดมากกวาการจําเนื้อหาท่ีไดรับ สามารถเขียนขอความเหลานั้นไดดวยถอยคําของตนเอง สามารถ

แสดงใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมายแปลความ และเปรียบเทียบความคิดอ่ืน ๆ หรือคาดคะเนผลท่ี

เกิดข้ึนตอไปได 

 3.  ระดับของการนําไปใช หมายถึง สามารถนําเอาขอเท็จจริงและความคิดท่ีเปน

นามธรรม ปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม 

 4.  ระดับของการวิเคราะห หมายถึง สามารถใชความคิดในรูปของการนําความคิดมา

แยกเปนสวน ๆ เปนประเภท หรือการนําขอมูลมาประกอบกัน เพ่ือปฏิบัติของตนเอง 

 5. ระดับของการสังเคราะห หมายถึง การนําเอาขอมูล แนวคิด มาประกอบกัน แลว

นําไปสูการสรางสรรค ซ่ึงเปนสิ่งใหม แตกตางไปจากเดิม 

 6.  ระดับของการประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการใชขอมูล เพ่ือตั้งเกณฑ การ

รวบรวมผล และวัดขอมูลตามมาตรฐาน เพ่ือใหต้ังขอตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมแต

ละอยาง 

 2.6.2 ความหมายของความตระหนัก 

 Carter V. Good13  ไดกลาวไวเก่ียวกับความตระหนักวา หมายถึง ความรูสึกท่ีเปนการ

แสดงออกถึงการเกิดความรูของบุคคล หรือการท่ีบุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน สอดคลองกับสิ่งท่ี Dagobert D. Runes14 ไดใหความหมายของความตระหนักไววา หมายถึง 

การกระทําท่ีเกิดจากความสํานึกในเรื่องหรือเหตุการณนั้น ๆ อีกท้ัง Wolman15 ก็ไดกลาวไวใกลเคียง

หรือสอดคลองกันวา เปนภาวการณท่ีบุคคลหนึ่ง ๆ จะเขาใจหรือสํานึกบางสิ่งบางอยางของเหตุการณ 

ประสบการณ หรือวัตถุสิ่งของนั้น ๆ  

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา ความตระหนักนั้น เปน ความสํานึก ซ่ึงเปนสภาวะจิตท่ีเก่ียวกับ

ความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการรับรูและความสํานึก เปนสภาวะท่ีบุคคล

ไดรับรูมากอนนั่นเอง 

 

                                           
13 Carter, V. Good, Dictionary of education, ( New York: HG Grow Hill Book 

Company, 1973), 198. 
14 Dagobert, D.R, Dictionary of Philoshopy. Totowa, (New Jersey: Adams & Co, 

1971). 
15 Wolman, B. B, Concerning psychology and the philosophy of science, 

(Prentice Hall: Adams & Co, 1973). 



Ref. code: 25595703010024IOX

 23 

 2.6.3 ปจจัยท่ีมีผลตอความตระหนัก 

 ความตระหนัก ถือเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งทางดานอารมณหรือความรูสึก ซ่ึงเกือบจะ

คลายกับความรู เพียงแตเปนพฤติกรรมข้ันต่ําสุดของความรู ความคิด ปจจัยดานความรูสึกหรือ

อารมณนั้น จะมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูความคิดเสมอ ความรูเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจาก

ขอเท็จจริง ประสบการณ การสัมผัส และการไตรตรอง คิดหาเหตุผล แตความตระหนักเปนโอกาส

การไดรับสัมผัสจากสิ่งเรา โดยไมไดต้ังใจ การใชจิตไตรตรอง แลวจึงเกิดความสํานึกตอปรากฏการณ

หรือสถานการณนั้น ๆ และความตระหนักจะไมเก่ียวของกับความจํา หรือการระลึกมากนัก เพียงแต

จะรูสึกวามีสิ่งนั้นอยู แตจําแนกและรับรูลักษณะของสิ่งนั้น เปนสิ่งเราออกมาวามีลักษณะเชนไร โดย

ไมมีความรูในการประเมินเขารวมดวย และยังไมสามารถแบงออกมาวามีลักษณะอยางไร 

  

 2.6.4 ความสัมพันธระหวางความรูและความตระหนัก 

 การศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนไปท่ีความรูเรื่องสิทธิของผูบริโภค กลาวคือ ความรูของ

ผูบริโภคตอเรื่องสินคาหรือบริการ และเรื่องชองทางของการใชสิทธิ โดยเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับความ

ตระหนักในสิทธิของผูบริโภคท่ีเปนการแสดงออก เพ่ือปกปองสิทธิของตนเม่ือถูกละเมิด ซ่ึงมีความ

เก่ียวของโดยตรงตอการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเพ่ือสรางการรับรูของ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ีดําเนินการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ 

และการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเปนการศึกษาสิทธิคุมครองดานอาหารและยา จึงเก่ียวของกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยทําการศึกษาเก่ียวกับการปกปองสิทธิผูบริโภคข้ึนมา ซ่ึงจาก

การศึกษานั้น ก็พบวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น มีการเผยแพรเก่ียวกับขาวสารให

ประชาชนรับรูถึงการใชสิทธิของตนเองอยางท่ัวถึง ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ภาพยนตรโฆษณา 

  2.  สื่อเผยแพรทางหนังสือพิมพ 

  3.  ตัวสัญลักษณ ตูโทรศัพท และตูไปรษณีย 

  4. ไปรษณียบัตรตอบกลับ เพ่ือประชาสัมพันธแนวทางของการรองเรียนตามจุด

ประชาสัมพันธกับบริษัทหางรานตาง ๆ 

  5.  ปายสนับสนุนรายการเกมโชว 4 รายไดยอดนิยมทางชองสถานีโทรทัศน

สาธารณะ 

  6.  สื่อสิ่งพิมพ ไดแก โปสเตอร แผนพับ 

  7.  กิจกรรมผานสื่อชองทางออนไลน 

  8.  คอนเสิรตเยาวชน รวมพลังปกปองสิทธิ 

  9.  กิจกรรมเผยแพรผานทางสถานีวิทยุคลื่นความถ่ีตาง ๆ  
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  10. โครงการสายดวนผูบริโภคกับ อย. ท่ีเปดใหบริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 

ชั่วโมง 

 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 Krech & Crutchfield ไดใหความหมายของทัศนคตินี้วา “ทัศนคติคือผลรวมของ

กระบวนการท่ีกอใหเกิดสภาพการจูงใจ อารมณ การยอมรับและปญญาหยั่งรู ซ่ึงกระบวนการเหลานี้

เปนสวนหนึ่งแหงประสบการณของบุคคล” 

 Katz กลาววา ทัศนคติ หมายถึง “ความรูสึกท่ีจะชอบหรือไมชอบและความรูหรือความ

เชื่อซ่ึงอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของสิ่งหนึ่งท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง” 

 LL. Thurstone ใหความหมายของทัศนคติไววา “ผลรวมท้ังหมดของมนุษยท่ีเก่ียวกับ

ความรู อคติ ความคิด ความกลัวตอสิ่งบางสิ่ง รวมท้ังการแสดงออกทางดานการพูด ความคิดเห็นหรือ

มติ ซ่ึงความคิดเห็นหรือมตินี้เองท่ีเปนสัญลักษณของทัศนคติ” 

 ทัศนคติจึงเปนกลุมขององคประกอบท่ีมีการผสมผสานกันอยางตอเนื่อง ตอวัตถุทาง

สังคม องคประกอบนี้รวมท้ังความเชื่อและการประเมินคา (องคประกอบทางความคิด) ความรูสึกและ

อารมณ (องคประกอบทางดานอารมณและความรูสึก) และความเตรียมพรอมทางพฤติกรรม 

(องคประกอบทางพฤติกรรม) 

 

 องคประกอบทางความคิด  

 การเกิดความคิด ความรู หรือความเชื่อนั้น ถือเปฯกระบวนการในการจัดระเบียบขอมูล 

ซ่ึงถาไดมาจากประสบการณโดยตรง และซํ้ากันหลายๆครั้ง ก็จะมีผลใหความรูหรือความเชื่อนั้นคงทน

มากข้ึน ความมีอคติตางๆมักจะเกิดจากการไดรับความรูและประสบการณดานลบอยางบอยครั้งเปน

พ้ืนฐาน ตัวอยางเชน ผูท่ีเคยมาติดตอท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวไดรับการบริการท่ีดี 

ซ่ึงอาจนําไปสู การมีทัศนคติท่ีดีตอสํานักงานครธกรรมการอาหารและยา สวนผูท่ีเคยมาติดตอขอ

ขอมูลขาวสารแลวอาจพบเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแสดงกิริยาไมสุภาพ ยอมไดรับขอมูลดานไมดีของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไป ยิ่งภายหลังไดรับทราบขาวในดานลบขององคกรนี้ก็มีจิตใจ

ท่ีพรอมจะเชื่อและคลอยตามไปไดงาย 

 

 องคประกอบทางดานอารมณและความรูสึก 

 องคประกอบของอารมณและความรูสึก นับเปนสวนหนึ่งของทัศนคติท่ีสําคัญไมนอย

ความรูสึกจะมีท้ังทางบวกและลบ โดยอาจเกิดจากประสบการณ ความเชื่อ การเรียนตามทฤษฎี ไป
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จนถึงเง่ือนไขการใหรางวัล เชน บุคคลหนึ่งอาจมีทัศนคติไมดีตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา แมวาจะไมเคยมาติดตอดวยตนเองเลย แตเนื่องจากเขาไดรับขอมูลเก่ียวกับขาราชการมาในทางลบ 

 

 องคประกอบทางพฤติกรรม 

 เปนการแสดงออกทางทัศนคติ แตมักจะเปนทัศนคติท่ีเกิดจากบรรทัดฐานของสังคม 

และ ครอบครัว ถึงแมวาทัศนคติสวนตัวของแตละบุคคล ยอมจะมีผลรวมไปถึงพฤติกรรมดวย แตละ

บุคคลอาจไมไดแสดงออกพฤติกรรมตามทัศนคติของตนเอง  

 

 ประเภทของทัศนคติ 

 1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติ ท่ีชักนําบุคคลใหแสดง

พฤติกรรมในดานดีตอบุคคล เรื่องราวหรือสิ่งตางๆกอใหเกิดความรูสึกท่ีดีและความรวมมือในทุก

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นๆและนับเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการยอมรับความคิดหรือขอมูลใหมๆ 

 2.  ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) เปนทัศนคติหรือความรูสึกท่ีไมดีตอบุคคล 

เรื่องราวหรือสิ่งตางๆ มักเกิดข้ึนรวมกับความไทพอใจ ทัศนคติดานลลบนี้จะกอใหเกิดอคติข้ึนในใจ

ของบุคคล นําไปสูการดวนสรุปตัดสินใจในเรื่องตางๆแมจะยังไมมีความเขาใจในเรื่องนั้นอยางถองแทก็

ตาม 

 3.  ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) บางครั้งบุคคลอาจไมมีความคิดเห็นในเรื่องนั้น

อยางสิ้นเชิงก็เปนไปได สวนใหญมักมีสาเหตุมาจากความหางไกลจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือขาด

ขอมูลท่ีขัดเจนเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 

 

   ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเปาหมายไปท่ี ความรู ทัศนคติ และการใชประโยชนจาก

ขาวสารท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 มรกต วัฒนะวิรุณ 17

16 ทําการศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครอง

ผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร 

ความรู ความตระหนักเรื่องสิทธิคุมครองผูบริโภค และการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคโดยศึกษา

จากกลุมตัวอยาง 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

                                           
16 มรกต วัฒนะวิรุณ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค.” (วิทยานิพนธ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 



Ref. code: 25595703010024IOX

 26 

ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา t-test การ

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซ่ึงประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

 

 ผลการวิจัยพบวา 1. เพศชายและเพศหญิงมีการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 2. ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวามีการเรียกรองสิทธิคุมครอง

ผูบริโภคไมแตกตางกับผูท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3. การ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับสิทธิคุมครองผูบริโภคจากสื่อมวลชนและสื่ออ่ืนๆ โดยรวมไมมีความสัมพันธกับ

ความรูเรื่องสิทธิคุมครองผูบริโภค หากพิจารณาในรายละเอียดการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสิทธิ

คุมครองผูบริโภคจากสื่อมวลชนประเภทวิทยุเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงลบกับความรูเรื่องสิทธิ

ผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4. ความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนัก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ผูท่ีมีความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคสูงจะเปนผูท่ีมีความ

ตระหนักในการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคมาก 5. ความตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการ

คุมครองผูบริโภคมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.001 นั่นคือผูท่ีมีความตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองผูบริโภคสูงจะมีการ

เรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคมาก 6. ความตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองผูบริโภค

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคไดดีท่ีสุด นั่นคือการท่ีคนมี

ความตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองผูบริโภคจะทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิคุมครอง

ผูบริโภค รองลงมาคือวุฒิการศึกษา 

 สรธร สระศรี 1817 ทําการศึกษาเก่ียวกับ มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคดาน

สัญญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสําเร็จรูป ในปจจุบันสภาพสังคม และ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญกาวหนามากกวาในอดีตการทําสัญญาจะอางหลักความศักดิ์

สิทธิของการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพในการทําสัญญาโดยถือวา ทุกคนมีความเสมอภาคกันใน

การทําสัญญาใด ๆ ท่ีบุคคลสองฝายสมัครใจทําข้ึนระหวางกันยอมมีผลเสมือน เปนกฎหมายใชบังคับ

ระหวางกัน การทําสัญญาสําเร็จรูปฝายเดียว โดยใชหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ซ่ึงผูประกอบธุรกิจ

ท่ีมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูบริโภค โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู ความเขาใจและ

ความสันทัดชัดเจน ทําใหสัญญาสําเร็จรูปนั้น มีขอตกลงท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภคท่ีใชบังคับกันไดตาม

                                           
17 สรธร สระศรี, “มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคดานสัญญาตามกฎหมาย

คุมครองผูบริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสําเร็จรูป.” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2542). 
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กฎหมาย เนื่องจากขอตกลงนั้นไมขัดตอกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ซ่ึงผูบริโภคตองยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลงนั้นจึงเปนเหตุใหผูบริโภคไมไดรับความเปน

ธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจดังนั้น รัฐซ่ึงมีหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยของสังคมจึงตอง

เขามาแทรกแซงการทําสัญญาดังกลาว ถึงแมวาภาครัฐไดตรากฎหมายออกมาสองฉบับคือ 

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 กับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 เพ่ือใหความคุมครองสิทธิแกผูบริโภคดานสัญญาจากการซ้ือสินคา หรือ

บริการจากผูประกอบธุรกิจ แตการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควรในปจจุบัน

เนื่องจากยังมีผูประกอบธุรกิจ บางสวน ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดตามประกาศ

ของคณะกรรมการวาดวยสัญญา อีกท้ังยังมีสัญญาสําเร็จรูปบางประเภทท่ีไมไดถูกใหมีการควบคุมให

อยูในกรอบของกฎหมายดังกลาว ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพ่ือใหไดรับทราบถึงมาตรการใน

การคุมครองสิทธิของผูบริโภคจากการเขาทําสัญญาสําเร็จรูปโดยบัญญัติของกฎหมายท่ีบังคับใชอยู 

เพ่ือนําผลจากการศึกษามาวิเคราะห และหาแนวทางแกไขความไมเปนธรรม   

 ผลการวิจัย พบวา สาเหตุท่ีผูประกอบการธุรกิจไดรางสัญญาสําเร็จรูปโดยกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมนั้นเกิดจากปญหา 2 ประการ คือ ปญหาทางกฎหมายและปญหาทางการ

บริหารงานกลไกของรัฐและทางสังคม ผูเขียนไดเสนอแนวทาง ในแตละทางกลาวคือ แนวทางแกไข

ปญหาทางกฎหมายบทบัญญัติของกฎหมาย ตองมีความชัดเจนมากข้ึนเชน การดําเนินกระบวน

พิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความเก่ียวกับคดีคุมครองผูบริโภคตองเปนไปตามความสะดวก

รวดเร็ว และใหเพ่ิมบทบังคับในกรณีท่ีสัญญาสําเร็จรูปนั้น เปนธุรกิจขายสินคาหรือ ใหบริการประเภท

ท่ียังไมไดมีการควบคุม โดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา กําหนดใหเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2541 และตอมามีกรณีขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาระหวางคูสัญญาและมีการ

ฟองรองตอศาลในเรื่องของขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม โดยเพ่ิมอํานาจแกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

หรือสมาคมผูบริโภคท่ีจะใชสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือขอใหมีการยับยั้งขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม หรือฝา

ฝนกฎหมายไวชั่วคราว กอนท่ีศาลจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไปเปนตน สวนแนวทางแกไขปญหาทาง

บริหารงานกลไกของรัฐ และทางสังคมนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนสมาคมเพ่ือ

ผูบริโภค และสนับสนุนใหมีองคการอิสระเพ่ือผูบริโภค ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 บัญญัติไวโดยเร็วและมีมาตรการเตือนผูประกอบธุรกิจใหตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการประกอบธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภคเปนตน 
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 นฤพนธ พจนกระจาง 1 9

18 ทําการศึกษาเก่ียวกับ ความรูความเขาใจของนักทองเท่ียว

เก่ียวกับการคุมครองและรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค: กรณีศึกษาเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาความรูความเขาใจ พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูของนักทองเท่ียวเก่ียวกับ

ความคุมครองสิทธิประโยชนผูบริโภคกลุมท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือนักทองเท่ียวในเขตเมืองพัทยา 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย 

เปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมนักทองเท่ียวมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคุมครองและ

รักษาสิทธิประโยชนผูบริโภคในดานราคาสินคาทองขางนอย เพราะเปนการสอบแบบงาย ๆ แตพอ

ยกตัวอยาง ในสถานการณจริง นักทองเท่ียวจะตอบผิดแตถาเปนราคาเก่ียวกับคาโดยสารรถประจํา

ทางนักทองเท่ียวจะมีความรูมากอาจเปนเพราะวานักทองเท่ียวมีประสบการณในการถูกเอารัดเอา

เปรียบ และนักทองเท่ียวเองก็ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ในดานสิทธิของนักทองเท่ียว พบวา

นักทองเท่ียวมีความรูความเขาใจในมาก และผลจากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวพบวาเม่ือ

ซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงกวาราคาฉลากท่ีติดไวกับสินคานักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรมไมซ้ือสินคาท่ีนั่นอีก

ตอไป รองลงมา คือ ไปรองเรียนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือพักในโรงแรมแลวถูกงัดหอง

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรมแจงความกับตํารวจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ไมใชบริการท่ี

นั่นอีกตอไป เม่ือหองพักในโรงแรมของทานถูกงัดแลวผูประกอบการไมแสดงความรับผิดชอบ

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม แจงความสัมพันธหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ไมใชบริการท่ี

นั่นอีกตอไป เม่ือซ้ือสินคา หรือใชบริการท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีโฆษณานักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม ไมใช

สินคานั้นอีก รองลงมา คือ ไปขอความเปนธรรมกับเจาของสินคา หรือผูประกอบการนั้น ๆ เม่ือซ้ือ

สินคา หรือใชบริการท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีโฆษณาไวและหากผูประกอบการแสดงความไมรับผิดชอบ 

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม รองเรียน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ตั้งใจไววาจะไมใชสินคา

ท่ีนั่นอีกตอไป และพบวา ปจจัยการรับรูจากหนวยงานของรัฐไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการคุมครองและรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .955 

                                           
18 นฤพนธ พจนกระจาง, “ความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการคุมครองและ

รักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค : กรณีศึกษาเมืองพัทยา.” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชา

การบริหารท่ัวไป  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547). 
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 อัญชลี ทํานุรัฐ 20

19 ทําการศึกษาเก่ียวกับ การคุมครองสิทธิผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ

ยา พ.ศ. 2510 โดยปญหาของการคุมครองสิทธิผูบริโภคยาในปจจุบันเปนปญหาหนึ่งของสังคม ซ่ึง

ขณะนี้มีกฎหมายและระเบียบตางๆ ในการควบคุมและการปองกัน รวมท้ังมีหนวยงานรับผิดชอบ

หลายหนวยงานดวยกัน แตขอเท็จจริงปญหาการคุมครองสิทธิผูบริโภคยาไมไดลดนอยลง อาจจะ

กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตของประชาชน ตอไปในอนาคตขาหนาได วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงท่ีจะ

ศึกษาปญหาการคุมครองสิทธิผูบริโภคเก่ียวกับยา และแนวทางในการแกไขปญหาการคุมครองสิทธิ

ผูบริโภคตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพ่ือใหผูบริโภคไดรับสิทธิในการคุมครองอยางแทจริงใน

เรื่องยารักษาโรค  

 ผลการศึกษา พบวา ปญหาเก่ียวกับการโฆษณายา กฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาท่ีมีอยู

ไมสามารถเทาทันตอการแขงขันทางตลาดทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ ปญหาสิทธิผูบริโภคในการเขาถึง

ยา ไมมีบทบัญญัติรองรับทางกฎหมายในกรณีการเขาถึงยาท่ีมีราคาแพง ท่ีประชาชนท่ัวไปๆ ท่ีเปน

ผูปวยไมสามารถเขาถึงไดเพียงพิจารณาเปนกรณีๆ ไปโดยไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายกําหนดสิทธิ

ผูบริโภคในการเขาถึงยาในราคาแพงหรือยาท่ีมีคุณภาพดีจึงไมสามารถเกิดข้ึนไดจริง ปญหาเก่ียวกับ

การเยียวยาและชดเชยความเสียหายในยารักษาโรค เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับผูบริโภคหรือผูปวย 

เหตุจากผูประกอบกิจการเก่ียวกับยา การจะไดรับคาเสียหายนั้นผูบริโภคแตละรายตองนําคดีมา

ฟองรอง และแตละคดีไมผูกพันกัน มีผลเฉพาะรายเทานั้น อันมีผลใหผูประกอบกิจการไดเปรียบ 

เพราะผูบริโภคไมสามารถอางสิทธิจากการละเมิดวา เกิดจากการกระทําครั้งเดียวเพ่ือเยียวยา

คาเสียหายได 

 

 หนาท่ีรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนสวนราชการมีฐานะการปกปองและคุมครอง

สุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพโดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพ

มาตรฐานและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูลวิชาการท่ีมีหลักฐาน

เชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยและสม

ประโยชน  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

 

       1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวย

เครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

                                           
19 อัญชลี ทํานุรัฐ, “การคุมครองสิทธิผูบริโภคตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510.” 

(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2555). 
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กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใช

สารระเหย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

       2. พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ 

         3.  เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ 

และการโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูล

ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

         4.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        5.  สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพ่ือใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพ่ือปกปองสิทธิของ

ตนได 

         6.  พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  โดยการ

มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ 

         7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมีความรูและรูจักใชสิทธิประโยชนในการ

คุมครองผูบริโภคมากข้ึน 

 

การเปดรับ/เลือกรับขอมูล

ขาวสารของผูบริโภคและ

ทัศนคติท่ีดีตอ 

ขอมูลขาวสารท่ีไดรับจาก 

อ.ย. 

 

ชองทางการส่ือสารของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

ภูมิหลัง 

- เพศ  

- อายุ 

- การศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 การศึกษาเรื่อง การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวย

การวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพโดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการตามหลักการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท้ังหมด 50 เขต 

จํานวน 5,696,409 คน 

 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ี ใช ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 

5,692,284 คน โดยวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ดังนี้ 

สูตร         n=             N 

                    1+ ( Ne2 ) 
 

             n =         5,696,409 

                   1+ (5,696,409 *0.0025 ) 
 

             n =         5,696,409 

                         3154.825 
 

             n =        399.87 
 

           n =        400   
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 เม่ือ  n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N คือ จํานวนขนาดของประชากรซ่ึงเทากับ5,696,409 คน 

  e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error) ในท่ีนี้จะ 

   กําหนดเทากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95% 

 ฉะนั้น จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองใชมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน 

 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเรื่องการสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังนี้ 

 3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาซ่ึงเปนประชากรท่ีใชบริโภคอาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2.2 ขอมูลทุติยภู มิ (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาขอมูลท่ีมีผูทําการรวบรวมไวแลว ในลักษณะเอกสารท่ีตีพิมพ และเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

เผยแพรของหนวยงานตาง ๆ หรืองานวิจัยท่ีไดมีผูศึกษาไว  

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยไดจําแนกแบงออกเปน 5 สวน 

ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

รายได และวุฒิการศึกษา 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภค ไดแก 

โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ตรวมไปถึงพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิ

คุมครองผูบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเชน ความบอยครั้งในการรับขอมูลขาวสาร

ตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเตอรเน็ต  

 สวนท่ี 3 ขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เชน บทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ชองทางการติดตอ รองเรียน กับ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 สวนท่ี 4  เปนการวัดทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน และ การสงเสริมใหประชาชนตระหนัก

ในการใชสิทธิคุมครองผูบริโภค 
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 สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ขอมูลท้ัง 5 สวน วัดจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑตางๆ

ดังนี้ 

 1. ภูมิหลัง 

  1.1 เพศ แบงเปน 2 กลุม คือ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญิง 

  1.2  อายุ แบงเปน 4 กลุม คือ 

   1.2.1 อายุต่ํากวา 20 ป 

   1.2.2 อายุ 21 - 30 

   1.2.3 อายุ 31 - 40 

   1.2.4 อายุ 41 ปข้ึนไป 

  1.3 การศึกษา แบงเปน 3 กลุม คือ 

   1.3.1 มัธยมศึกษา / เทียบเทา 

   1.3.2 ปริญญาตรี 

   1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 

  1.4 รายได แบงเปน 3 กลุม คือ  

   1.4.1 ต่ํากวา 15,000 บาท 

   1.4.2 15,001 - 30,000 บาท 

   1.4.3 30,001 ข้ึนไป 

 2. การเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิคุมครองผูบริโภคของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครเชน ความบอยครั้งในการรับขอมูลขาวสารตางๆการแบงระดับการเปดรับขาวสาร

จากสื่อทุกชนิดออกเปนคะแนน (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการวัดระดับตาง ๆ ดังนี้ 211 

  2.1 สัปดาหละครั้ง   ใหเทากับ  5 คะแนน 

  2.2 เดือนละครั้ง  ใหเทากับ 4 คะแนน 

  2.3 2 เดือนครั้ง  ใหเทากับ 3 คะแนน 

                                           
1 วิเศษพรรณ เลาหวนิช, “ทัศนคติและความพึงพอใจท่ีมีผลตอระดับความภักดีตอตราสินคา

ของโทรศัพทมือถือไอโฟน (iPhone) ในเขตกรุงเทพมหานคร.” (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553). 
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  2.4 นานกวา 2 เดือนครั้ง ใหเทากับ 2  คะแนน 

  2.5 ไมเคยไดรับเลย  ใหเทากับ 1 คะแนน 

 สวนการแปลคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเรื่องสิทธิคุมครองผูบริโภค โดย

การนําคาเฉลี่ยเปนตัวสถิติวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บมาไดจากจํานวนตัวอยางท้ังหมด  โดยจัดระดับ

คาเฉลี่ยออกเปนชวง ดังนี้222 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง  มีระดับการเปดรับขาวสารมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง   มีระดับการเปดรับขาวสารมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง   มีระดับการเปดรับขาวสารปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 -2.60 หมายถึง   มีระดับการเปดรับขาวสารนอย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80  หมายถึง   มีระดับการเปดรับขาวสารนอยท่ีสุด 

 

 ซ่ึงการแบงวิเคราะห แปลผลระดับตามเกณฑคาเฉลี่ยท่ีกําหนดไว อภิปรายผลมาจาก

การคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 

 จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น  =    ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 

                                                                                      จํานวนชั้น 

                                      =     5  -  1 

            8 

    =    0.8 

 3. ขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน 

บทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ชองทางการติดตอ รองเรียน กับ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแบงเปนคะแนนดังนี้ 

  3.1 ทราบ ใหเทากับ  1  คะแนน 

  3.2 ไมทราบ ใหเทากับ 0 คะแนน 

 จากแบบสอบถามในสวนท่ี3นี้ ในการถามคําถาม 5 ขอ สามารถนํามาแบงระดับความรู

ได 3 ระดับ ดังนี้ 23

3 

 

                                           
2 พิมพา  หิรัญกิตติ, การวิจัยการตลาด. (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2552). 
3 มรกต วัฒนะวิรุณ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค.” (วิทยานิพนธ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
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  มีความรูมาก   เทากับ คะแนนมากกวา  + 0.5 SD 

  มีความรูปานกลาง  เทากับ คะแนนมากกวา + 0.5 SD 

  มีความรูนอย เทากับ คะแนนมากกวา - 0.5 SD 

 

 4. เปนการวัดทัศนคติของประชาชานท่ีมีตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน และ การสงเสริมใหประชาชนตระหนักใน

การใชสิทธิคุมครองผูบริโภคแบงเปนคะแนนดังนี้ 

  4.1 เห็นดวยอยางยิ่ง ใหเทากับ 5 คะแนน 

  4.2 เห็นดวย ใหเทากับ 4 คะแนน 

  4.3 เฉยๆ ใหเทากับ 3 คะแนน 

  4.4 ไมเห็นดวย ใหเทากับ 2 คะแนน 

  4.5 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหเทากับ 1 คะแนน 

 

 สวนการแปลคาเฉลี่ยเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนท่ีมี ตอสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนและ สงเสริมใหประชาชน

ตระหนักในการใชสิทธิคุมครองผูบริโภค โดยจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง ดังนี้ 4 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00  หมายถึง   มีความตระหนักมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถึง   มีความตระหนักมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถึง   มีความตระหนักปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถึง   มีความตระหนักนอย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80   หมายถึง   มีความตระหนักนอยท่ีสุด 

 

 ซ่ึงการแบงวิเคราะห แปลผลระดับตามเกณฑคาเฉลี่ยท่ีกําหนดไว อภิปรายผลมาจาก

การคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้  

 

 

 

 

                                           
4 ธานินทร  ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS,(กรุงเทพฯ : วี.

อินเตอร พริ้นท, 2553). 
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 จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น  =    ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 

                                                                                       จํานวนชั้น 

                          =    5  -  1 

               8 

      =   0.8 

 

 5. ขอมูลเก่ียวกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยแบงเปนคะแนนดังนี้ 

  มากท่ีสุด ใหเทากับ 5 คะแนน 

  มาก   ใหเทากับ 4 คะแนน 

  ปานกลาง ใหเทากับ 3 คะแนน 

  นอย   ใหเทากับ 2 คะแนน 

  นอยท่ีสุด ใหเทากับ 1 คะแนน 

 

 ในสวนของตอนท่ี 5 จากคําถามท้ังหมด 5 ขอ สามารถนํามาหาคาเฉลี่ยของประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยจัดระดับคาเฉลี่ย

ออกเปนชวง ดังนี้ 255 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00  หมายถึง   ไดรับประโยชนมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถึง   ไดรับประโยชนมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถึง   ไดรับประโยชนปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถึง   ไดรับประโยชนนอย 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80   หมายถึง   ไดรับประโยชนนอยท่ีสุด 

 

 ซ่ึงการแบงวิเคราะห แปลผลระดับตามเกณฑคาเฉลี่ยท่ีกําหนดไว อภิปรายผลมาจาก

การคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้  

 

 

 

 

                                           
5 ธานินทร  ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, 75. 
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 จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น  =   ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 

                                                                                         จํานวนชั้น 

                          =    5  -  1 

               8 

      =   0.8 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลไดท้ังหมด 400 ชุดแลว ก็นํามาดําเนินข้ันตอน

ตอไปดังนี้ 

 1. นําแบบสอบถามท่ีไดท้ังหมดมาแยกและแบงคะแนนเพ่ือรวบรวมคะแนนแลวนํา

ขอมูลท่ีสมบูรณมาใชในข้ันตอนตอไป 

 2. นําคะแนนท้ังหมดมาลงคะแนนเพ่ือประมวณหาคาเฉลี่ยในโปรแกรม SPSS  

 3. นําขอมูลคาเฉลี่ยท่ีถูกตองท้ังหมดมาทําการสรุปผล 

 

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1 การวิเคราะหขอมูล 

  1)  การวิเคราะหขอมูลโยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ใชการแจก

แจงความถ่ี หาคารอยละ และคาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และ รายได 

  2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ทดสอบแบบ Pearson's 

Correlation Coefficientโดยมีสมมติฐานดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานท่ี 1 ใชการวิเคราะหเพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสาร 

ความรู และทัศนคติตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได  

  สมมติฐานท่ี 2 ใชวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธ ระหวางการเปดรับขาวสารความรู

กับการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

  สมมติฐานท่ี 3 ใชวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรูของประชาชนดาน

งานคุมครองผูบริโภคกับการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

  สมมติฐานท่ี 4 ใชวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางประโยชนท่ีไดรับจาก

ขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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  สมมติฐานท่ี 5 ใชวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางทัศนคติจากประโยชน

ขาวสารท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  สมมติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรูเรื่องงานคุมครองผูบริโภค 

ความตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองผูบริโภค และคุณลักษณะสวนบุคคล สามารถ

อธิบายการใชสิทธิคุมครองผูบริโภคของประชาชนตอการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา

ใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชประโยชน

จากขาวสารความรูท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพรใหกับประชาชนและ เพ่ือศึกษา

หนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนกลุมตัวอยางของการวิจัย จํานวน 425คนการวิเคราะหแบงเปน 3สวน ดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ขอมูลการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการ

เปดรับของมูลขาวสารของประชาชน 

 สวนท่ี 3 ขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สวนท่ี 4 ขอมูลทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

 สวนท่ี 5 ขอมูลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการจากแจกแบบสอบถาม 500 ชุด ไดรับกลับคืนมาท้ังหมด 425 ชุด โดยแบงเปน

เพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 56.90 และ เพศชาย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 

43.10 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ (n = 425) 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 183 43.10 

หญิง 242 56.90 

รวม 425 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ (n = 425) 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20ป 13 3.10 

21 – 30 ป 183 43.10 

31 – 40 ป 149 35.10 

41 ปข้ึนไป 80 18.80 

รวม 425 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 183 

คน คิดเปนรอยละ 43.10 รองลงมา 31 - 40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 35.10 ตอมาคือ 41 

ปข้ึนไปจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 18.80 รองมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ ต่ํากวา 

20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.10 

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา (n = 425) 

 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษา / เทียบเทา 64 15.10 

ปริญญาตร ี 252 59.30 

สูงกวาปริญญาตร ี 109 25.60 

รวม 425 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

252คน คิดเปนรอยละ 59.30 รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 25.60

รองมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ มัธยมศึกษา / เทียบเทาจํานวน 64คน คิดเปนรอยละ 

15.10 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  (n = 425) 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 15,000 บาท 94 22.10 

15,001 – 30,000 บาท 225 52.90 

30,001 บาทข้ึนไป 106 24.90 

รวม 425 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท 

มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองมาคือ 30,001 บาทข้ึนไปมีจํานวน106 คน คิดเปน       

รอยละ 24.90 รองมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ ต่ํากวา 15,000 บาทมีจํานวน 94 คน 

คิดเปนรอยละ 22.10 
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สวนท่ี 2 ขอมูลการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของ

มูลขาวสารของประชาชน 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและ

พฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชน 

 

ชองทางการ

สื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

สัปดาห

ละครั้ง 

เดือน

ละครั้ง 

2 

เดือน

ครั้ง 

นานกวา

2เดือน

ครั้ง 

ไมเคย

เลย 
x  SD. แปล

คา 

โทรทัศน / วิทยุ 66 

15.50 

197 

46.40 

123 

28.90 

26 

6.10 

13 

3.10 

3.65 0.91 มาก 

สื่ อสิ่ งพิมพ  เชน

ห นั ง สื อ พิ ม พ 

นิตยสาร แผนพับ 

เปนตน 

93 

21.90 

171 

40.20 

126 

29.60 

26 

6.10 

9 

2.10 

3.74 0.94 มาก 

ปายโฆษณา 81 

19.10 

167 

39.30 

141 

33.20 

24 

5.60 

12 

2.80 

3.66 0.94 มาก 

Internet/face 

book / twitter 

64 

15.10 

162 

38.10 

141 

33.20 

48 

11.30 

10 

2.40 

3.52 0.95 มาก 

สอบถามข อ มู ล

ขาวสารโดยตรง

จากทาง อย. ผาน

สายดวน 1556 

84 

19.80 

164 

38.60 

139 

32.70 

30 

7.10 

8 

1.90 

3.67 0.93 มาก 

ภาพรวม 3.64 0.93 มาก 

  

 ตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครอง

ผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( x = 3.64) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.93) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สื่อ

สิ่งพิมพ เชนหนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ เปนตนมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

( x = 3.74) รองลงมาคือ สอบถามขอมูลขาวสารโดยตรงจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
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ยา (อย.) ผานสายดวน 1556 ( x = 3.67) ตอมาคือ ปายโฆษณา ( x = 3.66)โทรทัศน / วิทยุ ( x = 

3.65)รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ Internet/Facebook/ twitter ( x = 3.52) 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลความรูของประชาชนเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 จากท่ีไดทําการวัดความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับหนาท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาวามีมากนอยเพียงใดพบวา 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิจัยขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 

 

ความรูของประชาชน 
จํานวน (รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 

1. อย. มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณาและเผยแพรผลิตภัณฑ

ผานชองทางสื่อสารตางๆ 

233 

(54.80) 

192 

(45.20) 

2.อย. มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกอาหารและยาจากตางประเทศ 

 

257 

(60.50) 

168 

(39.50) 

3. อย. มีหนาท่ีตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑจากผูประกอบการ 287 

(67.50) 

138 

(32.50) 

4. อย. มีหนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน 191 

(44.90) 

234 

(55.10) 

5. อย. มีหนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยา 

 

350 

(82.40) 

75 

(17.60) 

6. อย. มีหนาท่ีพัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

133 

(31.30) 

292 

(68.70) 

7. อย. มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยูในความคุมครองจาก

ประชาชน 

306 

(72.00) 

119 

(28.00) 

8. อย. มีหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบผลิตภัณฑท่ีผิดขอกําหนด 

 

286 

(67.30) 

139 

(32.70) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิจัยขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (ตอ) 

 

ความรูของประชาชน 
จํานวน (รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 

9. อย. มีหนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. 

 

106 

(24.90) 

319 

(75.10) 

10. อย. มีหนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกันใหมีสัดสวนท่ี

เหมาะสมกับจํานวนประชากร 

 

151 

(35.50) 

274 

(64.50) 

 

  

จากตารางท่ี 4.6 โดยสามารถอธิบายขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดดังตอไปนี้ 

 ผลจากการทดสอบความรูคามเขาใจของประชาชนจากกลุมตัวอยางท่ีศึกษา พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมากกวารอยละ ๕๐ มีความเขาใจถึงบทบาทของ อย. ใน ๖ ประเด็น ไดแก  

 1. หนาท่ีในการออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณาและเผยแพรผลิตภัณฑผาน

ชองทางสื่อสารตางๆ (ตอบถูกรอยละ 54.80) 

 2. หนาท่ีในการออกใบอนุญาตใหแกอาหารและยาจากตางประเทศ (ตอบถูกรอยละ 

60.50) 

 3. หนาท่ีในการตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑจากผูประกอบการ (ตอบ

ถูกรอยละ 67.50) 

 4. หนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยา (ตอบถูกรอยละ 82.40) 

 5. หนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยูในความคุมครองจากประชาชน (ตอบ

ถูกรอยละ 72.0) 

 6. หนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบผลิตภัณฑท่ีผิดขอกําหนด (ตอบถูกรอยละ 67.30) 

 อยางไรก็ตาม ยังมีอีก ๔ ประเด็น/บทบาทท่ีกลุมตัวอยางยังไมเขาใจกันเปนอยางดี 

ไดแก   

1. หนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน (ตอบผิดรอยละ 

55.10)  

 2. หนาท่ี พัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ (ตอบผิดรอยละ 68.70) 
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 3. หนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. (ตอบผิดรอยละ 75.10) 

4. หนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑ ท่ี เหมือนกันใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน

ประชากร (ตอบผิดรอยละ 64.50) ท้ัง 4 บทบาทขางตน ตองไดรับการแกไขหรือรับความใสใจจาก 

อย.ในการชี้แจงใหกับประชาชนไดทราบเขาใจอยางกระจางกันตอไป 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยของประชากรท่ีตอบขอมูลความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 

ความรูของประชาชน 
จํานวน (รอยละ) 

เกณฑ 
ตอบถูก ตอบผิด 

1. อย.มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณา

และเผยแพรผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตางๆ 

54.80 

 

45.20 

 

ไมผาน 

2.อย.มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกอาหารและยาจาก

ตางประเทศ 

60.50 

 

39.50 

 

ผาน 

3. อย.มีหนาท่ีตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑจากผูประกอบการ 

67.50 

 

32.50 

 

ผาน 

4. อย.มีหนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ี

ไมไดมาตรฐาน 

44.90 

 

55.10 

 

ไมผาน 

5. อย.มีหนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน

อาหารและยา 

82.40 

 

17.60 

 

ผาน 

6. อย.มีหนาท่ีพัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร

และยาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

31.30 68.70 

 

ไมผาน 

7. อย.มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยูใน

ความคุมครองจากประชาชน 

72.00 28.00 

 

ผาน 

8. อย.มีหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบผลิตภัณฑท่ีผิด

ขอกําหนด 

67.30 

 

32.70 ผาน 

9. อย.มีหนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียน

กับอย. 

24.90 

 

75.10 

 

ไมผาน 

10. อย.มีหนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกันใหมี

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากร 

35.50 

 

64.50 

 

ไมผาน 
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 จากตารางท่ี 4.7 โดยสามารถอธิบายจํานวนผูตอบแบบสอบถามในขอมูลความรูของ

ประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผูวิจัยไดตั้งเกณฑการประเมินในแตละขอ

ตองมีระดับคาเฉลี่ยของคะแนน ตั้งแต 60 เปอรเซ็นตข้ึนไป ถึงจะผานเกณฑ โดยจากตารางจะเห็นวาขอ

ท่ีประชากรตอบแบบสอบถามแลวผานเกณฑ มีจํานวน 5 ขอ ไดแก หนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกอาหาร

และยาจากตางประเทศ หนาท่ีตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑจากผูประกอบการ 

หนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยา หนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑท่ีอยูในความคุมครองจากประชาชน และหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบผลิตภัณฑท่ีผิด

ขอกําหนด และไมผานเกณฑ จํานวน 5 ขอ ไดแก หนาท่ีออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณาและ

เผยแพรผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตางๆ หนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ีไมได

มาตรฐาน หนาท่ีพัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

หนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. และหนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกัน

ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากร 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการให

ความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

 

ทัศนคติ ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

เหน็

ดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เฉยๆ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

x  SD. แปล

คา 

1. ขอมูลขาวสาร

ท่ีไดรับจาก อย. 

สามารถนําไปใช

ป ร ะ โ ย ช น ใ น

ชีวิตประจําวันได 

99 

(23.30) 

137 

(32.20) 

136 

(32.00) 

38 

(8.90) 

15 

(3.50) 

3.63 1.04 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน (ตอ)  

 

ทัศนคติ ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

x  SD. แป

ลคา 

2. ขอมูลขาวสาร

ท่ี ท า ง  อ ย . 

เผ ย แ พ ร ให แ ก

ป ร ะ ช าช น เป น

ข อ มู ล ท่ี ถู กต อ ง  

และนาเชื่อถือ 

85 

(20.00) 

172 

(40.50) 

123 

(28.90) 

31 

(7.30) 

14 

(3.30) 

3.67 0.98 มาก 

3 .รู ป แ บ บ ก า ร

นําเสนอขาวสาร

ข อ ง ท า ง  อ ย . 

ใหแกประชาชน

นาสนใจ 

74 

(17.40) 

185 

(43.50) 

123 

(28.90) 

33 

(7.80) 

10 

(2.40) 

3.66 0.93 มาก 

4 . ช อ งทางการ

สื่อสารของ อย. 

สะดวก ทันสมัย 

และ ท่ัวถึง 

74 

(17.40) 

146 

(34.40) 

155 

(36.50) 

39 

(9.20) 

11 

(2.60) 

3.55 0.96 มาก 

5. ชองทางการรับ

เรื่องรองเรียนของ

ทาง อย. สะดวก 

รวดเร็ว และ งาย 

99 

(23.30) 

154 

(36.20) 

124 

(29.20) 

35 

(8.20) 

13 

(3.10) 

3.68 1.01 มาก 

ภาพรวม 3.64 0.84 มาก 

 

 ตารางท่ี  4.8 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนโดยรวมมี
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คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.64) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.84) ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ชองทางการรับเรื่องรองเรียนของทาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาสะดวก รวดเร็ว และ งายมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x = 3.68) รองลงมาคือ 

ขอมูลขาวสารท่ีทาง อย. เผยแพรใหแกประชาชนเปนขอมูลท่ีถูกตอง และนาเชื่อถือ ( x = 3.67) ตอมา

คือ รูปแบบการนําเสนอขาวสารของทาง อย. ใหแกประชาชนนาสนใจ ( x = 3.66) ขอมูลขาวสารท่ี

ไดรับจาก อย. สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ( x = 3.63) รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ชองทางการสื่อสารของ อย. สะดวก ทันสมัย และ ท่ัวถึง ( x = 3.55) 

 

สวนท่ี 5 ขอมูลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ประโยชน ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
x  SD. แปล

คา 

1.ทําใหอานขอมูล

บ น ฉ ล า ก ข อ ง

ผลิ ตภั ณ ฑ ก อน

ตั ด สิ น ใจ ซ้ื อ ทุ ก

ครั้ง 

38 

8.90 

148 

34.80 

174 

40.90 

50 

11.80 

15 

3.50 

3.34 0.92 ปาน

กลาง 

2.ทําใหสามารถ

เ ลื อ ก ซ้ื อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี มี

คุณภาพได 

101 

23.80 

126 

29.60 

124 

29.20 

49 

11.50 

25 

5.90 

3.54 1.14 มาก 

3 . เ ม่ื อ พ บ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี มี

ปญหา สามารถท่ี

จะรองเรียนได 

70 

16.50 

152 

35.80 

142 

33.40 

45 

10.60 

16 

3.80 

3.51 1.01 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตอ) 

 

ประโยชน ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
x  SD. แปล

คา 

4.ทําใหตระหนัก

ใน ก า ร ใช สิ ท ธิ

คุมครองผูบริโภค 

76 

17.90 

141 

33.20 

174 

40.90 

23 

5.40 

11 

2.60 

3.58 0.93 มาก 

5 . ส า ม า ร ถ

ก ร ะจ าย ข อ มู ล

ข าวสาร ท่ี ได รั บ

ใหแกผูอ่ืนได 

63 

14.80 

126 

29.60 

177 

41.60 

42 

9.90 

17 

4.00 

3.41 0.98 มาก 

ภาพรวม 3.48 0.81 มาก 

 

 ตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริม

ความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยรวมมี

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.48) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.81) ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทําใหตระหนักในการใชสิทธิคุมครองผูบริโภค มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดย

มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x = 3.58) รองลงมาคือ ทําใหสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพได  ( x = 

3.54) ตอมาคือ เม่ือพบผลิตภัณฑท่ีมีปญหา สามารถท่ีจะรองเรียนได ( x = 3.51)สามารถกระจาย

ขอมูลขาวสารท่ีไดรับใหแกผูอ่ืนได ( x = 3.41)  รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ทําใหอานขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซ้ือทุกครั้ง ( x = 3.34) 
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สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(n =425) 

ปจจัย เพศ จํานวน x  S.D. t-Value 
P-

Value 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ชาย 183 3.65 .754 -.047 

 

.963 

หญิง 242 3.65 .743 

ความรูของประชาชน 
ชาย 183 1.77 .425 1.638 .102 

หญิง 242 1.69 .462 

ทัศนคติของประชาชน 
ชาย 183 3.61 .930 -.474 .636 

หญิง 242 3.65 .781 

ประโยชน ท่ี ป ระช าชน

ไดรับ 

ชาย 183 3.41 .799 -1.490 .137 

หญิง 242 3.53 .821 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา T-Test เทากับ -.047และมีคา Sig. เทากับ .963 ซ่ึง

มากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไมตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา T-Test เทากับ 1.638 

และมีคา Sig. เทากับ .102 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีผล

ตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนไมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา T-Test เทากับ -.474 และมีคา Sig. เทากับ .636 ซ่ึงมากกวา

คา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของประชาชานท่ีมี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน

ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา T-Test เทากับ -1.490 และมีคา Sig. เทากับ .137 ซ่ึง

มากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับ

จากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(n =425) 

ปจจัย 

 

อายุ 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 .ก าร เผ ยแพ ร ข อ มู ล

ขาวสาร 

ระหวางกลุม 1.599 3 .533 .955 .414 

ภายในกลุม 235.063 421 .558   

รวม 236.662 424    

2.ความรูของประชาชน 

ระหวางกลุม 1.176 3 .392 1.974 .117 

ภายในกลุม 83.615 421 .199   

รวม 84.791 424    

3.ทัศนคติของประชาชน 

ระหวางกลุม 10.326 3 3.442 4.926 .002* 

ภายในกลุม 294.167 421 .699   

รวม 304.493 424    

4.ประโยชนท่ีประชาชน

ไดรับ 

ระหวางกลุม 8.335 3 2.778 4.300 .005* 

ภายในกลุม 271.995 421 .646   

รวม 280.330 424    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ .955 และมีคา Sig. เทากับ .414 ซ่ึงมากกวา

คา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการ

คุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 1.974 

และมีคา Sig. เทากับ .117 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผล

ตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.926 และมีคา Sig. เทากับ .002 ซ่ึงนอย

กวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของประชาชานท่ีมี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.300 และมีคา Sig. เทากับ .005 ซ่ึงนอย

กวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจาก

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 425) 

ปจจัย 

ระดับ

การศึกษา 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 .ก าร เผ ยแพ ร ข อ มู ล

ขาวสาร 

ระหวางกลุม 1.853 2 .926 1.665 .190 

ภายในกลุม 234.809 422 .556   

รวม 236.662 424    

2.ความรูของประชาชน 

ระหวางกลุม .131 2 .065 .326 .722 

ภายในกลุม 84.660 422 .201   

รวม 84.791 424    

3.ทัศนคติของประชาชน 

ระหวางกลุม 5.853 2 2.926 4.135 .017* 

ภายในกลุม 298.640 422 .708   

รวม 304.493 424    

ความรูของประชาชน 

ระหวางกลุม .131 2 .065 .326 .722 

ภายในกลุม 84.660 422 .201   

รวม 84.791 424    

ทัศนคติของประชาชน 

ระหวางกลุม 5.853 2 2.926 4.135 .017* 

ภายในกลุม 298.640 422 .708   

รวม 304.493 424    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 1.665 และมีคา Sig. 

เทากับ .190 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล

ตอการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของ

ประชาชนไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test 

เทากับ .326 และมีคา Sig. เทากับ .722 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.135 และมีคา Sig. เทากับ .017 

ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของ

ประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ

สงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 5.738และมีคา Sig. เทากับ 

.003 ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว  ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 425) 

ปจจัย 

 

รายไดตอเดือน 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ก า ร เผ ย แ พ ร ข อ มู ล

ขาวสาร 

ระหวางกลุม 3.306 2 1.653 2.989 .051 

ภายในกลุม 233.356 422 .553   

รวม 236.662 424    

ความรูของประชาชน 

ระหวางกลุม .000 2 .000 .001 .999 

ภายในกลุม 84.790 422 .201   

รวม 84.791 424    
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ) 

 

ปจจัย 

 

รายไดตอเดือน 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ทัศนคติของประชาชน 

ระหวางกลุม 1.768 2 .884 1.232 .293 

ภายในกลุม 302.725 422 .717   

รวม 304.493 424    

ประโยชน ท่ีประชาชน

ไดรับ 

ระหวางกลุม 4.942 2 2.471 3.786 .023* 

ภายในกลุม 275.388 422 .653   

รวม 280.330 424    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 2.989 และมีคา Sig. เทากับ .051 

ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนไม

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test  

เทากับ .001และมีคา Sig. เทากับ .999 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว  ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายได

ตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test  เทากับ 1.232และมีคา Sig. เทากับ .293 

ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว  ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของ
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ประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริม

ความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 3.786และมีคา Sig. เทากับ .023 ซ่ึง

นอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครในดานการมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

การแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ วัดไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  จะมีคาระหวาง           

-1≤ r  ≤1 ความหมายของ r  คือ 

 คา  r  เปนลบ  แสดงวา   x  และ  y         มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

 คา  r  เปนบวก แสดงวา   x  และ  y         มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

 ถา  r  มีคาเขาใกล  1  หมายถึง   x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและ

     มีความสัมพันธกันมาก 

 ถา  r  มีคาเขาใกล  -1 หมายถึง  x  และ  y    มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

     และมีความสัมพันธกันมาก 

 ถา  r  =  0   แสดงวา  x   และ  y   แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน 

 ถา  r  เขาใกล  0  แสดงวา  x   และ  y   มีความสัมพันธกันนอย 

 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  มีดังนี้ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.91 – 1.00    แสดงวา มีความสัมพันธระดับสูงมาก 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.71 – 0.90    แสดงวา มีความสัมพันธระดับสูง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.31 – 0.70    แสดงวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.01 – 0.30   แสดงวา มีความสัมพันธระดับต่ํา  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง         0            แสดงวา ไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริม

ความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     

ปจจัย 
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร .673 .000* สูง 

ความรูของประชาชน -.038 .433 ไมมีความสัมพันธ 

ทัศนคติของประชาชน .755 .000* สูง 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับ

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแยกเป นรายดานพบว า ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมี

ความสัมพันธกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .755) 

รองลงมาคือ การเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูล

ขาวสารของประชาชนมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง (r =.673) รองมาตามลําดับ สวนความรู

ของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมมีความสัมพันธกับประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (r =-.038) 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน  

     

ปจจัย 
ทัศนคติของประชาชน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร .676 .000* สูง 

ความรูของประชาชน -.013 .793 ไมมีความสัมพันธ 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ .755 .000* สูง 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับทัศนคติ

ของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครอง

ผูบริโภคใหแกประชาชนแยกเปนรายดาน พบวา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรู

งานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .755) รองลงมาคือ การเผยแพร

ขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมีคา

ความสัมพันธอยู ในระดับสูง (r =.676) รองมาตามลําดับ สวนความรูของประชาชนเก่ียวกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน(r =-.013)  

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

     

ปจจัย 
ความรูของประชาชน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร .036 .457 ไมมีความสัมพันธ 

ทัศนคติของประชาชน -.013 .793 ไมมีความสัมพันธ 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ -.038 .433 ไมมีความสัมพันธ 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับความรู

ของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแยกเปนรายดานพบวา ทัศนคติของ

ประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนไมมีความสัมพันธกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและ

พฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .036) รองลงมา

คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (r =-.038) รองมาตามลําดับ สวนดานท่ีไมมีความสัมพันธกับ

ความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานอยท่ีสุดคือทัศนคติของประชา

ชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชน (r =-.013) 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครอง

ผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชน 

   

ปจจัย 
การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ 

ความรูของประชาชน .036 .457 ไมมีความสัมพันธ 

ทัศนคติของประชาชน .676 .000* สูง 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ .673 .000* สูง 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของ

ประชาชนแยกเปนรายดานพบวา ทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมีความสัมพันธกับการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมากท่ีสุด

โดยจัดในระดับสูง (r  = .676) รองลงมาคือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคาความสัมพันธอยูใน

ระดับสูง (r =.673)รองมาตามลําดับ สวนความรูของประชาชนเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไมมีความสัมพันธกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรม

การเปดรับของมูลขาวสารของประชาชน(r =.036) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและ

ยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

5.1 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากขาวสารความรูท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาเผยแพรใหกับประชาชน 

 2. เพ่ือศึกษาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมความรู

งานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

 

5.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและการสุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 425 คนจากวิธีการสุมแบบบังเอิญ

โดยกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตน 

ไดแกปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัว

แปรตามไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสารความรูของประชาชนทัศนคติของประชาชน และ ประโยชน

ท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามไปทําการ

ทดสอบจํานวน 30 ชุด กับกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ในการวัดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้นคา  เทากับ 0.935 ซ่ึงมากกวาและ

เทากับ 0.7 จึงจะสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสูง 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามา

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS รวมท้ังสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการ

ทดสอบสมมติฐาน เกณฑในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติท่ีใชวิเคราะห สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analytical 

statistics) สถิติท่ีนํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา

ไดแกหาคาจํานวนความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) เพ่ือใชแปลความหมายขอมูล

ดานประชากรศาสตรของแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean)  คือคาท่ีไดจากการเอาผลรวมของคาของ

ขอมูลท้ังหมดหารดวยจํานวนขอมูลท้ังหมด เพ่ือใชวิเคราะหระดับการเผยแพรขอมูลขาวสารความรู

ของประชาชนทัศนคติของประชาชน และ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาความเบี่ยงมาตรฐาน 

(SD) คือใชเพ่ืออธิบายลักษณะการกระจายของขอมูลเพ่ือใชแปลความหมายขอมูลการเผยแพรขอมูล

ขาวสารความรูของประชาชนทัศนคติของประชาชน และ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริม

ความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential analytical statistics) เปนสถิติท่ีใชวิเคราะหถึง

ลักษณะของตัวตน (independent variable) ท่ีมีผลตอตัวแปรตาม (dependent variable) โดยใช

ขอมูลจากกลุมตัวอยางและวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกตามปจจัยขอมูลดาน

ประชากรศาสตร ตัวแปรท่ีมี 2 กลุม ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวน t-test ตัวแปรท่ีมีตั้งแต 3 

กลุมข้ึนไป โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product – Moment Correlation) เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ 

 

5.4 สรุปผลการศึกษา 

 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 

56.90 มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 43.10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 252คน คิดเปนรอยละ 59.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 225 

คน คิดเปนรอยละ 52.90 

 

 สวนท่ี 2 ขอมูลการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรม

การเปดรับของมูลขาวสารของประชาชน 

 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและ

พฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.64) 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.93) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สื่อสิ่งพิมพ เชน

หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ เปนตนมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( = 3.74) 

รองลงมาคือ สอบถามขอมูลขาวสารโดยตรงจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ผาน

สายดวน 1556( = 3.67) ตอมาคือ ปายโฆษณา ( = 3.66)โทรทัศน / วิทยุ ( = 3.65)รองมาตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ Internet/facebook/ twitter( = 3.52) 

 

 สวนท่ี 3 ขอมูลความรูของประชาชนเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหผูประกอบการ

โฆษณาและเผยแพรผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตาง ๆ แสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตอบใชโดยมีจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 54.80 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ี

ออกใบอนุญาตใหแกอาหารและยาจากตางประเทศ แสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตอบใชโดยมีจํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 60.50 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ี

ตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑจากผูประกอบการ แสดงใหเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ตอบใช โดยมีจํานวน287 คน คิดเปนรอยละ 67.50  และประชากรใน

กรุงเทพมหานครท่ีตอบไมใชมีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 32.50 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยามีหนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน แสดงใหเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 55.10 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยามีหนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยา แสดงใหเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 82.40 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยามีหนาท่ีพัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังในประเทศและตางประเทศ แสดง

ใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 68.70 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยูในความ

คุมครองจากประชาชน แสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 306 คน 

คิดเปนรอยละ 72.00 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบ

ผลิตภัณฑท่ีผิดขอกําหนด แสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 286 คน 

คิดเปนรอยละ 67.30 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึน

ทะเบียนกับอย. แสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมีจํานวน 319 คน คิดเปน

รอยละ 75.10 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกันใหมี

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากรแสดงใหเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ตอบใชโดยมี

จํานวน274 คน คิดเปนรอยละ 64.50 
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 สวนท่ี 4 ขอมูลทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

  ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการให

ความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.64) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.84) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ชองทางการรับ

เรื่องรองเรียนของทาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสะดวก รวดเร็ว และ งายมีคะแนนเฉลี่ย

มากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( = 3.68) รองลงมาคือ ขอมูลขาวสารท่ีทาง อย. เผยแพรใหแก

ประชาชนเปนขอมูลท่ีถูกตอง  และนาเชื่อถือ ( = 3.67) ตอมาคือ รูปแบบการนําเสนอขาวสารของ

ทาง อย. ใหแกประชาชนนาสนใจ ( = 3.66)ขอมูลขาวสารท่ีไดรับจาก อย. สามารถนําไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันได ( = 3.63)  รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ชองทางการ

สือ่สารของ อย. สะดวก ทันสมัย และ ท่ัวถึง ( = 3.55)  สอดคลองกับงานวิจัย 

 

 สวนท่ี 5 ขอมูลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เพราะ

คณะกรรมการอาหารและยามีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด พบวา ทําใหตระหนักในการใชสิทธิคุมครองผูบริโภค รองลงมาคือ ทําให

สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพได, เม่ือพบผลิตภัณฑท่ีมีปญหา สามารถท่ีจะรองเรียนได, 

สามารถกระจายขอมูลขาวสารท่ีไดรับใหแกผูอ่ืนได และทําใหอานขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑกอน

ตัดสินใจซ้ือทุกครั้ง  

 

 สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 

  ป จจัยส วนบุ คคลด านอายุ มีผลตอ ทัศนคติของประชาชน ท่ี มีสํ านั กงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.926 และมีคา Sig. เทากับ .002 

ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของประชาชาน

ท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.300 และมีคา Sig. เทากับ .005 ซ่ึงนอย

กวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจาก

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 4.135 และมีคา Sig. เทากับ .017 

ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว  ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติของ

ประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ

สงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 5.738 และมีคา Sig. 

เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล

ตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ

สงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-Test เทากับ 3.786 และมีคา Sig. 

เทากับ .023 ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แยกเปนรายดานพบวา ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการ

ใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนมีความสัมพันธกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .755) รองลงมาคือ การเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครอง



Ref. code: 25595703010024IOX

 66 

ผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง    

(r =.673) 

  ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนแยกเปน

รายดาน พบวา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแก

ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชานท่ีมี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน

มากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .755) รองลงมาคือ การเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครอง

ผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง    

(r =.676) 

  ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครอง

ผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนแยกเปนรายดานพบวา ทัศนคติของ

ประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภค

ใหแกประชาชนมีความสัมพันธกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรม

การเปดรับของมูลขาวสารของประชาชนมากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r  = .676) รองลงมาคือ 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยามีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง (r =.673) 

 

5.5 อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและ

ยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากขาวสารความรูท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาเผยแพรใหกับประชาชน พบวา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( x = 3.48) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.81) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ทําใหตระหนักในการใชสิทธิคุมครองผูบริโภค มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x = 

3.58) รองลงมาคือ ทําใหสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพได ( x = 3.54) ตอมาคือ เม่ือพบ

ผลิตภัณฑท่ีมีปญหา สามารถท่ีจะรองเรียนได ( x = 3.51) สามารถกระจายขอมูลขาวสารท่ีไดรับใหแก

ผูอ่ืนได ( x = 3.41) รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ทําใหอานขอมูลบนฉลาก
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ของผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซ้ือทุกครั้ง ( x = 3.34) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนฤพนธ พจนกระจาง26

1 

ทําการศึกษาเก่ียวกับ ความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการคุมครองและรักษาสิทธิ

ประโยชนผูบริโภค: กรณีศึกษาเมืองพัทยา ผลการศึกษา พบวา กลุมนักทองเท่ียวมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการคุมครองและรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภคในดานราคาสินคาทองขางนอย เพราะเปนการ

สอบแบบงาย ๆ แตพอยกตัวอยาง ในสถานการณจริง นักทองเท่ียวจะตอบผิดแตถาเปนราคาเก่ียวกับ

คาโดยสารรถประจําทางนักทองเท่ียวจะมีความรูมากอาจเปนเพราะวานักทองเท่ียวมีประสบการณใน

การถูกเอารัดเอาเปรียบ และผูบริโภคก็ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ในดานสิทธิของนักทองเท่ียว 

พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในมาก และผลจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา เม่ือ

ซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงกวาราคาฉลากท่ีติดไวกับสินคานักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรมไมซ้ือสินคาท่ีนั่นอีก

ตอไป รองลงมา คือ ไปรองเรียนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือพักในโรงแรมแลวถูกงัดหอง

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรมแจงความกับตํารวจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ไมใชบริการท่ี

นั่นอีกตอไป เม่ือหองพักในโรงแรมของทานถูกงัดแลวผูประกอบการไมแสดงความรับผิดชอบ

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม แจงความสัมพันธหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ไมใชบริการท่ี

นั่นอีกตอไป เม่ือซ้ือสินคา หรือใชบริการท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีโฆษณานักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม ไมใช

สินคานั้นอีก รองลงมา คือ ไปขอความเปนธรรมกับเจาของสินคา หรือผูประกอบการนั้น ๆ เม่ือซ้ือ

สินคา หรือใชบริการท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีโฆษณาไวและหากผูประกอบการแสดงความไมรับผิดชอบ 

นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรม รองเรียน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ ตั้งใจไววาจะไมใชสินคา

ท่ีนั่นอีกตอไป  

 

 2.  เพ่ือศึกษาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมความรู

งานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน พบวา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อย.มีหนาท่ีออกกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยามีคะแนนสูงท่ีสุด ( x = 3.58) รองลงมาคือ อย.มีหนาท่ีควบคุม

ราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับอย. ตอมาคือ อย.มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยู

ในความคุมครองจากประชาชน รองมาตามลําดับ สวนขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ อย.มีหนาท่ีออก

ใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณาและเผยแพรผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตางๆซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อัญชลี ทํานุรัฐ ทําการศึกษาเก่ียวกับ การคุมครองสิทธิผูบริโภคตามพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 ผลการศึกษา พบวา ปญหาเก่ียวกับการโฆษณายา กฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาท่ีมีอยูไม

                                           
1นฤพนธ พจนกระจาง, “ความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการคุมครองและรักษา

สิทธิประโยชนผูบริโภค : กรณีศึกษาเมืองพัทยา.” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ

บริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547). 
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สามารถเทาทันตอการแขงขันทางตลาดทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ ปญหาสิทธิผูบริโภคในการเขาถึงยา 

ไมมีบทบัญญัติรองรับทางกฎหมายในกรณีการเขาถึงยาท่ีมีราคาแพง ท่ีประชาชนท่ัวไปๆ ท่ีเปนผูปวย

ไมสามารถเขาถึงไดเพียงพิจารณาเปนกรณีๆ ไปโดยไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายกําหนดสิทธิผูบริโภค

ในการเขาถึงยาในราคาแพงหรือยาท่ีมีคุณภาพดีจึงไมสามารถเกิดข้ึนไดจริง ปญหาเก่ียวกับการ

เยียวยาและชดเชยความเสียหายในยารักษาโรค เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับผูบริโภคหรือผูปวย เหตุ

จากผูประกอบกิจการเก่ียวกับยา การจะไดรับคาเสียหายนั้นผูบริโภคแตละรายตองนําคดีมาฟองรอง 

และแตละคดีไมผูกพันกัน มีผลเฉพาะรายเทานั้น อันมีผลใหผูประกอบกิจการไดเปรียบ เพราะ

ผูบริโภคไมสามารถอางสิทธิจากการละเมิดวา เกิดจากการกระทําครั้งเดียวเพ่ือเยียวยาคาเสียหายได  

 3.  ปจจัยอายุมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน และประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต วัฒนะวิรุณ27

2 ทําการศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค ผลการศึกษา พบวา อายุท่ีไมเหมือนกัน จะมีการรับรูและทัศนคติท่ีมี

ตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคท่ีตางกัน 

 4.  ปจจัยระดับการศึกษามีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนและประโยชน ท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต วัฒนะวิรุณ 28

3 ทําการศึกษา

เก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค ผลการศึกษา พบวา การศึกษาของแตละ

คนจะสงผลตอการเรียนรู การรับรู ความขาใจในเรื่องสิทธิคุมครองผูบริโภค 

 5.  การเผยแพรขอมูลขาวสารและทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธกับประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สอดคลองกับงานวิจัยของนฤพนธ พจนกระจาง 2 9

4 กลาววา “บุคคลท่ี

เปดรับขาวสารมากยิ่งมีหูมีตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม รูจักวิธีในการเผยแพร

ขาวสาร และเปนคนท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย”ขาวสารเปน

                                           
2 มรกต วัฒนะวิรุณ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภค.” (วิทยานิพนธ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
3 เรื่องเดียวกัน. 
4 นฤพนธ พจนกระจาง, “ความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการคุมครองและรักษา

สิทธิประโยชนผูบริโภค : กรณีศึกษาเมืองพัทยา”. 
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สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆในชีวิตมนุษย ขาวสารเปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการ

ตัดสินใจของมนุษย การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนั้น จะเกิดจากปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการรับรู

ขาวสาร  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย  

1.  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในดานการใหความรูดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน และประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแตกตางกัน ควรเจาะกลุมประชาชนเพ่ือการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตอง และ

ขอมูลท่ีแตละชวงอายุตองรับรูและเขาใจ เชน กลุมอายุ 21 - 30 ป มีความสนใจในเรื่องครีม หรือ 

อาหารเสริมก็ควรเนนการใหขอมูลในเรื่องนี้ และกลุมนี้ก็จะติดตามขาวสารจากInternet ทางอย.ก็

ตองนําเสนอผานชองทางนั้นๆ เพราะสื่อ Internet มีความรวดเร็ว เขาถึงประชาชนไดงายและมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองใหความสําคัญในสวนนี้ใหมาก 

2.  การเผยแพรขอมูลขาวสารและทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธกับประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในประเด็นถึงหนาท่ีของสํานักงาน ไดแก หนาท่ีจับกุมผูประกอบการ

หากพบผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน พัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ หนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. (ตอบผิดรอยละ 75.10) และ 

หนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกันใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากร เสนอผานทาง

ชองทางหนาเว็บไซต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

3.  การรับรู ทัศนคติ และ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยูในระดับมาก ควรจะมี

การเพ่ิมแนวทางในการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหมีแนวทางท่ีแพรหลายและเขาถึงไดงาย เพ่ือเปนการเพ่ิม

ยอดจํานวนผูรู ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหควรมีการสงเสริมขอมูลขาวสารใหเปนท่ีรูจักและแพรหลายมาก

ข้ึน เนื่องจากในปจจุบันคนในกรุงเทพมหานครเริ่มมีความสนใจในงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร

และยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ิมมากข้ึน โดยผานชองทาง

เว็บไซตของสํานักงาน แผนพับประชาสัมพันธ หรือจัดทําคลิปลงโซเชียลมีเดีย เปนตน 

4.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ถึงขอมูล

การดําเนินงาน ขอมูลท่ีเปนประโยชนโดยผานสื่อหลากหลายชองทาง เพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม 
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ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

1.  ศึกษา จุดออน และ จุดแข็ง ของการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร

และยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือคาดการณวา ประชาชนจะมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด 

2.  การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรเพ่ิมการประชาสัมพันธและการโฆษณาความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิม

ความถ่ีในการจัดกิจกรรม รวมถึงการสงขอมูลขาวสารและแจงเตือนขอมูลอยูเสมอ 

3.  ควรทําการศึกษาดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4.  ควรใชวิธีเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบดวยเชนการสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลมาใชใน

การพัฒนาการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตอไป 

5.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประชากรท้ังท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด

เนื่องจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาอาจมีความแตกตางกัน ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาและนําไปประยุกตใชให

ตรงกับกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร

และยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเขตกรุงเทพมหานครแบบ

ภาพรวม ควรท่ีจะมีการศึกษาแบบเจาะลึกในรายละเอียดแตละดานของการสงเสริมความรูงาน

คุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ 

คสช.ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและสามารถนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาการนําเสนอขอมูลใหตรงตอกลุมเปาหมายมากข้ึน  

7.  ควรมีการศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสามารถนํามาปรับปรุงขอมูลของสํานักงานได 

8.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงอิทธิพลของการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดาน

อาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหม 

ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดความรูใหม อันกอใหเกิดประโยชนและการพัฒนาการรายการมากยิ่งข้ึน 

9.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความรูงานคุมครอง

ผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนรายดาน 

เพ่ือศึกษาปจจัยใดมีอิทธิพลตอการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแก
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ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามากท่ีสุด และเพ่ือผูผลิตจะไดมุงเนน สงเสริม

และพัฒนาปจจัยในดานนั้นๆตอไป 

10.  ควรทําการศึกษาวานอกจากปจจัยท่ีไดทําการวิจัยไปแลว ยังมีปจจัยใดอีกบางท่ีมี

อิทธิพลตอการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือนําปจจัยนั้นมาเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป 

11. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับ

การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารายการและกําหนดนโยบายการ

ประชาสัมพันธในอนาคต 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถาม เรื่อง การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชน 

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาใหแกประชาชน 

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความจริงท่ีสุด 

 

 

ตอนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

1.เพศ 

 

 ชาย                    หญิง 

 

2.อาย ุ

 

ต่ํากวา 20 ป            21 – 30 ป                 31 – 40 ป   41 ปข้ึนไป  

 

3.การศึกษา 

 

มัธยมศึกษา / เทียบเทา                ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี  

 

4.รายไดตอเดือน 

 

ต่ํากวา 15,000 บาท                      15,001 – 30,000 บาท              30,001 บาทข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2  การเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการคุมครองผูบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับของ

ขอมูลขาวสารของประชาชน 

 

ทานไดรับขาวสารจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากชองทางสื่อสารตางๆ 

บอยครั้งเพียงใด 

ชองทางการสื่อสาร สัปดาหละ

ครั้ง 

เดือนละ

ครั้ง 

2 เดือน

ครั้ง 

นานกวา2

เดือนครั้ง 

ไมเคย

เลย 

1. โทรทัศน / วิทย ุ      

2. สื่อสิ่งพิมพ เชนหนังสือพิมพ 

นิตยสาร แผนพับ เปนตน 

     

3. ปายโฆษณา      

4. Internet / facebook / 

twitter 

     

5. สอบถามขอมูลขาวสารโดยตรง

จากทาง อย. ผานสายดวน 1556 

     

 

 

ตอนท่ี 3 ความรูของประชาชนเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุด 

หนาท่ีของอย. ใช ไมใช 

1. อย.มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโฆษณาและเผยแพร

ผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตางๆ 

  

2. อย.มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกอาหารและยาจากตางประเทศ   

3.อย.มีหนาท่ีตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑจาก

ผูประกอบการ 

  

4. อย.มีหนาท่ีจับกุมผูประกอบการหากพบผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน   

5. อย.มีหนาท่ีออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนอาหารและยา   

6. อย.มีหนาท่ีพัฒนาสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารและยาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

  

7. อย.มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีอยูในความคุมครอง   
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จากประชาชน 

8. อย.มีหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตหากพบผลิตภัณฑท่ีผิดขอกําหนด   

9. อย.มีหนาท่ีควบคุมราคาของผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนกับอย.   

10. อย.มีหนาท่ีจํากัดจํานวนผลิตภัณฑท่ีเหมือนกันใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

กับจํานวนประชากร 

  

 

ตอนท่ี 4 ทัศนคติของประชาชานท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการใหความรู

ดานงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน 

ปจจัย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

1. ขอมูลขาวสารท่ีไดรับจาก อย. สามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

     

2. ขอมูลขาวสารท่ีทาง อย. เผยแพรใหแก

ป ระช าช น เป น ข อ มู ล ท่ี ถู กต อ ง   แล ะ

นาเชื่อถือ  

     

3. รูปแบบการนําเสนอขาวสารของทาง อย. 

ใหแกประชาชนนาสนใจ 

     

4. ชองทางการสื่อสารของ อย. สะดวก 

ทันสมัย และ ท่ัวถึง 

     

5. ชองทางการรับเรื่องรองเรียนของทาง 

อย. สะดวก รวดเร็ว และ งาย 

     

 

ตอนท่ี 5 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการสงเสริมความรูงานคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประโยชน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทําใหอานขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ

กอนตัดสินใจซ้ือทุกครั้ง 

     

2. ทําใหสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ท่ี มี

คุณภาพได 
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3. เม่ือพบผลิตภัณฑท่ีมีปญหา สามารถท่ีจะ

รองเรียนได 

     

4. ทําใหตระหนักในการใชสิทธิคุมครอง

ผูบริโภค 

     

5. สามารถกระจายขอมูลขาวสารท่ีไดรับ

ใหแกผูอ่ืนได 

     

 

ขอเสนอแนะ

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการทําแบบสอบถาม 
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