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มีนาคม 2562
(สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ.2537)

เปิดผลสารวจวิจยั ผูบ้ ริโภค
เรื่อง พฤติกรรมการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับสานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้จัดทาโพลสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 2,112
ตัวอย่าง ซึ่งดาเนินการระหว่างวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน (ในกรณีนี้คือเรื่องสุขภาพที่มาจากพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินการเชิงนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในการปรับปรุงสัญลักษณ์และเลขทะเบียน (เลข อย.) ที่ได้รับการอนุญาติจาก อย.พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย.รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค คือ อาหาร
(ร้อยละ 89.4) ยาและเวชภัณฑ์ (ร้อยละ 86.4) เครื่องสาอาง (ร้อยละ 60.1) รองลงมาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ได้แก่ ยานอนหลับ ยาลดความอ้วน เป็นต้น (ร้อยละ 40.6) และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. รับผิดชอบใน
การคุ้มครองผู้บริโภคที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย
เป็ น ต้ น (ร้ อ ยละ 32.1) วั ต ถุ อั น ตราย ได้ แ ก่ น้ ายาท าความสะอาดพื้ น /ฝาผนั ง /เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น
(ร้ อ ยละ 27.2) และเมื่ อ สอบถามถึ ง สถานที่ ห รื อ แหล่ ง ที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (ยา อาหาร
เครื่องสาอาง หน้ากากอนามัย เครื่องสาอาง) เหล่านี้ ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อ
จากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 42.8) ร้านสะดวกซื้อ/โชว์ห่วย (ร้อยละ 31.0)
สิ่งที่น่าพิจารณาของกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง คือไม่ได้สังเกตุเห็นเลข อย.ก่อนเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ 55.9)
และ ไม่รู้ว่าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน (ร้อยละ 55.4) จึงได้ถามความเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
รู ป แบบของเลข อย.ที่ป ระชาชนอยากเห็ น ก็พบว่า กลุ่ มตัว อย่างเกินครึ่งที่เห็ นด้ว ยหากมีการแสดงเลข อย.
บนทุกผลิ ตภัณฑ์ (ร้ อยละ 80.7) และเห็ น ด้ว ยที่รูปแบบของเลข อย.จะมีความแตกต่างกันในแต่ล ะประเภท
ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 67.6) เพื่อให้ประชาชนสามารถจาแนกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก่อนเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์
เหล่านั้น รวมถึงเมื่อให้มีการเลือกรูปแบบของเลข อย.ที่จะปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการมีมาตรฐาน
และปลอดภัย กลุ่ มตัว อย่ างส่ วนใหญ่เลือกแบบให้ มีกรอบเลขทะเบียนที่ มีสั ญลักษณ์ อย. อยู่ที่กรอบดังกล่าว
(ร้อยละ 84.4)
ทั้งนี้จากผลสารวจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมการอ่านฉลากก่อนซื้อสินค้า (ร้อยละ 45.2
อ่านบางครั้ง/ ร้อยละ13.5 อ่านทุกครั้ง) และมีความเข้าใจในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ (ยา อาหาร เครื่องสาอาง
หน้ากากอนามัย น้ายาล้างจาน) อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.7) จึงได้สอบถามถึงสาเหตุดังกล่าวค้นพบว่า
ตัวอักษรบนฉลากเล็กเกินไป (ร้อยละ 22.4) ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ (ร้อยละ 19.7) ข้อมูลบนฉลากเข้าใจยาก
ก

(ร้อยละ 15.3) และรูปแบบของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ท่านสนใจอยากอ่าน คือ สัญลักษณ์ (ร้อยละ 44.3) ข้อความ
(ร้ อยละ 26.5) ตาราง (ร้ อยละ 13.7) อีกทั้งผู้ บริโ ภคได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงข้อมูลที่ควรมีบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ (ยา อาหาร เครื่องสาอาง หน้ากากอนามัย น้ายาล้างจาน) ได้แก่ ส่วนประกอบ/ส่วนผสม (ร้อยละ 25.6)
วั น ผลิ ต -วัน หมดอายุ (ร้ อ ยละ 25.0) ประโยชน์ /สรรพคุ ณ /คุ ณ สมบัติ (ร้ อ ยละ 11.2) วิ ธี ใ ช้ (ร้ อ ยละ 10.2)
ราคา (ร้อยละ7.4) อย. รับรอง (ร้อยละ 6.5) ขนาด/ปริมาณ (ร้อยละ 6.0) ชื่อแบรนด์/ชื่อผู้ผลิต (ร้อยละ 4.4)
ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง (ร้อยละ 3.7) เป็นต้น และมีข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุงพัฒนาฉลากผลิ ตภัณฑ์
และรูปแบบเลข อย. ได้แก่ รูปแบบขนาดและสีสันของตัวอักษรควรมีความโดดเด่น ข้อมูลน่าอ่าน (ร้อยละ 63.0)
ควรมีการจัดวาง ข้อความให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน (ร้อยละ 11.4) ควรใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อความไม่ซับซ้อน
และมีความชัดเจน (ร้อยละ 9.3) ควรมีการระบุความหมายของเลข อย. แต่ละตัว (ร้อยละ 8.4) เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ค่ อ นข้ า งมากหากในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเลข อย. (ค่าเฉลี่ยที่ 6.55 จากค่าสูงสุดอยู่
ที่ 10) และสนั บ สนุ น ค่ อ นข้ า งมาก ที่ จ ะเห็ น เลข อย.บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น (ค่ า เฉลี่ ย 6.19
จากค่าสูงสุด 10)
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บทที่ 1 วิธกี ารดาเนินงาน
1.1 วิธกี ารดาเนินงาน
1.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ
1.1.2 ระเบียบวิธีวิจัย
คณะวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Methodology) ในการ
ทาโพล โดยทาการสารวจระดับบุคคล คือ ประชากรเป้าหมายประชาชนคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาและใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปในการพัฒนา
เครื่องมือสารวจ การทดสอบเครื่องมือ จากนั้นนาเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามลาดับ
การเลือกตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
การเลื อกตัว อย่ างจะเป็ นการเลือกตัวอย่างที่เป็นไปตามหลั กการสองประการคือ หลั กของความเป็น
ตัวแทนทางสถิติต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Representativeness) และหลักของความคลาดเคลื่อน (Errors)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายของ อย. และกรอบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) โดย
คณะวิจัย สานักงานวิจัยซูเปอร์โพล จะมุ่งเน้นในวิชาชีพด้านระเบียบวิธีวิจัยที่พยายามลดทอน ความคลาดเคลื่อน
และอคติ (Errors & Biases) ออกไปจากการออกแบบสารวจโพลครั้งนี้ให้เหลือน้อยที่สุดตามหลักวิชาการที่เป็น
สากล
การกาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ในการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ มีระเบียบวิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ขนาดตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
การกาหนดขนาดตัว อย่างที่ส อดคล้ องกับ การเลื อกตัว อย่างโดยคานึงถึงค่าผลกระทบจากการเลื อกตัว อย่า งที่
มากกว่า 1 ชั้น ตามสมการที่ปรากฏนี้

จากสูตรกาหนดขนาดตัวอย่างข้างต้น เมื่อนาช่วงของความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนบวก
ลบ ร้อยละ 5 เข้าร่วมคานวณประกอบกับอัตราการตอบของโครงการสารวจที่ใกล้เคียงกัน การคานวณด้วยสูตร
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สาหรับการเลือกตัวอย่างชั้นเดียวคือ การหาค่า 𝑛𝑠𝑟𝑠 จากนั้นนาไปคูณกับค่า deff สาหรับโครงการสารวจที่ใช้
การสุ่มตัวอย่างสองชั้น (two-stage sampling) จะใช้ค่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะกับการออกแบบคือ 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
น าไปหารด้ว ยอัตราการตอบจากโครงการที่ มีลั ก ษณะใกล้ เคีย งกัน ในอั ตราร้อยละ 45 จึงได้ขนาดตัว อย่ า งที่
เหมาะสม 𝑛𝑜𝑝𝑡
ด้วยขนาดของประชากรเกินกว่า 100,000 ของกลุ่มเป้าหมายขนาดตัวอย่างที่คานวนได้จึงไม่น้อยกว่า
400 ตัวอย่าง ในพื้นที่ที่ถูกสารวจครั้งนี้ และด้วยการเลือกตัวอย่างเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างมากกว่า 1 ชั้นจึงมีค่า
Deff เข้ามาเป็นตัวแปรในการเพิ่มขนาดตัวอย่างครั้งนี้ที่ใช้การเลือกตัวอย่างด้ วยวิธีการเดินแผนที่เริ่มต้นจากถนน
หลัก (Main Street) เข้าทุกตรอกซอยเพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการไม่ ครอบคลุม (Non-Coverage
Sampling) จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่างแบบเชิงระบบ (Systematic Sampling) ในการเลือกตัวอย่างครัวเรือนใน
พื้นที่ที่ปรากฏในแผนที่ของพื้นที่ที่ถูกสารวจ จากนั้นทาการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวอย่างในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างครัวเรือนในพื้นที่ที่ถูกสารวจ จนได้ครบตามจานวนที่ต้องการตามสัดส่วนของ
ประชากร
ในการเก็บข้อมูล คณะวิจัยได้มีระเบียบวิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับโครงการสารวจครั้งนี้คือ ครั้งละไม่น้อย
กว่า 2,000 ตัวอย่างต่อครั้ง (2,000 x 2) รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 4,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ตามสัดส่วนประชากร
จังหวัด
เชียงใหม่
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ปทุมธานี
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม

จานวนคนทีม่ ีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
1,361,301
877,619
4,676,771
1,207,779
626,078
703,944
931,815
1,504,751
1,288,323
338,325
1,259,286
1,122,691
15,898,683

จานวนตัวอย่าง
171
110
588
152
79
89
117
189
162
43
158
141
2,000
2

1.2 เครื่องมือวัด (Measurement)
คณะวิจัย สานักงานวิจัยซูเปอร์โพล มีการดาเนินงานภายใต้หลักคิดที่ว่า “ตัดสูทให้พอดีกับผู้สวมใส่ ”
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการสารวจโพลครั้งนี้ ในการออกแบบสอบถามหรือ
เครื่ องมือในการส ารวจ เป็ น การดาเนิ น งานภายใต้ความร่ว มมือระหว่า งคณะวิจัย ส านักงานวิจัยซู เปอร์โ พล
คณะท างาน อย. และนั ก วิ ช าการผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจมากกว่ า 20 ปี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ซึ่งข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการทาสารวจโพล โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้
1. คณะวิจัยฯ ร่วมหารือกับ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อร่วมกันกาหนดประเด็นการ
สารวจ
2. คณะวิจั ย ฯ ร่ างแบบสอบถาม และส่ งให้ ผู้ แทนของส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
พิจารณาเห็นชอบ
3. ปรับแก้และนาไปใช้เก็บข้อมูลจริง
การออกแบบเครื่องมือ (Measurement)
ในการทาโพลสารวจครั้งนี้ คณะวิจัย สานักงานวิจัย ซูเปอร์โพล จะทาการพัฒนาเครื่องมือวัด และการ
พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ อย. โดยผ่านการออกแบบตัวแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทาโพลสารวจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน
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ภายหลังการออกแบบตัวแบบสอบถามและได้ทาการสัมภาษณ์คณะบุคคล ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหรือ
ผู้แทนในสายงานภารกิจหลักของ อย. คณะวิจัย สานักงานวิจัยซูเปอร์โพล จะนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
และเมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผู้แทนของ อย. แล้ว คณะวิจัยจะนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบใน
3 ด้าน คือ
(1) การทดสอบความตรง (Validity Test)
(2) การทดสอบความเที่ยง (Reliability Test) และ
(3) การทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test)
และเมื่อคณะวิจัยได้ทาการทดสอบแบบสอบถามและได้ผลการทดสอบแล้ว คณะวิจัยจะนาเสนอผลการ
ทดสอบต่อคณะผู้แทนของ อย. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยเมื่อคณะผู้แทนของ อย. พิจารณาเห็นชอบแล้ว คณะวิจัย
จะนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บสารวจโพล และเพื่อนาข้อมูลจากการสารวจสู่การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานสรุปผล จัดทาข้อเสนอแนะ และเพื่อใช้ข้อมูลผลการสารวจโพลในการสื่อสารสาธารณะเพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ อย. ต่อไป
การทดสอบเครื่องมือ
จากนั้น แบบสอบถามที่ได้จะถูกนาไปทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรเป้าหมายที่จะทาการประเมินจริงด้วยการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เพื่อ
ดูว่าข้อคาถามโดยภาพรวมทั้งชุดมีค่ามากว่า 0.7 ซึ่งเป็นค่ากลางมาตรฐานหรือไม่ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า แต่ละ
ข้อคาถามด้วยเพื่อจะได้พิจารณาควรตัดออกจากแบบสอบถามหรือควรจะเก็บเอาไว้ในแบบสอบถาม นอกจากนี้
ยังมีการทดสอบความตรง (Validity) ที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของ อย. ร่วมพิจารณาว่า ข้อคาถามที่ออกแบบ
มานั้น ตรงกับวัตถุประสงค์และหลักการทฤษฎีหรือไม่มากน้อยเพียงไร
สิ่งที่น่าพิจารณา คือ ข้อเสนอของโครงการนี้จะมีวิธีการทดสอบแบบสอบถามที่เป็นวิธีที่หาได้น้อยมากใน
ข้อเสนอของโครงการวิจัยต่าง ๆ ในประเทศ นั่นคือ การทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test) โดย
ทาการทดสอบใน 4 กระบวนการคือ กระบวนการรับรู้และเข้าใจถ้อยคาที่ใช้ในแบบสอบถาม กระบวนการรื้อฟื้น
ข้อมูลออกมาจากความทรงจา กระบวนการตัดสิน และกระบวนการจับคู่ข้อมูลในความคิดกั บตัวเลือกหรือคาตอบ
ในแบบสอบถาม โดยการทดสอบทั้งสามวิธีนี้จะทาให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถามได้ดีมากยิ่งขึ้น
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การชี้แจงเจ้าหน้าที่ของคณะวิจัยฯ และเครือข่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเข้าฟังคาอธิบายและฝึกซ้ อมการสัมภาษณ์ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research Design) และ
เก็บ ข้อมูล แบบ ผสมผสาน (Mixed Mode of Data Collection) เช่น การสั มภาษณ์ (Interview) หรือให้ ผู้ ถูก
สัมภาษณ์ได้ตอบเอง (Self Administered) เพื่อลดทอนความคลาดเคลื่อนแบบ Non-sampling Error
การควบคุมการปฏิบัติงาน ดาเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือหัวหน้างาน
ภาคสนามจากส่วนกลางภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย ด้วยการแนะนาและควบคุมการ
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ปฏิบั ติงานของพนั ก งานเก็ บ ข้ อ มูล และพนัก งานตรวจสอบข้ อ มูล เพื่อให้ เป็น ไปตามกรอบและขั้ นตอนของ
โครงการวิจัยอย่างแท้จริง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเครือข่ายคณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในกรณี ที่ตรวจพบว่าพนักงานเก็บข้อมูลผู้ใดสร้างข้อมูลขึ้นมา
เอง งานสัมภาษณ์ของพนักงานผู้นั้นจะตกเป็นโมฆะทั้งหมดและจะดาเนินการขั้นเด็ดขาดตามสัญญา โดยคณะวิจัย
จะดาเนินการเก็บข้อมูลซ่อมจนครบถ้วนสมบูรณ์
1.4 การตรวจสอบความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ดาเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลั ยต่าง
ๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การวิเคราะห์สู่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การถ่วงน้าหนัก คณะทางานฯ นาคาตอบที่ได้จากคาถามปลายเปิดที่มีการจัดลาดับ 1 – 3 มาประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลถ่ว งน้าหนักของแต่ล ะคาตอบโดยให้ค่าคะแนนน้าหนักของคาตอบที่ได้อันดับ 1 มีจานวน
ค่าความถี่ (frequency) เท่าไหร่ น ามาคู ณ ด้ว ย 3 คะแนน (weighted value x frequency) และคาตอบที่ ไ ด้
อันดับ 2 นาค่าความถี่คูณด้วย 2 และคาตอบที่ได้อันดับ 3 นาค่าความถี่คูณด้วย 1 จากนั้นหาผลรวมบวกทั้งหมด
และปรับให้เป็นฐานร้อยละ 100 และทาการหาค่าสัดส่วนของแต่ละคาตอบที่ได้จากผลคูณด้วยค่าน้าหนักและบวก
รวมทั้งสิ้นโดยรวมทั้งหมดแล้วจะมีฐานเต็มค่าร้อยละ 100 พอดี
1.5 การปกปิดข้อมูล
คณะวิจัย สานักงานวิจัยซูเปอร์โพล ถือเป็นจริยธรรมวิชาชีพความรับผิดชอบสูงสุดในการปกปิดข้อมูลของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นหลักปฏิบัติที่ถืออย่างเคร่งครัดมาช้านานของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
ศึกษาครั้งนี้ทุกคน
1.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
รายงานผลการสารวจและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ (Full Report) ตามข้อกาหนดความต้องการ
และขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) ภายใน 270 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
1.6.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน เดือน มกราคม 2562 - สิงหาคม 2562

5

1.6.2 แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

1

2

ระยะเวลาดาเนินงาน
3 4 5 6 7

8

9

1.ขออนุมัติโครงการ
2.รวบรวมเนื้อหาและสถิติเพื่อการเตรียมคัดเลือกหัวข้อโพล
3.วิเคราะห์กาหนดประเด็นและออกแบบเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลและกาหนดสัดส่วนตัวอย่างการสารวจ (ครั้งที่ 1)
4.ประสานงาน การสารวจจัดเก็บข้อมูลโพลในพื้นที่ (ครั้งที่ 1)
5.การประมวลผลวิเคราะห์ และสรุปผลการสารวจข้อมูลโพล
(ครั้งที่ 1)
6.การเผยแพร่โพลตามช่องทางสื่อสารของ อย./ของผู้รับจ้าง
(ครั้งที่ 1)
7.วิเคราะห์กาหนดประเด็นออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และกาหนดสัดส่วนตัวอย่างสารวจ (ครั้งที่ 2)
8.ประสานงาน การสารวจจัดเก็บข้อมูลโพลในพื้นที่ (ครั้งที่ 2)
9.การประมวลผลวิเคราะห์ และสรุปผลการสารวจข้อมูลโพล
(ครั้งที่ 2)
10.การเผยแพร่โพลตามช่องทางสื่อสาร ของ อย./ของ บริษัท
ซูเปอร์โพล จากัด (ครั้งที่ 2)
11.จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2 ผลการสารวจ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับฉลากบนผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา,อาหาร,เครือ่ งสาอาง,หน้ากากอนามัย,น้ายาล้างจาน)
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค
มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. รับผิดชอบในการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
อาหาร
ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสาอาง
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ( เช่น ยานอนหลับ , ยาลดความอ้วนเป็นต้น )
เครื่องมือแพทย์ ( เช่น หน้ากากอนามัย, ถุงยางอนามัย เป็นต้น )
วัตถุอันตราย ( ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค, ทาความสะอาดพื้น, ฝาผนัง, เครื่อง
สุขภัณฑ์ เป็นต้น )
อุปกรณ์เครื่องครัว
ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน

ร้อยละ
89.4
86.4
60.1
40.6
32.1
27.2
12.1
4.0

จากการพิจารณาตารางที่ 1 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย.
รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค มีอะไรบ้าง พบว่า ร้อยละ 89.4 ระบุ อาหาร รองลงมาร้อยละ 86.4 ระบุ ยา
และเวชภัณฑ์ ร้อยละ 60.1 ระบุ เครื่องสาอาง ร้อยละ 40.6 ระบุ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ( เช่น ยานอนหลับ,
ยาลดความอ้วนเป็นต้น ) ร้อยละ 32.1 ระบุ เครื่องมือแพทย์ ( เช่น หน้ากากอนามัย, ถุงยางอนามัย เป็นต้น )
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา, อาหาร, เครื่องสาอาง, หน้ากาก
อนามัย, น้ายาล้างจาน) ผ่านช่องทางใด
ลาดับที่
1
2
3
4
5

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทาง
ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ/โชว์ห่วย
ตลาดนัด
ออนไลน์
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
42.8
31.0
14.2
11.7
0.3
100.0

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงโดยปกติเลือกซื้อผลิตภัณฑ์(เช่น ยา,
อาหาร, เครื่องสาอาง, หน้ากากอนามัย, น้ายาล้างจาน) ผ่านช่องทางใด พบว่า จานวนมากหรือร้อยละ 42.8 ระบุ
7

ห้างสรรพสินค้า รองลงมาร้อยละ 31.0 ร้านสะดวกซื้อ/โชว์ห่วย ร้อยละ 14.2 ระบุ ตลาดนัด ร้อยละ 11.7 ระบุ
ออนไลน์ และร้อยละ 0.3 ระบุ ช่องทางอื่น ๆ
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติก่อนท่านเลือกซื้อสินค้าท่านมักจะสังเกต เลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อทุกครั้งหรือไม่
ลาดับที่
1
สังเกต
2
ไม่สังเกต

ก่อนเลือกซื้อสินค้าจะสังเกต เลข อย.

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
44.1
55.9
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 3 โดยปกติก่อนเลือกซื้อสินค้ากลุ่มตัวอย่างมักจะสังเกต เลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อทุกครั้งหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 44.1 ระบุ สังเกต และเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.9 ระบุ ไม่สังเกต
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติ ก่อนซื้อสินค้า ท่านอ่านฉลากหรือไม่
ลาดับที่
1
2
3
4

ก่อนซื้อสินค้า อ่านฉลาก
อ่านทุกครั้ง
อ่านบางครั้ง
ไม่ค่อยได้อ่าน
ไม่อ่านเลย
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
13.5
45.2
36.2
5.1
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 4 โดยปกติ ก่อนซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างอ่านฉลากหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 13.5 ระบุ
อ่านทุกครั้ง จานวนมากหรือร้อยละ 45.2 ระบุ อ่านบางครั้ง ร้อยละ 36.2 ระบุ ไม่ค่อยได้อ่าน และร้อยละ 5.1
ระบุ ไม่อ่านเลย
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ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านมีความเข้าใจการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา, อาหาร,เครื่องสาอาง,
หน้ากากอนามัย, น้ายาล้างจาน) มากน้อยเพียงใด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ความเข้าใจการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เข้าใจเลย
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
4.7
15.7
42.7
24.4
10.3
2.2
100.0

จากการพิจารณาตารางที่ 5 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงมีความเข้าใจการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา,
อาหาร, เครื่องสาอาง, หน้ากากอนามัย, น้ายาล้างจาน) มากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 4.7 ระบุ มากที่สุด ร้อยละ
15.7 ระบุ มาก จานวนมากหรือร้อยละ 42.7 ระบุ ปานกลาง นอกจากนี้ร้อยละ 24.4 ระบุ น้อย ร้อยละ 10.3 ระบุ
น้อยที่สุด และมีเพียงร้อยละ 2.2 ระบุ ไม่เข้าใจเลย
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านรู้หรือไม่ว่าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน
ลาดับที่
1
ไม่รู้
2
รู้

เลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มคี วามแตกต่างกัน

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
55.4
44.6
100.0

เมื่อพิจารณาตารางที่ 6 ถึงกลุ่มตัวอย่างรู้หรือไม่ว่ าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ค้น
พบว่า ร้อยละ 44.6 ระบุ รู้ และเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.4 ระบุ ไม่รู้
ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่รูปแบบของเลข อย. แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์
ลาดับที่
1
เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วย

รูปแบบของเลข อย. แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
67.6
32.4
100.0

9

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 7 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงเห็นด้วยหรือไม่ที่รูปแบบของ
เลข อย. แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 ระบุ เห็นด้วย และร้อยละ 32.4 ระบุ ไม่
เห็นด้วย
ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านอยากเห็นเลข อย. ในทุกผลิตภัณฑ์หรือไม่
ลาดับที่
1
อยากเห็น
2
ไม่อยากเห็น

อยากเห็นเลข อย. ในทุกผลิตภัณฑ์

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
80.7
19.3
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 8 ถึงกลุ่มตัวอย่างอยากเห็นเลข อย. ในทุกผลิตภัณฑ์หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 80.7 ระบุ อยากเห็น และร้อยละ 19.3 ระบุ ไม่อยากเห็น
ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติเวลาท่านซื้อสินค้าท่านใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ใช้ขอ้ มูลอะไรในการตัดสินใจเลือกซือ้
ราคา
รีวิว/ความนิยม/ชื่อเสียงของแบรนด์และผู้ผลิต
คุณภาพ/คุณสมบัติ/สรรพคุณ
ปริมาณ/ขนาด
ส่วนผสม/รสชาติ/แคลอรี่
วันผลิต-วันหมดอายุ
ความปลอดภัย
โปรโมชั่น/แพคเกจสินค้า
วิธีการใช้งาน
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
33.0
17.8
16.9
8.4
8.1
5.3
4.7
4.5
1.3
100.0

จากการพิจารณาตารางที่ 9 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยปกติเวลาซื้อสินค้าใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ พบว่า ร้อยละ 33.0 ระบุ ราคา รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุ รีวิว/ความนิยม/ชื่อเสียงของแบรนด์และ
ผู้ ผ ลิ ต ร้ อยละ 16.9 ระบุ คุณภาพ/คุณสมบัติ/สรรพคุณ ร้อยละ 8.4 ระบุ ปริมาณ/ขนาด ร้อยละ 8.1 ระบุ
ส่วนผสม/รสชาติ/แคลอรี่ ร้อยละ 5.3 ระบุ วันผลิต-วันหมดอายุ ร้อยละ 4.7 ระบุ ความปลอดภัย ร้อยละ 4.5 ระบุ
โปรโมชั่น/แพคเกจสินค้า และร้อยละ 1.3 ระบุ วิธีการใช้งาน
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ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านอยากเห็นรูปแบบของ เลข อย. แบบใดที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์
และทาให้ท่านเชื่อว่าสินค้าดังกล่าว มีมาตรฐาน และปลอดภัย
ลาดับที่

อยากเห็นรูปแบบของ เลข อย. แบบ

1
2

84.4
10.9

10-1-53-99999

3
4

ร้อยละ

2.7
2.0

xxx/25xx
รวมทัง้ สิน้

100.0

เมื่อพิจารณาตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นรูปแบบของ เลข อย. แบบใดที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์
และทาให้เชื่อว่าสิน ค้าดังกล่าว มีมาตรฐาน และปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 ระบุ อยากเห็ น
รูปแบบเลข อย. ในลาดับที่ 1 ร้อยละ 10.9 ระบุ อยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในลาดับที่ 2 ในลาดับที่ 3 ร้อยละ 2.7
ระบุ อยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในลาดับที่ 3 และร้อยละ 2.0 ระบุ อยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในลาดับ 4
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง สาเหตุใดที่ท่าน ไม่อ่านข้อมูลบนฉลาก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สาเหตุไม่อา่ นข้อมูลบนฉลาก
ตัวอักษรเล็กเกินไป
ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ
เลือกจากราคาเป็นหลัก
ข้อมูลบนฉลากเข้าใจยาก
ไม่มีเวลาอ่าน
เลือกรสชาติเป็นหลัก
ข้อมูลไม่มีประโยชน์
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
22.4
19.7
16.2
15.3
14.8
6.6
4.7
0.3
100.0
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 11 ถึงสาเหตที่กลุ่มตัวอย่างไม่อ่านข้อมูลบนฉลาก พบว่า ร้อยละ 22.4 ระบุ
ตัวอักษรเล็กเกินไป รองลงมาร้อยละ 19.7 ระบุ ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ ร้ อยละ 16.2 ระบุ เลือกจากราคาเป็น
หลัก ร้อยละ 15.3 ระบุ ข้อมูลบนฉลากเข้าใจยาก นอกจากนี้ร้อยละ 14.8 ระบุไม่มีเวลาอ่าน ร้อยละ 6.6 ระบุ
เลือกรสชาติเป็นหลัก ร้อยละ 4.7 ระบุข้อมูลไม่มีประโยชน์ และร้อยละ 0.3 ระบุ อื่น ๆ
ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่าฉลากบนผลิตภัณฑ์รูปแบบใดที่ทาให้ท่านสนใจอยากจะอ่าน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ฉลากบนผลิตภัณฑ์รปู แบบทีท่ าให้ทา่ นสนใจ
สัญลักษณ์
ข้อความ
ตาราง
QR code
บาโค้ด
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
44.3
26.5
13.7
8.2
6.9
0.4
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 12 ถึงฉลากบนผลิตภัณฑ์รูปแบบใดที่ทาให้สนใจอยากจะอ่าน พบว่า จานวนมาก
หรือร้อยละ 44.3 ระบุ สัญลักษณ์ รองลงมาร้อยละ 26.5 ระบุข้อความ ร้อยละ 13.7 ระบุ ตาราง ร้อยละ 8.2 ระบุ
QR code ร้อยละ 6.9 ระบุ บาโค้ด และร้อยละ 0.4 ระบุ อื่น ๆ
ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา, อาหาร,
เครื่องสาอาง, หน้ากากอนามัย, น้ายาล้างจาน)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบ/ส่วนผสม
วันผลิต-วันหมดอายุ
ประโยชน์/สรรพคุณ/คุณสมบัติ
วิธีใช้
ราคา
อย. รับรอง
ขนาด/ปริมาณ
ชื่อแบรนด์/ชื่อผู้ผลิต/รีวิว
ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
25.6
25.0
11.2
10.2
7.4
6.5
6.0
4.4
3.7
100.0
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จากการพิจารณาตารางที่ 13 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงคิดว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์
(เช่น ยา, อาหาร, เครื่องสาอาง, หน้ากากอนามัย, น้ายาล้างจาน) พบว่า ร้อยละ 25.6 ระบุ ส่วนประกอบ/ส่วนผสม
ร้อยละ 25.0 ระบุ วันผลิต-วันหมดอายุ ร้อยละ 11.2 ระบุ ประโยชน์/สรรพคุณ/คุณสมบัติ ร้อยละ 10.2 ระบุ
วิธีใช้ ร้อยละ 7.4 ระบุ ราคา ร้อยละ 6.5 ระบุ อย. รับรอง ร้อยละ 6.0 ระบุ ขนาด/ปริมาณ ร้อยละ 4.4 ระบุ ชื่อ
แบรนด์/ชื่อผู้ผลิต/รีวิว และร้อยละ 3.7 ระบุ ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง
ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โปรดระบุข้ อเพื่อให้ อย. นามาปรับปรุงพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ และ
รูปแบบของเลข อย.
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์
และรูปแบบของเลข อย.
รูปแบบขนาดและสีสันของตัวอักษรควรมีความโดดเด่น ข้อมูลน่าอ่าน
ควรมีการจัดวาง ข้อความให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน
ควรใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อความไม่ซับซ้อนและมีความชัดเจน
ควรมีการระบุความหมายของเลข อย.แต่ละตัว
ควรนาข้อมูลที่มีประโยชน์ นามาใส่ในฉลากของผลิตภัณฑ์
ควรระบุวันผลิต-วันหมดอายุให้ชัดเจน
ควรระบุส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน
ควรมีการระบุข้อมูลโภชนาการให้ชัดเจน
ควรมีการระบุข้อมูลผู้ผลิตให้ชัดเจน
ควรมีการระบุ เบอร์โทรของผู้ผลิตสินค้าและพลิตภัณฑ์
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
63.0
11.4
9.3
8.4
4.0
2.8
0.4
0.3
0.2
0.2
100.0

เมื่อพิจารณาตารางที่ 14 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาฉลาก
ผลิตภัณฑ์และรูปแบบของเลข อย. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.0 ระบุ รูปแบบขนาดและสีสันของตัวอักษรควร
มีความโดดเด่น ข้อมูลน่าอ่าน ร้อยละ 11.4 ระบุ ควรมีการจัดวาง ข้อความให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.3
ระบุ ควรใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อความไม่ซับซ้อนและมีความชัดเจน ร้อยละ 8.4 ระบุ ควรมีการระบุความหมายของ
เลข อย. แต่ละตัว และรอง ๆ ลงไปตามลาดับ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 14
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ท่านอยากเห็น เลข อย. บนผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดียวกัน มากน้อย
เพียงใด
ข้อความ

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

0

10

6.19

อยากเห็นเลข อย. เป็นรูปแบบเดียวกัน

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
2.125

จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 15 ถึงค่าเฉลี่ยที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอยากเห็น เลข อย. บนผลิตภัณฑ์เป็น
รู ป แบบเดี ย วกั น มากน้ อ ยเพี ย งใด พบว่ า อยากเห็ น เลข อย. บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น ในระดั บ
ค่อนข้างมาก โดยพบมีค่าเฉลี่ยที่ 6.19 เมื่อค่าต่าสุดอยู่ที่ 0 และค่าสูงสุดอยู่ที่ 10 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ถ้าในอนาคตหาก อย. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เลข อย. ท่านเห็น
ด้วยมากน้อยเพียงใด
ข้อความ

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

0

10

6.55

ถ้าในอนาคต อย. มีการเปลี่ยนแปลง เลข อย.

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
1.843

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 16 ถ้าในอนาคตหาก อย. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เลข อย. เห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด ค้นพบว่า เห็นด้วยระดับค่อนข้างมาก พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 6.55 เมื่อค่าต่าสุดอยู่ที่ 0 และค่าสูงสุดอยู่ที่ 10
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 17 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
1
ชาย
2
หญิง

เพศ

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
47.0
53.0
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 17 เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 53 เป็นเพศหญิง และ
ร้อยละ 47 เป็นเพศชาย
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ตารางที่ 18 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

อายุ
อายุ ต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20 – 29 ปี
อายุ 30 – 39 ปี
อายุ 40 – 49 ปี
อายุ 50 – 59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
4.1
26.5
30.5
22.8
10.5
5.6
100.0

เมื่อพิจารณาตารางที่ 18 ถึงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 4.1 ระบุ อายุ ต่ากว่า 20 ปี ร้อย
ละ 26.5 ระบุ อายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 30.5 ระบุ อายุ 30 – 39 ปี นอกจากนี้ร้อยละ 22.8 ระบุ อายุ 40 – 49 ปี
ร้อยละ 10.5 ระบุ อายุ 50 – 59 ปี และร้อยละ 5.6 ระบุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 19 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ระดับการศึกษาทีจ่ บสูงสุด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ได้เรียนหนังสือ
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
11.0
14.8
27.2
16.1
27.2
3.5
0.1
0.1
100.0

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 19 ถึงระดับการศึกษาที่จบสูงสุด พบว่า ร้อยละ 11.0 ระบุ ประถมศึกษาหรือ
ต่ากว่า ร้อยละ 14.8 ระบุ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 27.2 ระบุ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 16.1 ระบุ
อนุปริญญา/ปวส. ในขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุ ปริญญาตรี ร้อยละ 3.5 ระบุ ปริญญาโท และร้อยละ 0.1 ระบุ
ปริญญาเอก และไม่ได้เรียนหนังสือ
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ตารางที่ 20 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง อาชีพประจาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อาชีพประจา
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร
ว่างงาน
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
29.3
22.9
20.1
8.7
7.2
6.5
4.8
0.5
100.0

เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 20 ถึงอาชีพประจาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 8.7 ระบุ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.3 ระบุ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 22.9 ระบุ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.5
นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ร้อยละ 20.1 ระบุ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.2 ระบุ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ
4.8 ระบุ เกษตรกร และร้อยละ 0.5 ระบุ ว่างงาน
ตารางที่ 21 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
ลาดับที่
1
ต่ากว่า 15,000 บาท
2
15,001 – 30,000 บาท
3
30,001 บาทขึ้นไป

รายได้สว่ นตัวต่อเดือน

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
48.1
41.8
10.1
100.0

จากการพิจารณาตารางที่ 21 ถึงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า ร้อยละ 48.1 ระบุ ต่ากว่า 15,000 บาท
ร้อยละ 41.8 ระบุ 15,001 – 30,000 บาท และร้อยละ 10.1 ระบุ 30,001 บาทขึ้นไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข.
ภาพขณะปฏิบตั งิ าน (ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม)
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การดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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การดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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การดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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การดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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การดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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ภาคผนวก ค.
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)
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สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)
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