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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556         
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
ปงบประมาณ พ.ศ.2556     

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุ 11 - 65 ป             
กลุมตัวอยางคือ ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุ 11 - 65 ป จํานวน 1,620  คน ไดมาโดยการ       
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามประเมิน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 การวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา         
เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูลดานตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน
โครงการ อยาหลงเชื่องายกับการจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง ใชสถิติไคสแควร 
(Chi – square test) 
  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  การรับรูส่ือท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย  ปงบประมาณพ.ศ.2556 
กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูสื่อท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย              

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอยละ 74.8)  รายการท่ีรับรู อันดับแรกคือ  กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้นใน
หัวขอ  “อยาหลงเชื่องาย” ภายใตแนวคิด “เตือนภัยผานเลนส” (รอยละ 43.4)  

2. การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวด เกินจริง

ไดอยางถูกตอง (รอยละ 83.4) รายการท่ีกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะไดวาเปนขอความโฆษณาท่ีอวดอางเกิน
จริงเปนอันดับแรกคือ ขอความโฆษณาวา “กระบอกสุญญากาศเพ่ิมขนาดทันใจเห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน” 
(รอยละ 91.1)  และเม่ือพบวาผลิตภัณฑสุขภาพมีการโฆษณาโออวดเกินจริงกลุมตัวอยางสวนใหญ จะไมซ้ือ
หรือใชผลิตภัณฑดังกลาว (รอยละ 69.1 – 95.8)   

3. ความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ือ
งายกับการจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง 
 ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของ                     
กลุมตัวอยางข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 4. ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย                          
 กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.1 ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและกิจกรรมในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายตอไป 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากผลการประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552- 
2553 พบวาการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ  โดยพบวา การ
โฆษณามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑยา รอยละ 39.4  (สินินาฏโรจนประดิษฐ : 2552, 2553) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการใช
งบประมาณในการโฆษณาใน ป พ.ศ. 2553 สูงถึง 82,226 ลานบาท ซ่ึงมากกวาปพ.ศ. 2552 ซ่ึงใช
งบประมาณโฆษณา 73,410 ลานบาท  โดยสื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีมีการใชเงินโฆษณาสูงถึง 49,969 
ลานบาท คิดเปน รอยละ 60.77  ของงบประมาณโฆษณาท่ีใชท้ังหมด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ 
รอยละ 14.59 สื่อวิทยุ รอยละ 6.04  สื่อนิตยสาร รอยละ 5.53 นอยท่ีสุดคือ สื่ออินเทอรเน็ต รอยละ 
0.29 อีกท้ังมีผูคาดการณวาเคเบิลทีวีจะเปนสื่อท่ีมีการลงโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากกฎหมายวิทยุ
โทรทัศนเปดโอกาสใหผูประกอบการหารายไดจากการขายโฆษณาได ซ่ึงเม่ือรวมสมาชิกเคเบิลทีวี และ
ผูติดตั้งจานดาวเทียมทุกระบบในป พ.ศ. 2552 จะมีผูชมเปนสมาชิก ประมาณ 3  ลานครัวเรือน หรือ
ประมาณ 12 ลานคน และคาดวา จะมีจํานวนผูชมในอัตราปละ 5 แสนครัวเรือน(รัตติยา อังกุลานนท, 
2553)  

 
สําหรับสื่อวิทยุชุมชนท่ีมีการกลาวถึงวา พบปญหาการโฆษณาหลอกลวงเกินจริงนั้น ไดมี

ผูสํารวจผูเก่ียวของกับการดําเนินรายการวิทยุชุมชนในเขตตรวจราชการท่ี 1 (จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธาน ี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบวารอยละ 37  มีการโฆษณายา
หรืออาหาร โดยการเปดแผน CD อานตามแผนพับ เปดเทปท่ีไดจากผูวาจาง(วารสารอาหารและยา, 
2553) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา มีโอกาสสูงท่ีประชาชนจะไดรับขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพจากสื่อ
ตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอการจูงใจในการเลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพ ดังนั้น  การท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล
ขาวสารโฆษณาท่ีเกินจริง และเกิดพฤติกรรมหลงเชื่อมีการซ้ือหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพตามโฆษณา  
จึงมีโอกาสท่ีจะพบอันตรายอยางคาดไมถึง ดังเห็นจากขาวในสื่อโทรทัศน ตั้งแตการใชผลิตภัณฑโดย
ไมไปรับการรักษาอยางถูกตอง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจนทําใหตาบอด จนบางรายเสียชีวิต                 
ซ่ึงปญหาเรื่องการโฆษณาเกินจริงดังกลาวสงผลกระทบตั้งแตความไมคุมคา จนกระท่ังการไดรับ
อันตรายจากผลิตภัณฑดังกลาวหรือการสูญเสียโอกาสในการไดรับการรักษาท่ีถูกตองทําใหโรคท่ี
เปนอยูมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน   

 
ปจจุบันแนวโนมในการพบปญหาหลอกลวงเกินจริงเปนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเห็นวา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการแถลงขาว / เผยแพรขาวประชาสัมพันธ ตรวจจับ
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการโฆษณาเกินจริง และเตือนประชาชนไมใหหลงเชื่อ  โดยคิดเปน  1 ใน 3  
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ของขาวท่ีผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค, 2554) นอกจากนี้ สถิติการ
รองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 พบวา มีผูรองเรียน
เรื่องการโฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย จัดอยูในอันดับ 1- 
10 ของประเด็นท่ีผูบริโภครองเรียน โดยพบวา การรองเรียนเรื่องผลิตภัณฑอาหารโฆษณาเกินจริงจัด
อยูในลําดับท่ี  1 การโฆษณายาเกินจริงจัดอยูในลําดับท่ี 3 การโฆษณาเครื่องสําอางเกินจริงจัดอยูใน
ลําดับท่ี 7 และการโฆษณาเครื่องมือแพทยเกินจริงจัดอยูในลําดับท่ี  8 (ศูนยเฝาระวังและรับเรื่อง
รองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ อย., 2555) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงใหความสําคัญตอ
การเฝาระวังสื่อโฆษณาทุกแขนง โดยเฉพาะทางโทรทัศน นิตยสาร เคเบิลทีวีวิทยุชุมชน เว็บไซต เพ่ือ
กลั่นกรองการโฆษณาท่ีนาสงสัย อันจะสามารถนําไปสูการตรวจสอบ จับกุม ดําเนินคดี เพ่ือประโยชน
ในการคุมครองผูบริโภคได 

 
อยางไรก็ตาม สวนใหญของการโฆษณาท่ีหลอกลวงเกินจริงจะมีการนําเสนอขอมูลท่ี

แปลกใหมโดยใชวิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจเพ่ือดึงดูดความสนใจผูบริโภค ประกอบกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีตองการสิ่งใหม ๆ แมผูบริโภคสวนมากจะสงสัยในขออางของการโฆษณา แตหากผลิตภัณฑ
ผานการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหจําหนายได ผูบริโภคบางสวนก็จะนํามา
เปนเหตุผลสนับสนุนในการยอมรับผลิตภัณฑท่ีโฆษณาหลอกลวงเกินจริงเหลานั้น ดังนั้น หากไมมีการ
รณรงคผานสื่อเพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหผูบริโภคสามารถแยกแยะลักษณะขอความท่ี
โออวดของผลิตภัณฑสุขภาพได  แนวโนมการบริโภคโดยการหลงเชื่อการโฆษณาก็อาจเกิดปญหา
ขยายวงกวางจนเกิดอันตรายตอผูบริโภคจํานวนมากได  ซ่ึงจากผลการรณรงคโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องายปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  พบวา ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเกินจริงนั้นข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการและผูบริโภค
สามารถแยกแยะขอมูลโฆษณาในบางประเด็นไดถูกตองมากข้ึน (สินีนาฏโรจนประดิษฐและคณะ, 
2552 ; ศิริกุล อําพนธ และคณะ, 2553 ; เพียงฤทัย เสารัมณี และคณะ, 2554 ; ยุพา เตียงธวัช และ
คณะ, 2555) ประกอบกับมีขอเสนอแนะจากงานวิจัย ใหมีการสอดแทรกขอมูลขาวสารในบทละคร 
หรือภาพยนตร เพ่ือสะทอนผลกระทบ ผลเสียและโทษของการหลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงเกินจริงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะไดมีการดําเนินโครงการในการ
ใหความรูแกผูบริโภคภายใตแนวทาง “เตือนภัย ผานเลนส”โดยการใหผูบริโภคมีสวนรวมในการ
เผยแพรมุมมองของตัวเองเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงผานทางเลนสกลอง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว โดยผูบริโภคจะสามารถถายทอดความคิดและพฤติกรรมของตนเองและบุคคล
ใกลตัวผานทางภาพยนตรสั้น ซ่ึงประเด็นปญหาท่ีผูบริโภคพบบอย ไมวาจะเปน กาแฟปรุงสําเร็จชนิด
ผง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เกาอ้ีไฟฟาสถิต เครื่องสําอางหนาขาว ยาแผนโบราณ  รวมท้ังประเด็น        
ใหม ๆ อาทิ เครื่องดื่มท่ีโฆษณาอวดอางวาเสริมสุขภาพดวยสารอาหารตาง ๆ ฯลฯ หรือประเด็นท่ี
ผูบริโภคยังเขาใจผิด ซ่ึงจะทําให สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถวิเคราะหความเชื่อ
ของประชาชนและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผูบริโภคหลงเชื่อในมุมมองท่ีกวางข้ึน เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบ
ของการทํางานในปตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน และเพ่ือใหผูบริโภครูเทาทัน
โฆษณา ไมวาจะพบสื่อโฆษณาในสื่อใดก็สามารถวินิจฉัยไดวาขอมูลใดเปนขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือและเกิด
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พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย  คุมคามากข้ึนอีกท้ัง เพ่ือใหผูบริโภคสามารถรูเทา
ทันธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเขามาแสวงหาผลกําไรโดยอาศัยการโฆษณาในลักษณะโออวดหลอกลวง
ทําใหหลงเชื่อ ซ่ึงการโฆษณาโออวดเกินจริงนั้น จะสงผลใหผูบริโภคตองสูญเสียเงินจํานวนมากไปกับ
ผลิตภัณฑดังกลาวแตไดรับผลไมคุมคาและอาจตองไดรับอันตรายจากการใชผลิตภัณฑนั้น ๆ 

 
การวิจัยเพ่ือประเมินการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย

ของประชาชน รวมท้ังศึกษาความสามารถในการจําแนกแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีโออวดเกินจริงหรือการโฆษณาท่ีหลอกลวงจากการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชน
ในครั้งนี้ จะสามารถนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงาน ตลอดจนนําขอมูลมากําหนดทิศทาง
และกลวิธีในการดําเนินงานของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ในปตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังจะทําใหทราบประสิทธิผลการดําเนินโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องาย ตามคาดัชนีชี้วัดผลงานท่ีกําหนดในแผนงานอีกดวยนอกจากนี้ยังเปนการดําเนินงานเพ่ือ
แกไขปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2554           
ในประเด็นการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยาอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพทาง
วิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศนอินเทอรเน็ต ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานหลัก
หนึ่งในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ โดยการบังคับใชและ
ปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังพัฒนาศักยภาพของผูบริโภคและสังคมใหรูเทาทันการโฆษณาและมุงจัดการ
ปญหาดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําฐานขอมูลพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการโฆษณาท่ีทันตอสถานการณเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตาม
กฎหมายและผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวรวมท้ังมีสวนรวมในการจัดทํารายงานขอมูลท่ี
จําเปน (สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 4 พ.ศ.2554) อันจะเปนการการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และ
การพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอวดอางเกินจริงอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 

1. วัตถุประสงคท่ัวไป 
 เพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายปงบประมาณ         

พ.ศ. 2556 
2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูของประชาชนเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถของประชาชนในการจําแนกลักษณะของการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงและโฆษณาท่ีหลอกลวง 

 



 4 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษากับประชาชนท่ีมีอายุ 11 – 65 ป ท่ัวประเทศ 
2. การวิจัยครั้งนี้ทําการประเมินกิจกรรมในโครงการและขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน

โครงการอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556  
 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

  

การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง หมายถึง
ความสามารถในการวินิจฉัย วิเคราะหไดวา ขอความโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใดเปนการโฆษณาท่ี           
โออวดสรรพคุณเกินความเปนจริง หรือหลอกลวงใหหลงเชื่อ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   

1. ทําใหทราบถึงการรับรูของประชาชนเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการ
รณรงค  อยาหลงเชื่องายปงบประมาณ พ.ศ.2556 

2. ทําใหทราบถึงความสามารถของประชาชนในการจําแนกลักษณะของโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงและโฆษณาท่ีหลอกลวง  

3. ทําใหทราบประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการรณรงคประชาสัมพันธใหผูบริโภคมีความสามารถในการจําแนก
แยกแยะลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง และไมหลงเชื่อการโฆษณาท่ีโออวด
หลอกลวง  และสามารถนําขอมูลจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการดําเนิน
โครงการใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

 
การรณรงค ประชาสัมพันธใน
โครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(THEME “เตือนภัยผานเลนส”) 
 

• สื่อกิจกรรม 

• สื่อโทรทัศน 

• สื่อวิทยุ 

• สื่อสิ่งพิมพ 

• สื่ออินเทอรเน็ต 

• สื่อสนับสนุนอ่ืนๆ เชน 
แฟลชไดรฟ (flash 
drive)เปนตน 
 

 
 
 
 
  

 

 
การรับรูขาวสาร จากสื่อตางๆ 

ท่ีเผยแพรในโครงการ 
รณรงคอยาหลงเชื่องาย 
ปงบประมาณพ.ศ. 2556 

(THEME “เตือนภัยผานเลนส”) 
เชน กิจกรรมการประกวด

ภาพยนตรสั้น เปนตน 
 
 
 

 
ความสามารถใน

การจําแนกลักษณะ
โฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีโออวด

เกินจริงและโฆษณา
ท่ีหลอกลวง 

 
 



บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการรณรงค-          
อยาหลงเชื่องายของประชาชน ป 255 ของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการ-
อาหารและยา ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1   หนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                     ตอนท่ี 2  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2553 –  
2556   

ตอนท่ี 3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อกับการบริโภค 
3.2 งานวิจัยเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

 
ตอนท่ี 1 หนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินงานคุมครอง     
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สนับสนุนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสวน       
ภูมิภาค และสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยการควบคุม กํากับ กําหนดมาตรฐาน 
และเฝาระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายท่ีใชใน
บานเรือน ยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สารระเหย เครื่องมือแพทย รวมท้ังรณรงค
เผยแพรความรูใหแกประชาชน โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายจํานวน 8 ฉบับ และอนุสัญญา
ระหวางประเทศจํานวน 4 ฉบับ คือ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) 
 

  กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2518              

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2522 ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2528 และฉบับท่ี 5 พ.ศ.2530  
2. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 และแกไข       

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2528 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2535 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2543 
3. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
4. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2528 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2530 ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2543 และฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545 
5. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 
6. พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 และแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2543 
7. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 
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8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2544 
 

 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ 
1. The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Commentary on the 

protocol amending at Geneva on March 25,1972. 
2. The International Convention on Psychotropic Substances, 1971.  
3. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitute 1981. 
4.   The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances, 1988.  
 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา     
ดําเนินการภายใตกฎหมายท้ัง 8 ฉบับนี้ คณะกรรมการดังกลาว ไดแก 

1. คณะกรรมการอาหาร 
2. คณะกรรมการยา 
3. คณะกรรมการเครื่องสําอาง 
4. คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
5. คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
6. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย 

 

สําหรับคณะกรรมการฯ อีก 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย 
และคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น เปนการลงนามแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
รวมกับหนวยงานอ่ืน หรือลงนามแตงตั้งโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากคณะกรรมการปองกัน           
สารระเหย ซ่ึงแตงตั้งตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหยมีกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูลงนามแตงตั้งรวมกัน  สวนคณะกรรมการวัตถุอันตราย
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานรับผิดชอบรวมกัน จึงมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูลงนามแตงตั้ง 
  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุน 
สงเสริมการพัฒนาดานยา อาหารและเคมีวัตถุ เปนกลไกประสานงานกับหนวยงานอ่ืน คณะกรรมการ
ดังกลาว ไดแก 

-   คณะกรรมการแหงชาติดานยา 
- คณะกรรมการแหงชาติดานอาหาร 
- คณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางดานเคมีวัตถุ 
การดําเนินงานควบคุมทางดานตางๆ จะตองดําเนินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

และมติของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกลาวขางตน โดยเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจาหนาท่ี
ของกองท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ีในสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
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เภสัชกรกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมถึงเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานครไดรับ
การแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีดวย  

 
กิจกรรมหลักท่ีดําเนินการโดยกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   
 

  กิจกรรมหลักท่ีดําเนินงานโดยกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีดังนี้   
 

1. เผยแพรความรูและประชาสัมพันธดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
1.1 เผยแพรความรูผานสื่อมวลชน 
1.2 เผยแพรความรูผานสื่ออ่ืน ๆ เชน สายดวน อย. 1556 ทางเว็บไซต 

oryor.com เปนตน 
1.3 สรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

ปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธขอมูลเรงดวน 
- ประชาสัมพันธท่ัวไป 
- ประสานบริการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 

2. รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
2.1 โครงการรณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

- โครงการ อย. นอย 
- โครงการอาหารปลอดภัย 
- โครงการอยาหลงเชื่องาย 

2.2 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
2.3 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

- โครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค 
- โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ตอนท่ี 2 ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2553 – 2556  
 

1.  วิสัยทัศน 
      องคกรท่ีเปนเลิศดานการคุมครอง และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ  และสมประโยชน  มุงสูสังคมสุขภาพดี 
2.  พันธกิจ 
  1.  กํากับ  ดูแล  สงเสริมใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย  ได

มาตรฐาน 
 2.  สงเสริมความรู  ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย

และสมประโยชนเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
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 3.  พัฒนาการบริหารจัดการ  วิชาการ  และบุคลากร  เพ่ือความเปนเลิศดานการ
คุมครองผูบริโภค  ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

3.  คานิยม 
    “PROTECT” 
  P  หวงใยประชา  (People  Centric) 
  R สรางศรัทธาความเชื่อม่ัน  (Reliability) 
  O มุงม่ันเรียนรู  (Ongoing  Learning) 
  T เชิดชูทีมงาน  (Team  work) 
  E ยึดหลักการคุณธรรม  จริยา  (Ethic) 
  C พรอมพัฒนาขีดสมรรถนะ  (Competency) 
  T ไมลดละความโปรงใส  (Transparency) 
 
4.  เปาประสงค 
ระยะส้ัน  : 

เปาประสงค 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย 

2553 2554 
 

2555 2556 
1.  ผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ  
มาตรฐาน  และความปลอดภัย รอยละ 90 91 92 93 
2.  ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง รอยละ 82 83 84 85 

 
ระยะยาว  : 
1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ปลอดภัย และสมประโยชนมุง

สูสังคมสุขภาพดี 
2. ประชาชนเชื่อม่ันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
 
5.  ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง 
     ระดับผลผลิต  : 

1. ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบมีคุณภาพ  มาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด 

2. สถานประกอบการท่ีไดรับการตรวจสอบมีคุณภาพ  มาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด 

3. ผูบริโภคมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
4. บุคลากรมีสมรรถนะและการปฏิบัติงานสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 
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5. องคกรมีความรูและการบริหารจัดการท่ีดี  เพ่ือสนับสนุนการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

ระดับผลลัพธ  : 
1. ผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน  และความปลอดภัย 
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  (High  

Performance  Organization : HPO) 
4.  

ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  ในยุคท่ีสวนแบงการตลาดมีการแขงขันท่ีสูง และมีผลิตภัณฑใหผูบริโภคได        
เลือกซ้ือจับจายใชสอยอยางมากมาย ผูประกอบการหรือเจาของสินคาตางๆ ยอมพยายามโนมนาวใจ
ใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑของตน การโฆษณาประชาสัมพันธจึงมีสวนอยางมาก เพ่ือจะ
สรางแรงจูงใจ และกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาข้ึน ไมวาจะเปนการผานสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
โทรทัศน เปนตน ซ่ึงบางครั้งมีการโฆษณาเกินจริง หรือไมใหขอมูลท่ีครบถวนไปบาง และอาจสงผลเสีย
ใหกับผูบริโภคท่ีหลงเชื่อได  ในการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาสินคาท่ีมี
สวนเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงงานวิจัยท่ี
ผานมาไดมีขอคนพบดังนี้  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือกับการบริโภค 

 
กนกนาฏ สงาเนตร (2540)  ทําการวิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสารท่ีมีอิทธิพลตอ         

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในระบบขายตรง โดยเก็บรวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามจาก           
กลุมตัวอยางซ่ึงเปนสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวาการเปดรับขาวสาร
จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ในระบบขายตรง   

 
  นัดดา ทมมืด  (2540 ) ทําการวิจัยเรื่อง ความตระหนักรูและทัศนคติของกลุมคน        
วัยทํางานถึงผลของการโฆษณาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
ซ่ึงเปนคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนวัยทํางานสวนใหญมีความตระหนักรูวา ขอมูล
จากโฆษณาสามารถเชื่อถือไดเพียงบางสวน เพศหญิงเชื่อถือและใหความสนใจกับโฆษณามากกวาเพศ
ชาย คนวัยทํางานทีมีอายุนอยจะเชื่อถือ และใหความสนใจโฆษณามากวาคนวัยทํางานอายุมาก คนวัย
ทํางานมักนําขอมูลจากโฆษณาไปใชประกอบการตัดสินใจซ้ือมาก โดยอาศัยสวนประกอบของโฆษณา
คือ คุณสมบัติสินคา ชื่อยี่หอ และเรื่องราวท่ีนําเสนอในโฆษณา และสินคาท่ีเปนผลจากการโฆษณา คือ 
สินคาประเภทของใชประจําวัน ของใชในบาน และประเภทอาหาร ขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่ม 
งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นผลของโฆษณาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคไดอยางชัดเจน 
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ปองพรรณ พนมสารนรินทร (2541) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการสื่อสาร
การตลาดท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคฟาสตฟูดของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร) โดยทําการสํารวจ
จากกลุมตัวอยางวัยรุน ชาย – หญิงอายุ 13 - 21 ป ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน พบวา
วัยรุนกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดเคยเปดรับโฆษณาฟาสตฟูด โดยเปดรับจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด 
ปจจัยดานรสชาติ ทําเลท่ีตั้ง การโฆษณา และชื่อเสียงของรานมีผลอยางมากในการท่ีทําใหวัยรุน
บริโภคฟาสตฟูด แตมีขอสังเกต คือ กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลทําใหวัยรุนบริโภคฟาสตฟูดไดพอสมควร 
แตโฆษณากลับไมคอยมีอิทธิพลตอวัยรุนเทาใดนัก 
 

ธิดารัตน เดชะวลีกุล (2543) ทําการวิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อโฆษณากับพฤติกรรม
การใชยาดมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยทําการสํารวจเก็บขอมูลจากประชากรอายุ 
16 - 65 ปในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 410 คน พบวาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการโฆษณา
ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ นิตยสารและหนังสือพิมพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาดม  
แตสื่อปายโฆษณากลางแจง สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี และสื่อแผนพับ โบรชัวร โปสเตอร ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชยาดม และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการโฆษณายาดม ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อปายโฆษณากลางแจง สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ตองการใชยาดมในอนาคต แตสื่อแผนพับ โบรชัวร โปสเตอรมีความสัมพันธทางลบกับความตองการใช
ยาดมในอนาคต  

 
ริรินดา เวชกรสันติสุข (2543) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อโฆษณา ทัศนคติ

และพฤติกรรมการใชบริการสงอาหารฟาสตฟูดถึงบานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ 
วิจัยสรุปวา การเปดรับสื่อโฆษณาบริการสงอาหารฟาสตฟูดถึงบาน และทัศนคติท่ีมีตอการบริการสง
อาหารฟาสตฟูดถึงบานมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการใชบริการสงอาหาร
ฟาสตฟูดถึงบานของผูบริโภค โดยการเปดรับสื่อโฆษณา และทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอการบริการสง
อาหารถึงบานนั้น สามารถอธิบายพฤติกรรมการใชบริการนี้รวมกันได รอยละ 7.1 แตผลการวิจัย
พบวาวาการเปดรับสื่อโฆษณานั้นไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการบริการนี้ของผูบริโภค 
  

เกรียงศักดิ์ พรหมสาขา (2544) ศึกษาทัศนคติพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอสื่อโฆษณาประเภทใบปลิวรานอาหาร พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีดีตอ
โฆษณาประเภทใบปลิวรานอาหารในท้ัง 3 ดาน คือ ดานประโยชน,ดานรูปแบบสื่อโฆษณา และดาน
การเขาถึงผูบริโภค ในดานพฤติกรรมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการอานใบปลิวโดย อาน
คราวๆ และดูรูปภาพสินคา สนใจขอมูลประเภทสินคามากท่ีสุด โดยสวนใหญ สั่งซ้ือสินคาประเภทไก
ทอด KFC และซ้ือไกทอดมากท่ีสุด นอกจากนี้พบวาการลดราคา เปนการสงเสริมการขายท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมากท่ีสุด และ สวนใหญเปนการลดจากราคาราคาท่ีเคยขาย ซ่ึงจะทําให
เกิดการกระตุนใหผูบริโภค ซ้ือสินคาได  
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  วีรชัย วาสะสิริ (2544)  ศึกษาพฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจซ้ืออาหารพรอม
บริโภค ศึกษาเฉพาะกรณี อาหารบรรจุกระปอง พบวา ตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ซ้ือสินคาประเภทนี้พบวา กลุมตัวอยางใหความเห็นวาตัวกระตุนทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ในระดับเห็นดวย ท้ังการซ้ือเพ่ือทดลองใชและการซ้ือแบบซ้ือซํ้า ตัวผลิตภัณฑและการสงเสริมการขาย
เปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ  การสงเสริมการขายท่ีจะทําใหมีการซ้ือเพ่ือทดลองใชคือ            
มีของแจกแถม สวนการซ้ือแบบซ้ือซํ้าคือบริษัทผูผลิตสินคามี ชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก การสงเสริมการขายท่ี
จะทําใหเกิดการซ้ือสินคาแบบซ้ือซํ้า คือการชิงโชคจับรางวัลขายสินคาเปน แพ็คราคาพิเศษและมีของ
แจกแถม รวมท้ังการขายสินคาราคาประหยัดในรานคาขายสินคาราคาประหยัด   
  
   ยุพดี บูรณชวาล (2546) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาข้ันตอน และปจจัยการ
สื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของวัยรุนสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยใช
แนวคิดดานปรากฏการณวิทยามาศึกษา และรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณเจาะลึกวัยรุนสตรีท่ีบริโภค
ยาลดความอวนจํานวน 23 คน ผลการศึกษาเรื่องปจจัยการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค
พบวา สื่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคยาลดความอวนของสตรีวัยรุนมากท่ีสุด คือ เพ่ือน 
ในขณะท่ีสื่อมวลชนมีบทบาทเพียงกระตุนคานิยมเรื่องรูปรางผอม และกระแสแฟชั่นเสื้อผาเทานั้น  
แตไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของวัยรุน 
 
  นอกจากนี้ในงานวิจัยเรื่อง ผลของขอความโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพตอทัศนคติและ
ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค ของจุฬาลักษณ ผังนิรันดร (2547) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบ
โดยตรง และผลกระทบรวมของตัวแปรอิสระ ไดแก ประเภทขอความโฆษณา และประเภทสินคาท่ีมี
ตอทัศนคติตอโฆษณา และความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค โดยทําการวิจัยเชิงทดลองกับกลุมทดลองเพศ
หญิง ชวงอายุ 21-35 ปท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ประเภทของขอความ
โฆษณาท่ีแตกตางกันและประเภทสินคาท่ีแตกตางกันจะสงผลโดยตรงตอทัศนคติ และความตั้งใจซ้ือ
ของผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคจะมีทัศนคติท่ีดีตอขอความโฆษณาประเภทใหขอมูลสินคามากกวา
ประเภทจูงใจทางอารมณ ซ่ึงสงผลรวมไปถึงความตั้งใจซ้ือสินคาของผูบริโภคดวย และสําหรับประเภท
และมีความตั้งใจซ้ือสินคาแบบเดียวกัน เม่ือใชประเภทขอความโฆษณาตางกัน ผูบริโภคจะมีทัศนคติท่ี
ดีตอโฆษณาสินคาท่ีสนองความพึงพอใจทางอารมณมากกวาสินคาท่ีมุงประโยชนใชสอย 
  จากตัวอยางงานวิจัยท่ียกมาขางตน แสดงใหเห็นวาสื่อเปนชองทางท่ีผูประกอบการ
สามารถสงสาร หรือขอมูลของสินคาของตนท่ีตองการใหผูบริโภครับรูและเขาใจได และหากผูบริโภค
ไดรับสารผานสื่อบอยๆ ก็สามารถท่ีจะถูกชักนํา และโนมนาวใหเกิดการบริโภคสินคานั้นได  ถึงแมวา
บางงานวิจัยจะกลาววาสื่อมวลชนไมมีผลตอการตัดสินใจบริโภค แตสิ่งท่ีมีอิทธิพลอยางมากคือสื่อ
บุคคล ซ่ึงอาจเปนการสงสารผานปากตอปาก จากเพ่ือนสูเพ่ือน เปนตน ดังนั้นจึงสามารถกลาววาสื่อมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคสินคาตางของผูบริโภคไมมากก็นอย 
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งานวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 

ในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมจากการซ้ือและบริโภคสินคา เปน
พยายามของหนวยงานหลาย ๆ ฝายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินงานท้ังการควบคุมดูแล
ผูประกอบการ และผูจําหนายสินคา รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูบริโภคใหสามารถใชดุลยพินิจใน
การเลือกซ้ือเลือกบริโภคสินคาท่ีมีประโยชน ปลอดภัย และคุมราคา ในการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวม
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในการคุมครองผูบริโภค และแนวทางดําเนินการคุมครอง
ผูบริโภค ดังนี้ 

บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน (2536) ทําวิจัยเรื่อง การวิเคราะหกลยุทธและการนําเสนอ
ความรูเรื่องยาของรายการ “ยานารู” ทางโทรทัศน ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งท่ีพยายามนําเสนอความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชยา และรณรงคเผยแพรความรูพ้ืนฐานการใชยาใหกับประชาชน 
เพ่ือประชาชนจะสามารถปองกันตัวเอง และไมเสี่ยงตอการใชยาผิดๆ และเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมการใชยาท่ีผิดใหถูกตอง แตจากผลงานวิจัยพบวา จุดประสงคของทางรายการยังไม
บรรลุเปาหมายเทาท่ีควร เนื่องจากขาดบุคลากร งบประมาณ ทักษะและความชํานาญของกลุม
คณะทํางาน ทําใหการวางนโยบายและกลยุทธในการนําเสนอสารไมชัดเจน ท้ังนี้รายการไมไดหยิบยก
สภาพปญหาการใชยาท่ีกําลังเปนปญหาของคนในสังคมสวนใหญขณะนั้น แตเลือกจากประสบการณ
สวนบุคคลของผูผลิตรายการ ทําใหรายการยังไมมีบทบาทในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนี้
อยางจริงจัง  
 
  อิทธิพร แกวทิพย (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยศึกษาวิจัยปญหาการบังคับใชกฎหมายนี้ รวมถึงอุปสรรค ปญหาจาก
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ประมวลเหตุผลตางๆ  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 
2522 นั้นสามารถคุมครองผูบริโภคไดในระดับหนึ่งเทานั้น แตไมสามารถคุมครองไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและครบถวน เนื่องจากหนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบยังขาดเอกภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และ
การบังคับใชกฎหมายเพ่ือชดใชเยียวยาใหกับผูบริโภคท่ีเสียหาย ตองกลับไปใชหลักกฎหมายและ
กระบวนกฎหมายแพงและพาณิชย และใชเวลานาน ทําใหไมสามารถชดใชเยียวยาใหกับผูบริโภคท่ี
เสียหายไดอยางเปนธรรมและรวดเร็ว รวมท้ังไมมีมาตรการทางปกครองท่ีใหอํานาจรัฐ เพ่ือดําเนินการ
ในเรื่องนี้ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักกฎหมาย การใชอํานาจทางปกครอง
ของรัฐ ท่ีอาจเปนประโยชนในการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

ปณัฎฐา จันทรฉาย (2539) ทําการศึกษาเรื่อง การโฆษณาท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือศึกษาลักษณะของโฆษณาท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 ระหวาง พ.ศ. 2535-2538 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีมีตอ
การควบคุมโฆษณาโดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค      
พ.ศ. 2522 และเพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
ท่ีโฆษณามักฝาฝน คือ การใชขอความเท็จหรือเกินจริง และขอความท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจสาระสําคัญ
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ของสินคาผิดไป โดยมักจะเปนโฆษณาเครื่องมือสื่อสาร และโฆษณาของบริษัทขนาดเล็ก ปญหาอีก
ประการคือ การบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภคยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากความลาชา
ของการปฏิบัติงาน ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ การตีความภาษากฎหมาย รวมไปถึงการไม
ศึกษากฎขอบังคับและการไมใหความรวมมือจากนักสรางสรรคโฆษณา ผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไข
บางสวนวา ฝายควบคุมโฆษณาและฝายผูประกอบการธุรกิจควรรวมมือกันจัดสัมมนาพบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผูประกอบการธุรกิจโฆษณาควรเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา
ขอบังคับ และหลีกเลี่ยงการทําโฆษณาท่ีฝาฝนขอบังคับเหลานั้นดวย  

   
  นลินี ตันจิตติวัฒน (2540) ทําการวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการปกปองสิทธิของตนเองจากขอความโฆษณาท่ีไมเปนธรรม ของ พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความรู และมีทัศนคติทางบวกตอการปกปองสิทธิของตนเอง โดยแสดงผานพฤติกรรม 2 
ลักษณะ คือ เลิกใชสินคานั้น และรองเรียนไปยังหนวยงานคุมครองผูบริโภค แตสวนใหญยังไมคอยมี
ความตื่นตัวมากพอในการปกปองสิทธิของตนเองโดยการรองเรียนไปยังหนวยงานคุมครองผูบริโภค 
ดวยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือกลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบบทบาทหนาท่ีของหนวยงานคุมครอง
ผูบริโภคอยางชัดเจน กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอหนวยงานนี้ไปในทางลบ และจะรองเรียนไปยัง
หนวยงานนี้ก็ตอเม่ือพวกเขาไดรับอันตรายหรือความเสียหายในทรัพยสินจํานวนมากจากการใชสินคา
หรือบริการนั้นๆ 
 

มรกต วัฒนะวิรุณ (2541)  ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียกรองสิทธิ
คุมครองผูบริโภค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความรู 
ความตระหนักในเรื่องสิทธิคุมครองผูบริโภค และการเรียกรองสิทธิ์นั้น โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เพศชายและเพศหญิงมีการเรียกรองสิทธิ
คุมครองผูบริโภคไมแตกตางกัน  วุฒิการศึกษาไมสงผลใหมีการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคแตกตาง
กัน  และการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับความรูเรื่องการเรียกรองสิทธิ
คุมครองผูบริโภค มีแตการรับขาวสารทางสื่อมวลชนประเภทวิทยุเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงลบกับ
ความรูเรื่องนี้ ความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนัก กลาวคือ ผูท่ีมีความรูเรื่องสิทธิคุมครอง
ผูบริโภคสูง จะเปนผูท่ีมีความตระหนักในการเรียกรองสิทธิคุมครองผูบริโภคมาก และการท่ีคนมีความ
ตระหนักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครอง จะทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิข้ึน นอกจากนี้ ผูวิจัยยัง
เสนอแนะวา การรณรงคเรื่องเก่ียวกับสิทธิคุมครองผูบริโภคนั้นควรเลือกใชสื่อโทรทัศนจะเหมาะสม
ท่ีสุด เพราะประชาชนเปดรับขาวสารจากสื่อนี้มากท่ีสุด  แตปจจุบันชวงเวลาท่ีใชออกอากาศยังไม
เหมาะสม และความถ่ีในการนําเสนอยังไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถเผยแพรความรูไดอยางท่ัวถึง ท้ังนี้
ประชาชนยังมีความรูบางเรื่องเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคบางเรื่องไมมากพอ เชน ลักษณะของ
โฆษณาท่ีละเมิดสิทธิผูบริโภค และความรูเรื่องการทําสัญญา หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรรวมมือกัน
ชี้แจงและใหความรูท่ีถูกตองแกประชาชน เพ่ือชวยใหผูบริโภคสามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจเลือก
สินคาได โดยไมถูกหลอกลวง 
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  วิมิศวร นองสุวรรณ (2542) ชี้ใหเห็นวาปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคสามารถถูกเอา
เปรียบได มาจากตัวบทกฎหมายซ่ึงมีชองโหว หรือไมครอบคลุมสิทธิของผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี ใน
การศึกษางานวิจัยเรื่อง ปญหากฎหมายเก่ียวกับธุรกิจขายตรง แสดงใหเห็นวา มาตรการในทาง
กฎหมายแพงและพาณิชยในปจจุบันไมเหมาะสมในการใหความเปนธรรมท้ังแกผูขายตรงและผูบริโภค 
กลาวคือ มาตรการทางกฎหมายท้ังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะสัญญา และ
ลักษณะซ้ือขาย และมาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยขอ
สัญญาท่ีไมเปนธรรมนั้น ไมสามารถใหความเปนธรรมแกผูขายตรงท่ีเปนผูจําหนายอิสระไดอยาง
เหมาะสม ในขณะท่ีหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา และกฎหมายการซ้ือขาย ก็ไมไดใหโอกาสผูบริโภค
ในการบอกเลิกสัญญาโดยไมจําเปนตองมีเหตุผลใดๆท้ังสิ้นไว นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ก็ยังไมเหมาะสมในการใหความคุมครอง
ผูบริโภคจากการทําสัญญา และการโฆษณาจากการขายตรงอีกดวย 
 

วิโรจน  กอสกุล (2550) ทําการวิจัยเรื่อง  บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการ
คุมครองผูบริโภค พบวา  ในการคุมครองผูบริโภคเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยผูมีความรูและประสบการณ 
และตองอาศัยความรวมมือจากพลังอํานาจภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ดังนั้นคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ประสบการณ มีผลงานดานการคุมครอง
ผูบริโภค กับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรคุมครองผูบริโภคภาคประชาสังคมในสัดสวนท่ีเทา 
ๆ กัน โครงสรางองคกรคุมครองผูบริโภคควรมีการกระจายตัวสูทุกภาคสวนของสังคม และทุกระดับ
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับบทบาทหนาท่ีขององคกรคุมครองผูบริโภค
ระดับประเทศควรทําหนาท่ีกําหนดทิศทางในภาพรวม เปนผูประสานแผน นโยบาย เปนศูนยกลาง
ขอมูลขาวสาร และเปนศูนยกลางการศึกษา เครือขายคุมครองผูบริโภค ควรมีการกระจายลงสูทุกภาค
สวนของสังคม ท้ังระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวัง
และแจงเบาะแส ในสวนพฤติกรรมผูบริโภคตองเขาถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภค สนใจสิทธิของ
ตนเอง องคกรคุมครองผูบริโภค เครือขายการคุมครองผูบริโภคตองกระจายอยางท่ัวถึง กระบวนการ
คุมครองผูบริโภค ควรทําอยางเรียบงาย ประหยัด ควรมีศาลผูบริโภคโดยมีผูพิพากษาสมทบจาก
ตัวแทนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมรวมในการพิจารณาดวยเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารและหลักการคุมครองผูบริโภคยุคใหมท่ีเนนการมีสวนรวม 

 
สินีนาฏ  โรจนประดิษฐ (2552) ทําการวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการรณรงค

พัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป 2552 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญรับรู
สื่อท่ีเผยแพรตามโครงการอยาหลงเชื่องาย  ป 2552  (รอยละ  86.7)  สื่อท่ีกลุมตัวอยางรับรูมากท่ีสุด
คือ  สื่อสิ่งพิมพ  (รอยละ 75.1) โดยสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี           
โออวดเกินจริงไดอยางถูกตอง (รอยละ  86.2)  และความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยางข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการ
อยาหลงเชื่องายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สินีนาฏ  โรจนประดิษฐ (2553, 2554) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค
อยาหลงเชื่องายพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูสื่อท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดอยาง
ถูกตอง  ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยาง
ข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

 
ศิริกุล อําพนธ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย

ปงบประมาณ 2555 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูสื่อท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่อ
งาย กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดอยาง
ถูกตอง  ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยาง
ข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

 
รุงนภากงวงษและวิบูลยวัฒนนามกุล(2554) ศึกษาพฤติกรรมการใช “เครื่องสําอาง

อันตราย” ของวัยรุนหญิงจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอวารินชําราบและอําเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบวาวัยรุนหญิงใหความสําคัญในการใชเครื่องสําอางทาหนา
มากโดยปจจัยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือไดแกการรับรองมาตรฐานจากอย.ยี่หอ
นาเชื่อถือและทดลองใชแลวไดผลและเนนสรรพคุณบํารุงผิวปองกันแดดและทําใหหนาขาวตามลําดับมี
ความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางทาหนาอยูในระดับต่ําพบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในเรื่องซ้ือเครื่องสําอาง
ยี่หอดังนํามาลดราคาตามตลาดนัด,ใชเครื่องสําอางรวมกับผูอ่ืนและไมทดสอบการแพเม่ือใช
เครื่องสําอางชนิดนั้นเปนครั้งแรกอาการแพท่ีพบบอยคือผื่นแดงและคันและสาเหตุท่ีใชเครื่องสําอาง
อันตรายเนื่องจากอยากสวย 
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (มปป,) ทําการประเมินโครงการ               
“ยืดอกพกถุง”ผลการวิจัยท่ีสาํคัญพบวา ในดานการรับรูและเขาใจโครงการ รอยละ 84 ของ
กลุมเปาหมายเยาวชน และ รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายผูใหญ สามารถจําไดวาโครงการรณรงคให
เยาวชนมีทัศนคติท่ีดีตอการซ้ือ, พกและใชถุงยางอนามัย มีชื่อวา “ยืดอกพกถุง” กลุมเปาหมายรับรู
เก่ียวกับโครงการ “ยืดอก  พกถุง” ผานทางทีวีเปนสื่อหลัก ในดานการรับรูและเขาใจภาพยนตร
โฆษณากลุมเปาหมายสามารถจําภาพยนตรโฆษณาได ในดานความพอใจในภาพยนตรโฆษณา พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญชอบภาพยนตรโฆษณาท้ัง ๒เรื่อง คนดูแลวรูสึกชอบ มากกวาไมชอบ โดยเหตุผล
ท่ีชอบภาพยนตรโฆษณาดังกลาว คือ เนื้อเรื่องตลก ดูแลวสนุก ไมนาเบื่อ มีเนื้อหาสาระท่ีเปน
ประโยชน ตัวละครหรือพรีเซนเตอรแสดงไดสมจริงดี ดูแลวเขาใจงายในดานความเขาใจในสาระของ
ภาพยนตรโฆษณา พบวาภาพยนตรโฆษณาท้ัง 2 เรื่อง สามารถสื่อประเด็นหลักท่ีตองการไปยัง
กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ในดานทัศนคติและการตอบรับตอภาพยนตรโฆษณาพบวา กลุมเปาหมาย
ไมคิดวาโฆษณานี้จะกระตุนใหเยาวชนมีเพศสัมพันธกันมากข้ึนโดยมองวาโครงการรณรงคนี้ตองการให
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คนหันมาใชถุงยางอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวา ในดานการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัย ผลการทดสอบทัศนคติภายหลังการดูภาพยนตรโฆษณา กลุมตัวอยาง
มีทัศนคติตอถุงยางอนามัยดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
  จากตัวอยางงานวิจัยท่ียกมาชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการคุมครอง
ผูบริโภค ซ่ึงปจจัยเกิดจากท้ังตัวบทกฎหมายท่ียังไมรัดกุมเพียงพอ  ขาดกําลังคนในการควบคุม
ผูประกอบการและคุมครองผูบริโภค  ปจจัยจากผูประกอบการและผูผลิตโฆษณาซ่ึงยังไมตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค รวมไปถึงปจจัยจากผูบริโภค ซ่ึงขาดความความรูและความตระหนัก ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้จะสงผลใหผูบริโภคเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง และไมสามารถเรียกรองสิทธิคุมครองท่ีพึงมี
ไดตามท่ีควร 



บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาท่ีใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ      
(Survey Research) 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 
ประชากร คือ  ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุ 11 – 65 ป  
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ัวไปท้ังชายและหญิง อายุ  11 – 65 ป จํานวน 1,600 

คน  โดยใชตารางการกําหนดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 146)ท่ีความเชื่อม่ันรอยละ 

95 และความคลาดเคลื่อน ± รอยละ 5 แตเพ่ือใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการจัดแบงเขตการ
คัดเลือก  จึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน  1,620 คน 

  โดยทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage sampling) ดังนี้ 
 
1. การจัดแบงภาค 
 

1.1  ใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster sampling) เพ่ือจัดแบงพ้ืนท่ีตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร จําแนกไดเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2  ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  คัดเลือก
กรุงเทพมหานคร เปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  รวมภาคท่ีเปนตัวแทน  4 ภาค  และ
กรุงเทพมหานคร  

 
2. การคัดเลือกจังหวัด คัดเลือกจังหวัดท่ีเปนตัวแทนภาค ภาคละ 1 จังหวัด 
 

ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยสุมอยางงายจาก
จังหวัดใหเปนตัวแทนแตละภาค ภาคละ 1 จังหวัด รวมจังหวัดท่ีเปนตัวแทน 2  จังหวัด 

 
  3. การคัดเลือกอําเภอและเขต  คัดเลือกอําเภอท่ีเปนตัวแทนแตละจังหวัด จังหวัด
ละ 2 อําเภอ และในกรุงเทพมหานคร 2 เขต โดย 

3.1 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  คัดเลือกอําเภอเมือง เปน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

3.2  ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) คัดเลือกอําเภอท่ีเปน
ตัวแทน จังหวัดละ 1 อําเภอ  และเขตในกรุงเทพมหานคร 2 เขต 
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รวมอําเภอท่ีเปนตัวแทน 18 อําเภอ 2 เขต  
  

4.  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จากประชาชนท่ัวไปท้ังชายและหญิง 

ท่ีมีอายุ 11-65 ป โดยวิธีการสุมแบบโควตา (Quota  sampling) จังหวัดละ 162 คน  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามประเมินผลโครงการรณรงค                 
อยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ  
  
  การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 
1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) การหาความเท่ียงตรง ผูวิจัยไดดําเนินการหา

คุณภาพของเครื่องมือดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเครื่องมือการวิจัยไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑสุขภาพ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ ในประเด็นตางๆ เชน ถอยคําภาษาท่ีใชในบางคําถามใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ปรับขอคําถามบาง
ขอใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

หลังจากท่ีไดปรับปรุงขอคําถามใหมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ผูวิจัยนํา             
แบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดสอบกับประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 120 
คน ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณท่ีนํามาใชในการวิเคราะห จํานวน 120 ฉบับ แลวนําผลท่ีไดไป
วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 

 
2. การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) ในการหาคาอํานาจ

จําแนกของแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหาคาอํานาจจําแนกโดยนําแบบสอบถามไป
ทดลองกับประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 120  คน ไดแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณจํานวน 90  ฉบับ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis)  ทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรายขอดวยสถิติที (t-test) และหาคา r (Item – Total Correlation ) 
จากนั้นคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนกรายขอท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
และคา Item-Total Correlation เทากับหรือมากกวา 0.20 ไวเปนขอคําถามในแบบสอบถามท่ีจะ
นําไปใชจริง 
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แบบสอบถามสวนท่ีวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกคือ  ตอนท่ี  3  การแยกแยะ
ลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง ไดคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.287  ถึง  6.812
คา r ตั้งแต  -.164  ถึง  0.660 

        
การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากการทดลองนําเครื่องมือไป ใช 
ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ตอนท่ี 3  การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี 
โออวดเกินจริง เทากับ 0.7258 

 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละกิจกรรม ดําเนินการดังนี้ 
  1. คัดเลือกผูชวยวิจัย 
      1.1 เปดรับสมัครผูชวยวิจัย ทําการคัดเลือกผูชวยวิจัยท่ีมีมนุษยสัมพันธและ
บุคลิกภาพท่ีดี และมีทักษะในการสื่อสาร โดยทําการคัดเลือกผูวิจัยจํานวน 10 คน  
      1.2 จัดการอบรมผูชวยวิจยั  เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับโครงการ เครื่องมือ         
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.3 ฝกทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหผูชวยวิจัยฝกทักษะการสัมภาษณ
ในกลุมผูชวยวิจัยดวยกัน และประชาชนท่ัวไปท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย และนําปญหาท่ีพบมา
นําเสนอและอภิปรายวิธีการแกไขในกลุม 
  2. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการรวบรวมขอมูลมีการดําเนินการ
ดังนี้ 
      2.1.1 ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ี สถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตามแหลงชุมชนในอําเภอ
และเขตท่ีเปนตัวแทน ไดแก  สถานศึกษา สวนราชการ หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน สถานีขนสง 
ตลาด โรงพยาบาล สวนสาธารณะ และท่ีอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 
      2.1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล        
ตาง ๆ หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณกอนออกจากพ้ืนท่ีการวิจัย 

 
การวิเคราะหขอมูล 

   
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบาย

ลักษณะของขอมูลดานตาง ๆ  เชน การรับรูขาวสารการเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ความพึงพอใจท่ีมีกิจกรรมรณรงคในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  
ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของประชาชน วิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายกับการ
จําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง ใชสถิติไค-สแควร (Chi – square test) 

 
เกณฑการวัดตัวแปร 
 
  ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวัดตัวแปรไว ดังนี้ 

 
1  การวัดการรับรูขอมูลการเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

1.1  การวัดการรับรูขอมูลการเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย                
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 จําแนกตามประเภทส่ือ  โดยวัดจากการท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรู
รายการยอยของแตละสื่อไดอยางนอย 1 รายการ  ถือวากลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลขาวสารจาก           
สื่อนั้น 

1.2 การวัดการรับรูขอมูลขาวสารเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย          
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในภาพรวม วัดจากการท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูขอมูลขาวสาร                
จากสื่อตาง ๆ อยางนอย 1 สื่อ ถือวากลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลขาวสารการเผยแพรในโครงการ 
อยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
     2. การวัดความสามารถในการแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี         

โออวดเกินจริง  วัดโดยการนับจํานวนขอท่ีสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงไดอยาง                     
ถูกตอง  หากกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะไดอยางถูกตองมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 (มากกวา
หรือเทากับ  8 ขอ จาก 12 ขอ)  แสดงวา  กลุมตัวอยางสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดอยางถูกตอง 

เกณฑการใหคะแนนรายขอ  
  เกณฑการใหคะแนน  ขอความในโฆษณามี 2 ลักษณะ คือ  ขอความท่ีไมหลอกลวง

หรือไมโออวดเกินจริง”  และขอความหลอกลวงหรือโออวดเกินจริง ดังนั้นการใหคะแนน จึงมีดังนี้   
กรณีท่ีขอความนั้น “เปนโฆษณาท่ีไมหลอกลวง หรือไมโออวดเกินจริง”                  

ซ่ึงหากประชาชนตอบวา เชื่อถือได ได 1  คะแนน  หากประชาชน ตอบวา เชื่อถือไมได  ได 0 คะแนน 
กรณีท่ีขอความนั้น “เปนโฆษณาท่ีหลอกลวง หรือโออวดเกินจริง”                     

ซ่ึงหากประชาชนตอบวา เชื่อถือได ได 0  คะแนน  หากประชาชน ตอบวา เชื่อถือไมได  ได 1 คะแนน 
 

  
 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ                
พ.ศ.2556 ผูวิจัยจะเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยาง 

 ตอนท่ี 2 การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
  ตอนท่ี 3 การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
 
ตารางท่ี  1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามภาค 

 

ภาค  จํานวน รอยละ 

เหนือ  324  20.0  
ตะวันออกเฉียงเหนือ  324  20.0  
กลาง  324  20.0  
ใต  324  20.0  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  324  20.0  

รวม  1620  100.0  

 
  จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางมาจากภาคตาง ๆ จํานวนเทา ๆ กัน คิดเปน               
รอยละ 20.0 
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ตารางท่ี  2 แสดงขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลทางชีวสังคม จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 727  44.9  
หญิง 893  55.1  

รวม 1620  100.0  

อายุ 

11 – 15  ป 159  9.8  
16 – 20  ป 162  10.0  
21 -  25 ป 154  9.5  
26 – 30 ป 164  10.1  
31 – 35 ป 155  9.6  
36 – 40 ป 154  9.5  
41 – 45 ป 158  9.8  
46 – 50 ป 150  9.3  
51 – 55 ป 139  8.6  
56 – 60 ป 132  8.1  
61  - 65 ป 93  5.7  

รวม 1620  100.0  
 ประถมศึกษา 363  22.4  
 มัธยมศึกษา 531  32.8  

การศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเทา 210  13.0  
 ปริญญาตรี 440  27.2  
 ปริญญาโท 74  4.6  
 ปริญญาเอก 2  0.1  

รวม 1620  100.0  
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ตารางท่ี  2  (ตอ)   
 

ขอมูลทางชีวสังคม จํานวน รอยละ 

 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา 341  21.0  
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 270  16.7  
 พนักงานบริษัท 293  18.1  
 รับจาง 276  17.0  

อาชีพ รับราชการ 201  12.4  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 89  5.5  
 เกษตรกร 87  5.4  
 อ่ืน ๆ เชน  วางงาน  นักการเมืองทองถ่ิน 63  3.9  

รวม 1620  100.0  

  
  จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.1 เพศชาย           
คิดเปนรอยละ 44.9 จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมอายุมีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ          
8.1 – 10.1 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 61 – 65 ป มีเพียงรอยละ 5.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 32.8 และสวนใหญเปนนิสิต/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 
21.0 
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ตอนท่ี 2 การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย  ปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ตารางท่ี  3 แสดงการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 จําแนกตามรายขอ 

  

ประเภทส่ือ รายการ 
การรับรู 

รับรู รอยละ ไมรับรู รอยละ รวม รอยละ 

1. โทรทัศน 

1. กิจกรรมการประกวดภาพยนตร
สั้นในหัวขอ “อยาหลงเชื่องาย” 
ภายใตแนวทาง "เตือนภัยผาน
เลนส  

โดยถายทอดความคิด พฤติกรรม 
ผลกระทบ หรือเตือนภัยเก่ียวกับ
โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพท่ีโออวด
เกินจริง ชิงเงินรางวัลรวม 95,000    
บาท ในรายการ 
 1.1 รายการเชาน้ีท่ีหมอชิต 

ออกอากาศชอง 7 วันจันทร-
ศุกร เวลา 06.00 – 07.30 น. 

 1.2 รายการบอกเลาเกาสิบ 
ออกอากาศโมเดริ์นไนนทีวี             
วันจันทร-ศุกร เวลา  
17.00 – 17.30 น. 

 1.3 รายการเชาดูวุดดี ้ออกอากาศ
ทางโมเดริ์นไนนทีวี วันจันทร-
ศุกร เวลา 08.00 - 09.00  น. 

703 43.4 917 56.6 1620 100.0 
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ตารางท่ี  3 (ตอ) 

ประเภทส่ือ รายการ 
การรับรู 

รับรู รอยละ ไมรับรู รอยละ รวม รอยละ 

1. โทรทัศน 

2. สปอตโฆษณา “อยาหลงเชื่อ
งาย” 

 600 37.0 1020 63.0 1620 100.0 

2. ส่ือวิทยุ 

2.1 สปอตวิทยุเชิญชวน 
ประกวดภาพยนตรส้ัน 

396 24.4 1224 75.6 1620 100.0 

2.2 ส่ือวิทยุสปอตวิทยุ               
“อยาหลงเชื่องาย” 513 31.7 1107 68.3 1620 100.0 

3. ส่ือส่ิงพิมพ 

3.1 ส่ือส่ิงพิมพ เชิญชวน
ประกวดภาพยนตรสั้น 
ไดแก สื่อโปสเตอร                 
และสื่อหนังสือพิมพ 

 
 
 
 
 
 
 

499 30.8 1121 69.2 1620 100.0 
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ตารางท่ี  3 (ตอ) 

ประเภทส่ือ รายการ การรับรู 

3. ส่ือส่ิงพิมพ 

3.2 ส่ือนิตยสาร  
     “อยาหลงเช่ือ” 

 541 33.4 1079 66.6 1620 100.0 

สื่ออ่ืน ๆ 

 24.1 การแถลงขาวกิจกรรม
การประกวดภาพยนตรส้ัน             
ในหัวขอ “รณรงคอยา-             
หลงเชื่องาย” ภายใตโครงการ
รณรงค “อยาหลงเชื่องาย” 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน  
2556 ณ เดอะมอลลงามวงศ
วาน เวลา 12.30– 15.00 น. 
4.2 งานประกาศผลรางวัลการ
ประกวดภาพยนตรส้ัน ใน
หัวขอ  “รณรงคอยาหลงเชื่อ
งาย” ภายใตโครงการรณรงค            
“อยาหลงเชื่องาย” 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556           
ในวันศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 
2556 ณ โรงภาพยนตร                  
เอสพลานาด รัตนาธิเบศร             
เวลา 12.00– 15.30 น. 275 17.0 1345 83.0 1620 100.0 
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จากตารางท่ี 3 พบวา รายการท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ท่ีกลุมตัวอยางรับรูมากท่ีสุด อันดับแรกคือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร
สั้นในหัวขอ  “อยาหลงเชื่องาย” ภายใตแนวคิด “เตือนภัยผานเลนส” คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมา
คือ สปอตโฆษณา “อยาหลงเชื่องาย” คิดเปนรอยละ 37.0 
                                                    
ตารางท่ี  4 แสดงการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
  

การรับรู  จํานวน รอยละ 

รับรู  1211  74.8  
ไมรับรู  409  25.2  

รวม  1620  100.0  

 
  จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการ
รณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คิดเปนรอยละ 74.8   
 
หมายเหตุ    การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ            

พ.ศ. 2556  ในภาพรวม วัดจากการท่ีกลุมตัวอยางสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อ 
ตาง ๆ อยางนอย 1 สื่อ ถือวากลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลขาวสารการเผยแพรใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตอนท่ี 3  การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
 
ตารางท่ี 5 แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี        

โออวดเกินจริง จําแนกตามรายขอ 
  

ขอความโฆษณา 
ความสามารถในการแยกแยะ  

รวม รอยละ แยกแยะได แยกแยะไมได 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.* “กาแฟผสมคอลลาเจน ผอมสวย               
หุนดี ไมมีปญหาสวนเกิน” 1308 80.7 312 19.3 1620 100.0 

2.* “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อกฟู รูฟต              
ไรกลิ่นขาวอมชมพู”             1412 87.2 208 12.8 1620 100.0 

3.* “สมุนไพรจีน ชวยเพ่ิมสมรรถภาพ
ทางเพศ บํารุงรางกาย” 1150 71.0 470 29.0 1620 100.0 

4.* “เครื่องดื่มสมุนไพร… ดื่มแลวรักษา
โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค 
โรคเรื้อน โรคหรืออาการของ           
โรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต” 965 59.6 655 40.4 1620 100.0 

5. “ยาแผนโบราณ ทําใหเจริญอาหาร 
ชวยลดอาการทองอืด ทองเฟอ” 1012 62.5 608 37.5 1620 100.0 

6.* “ครีมลดริ้วรอย เสริมสรางคอลลาเจน
ใหม เพ่ิมการไหลเวียนของโลหติ” 1265 78.1 355 21.9 1620 100.0 

7.* “ครีมหนาขาวเดง ชวยใหผิวขาวทันใจ 
หนาใสทันตา เปลี่ยนจากดําเปนขาว 
เห็นผลแนนอน” 1334 82.3 286 17.7 1620 100.0 

8.* “กลูตาไธโอนและสารสกัดตางๆ เพ่ือ
ผิวขาวกระจางใส ลดความหมองคล้ํา 
และตานริ้วรอยแหงวัย ดวยสินคา
คุณภาพ ผานการรับรองโดย อย.” 920 56.8 700 43.2 1620 100.0 

9.* "กระบอกสญุญากาศเพ่ิมขนาด
ทันใจ  เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน" 1476 91.1 144 8.9 1620 100.0 

10.* “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธีงายๆ 
โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแคทาไม
ตองนวด เห็นผลรวดเร็ว” 1401 86.5 219 13.5 1620 100.0 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
  

ขอความโฆษณา 

ความสามารถในการแยกแยะ  

รวม รอยละ แยกแยะได แยกแยะไมได 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
11. “ครีมสําหรับยกกระชับ เผยอกสวย 

กระชับเตงตึง  คืนความสาว เพ่ิม
ขนาด อยางปลอดภยั อุดมไปดวย
สารสกัดธรรมชาตไิมตองศัลยกรรม” 1351 83.4 269 16.6 1620 100.0 

12. “กาแฟปรุงสําเรจ็ ชวยลดนํ้าหนัก 
เผาผลาญไขมัน กระชับสดัสวน ชวย
ใหผิวพรรณสดใส หุนสวย” 1131 69.8 489 30.2 1620 100.0 

*  โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวา รายการท่ีกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะไดวาเปนขอความ
โฆษณาท่ีโออวดเกินจริงเปนอันดับแรกคือ ขอความโฆษณาวา “กระบอกสุญญากาศเพ่ิมขนาดทันใจ  
เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน” คิดเปนรอยละ 91.1 รองลงมามีจํานวนใกลเคียงกันคือ ขอความโฆษณา
วา “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อกฟู รูฟต ไรกลิ่นขาวอมชมพู” และ “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธี
งายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแคทาไมตองนวด เห็นผลรวดเร็ว”  คิดเปนรอยละ 87.2 และ 86.5 
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ตารางท่ี 6 แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ-
สุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 

  

ความสามารถในการแยกแยะ จํานวน รอยละ 

สามารถแยกแยะไดอยางถูกตอง 1351  83.4  
ไมสามารถแยกแยะไดอยางถูกตอง 287  17.6  

รวม 1620  100.0  

 
จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณา 

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 83.4 
 
หมายเหตุ    การวัดความสามารถในการแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง   
 วัดโดยการนับจํานวนขอท่ีสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงไดอยาง 
 ถูกตอง หากกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะไดอยางถูกตองมากกวาหรือเทากับ   
 รอยละ 70  (มากกวาหรือเทากับ  8  ขอ)  แสดงวา  กลุมตัวอยางสามารถแยกแยะ 
 ลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดอยางถูกตอง 
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ตารางท่ี 7 แสดงความตองการซ้ือหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพของกลุมตัวอยาง เม่ือทราบวา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเลือกซ้ือเลือกใชโฆษณาโออวดเกินจริง  จําแนกตามรายขอ  

  

ขอความโฆษณา 
ความตองการซ้ือหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพ   

รวม รอยละ  ซ้ือ ไมซ้ือ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.* “กาแฟผสมคอลลาเจน ผอมสวย หุนดี 
ไมมีปญหาสวนเกิน” 158 9.8 1462 90.2 1620 100.0 

2.* “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อกฟู รูฟต              
ไรกลิ่นขาวอมชมพู”             104 6.4 1516 93.6 1620 100.0 

3.* “สมุนไพรจีน ชวยเพ่ิมสมรรถภาพทาง
เพศ บํารุงรางกาย” 168 10.4 1452 89.6 1620 100.0 

4.* “เครื่องดื่มสมุนไพร… ดื่มแลวรักษา
โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค 
โรคเรื้อน โรคหรืออาการของโรค
สมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต” 295 18.2 1325 81.8 1620 100.0 

5. “ยาแผนโบราณ ทําใหเจริญอาหาร 
ชวยลดอาการทองอืด ทองเฟอ” 500 30.9 1120 69.1 1620 100.0 

6. “ครีมลดริ้วรอย เสริมสรางคอลลาเจน
ใหม เพ่ิมการไหลเวียนของโลหติ” 189 11.7 1431 88.3 1620 100.0 

7.* “ครีมหนาขาวเดง ชวยใหผิวขาวทันใจ 
หนาใสทันตา เปลี่ยนจากดําเปนขาว 
เห็นผลแนนอน” 169 10.4 1451 89.6 1620 100.0 

8.* “กลูตาไธโอนและสารสกัดตางๆ เพ่ือ
ผิวขาวกระจางใส ลดความหมองคล้ํา 
และตานริ้วรอยแหงวัย ดวยสินคา
คุณภาพ ผานการรับรองโดย อย.” 432 26.7 1188 73.3 1620 100.0 

9.* "กระบอกสญุญากาศเพ่ิมขนาด
ทันใจ  เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน" 68 4.2 1552 95.8 1620 100.0 

10.* “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธี
งายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแค
ทาไมตองนวด เห็นผลรวดเร็ว” 99 6.1 1521 93.9 1620 100.0 

11. “ครีมสําหรับยกกระชับ เผยอกสวย 
กระชับเตงตึง  คืนความสาว เพ่ิม
ขนาด อยางปลอดภยั อุดมไปดวย
สารสกัดธรรมชาตไิมตองศัลยกรรม” 97 6.0 1523 94.0 1620 100.0 

12. “กาแฟปรุงสําเรจ็ ชวยลดนํ้าหนัก 
เผาผลาญไขมัน กระชับสดัสวน ชวย
ใหผิวพรรณสดใส หุนสวย” 240 14.8 1381 85.2 1620 100.0 
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  จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เม่ือพบวาผลิตภัณฑสุขภาพมีการ
โฆษณาโออวดเกินจริง จะไมซ้ือหรือใชผลิตภัณฑดังกลาว คิดเปนรอยละ 69.1 – 95.8 โดยอันดับแรก
คือ การโฆษณาในขอความ “กระบอกสุญญากาศเพ่ิมขนาดทันใจ เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน”             
คิดเปนรอยละ 95.8 รองลงมามีจํานวนใกลเคียงกันคือ ขอความโฆษณา “อกสวย อกใหญ กระชับดวย
วิธีงายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแคทาไมตองนวด เห็นผลรวดเร็ว” และ“ครีมสําหรับยกกระชับ 
เผยอกสวย กระชับเตงตึง คืนความสาว เพ่ิมขนาด อยางปลอดภัย อุดมไปดวยสารสกัดธรรมชาติไม
ตองศัลยกรรม” คิดเปนรอยละ 93.9 และ 94.0 
 
ตารางท่ี 8 แสดงความตองการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
  

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

ตองการ 1055  65.1  
ไมตองการ 565  34.9  

รวม 1620  100.0  

 
  จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.1 ตองการให
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรม
ในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายตอไป 
 
ตารางท่ี 9 แสดงความคาดหวังใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
(ผูตอบตอบไดมากกวา 1 รายการ) 

  

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

ใหมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ 1302  80.4  
ควบคุมสินคาท่ีโฆษณาโออวดเกินจริง 1321  81.5  
ใหมีการตรวจสอบสินคา 1327  81.9  
ใหจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายใหมากข้ึน 1272  78.5  
ใหมีการจัดกิจกรรมใหความรู  ตามชุมชนใหมากข้ึน 1058  65.3  
ควรเพ่ิมสื่อการโฆษณาทางโทรทัศน 1118  69.0  
ออกมาตรการท่ีเด็ดขาดตามกฎหมาย 1210  74.7  
เผยแพรผลของการใชผลิตภัณฑท่ีไมมี อย. 1152  71.1  
มีกลุมอาสาสมัครใหความรู 954  58.9  
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  จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมในโครงการรณรงค          
อยาหลงเชื่องาย อันดับแรกในเรื่อง ใหมีการตรวจสอบสินคา คิดเปนรอยละ 81.9 รองลงมาคือ 
ควบคุมสินคาไมใหโฆษณาโออวดเกินจริง คิดเปนรอยละ 81.5 
 
ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงค           

อยาหลงเชื่องายกับการจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง 
  

      ความสามารถในการแยกแยะ 
 
การรับรู 

แยกแยะได 
แยกแยะ

ไมได 

2χ  

 

                รับรู 984  227  
15.862* 

                ไมรับรู 367  42  
รวม 1351  269   

P*<.05 
 
  จากตารางท่ี 10 พบวา การจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
หลอกลวงข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ          
ท่ีหลอกลวงข้ึนกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
 



บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายของประชาชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556     

 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุ 11 - 65 ป  

กลุมตัวอยางคือ ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุ 11 – 65 ป จํานวน 1,620  คน ไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling)  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามประเมินโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   

 
การวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูลดาน 

ตาง ๆ  เชน ขอมูลดานชีวสังคมของกลุมตัวอยาง การรับรูขาวสารการเผยแพรในโครงการรณรงค 
อยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ-
สุขภาพท่ีหลอกลวงของประชาชน วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายกับการจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง  
โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi – square test ) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 

1. การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   

กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอยละ 74.8) รายการท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงค          
อยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีกลุมตัวอยางรับรู อันดับแรกคือ  กิจกรรมการประกวด
ภาพยนตรสั้นในหัวขอ  “อยาหลงเชื่องาย” ภายใตแนวคิด “เตือนภัยผานเลนส” (รอยละ 43.4) 

 

2. การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี      
โออวดเกินจริงไดอยางถูกตอง (รอยละ 83.4) รายการท่ีกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะไดวาเปน
ขอความโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงเปนอันดับแรกคือ ขอความโฆษณา “กระบอกสุญญากาศเพ่ิมขนาด
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ทันใจ  เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน” (รอยละ 91.1) รองลงมามีจํานวนใกลเคียงกันคือ ขอความ
โฆษณา “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธีงายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแคทาไมตองนวด เห็นผล
รวดเร็ว” และ“ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อกฟู รูฟต ไรกลิ่นขาวอมชมพู” (รอยละ 87.2 และ 86.5) 

 
กลุมตัวอยางสวนใหญ เม่ือพบวาผลิตภัณฑสุขภาพมีการโฆษณาโออวดเกินจริง 

จะไมซ้ือหรือใชผลิตภัณฑดังกลาว (รอยละ 69.1 – 95.8) โดยอันดับแรกคือ การโฆษณาในขอความ 
“กระบอกสุญญากาศเพ่ิมขนาดทันใจ เห็นผลหลังใชภายใน 7 วัน” (รอยละ 95.8) รองลงมามีจํานวน
ใกลเคียงกันคือ ขอความ “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธีงายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ เพียงแคทาไม
ตองนวด เห็นผลรวดเร็ว” และ“ครีมสําหรับยกกระชับ เผยอกสวย กระชับเตงตึง คืนความสาว เพ่ิม
ขนาด อยางปลอดภัย อุดมไปดวยสารสกัดธรรมชาติไมตองศัลยกรรม”  (รอยละ 93.9 และ 94.0) 

 
 3. ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานในโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองายของ
ประชาชน 
   

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ  65.1) ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการ-  
อาหารและยา ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมในโครงการรณรงค            
อยาหลงเชื่องาย 

 
4. ความสมัพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงค        

อยาหลงเช่ืองายกับการจําแนกลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวง 
 

 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ     
ท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยางไมข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงค                   
อยาหลงเชื่องาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1.  จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ
ผลการวิจัยประเมินติดตามผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  พ.ศ. 
2554  พ.ศ. 2553  และ พ.ศ. 2552  (ยุพา  เตียงธวัช และคณะ 2555, เพียงฤทัย  เสารัมณี  และ

คณะ 2554, สินีนาฏ  และ โรจนประดิษฐ และคณะ 2553 , และ 2552)  รวมท้ังสอดคลองกับ

งานวิจัยประเมินผลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในปท่ีผาน ๆ มา  ท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (ศิริกุล  
อําพนธ และคณะ 2555,  2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2549 และ นิภาภรณ จัยวฒัน และ
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คณะ 2547)  ท้ังนี้อาจเนื่องจากขอมูลขาวสารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการ
เผยแพร ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนผานสื่อตาง ๆ ท้ังสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ 
มา โดยตลอด จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวารอยละของการรับรูของกลุมตัวอยาง
ท่ีรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  มี
จํานวนนอยลงกวาปท่ีผานมา ท้ังนี้อาจเนื่องจากในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มีการใชสื่อและกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท้ังเนื้อหาและรูปแบบของสื่อนอยกวาป  
กอน ๆ ท่ีผานมา โดยมีการใชสื่อเพ่ือการรณรงคโครงการอยาหลงเชื่องายโดยใชสื่อโทรทัศน สปอต
วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพเชิญชวนประกวดภาพยนตรสั้นเพ่ือเตือนภัยเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีโออวดเกินจริง  สวนกิจกรรมรณรงคในโครงการณรงคอยาหลงเชื่องายดําเนินการโดยใชสื่อ
โทรทัศน สปอตโฆษณา สื่อสปอตวิทยุ และนิตยสาร แตเนื้อหาประเด็นการเผยแพรจะไมมีความ
หลากหลายในประเด็นความรูในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพมากนัก เนื่องจากจะเนนเพียงประเด็นหลักคือ
การเชิญชวนประกวดภาพยนตรสั้น และ อยาหลงเชื่อครีมหนาขาวและกระบอกสูญญากาศเทานั้น ซ่ึง
แตกตางจากสื่อท่ีใชในปกอน ๆ ท่ีผานมาซ่ีงมีความหลากหลายท้ังดานเนื้อหาและรูปแบบของสื่อท่ี
เผยแพร เชน ละครสั้น รายการโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ สกูปนิตยสาร คอลัมนหนังสือพิมพ  และสื่อวิทยุ 
ตลอดจนมีประเด็นการใหความรูและสรางความตระหนักเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพในหลายเรื่อง อาทิ 
กาแฟชวยหุนเพรียวเจ็บช้ําจากกลูตาไธโอน เครื่องสําอางอันตราย  ยาวิเศษ ระวังอันตรายจากยา
ลูกกลอน  คอนเทคเลนสตาโตโต เตียงนวดเพ่ือสุขภาพ เตียงนวดอินฟราเรด โฆษณาเกินจริง  แชมพู
และเซรั่มลวงโลก  อันตรายแฝงบนเวปไซค ดวยเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหประชาชนจํานวนกลุม
ตัวอยางมีการรับรูสื่อท่ีเผยแพรในโครงการฯ ปงบประมาณ 2556 มีจํานวนลดนอยลง     

 
2. กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวด

เกินจริงไดอยางถูกตอง  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
ดําเนินกิจกรรมรณรงค เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ ในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  มาอยาง
ตอเนื่อง โดยสื่อท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพรสูสาธารณชนในปงบประมาณ 2556 
มีจุดเดนคือการสรางการมีสวนรวมของประชาชนประชาชนท่ีสนใจไดถายทอดแนวคิด พฤติกรรม 
ผลกระทบ หรือเตือนภัยเก่ียวกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง โดยจัดกิจกรรมการ
ประกวดภาพยนตรสั้นในหัวขออยาหลงเชื่องาย และมีการประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวผานสื่อ
โทรทัศน สปอตวิทยุ สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบของโปสเตอรและสื่อหนังสือพิมพ รวมท้ังมีการจัดแถลงขาว 
และนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
ดําเนินกิจกรรมรณรงค เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ โทรทัศน วิทยุ นิตยสารเพ่ือให และขอมูล
ความรู ขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง การใหความรูและสรางความตระหนัก ท่ีไดรับจาก
สื่อดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่องติดตอกันหลายป จึงอาจทําใหกลุมตัวอยางมีความรูสะสม  มีความ
ตระหนักและสามารถคิดวิเคราะห จําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑท่ีโออวดเกินจริงได 
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3. กลุมตัวอยางสวนใหญ ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  
ท้ังนี้อาจเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานท่ีมีภาพลักษณท่ีดีในความ
คิดเห็นของประชาชน (นิรัตน เตียสุวรรณ และคณะ, 2550 และผุสดี เวชพิพัฒน 2546)  ดังนั้นขอมูล
ขาวสารท่ีเผยแพรจากคณะกรรมการอาหารและยาจึงเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือในทัศนะของกลุมตัวอยาง 
นอกจากนี้เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายเปนเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือ เลือกใชและพบเห็นได
โดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัวจึงทําใหขอมูลขาวสารท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยานําเสนอมีความนาสนใจและมีประโยชนตอผูบริโภค สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง กลุม
ตัวอยางสวนใหญ จึงมีความตองการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมากข้ึน   

 
4. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ-

สุขภาพท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการ
รณรงคอยาหลงเชื่องาย  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยประเมินติดตามผลโครงการ
รณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ.2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.  (ยุพา  เตียงธวัช 
และคณะ 2555; เพียงฤทัย  เสารัมณี  และคณะ 2554; สินนีาฏ  โรจนประดิษฐ และคณะ 2553, 
2552)  ท้ังนี้อาจเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดดําเนินกิจกรรมรณรงค เผยแพร
ขอมูลขาวสารผานสื่อ โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหขอมูลความรู ขาวสาร 
และสรางความตระหนักเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง อยางตอเนื่อง จึงทําใหกลุมตัวอยางมี
ความรู สามารถระลึก และจดจํา ลักษณะการโฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง และ
สามารถ คิดวิเคราะห และจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑท่ีใชขอความโออวดเกินจริงได จึงทําให
ความสามารถในการจําแนกลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีหลอกลวงของกลุมตัวอยางมี
ความสัมพันธกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ 
2556   
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

1. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยดังกลาวใหผลสอดคลองกับ
ผลการวิจัยประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายในปกอน ๆ ผานมา ซ่ึงแสดงวาสื่อท่ีใชใน
โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องายฯ สามารถเขาถึงประชาชนได อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดจะพบวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรในโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีจํานวนลดลงจากปกอน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ขอมูล
ขาวสารท่ีเผยแพรผานสื่อท่ีใชในการรณรงคในปงบประมาณ 2556 สวนใหญจะเปนเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น มากกวาการใหขอมูลความรูเก่ียวกับความเสี่ยง 
หรืออันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงเหมือนเชนท่ีผานมา ซ่ึงแมวา
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กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้นจะมีจุดเดนคือ การสรางการมีสวนรวมของประชาชนประชาชนท่ี
สนใจไดถายทอดแนวคิด พฤติกรรม ผลกระทบ หรือเตือนภัยเก่ียวกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี          
โออวดเกินจริง แตก็มีขอจํากัดในดานขนาดของกลุมประชาชนท่ีสนใจในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
เนื่องจากการจัดทําภาพยนตรสั้นเปนสิ่งท่ีตองอาศัยความรู ความชํานาญและทักษะเฉพาะทาง อีกท้ัง
ตองมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการจัดทําภาพยนตร จึงอาจทําใหมีประชาชนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น
ท่ีมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมแตประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงกิจกรรมดังกลาวได 
นอกจากนี้ยังตองใชงบประมาณสําหรับดําเนินการกิจกรรมรวมถึงการประชาสัมพันธกิจกรรม  จึงทํา
ใหงบประมาณท่ีจะใชในการใหขอมูล ความรู เตือนภัยเก่ียวกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกิน
จริงลดนอยลง จึงอาจทําใหประชาชนไมไดรับขอมูล ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพบางชนิดท่ี
ผูประกอบการใชการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด โดยใหขอมูลเพียงดานเดียว
หรือโออวดเกินจริงจนทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดซ้ือผลิตภัณฑนั้นมาบริโภคจนอาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรใหความสําคัญในการเผยแพรขอมูลความรู
ดานการเตือนภัยในผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความหลากหลาย ครอบคลุม และมีความตอเนื่อง ผานสื่อ
ตาง ๆ ท้ังสื่อหลัก คือสื่อสารมวลชนตาง ๆ และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชนในกลุมตาง ๆ 
อยางเหมาะสม เชน การใชสื่ออินเตอรเน็ตและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การใช
เครือขายสังคมผานทางมือถือและอุปกรณพกพา (Mobile Social Network) เพ่ือใหเขาถึงกลุม 
เปาหมายในกลุมเด็กและเยาวชน และใชสื่อพ้ืนบาน หรือสื่อหลักท่ีเปนท่ีนิยมและเขาถึงประชาชนท่ี
อยูในพ้ืนท่ีชนบท เชน วิทยุ AM วิทยุชุมชนตาง ๆ   

             2. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญสามารถแยกแยะโฆษณาท่ีโออวดเกิน
จริงได อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาในบางผลิตภัณฑสุขภาพแมวาประชาชน
มากกวาครึ่งจะสามารถแยกแยะโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงได แตสัดสวนของผูท่ีแยกแยะโฆษณาท่ี      
โออวดเกินจริงไดไมถูกตองหาลําดับแรกก็ยังมีจํานวนท่ีสูง  ไดแก ประเด็นเก่ียวกับ กลูตาไธโอน 
เครื่องดื่มสมุนไพร  ยาแผนโบราณ กาแฟลดน้ําหนัก และสมุนไพรจีน ซ่ึงมีจํานวนกลุมตัวอยางท่ี
แยกแยะโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงไดไมถ ูกตองมีจํานวนถึง รอยละ 43.5 40.7, 37.5, 30.3  และ 29.2 
ตามลําดับ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรมีการเผยแพรขอมูลความรู สรางความ
ตระหนัก และเตือนภัยเก่ียวกับความเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาว
ตอเนื่องในการดําเนินการรณรงคโครงการอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ 2557 

                3. จากผลการวิจัยพบวาแมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะสามารถแยกแยะโฆษณาท่ีโออวด
เกินจริงได แตมีขอนาสังเกตวากลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งก็ยังมีความตองการจะซ้ือหรือใชผลิตภัณฑ
สุขภาพดังกลาว โดยผลิตภัณฑหาลําดับแรก ท่ีกลุมตัวอยางตองการจะซ้ือหรือใช ไดแก ยาแผน
โบราณ กลูตาไธโอน เครื่องดื่มสมุนไพร  กาแฟลดน้ําหนัก และสมุนไพรจีน ซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีมี
ความตองการจะซ้ือหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการโฆษณาท่ีโออวดเกินจริงมีจํานวนถึง รอยละ 30.9, 
26.6, 18.3, 14.8  และ 10.4 ตามลําดับ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรมีการ 
สรางความตระหนัก และเตือนภัยเก่ียวกับความเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภค
ผลิตภัณฑดังกลาวอยางจริงจังในการดําเนินการรณรงคโครงการอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ 2557 
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อาหารฟาสตฟูดถึงบานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา                 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

รุงนภากงวงษและวิบูลยวัฒนนามกุล. 2554. “การศึกษาพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอันตรายของ
วัยรุนหญิงจังหวัดอุบลราชธานี.”วารสารเภสัชศาสตรอีสาน 7 (1) :  76 – 87). 

รุงฤดี สุจริต.  2547.  การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชเครื่องสําอางของนักศึกษาภาคปกติ
เอกคหกรรมศาสตรท่ัวไป แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.มปท.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี. 

วารุณี  นักฆอง.  2547.  การศึกษาพฤติการณการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงภาค
ปกติคณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด ป ๑มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.มปท.  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

วิมิศวร นองสุวรรณ.  2542.  ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง.  วิทยานิพนธปริญญา 
 มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วีรชัย วาสะสิร.ิ  2544.  พฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจซ้ืออาหารพรอมบริโภค ศึกษาเฉพาะกรณี 

อาหารบรรจุกระปอง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
ศิริกุล อําพนธ และคณะ. 2549. การศึกษาระดับความรู พฤติกรรมการเลือกซ้ือและพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชน ป 2549. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข. 

ศิริกุล อําพนธ และคณะ. 2550. การศึกษาระดับความรู พฤติกรรมการเลือกซ้ือและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชน ป 2550. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข. 
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ศิริกุล อําพนธ และคณะ. 2552. การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกอง
พัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป 2552. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข.  

สินินาฏ  โรจนประดิษฐ และคณะ. 2552. การประเมินผลโครงการรณรงคพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป 2552. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข.  

สินินาฏ  โรจนประดิษฐ และคณะ. 2553. การประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย             
ป 2553. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.  

อิทธิพร แกวทิพย.  2538.  ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค.                       
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงการรับรูสื่อที่เผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย                
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม 

  

ขอมูลทางชีวสังคม 
รับรู ไมรับรู รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 544 74.8 183 25.2 727 100.0 
หญิง 667 74.7 226 25.3 893 100.0 

รวม 1211 74.8 409 25.2 1620 100.0 

อายุ 

11 – 15  ป 124 78.0 35 22.0 159 100.0 

16 – 20  ป 128 79.0 34 21.0 162 100.0 

21 -  25 ป 115 74.7 39 25.3 154 100.0 

26 – 30 ป 118 72.0 46 28.0 164 100.0 

31 – 35 ป 122 78.7 33 21.3 155 100.0 

36 – 40 ป 110 71.4 44 28.6 154 100.0 

41 – 45 ป 111 70.3 47 29.7 158 100.0 

46 – 50 ป 105 70.0 45 30.0 150 100.0 

51 – 55 ป 102 73.4 37 26.6 139 100.0 
56 – 60 ป 105 79.5 27 20.5 132 100.0 
61  - 65 ป 71 76.3 22 23.7 93 100.0 

รวม 1211 74.8 409 25.2 1620 100.0 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 279 76.9 84 23.1 363 100.0 
มัธยมศึกษา 406 76.5 125 23.5 531 100.0 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 167 79.5 43 20.5 210 100.0 
ปริญญาตร ี 313 71.1 127 28.9 440 100.0 
ปริญญาโท 45 60.8 29 39.2 74 100.0 
ปริญญาเอก 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

รวม 1211 74.8 409 25.2 1620 100.0 

อาชีพ 

นักเรียน นิสติ/นักศึกษา 271 79.5 70 20.5 341 100.0 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 217 80.4 53 19.6 270 100.0 
พนักงานบริษัท 220 75.1 73 24.9 293 100.0 
รับจาง 203 73.6 73 26.4 276 100.0 
รับราชการ 136 67.7 65 32.3 201 100.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 62.9 33 37.1 89 100.0 
เกษตรกร 70 80.5 17 19.5 87 100.0 
อ่ืน ๆ เชน  วางงาน  นักการเมือง
ทองถ่ิน 38 60.3 25 39.7 63 100.0 

รวม 1211 74.8 409 25.2 1620 100.0 

  จากตารางภาคผนวกท่ี 1  พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีการรับรูสื่อท่ีเผยแพร
ตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใกลเคียงกัน กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ                 
11 – 15  ป  16 – 20  ป 31 – 35  ป  56 – 60 ป  กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษา อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา คาขาย/ธุรกิจสวนตัว เกษตรกร มีการรับรูสื่อ
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ท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มากกวากลุมตัวอยางท่ีมี
ระดับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ  
 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการแยกแยะลักษณะการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม 

ขอมูลทางชีวสังคม 
แยกแยะได แยกแยะไมได รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 611 84.0 116 16.0 727 100.0 
หญิง 740 82.9 153 17.1 893 100.0 

รวม 1351 83.4 269 16.6 1620 100.0 

อายุ 

11 – 15  ป 126 79.2 33 20.8 159 100.0 

16 – 20  ป 142 87.7 20 12.3 162 100.0 

21 -  25 ป 128 83.1 26 16.9 154 100.0 

26 – 30 ป 139 84.8 25 15.2 164 100.0 

31 – 35 ป 125 80.6 30 19.4 155 100.0 

36 – 40 ป 137 89.0 17 11.0 154 100.0 

41 – 45 ป 130 82.3 28 17.7 158 100.0 

46 – 50 ป 120 80.0 30 20.0 150 100.0 

51 – 55 ป 119 85.6 20 14.4 139 100.0 
56 – 60 ป 105 79.5 27 20.5 132 100.0 
61  - 65 ป 80 86.0 13 14.0 93 100.0 

รวม 1351 83.4 269 16.6 1620 100.0 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 275 75.8 88 24.2 363 100.0 
มัธยมศึกษา 453 85.3 78 14.7 531 100.0 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 178 84.8 32 15.2 210 100.0 
ปริญญาตร ี 377 85.7 63 14.3 440 100.0 
ปริญญาโท 66 89.2 8 10.8 74 100.0 
ปริญญาเอก 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

รวม 1351 83.4 269 16.6 1620 100.0 

อาชีพ 

นักเรียน นิสติ/นักศึกษา 283 83.0 58 17.0 341 100.0 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 223 82.6 47 17.4 270 100.0 
พนักงานบริษัท 244 83.3 49 16.7 293 100.0 
รับจาง 226 81.9 50 18.1 276 100.0 
รับราชการ 177 88.1 24 11.9 201 100.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 75 84.3 14 15.7 89 100.0 
เกษตรกร 66 75.9 21 24.1 87 100.0 
อ่ืน ๆ เชน  วางงาน  นักการเมือง
ทองถ่ิน 57 90.5 6 9.5 63 100.0 

รวม 1351 83.4 269 16.6 1620 100.0 

  จากตารางภาคผนวกท่ี 2 กลุมตัวอยางเพศชายมีความสามารถในการแยกแยะลักษณะ
การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ                   
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16 – 20  ป 36 – 40 ป มีความสามารถในการแยกแยะลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวด
เกินจริงมากกวากลุมอายุอ่ืน ๆ  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ  11 – 15  ป มีความสามารถในการแยกแยะ
ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงไดไดนอยกวากลุมอายุอ่ืน ๆ กลุมตัวอยางท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมีความสามารถในการแยกแยะลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีโออวดเกินจริง ไดมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ กลุมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีความสามารถในการแยกแยะลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงนอยท่ีสุด              
กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรับราชการมีความสามารถในการแยกแยะลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
โออวดเกินจริง ไดมากกวากลุมท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความสามารถในการ
แยกแยะลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริงนอยท่ีสุด 
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แบบสอบถามประเมินผลโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มี 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การรับรูสื่อท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ                  
           พ.ศ. 2556 
ตอนท่ี 3 การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 

 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   ท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน  
 

1.  เพศ   1.1   ชาย   1.2  หญิง 
2. ปจจุบันทานอายุเทาใด 

2.1   11 - 15  ป  
2.2   16 - 20  ป 
2.3   21 - 25  ป 
2.4   26 - 30  ป 
2.5   31 - 35  ป 
2.6   36 – 40 ป 

3. ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2  มัธยมศึกษา 
3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

4. อาชีพหลักของทานคืออะไร 
4.1  นักเรียน นิสิต/นักศึกษา  4.5  รับราชการ 
4.2  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4.6  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.3  พนักงานบริษัท 4.7  เกษตรกร 
4.4  รับจาง 4.8  อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………………… 

 
 
 
 
 
 

ช่ือผูชวยวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
จังหวัด...................................................อําเภอ......................................................เลขท่ีแบบสอบถาม…………………………….. 
  
 

edu 

sex 

 age 

job 

สําหรับ

เจาหนาที ่

 
2.7   41 – 45 ป  
2.8   46 – 50 ป  

 2.9   51 – 55 ป 
  2.10   56 – 60 ป 

2.11   61 - 65 ป 

3.4  ปริญญาตรี  
3.5  ปริญญาโท 
3.6  ปริญญาเอก 

 



 

 

ตอนท่ี 2   การรับรูส่ือท่ีเผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
คําช้ีแจง ในชวง  6  เดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2556) ทานเคยไดรับรูสื่อ/กิจกรรมท่ีเผยแพร

ตาม  “โครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย” ตอไปนี้หรือไม โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ลําดับท่ี ส่ือโทรทัศน 
การรับรู สําหรับ

เจาหนาท่ี เคย ไมเคย 

1. กิจกรรมการประกวดภาพยนตรส้ันในหัวขอ “อยาหลงเช่ืองาย” 
ภายใตแนวทาง "เตือนภัยผานเลนส  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เชิญ
ชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ประกวดภาพยนตร
สั้น ในหัวขอ “อยาหลงเชื่องาย” ภายใตแนวทาง "เตือนภัยผาน
เลนส" โดยถายทอดความคิด พฤติกรรม ผลกระทบ หรือเตือนภัย
เก่ียวกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง ชิงเงินรางวัลรวม 
95,000 บาท ในรายการ 
 1.1 รายการเชานี้ท่ีหมอชิต ออกอากาศชอง 7 วันจันทร-ศุกร เวลา 
06.00 – 07.30 น. 
1.2 รายการบอกเลาเกาสิบ ออกอากาศโมเดริ์นไนนทีวี วันจันทร-
ศุกร เวลา 17..00 – 17.30 น. 
1.3 รายการเชาดูวุดดี้ ออกอากาศทางโมเดริ์นไนนทีวี วันจันทร-
ศุกร เวลา 08.00 - 09.00  น. 

  tv_1  

2. สปอตโฆษณา “อยาหลงเชื่องาย”   tv_2  

      

 

 

    

 



 

 

 
 

ลําดับท่ี ส่ือส่ิงพิมพ 
การรับรู สําหรับ

เจาหนาท่ี เคย ไมเคย 

3. สื่อโปสเตอร เชิญชวนประกวดภาพยนตรสั้น ในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
เดลินิวส 
 
 
 
 

  Pos_3 

 
4. นิตยสาร   Pos_4 

 
 



 

 

 

ลําดับท่ี ส่ือวิทยุ 
การรับรู สําหรับ

เจาหนาท่ี เคย ไมเคย 

5. 5.1 สปอตวิทยุ เชิญชวนประกวดภาพยนตรส้ัน 
  
โฆษก : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญชวน 
นักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนท่ัวไปเขารวมประกวดภาพยนตร
สั้นในหัวขอ “อยาหลงเชื่องาย”  เพ่ือถายทอดความคิด พฤติกรรม 
ผลกระทบ หรือเตือนภัยเก่ียวกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวด      
เกินจริง ชิงเงินรางวัลมูลคา กวา 90,000   บาท  สงผลงานไดตั้งแต
วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2556 สอบถามเพ่ิมเติม โทร 028698050 
ตอ 610 หรือเขาไปท่ี Facebook Fanpage : Fda Thai 
 
หมายเหตุ : มีการเผยแพรใน 2 สถานี คือ FM 100.5 MHz และ 
FM 95 MHz 
 

  Radi_5.1  

 5.2 สปอตวิทยุ อย. ประชาสัมพันธ กิจกรรม “อยาหลงเช่ืองาย” 
เสียงsfx : เสียงเดงเฟสบุคและเสียงคลิกเมาส 
เสียงผูหญิง1 : ครีมหนาขาว ใชแลวขาวข้ึนใน 7 วัน 
เสียงผูหญิง 2 คนพูดพรอมกัน : ขาวจริงหรือปาวนะ 
เสียงผูหญิง2 : ดูนี่ๆ ครีมเพ่ิมขนาดหนาอกใชแลวจะใหญใน 2 
สัปดาห  
เสียงผูหญิง 2 คนพูดพรอมกัน : จะจริงหรอ 
เสียงผูชาย : กระบอกสูบสุญญากาศใชแลวของ...เออ...เราจะใหญ
ข้ึน จริงไหมเนี่ย 
เสียงหมอกอง: (เสียงหัวเราะ) หยุดฟงกอนครับ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ฝากเตือนมาวา หากไมอยากตกเปน
เหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง ตองจดจําไว 
“โฆษณาดูดี โดนใจ มักเกินจริง อยาเชื่อ อยาซ้ือ อยาใช” นะครับ 
เสียงผูหญิง : ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

  Radi_5.2  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลําดับท่ี ส่ือวิทยุ 
การรับรู สําหรับ

เจาหนาท่ี เคย ไมเคย 
6. กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น ในหัวขอ  “รณรงคอยาหลงเชื่อ

งาย” ภายใตโครงการรณรงค “อยาหลงเชื่องาย” ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 4 เมษายน  2556 ณ เดอะมอลลงาม
วงศวาน เวลา 12.30 – 15.00 น. 
 

  Radi_6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ตอนท่ี  3   การแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง 
คําช้ีแจง    จากขอความโฆษณาตอไปนี้ ขอใหทานพิจารณาวา ขอความโฆษณาดังกลาวเช่ือถือไดหรือไม และทาน         

จะยังซ้ือหรือใชผลิตภัณฑดังกลาวหรือไม   โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ลําดับ

ที่ ขอความโฆษณา 
ความเชื่อถือ

โฆษณา 
พฤติกรรมการ

บริโภค 
สําหรับ

เจาหนาที ่
เชื่อ ไมเชื่อ ซื้อ ไมซื้อ   

1. “กาแฟผสมคอลลาเจน ผอมสวย หุนดี ไมมีปญหาสวนเกิน”     Ad_1  

2. “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อกฟู รูฟต ไรกลิ่น ขาวอมชมพู”                 Ad_2  

3. “สมุนไพรจีน ชวยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ บํารุงรางกาย”     Ad_3  

4. “เครื่องดื่มสมุนไพร… ดื่มแลวรักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง 
อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการของโรคสมอง 
หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต” 

  
 

 
Ad_4  

5 “ยาแผนโบราณ ทําใหเจริญอาหาร ชวยลดอาการทองอืด 
ทองเฟอ” 

  
 

 
Ad_5  

  6. 
“ครีมลดริ้วรอย เสริมสรางคอลลาเจนใหม เพ่ิมการไหลเวียน
ของโลหิต” 

    Ad_6  

7. “ครีมหนาขาวเดง ชวยใหผิวขาวทันใจ หนาใสทันตา เปลี่ยน
จากดําเปนขาว เห็นผลแนนอน” 

  
 

 
Ad_7  

8. “กลูตาไธโอนและสารสกัดตางๆ เพ่ือผิวขาวกระจางใส ลด
ความหมองคล้ํา และตานริ้วรอยแหงวัย ดวยสินคาคุณภาพ 
ผานการรับรองโดย อย.” 

  

 

 

Ad_8  

9. "กระบอกสูญญากาศเพ่ิมขนาดทันใจ  เห็นผลหลังใชภายใน 7 
วัน" 

  
 

 
Ad_9  

10. “อกสวย อกใหญ กระชับดวยวิธีงายๆ โดยไมตองพ่ึงมีดหมอ 
เพียงแคทาไมตองนวด เห็นผลรวดเร็ว” 

  
 

 
Ad_10  

11. 
“ครีมสําหรับยกกระชับ เผยอกสวย กระชับเตงตึง คืนความ
สาว เพ่ิมขนาด อยางปลอดภัย อุดมไปดวยสารสกัด
ธรรมชาติไมตองศัลยกรรม” 

    Ad_11  

12. “กาแฟปรุงสําเร็จ ชวยลดน้ําหนัก เผาผลาญไขมัน กระชับ
สัดสวน ชวยใหผวิพรรณสดใส หุนสวย” 

  
 

  
Ad_12 
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  และเติมขอความลงใน....................ที่ตรงกับความ 
1.  ทานตองการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนนิการเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และกิจกรรม

ในโครงการรณรงคอยาหลงเชื่องาย ตอไปหรือไม  
 1.  ไมตองการ   
 2.  ตองการ (โปรดระบุ เร่ืองที่ตองการใหดําเนินการ)  ..........................................................                          

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

2. ทานมีความคาดหวังวาจะใหสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ดาํเนินงานในเร่ืองที่เก่ียวของกับโครงการ
รณรงคอยาหลงเชื่องายอยางไร   

    คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน หรือระบคุวามคิดเห็นของ 
 1. ใหมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี ้ Ex_1  

 2. ควบคุมสนิคาทีโ่ฆษณาโออวดเกินจริง Ex_2  

 3. ใหมีการตรวจสอบสินคา Ex_3  

 4. ใหจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายใหมากข้ึน Ex_4  

 5. ใหมีการจัดกิจกรรมใหความรู ตามชุมชนใหมากข้ึน Ex_5  

 6. ควรเพิ่มสื่อการโฆษณาทางโทรทัศน   Ex_6  

 7. ออกมาตรการที่เด็ดขาดตามกฎหมาย Ex_7  

 8. เผยแพรผลของการใชผลิตภัณฑทีไ่มมี อย Ex_8  

 9. มีกลุมอาสาสมัครใหความรู Ex_9  

 10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………… Ex_10  
 

need 

คิดเห็นของทาน 

ทานเพิ่มเติม 

*********************** 
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