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เปดิผลส ารวจวจิยัผูบ้รโิภค 
เรื่อง พฤตกิรรมการใช้ฉลากผลติภัณฑส์ุขภาพของประชาชน 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้จัดท าโพลส ารวจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 2,112 

ตัวอย่าง ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรับฟังความ

คิดเห็นประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน (ในกรณีนี้คือเรื่องสุขภาพที่มาจากพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินการเชิงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาในการปรับปรุงสัญลักษณ์และเลขทะเบียน (เลข อย.) ที่ได้รับการอนุญาติจาก อย.พบว่า   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย.รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค คือ อาหาร 

(ร้อยละ 89.4) ยาและเวชภัณฑ์ (ร้อยละ 86.4) เครื่องส าอาง (ร้อยละ 60.1) รองลงมาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท ได้แก่ ยานอนหลับ ยาลดความอ้วน เป็นต้น (ร้อยละ 40.6) และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. รับผิดชอบใน

การคุ้มครองผู้บริโภคที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย      

เป็นต้น (ร้อยละ 32.1) วัตถุอันตราย ได้แก่ น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน/ฝาผนัง/เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น              

(ร้อยละ 27.2) และเมื่อสอบถามถึงสถานที่หรือแหล่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (ยา อาหาร 

เครื่องส าอาง หน้ากากอนามัย เครื่องส าอาง) เหล่านี้ ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อ

จากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 42.8) ร้านสะดวกซ้ือ/โชว์ห่วย (ร้อยละ 31.0) 

สิ่งที่น่าพิจารณาของกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง คือไม่ได้สังเกตุเห็นเลข อย.ก่อนเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ 55.9)  

และ ไม่รู้ว่าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน (ร้อยละ 55.4) จึงได้ถามความเห็นเพ่ิมเติมในเรื่อง

รูปแบบของเลข อย.ที่ประชาชนอยากเห็น ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งที่เห็นด้วยหากมีการแสดงเลข อย.         

บนทุกผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 80.7) และเห็นด้วยที่รูปแบบของเลข อย.จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 67.6) เพ่ือให้ประชาชนสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เหล่านั้น รวมถึงเมื่อให้มีการเลือกรูปแบบของเลข อย.ที่จะปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์เพ่ือแสดงถึงการมีมาตรฐาน 

และปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกแบบให้มีกรอบเลขทะเบียนที่มีสัญลักษณ์ อย. อยู่ที่กรอบดังกล่าว      

(ร้อยละ 84.4)  

ทั้งนี้จากผลส ารวจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมการอ่านฉลากก่อนซื้อสินค้า  (ร้อยละ 45.2    

อ่านบางครั้ง/ ร้อยละ13.5 อ่านทุกครั้ง) และมีความเข้าใจในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ (ยา อาหาร เครื่องส าอาง 

หน้ากากอนามัย น้ ายาล้างจาน) อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.7) จึงได้สอบถามถึงสาเหตุดังกล่าวค้นพบว่า     

ตัวอักษรบนฉลากเล็กเกินไป (ร้อยละ 22.4) ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ (ร้อยละ 19.7) ข้อมูลบนฉลากเข้าใจยาก 
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(ร้อยละ 15.3) และรูปแบบของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ท่านสนใจอยากอ่าน คือ สัญลักษณ์ (ร้อยละ 44.3) ข้อความ 

(ร้อยละ 26.5) ตาราง (ร้อยละ 13.7) อีกทั้งผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงข้อมูลที่ควรมีบนฉลาก

ผลิตภัณฑ์ (ยา อาหาร เครื่องส าอาง หน้ากากอนามัย น้ ายาล้างจาน) ได้แก่ ส่วนประกอบ/ส่วนผสม (ร้อยละ 25.6) 

วันผลิต-วันหมดอายุ (ร้อยละ 25.0) ประโยชน์/สรรพคุณ/คุณสมบัติ (ร้อยละ 11.2) วิธีใช้ (ร้อยละ 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 และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ 

และรูปแบบเลข อย. ได้แก่ รูปแบบขนาดและสีสันของตัวอักษรควรมีความโดดเด่น ข้อมูลน่าอ่าน (ร้อยละ 63.0) 

ควรมีการจัดวาง ข้อความให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน (ร้อยละ 11.4) ควรใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อความไม่ซับซ้อน

และมีความชัดเจน (รอ้ยละ 9.3) ควรมีการระบุความหมายของเลข อย. แต่ละตัว (ร้อยละ 8.4)  เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นที่จะสนับสนุนค่อนข้างมากหากในอนาคต

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเลข อย. (ค่าเฉลี่ยที่ 6.55 จากค่าสูงสุดอยู่

ที่  10) และสนับสนุนค่อนข้างมาก ที่จะเห็นเลข อย.บนผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 6.19                

จากค่าสูงสุด 10)       
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บทที ่1   วธิกีารด าเนนิงาน 

 

1.1 วธิกีารด าเนนิงาน 

1.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ 

          1.1.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
        คณะวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Methodology) ในการ

ท าโพล โดยท าการส ารวจระดับบุคคล คือ ประชากรเป้าหมายประชาชนคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาและใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปในการพัฒนา
เครื่องมือส ารวจ  การทดสอบเครื่องมือ จากนั้นน าเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามล าดับ 

การเลือกตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
การเลือกตัวอย่างจะเป็นการเลือกตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักการสองประการคือ หลักของความเป็น

ตัวแทนทางสถิติต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Representativeness) และหลักของความคลาดเคลื่อน (Errors) 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายของ อย. และกรอบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) โดย
คณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล จะมุ่งเน้นในวิชาชีพด้านระเบียบวิธีวิจัยที่พยายามลดทอน ความคลาดเคลื่อน
และอคติ (Errors & Biases) ออกไปจากการออกแบบส ารวจโพลครั้งนี้ให้เหลือน้อยที่สุดตามหลักวิชาการที่เป็น
สากล 

การก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ในการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้มีระเบียบวิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณา

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ขนาดตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับโครงการศึกษาครั้งนี้จะเป็น

การก าหนดขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องกับการเลือกตัวอย่างโดยค านึงถึงค่าผลกระทบจากการเลือกตัวอย่างที่

มากกว่า 1 ชั้น ตามสมการที่ปรากฏนี้ 

 

 
จากสูตรก าหนดขนาดตัวอย่างข้างต้น เมื่อน าช่วงของความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนบวก

ลบ ร้อยละ 5 เข้าร่วมค านวณประกอบกับอัตราการตอบของโครงการส ารวจที่ใกล้เคียงกัน การค านวณด้วยสูตร
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ส าหรับการเลือกตัวอย่างชั้นเดียวคือ การหาค่า 𝑛𝑠𝑟𝑠 จากนั้นน าไปคูณกับค่า deff  ส าหรับโครงการส ารวจที่ใช้

การสุ่มตัวอย่างสองชั้น (two-stage sampling)  จะใช้ค่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะกับการออกแบบคือ 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 

น าไปหารด้วยอัตราการตอบจากโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอัตราร้อยละ 45 จึงได้ขนาดตัวอย่างที่

เหมาะสม 𝑛𝑜𝑝𝑡  

 ด้วยขนาดของประชากรเกินกว่า 100,000 ของกลุ่มเป้าหมายขนาดตัวอย่างที่ค านวนได้จึงไม่น้อยกว่า 

400 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ที่ถูกส ารวจครั้งนี้ และด้วยการเลือกตัวอย่างเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างมากกว่า 1 ชั้นจึงมีค่า 

Deff เข้ามาเป็นตัวแปรในการเพ่ิมขนาดตัวอย่างครั้งนี้ที่ใช้การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการเดินแผนที่เริ่มต้นจากถนน

หลัก (Main Street) เข้าทุกตรอกซอยเพ่ือลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการไม่ครอบคลุม (Non-Coverage 

Sampling) จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่างแบบเชิงระบบ (Systematic Sampling) ในการเลือกตัวอย่างครัวเรือนใน

พ้ืนที่ที่ปรากฏในแผนที่ของพ้ืนที่ที่ถูกส ารวจ จากนั้นท าการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวอย่างในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ถูกส ารวจ จนได้ครบตามจ านวนที่ต้องการตามสัดส่วนของ

ประชากร  

  ในการเก็บข้อมูล คณะวิจัยได้มีระเบียบวิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับโครงการส ารวจครั้งนี้คือ ครั้งละไม่น้อย
กว่า 2,000 ตัวอย่างต่อครั้ง (2,000 x 2) รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 4,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 
ตามสัดส่วนประชากร 

จงัหวัด จ านวนคนทีม่ีอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวนตวัอย่าง 
เชียงใหม่ 1,361,301 171 
นครสวรรค์ 877,619 110 
กรุงเทพมหานคร 4,676,771 588 
ชลบุร ี 1,207,779 152 
ลพบุรี 626,078 79 
ราชบุรี 703,944 89 
ปทุมธานี 931,815 117 
ขอนแก่น 1,504,751 189 
บุรีรัมย์ 1,288,323 162 
บึงกาฬ 338,325 43 
นครศรีธรรมราช 1,259,286 158 
สงขลา 1,122,691 141 
รวม 15,898,683 2,000 



3 
 

1.2 เครื่องมือวดั (Measurement) 

คณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล มีการด าเนินงานภายใต้หลักคิดที่ว่า “ตัดสูทให้พอดีกับผู้สวมใส่” 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการส ารวจโพลครั้งนี้ ในการออกแบบสอบถามหรือ
เครื่องมือในการส ารวจ เป็นการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล 
คณะท างาน อย. และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงส ารวจมากกว่า 20 ปี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น   

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการท าส ารวจโพล โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 

1. คณะวิจัยฯ ร่วมหารือกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นการ
ส ารวจ 

2. คณะวิจัยฯ ร่างแบบสอบถาม และส่งให้ ผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
พิจารณาเห็นชอบ 

3. ปรับแก้และน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
 

การออกแบบเครื่องมือ (Measurement) 
ในการท าโพลส ารวจครั้งนี้ คณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล จะท าการพัฒนาเครื่องมือวัดและการ

พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ อย. โดยผ่านการออกแบบตัวแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท าโพลส ารวจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน  
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ภายหลังการออกแบบตัวแบบสอบถามและได้ท าการสัมภาษณ์คณะบุคคล ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหรือ
ผู้แทนในสายงานภารกิจหลักของ อย. คณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล จะน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
และเม่ือได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผู้แทนของ อย. แล้ว คณะวิจัยจะน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบใน 
3 ด้าน คือ  

(1) การทดสอบความตรง (Validity Test)   
(2) การทดสอบความเที่ยง (Reliability Test) และ  
(3) การทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test)  

และเมื่อคณะวิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถามและได้ผลการทดสอบแล้ว คณะวิจัยจะน าเสนอผลการ
ทดสอบต่อคณะผู้แทนของ อย. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง โดยเมื่อคณะผู้แทนของ อย. พิจารณาเห็นชอบแล้ว คณะวิจัย
จะน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บส ารวจโพล และเพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจสู่การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
เขียนรายงานสรุปผล จัดท าข้อเสนอแนะ และเพ่ือใช้ข้อมูลผลการส ารวจโพลในการสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ และเชื่อม่ันต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของ อย. ต่อไป 

 
การทดสอบเครื่องมือ  

   จากนั้น แบบสอบถามที่ได้จะถูกน าไปทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรเป้าหมายที่จะท าการประเมินจริงด้วยการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เพ่ือ
ดูว่าข้อค าถามโดยภาพรวมทั้งชุดมีค่ามากว่า 0.7 ซึ่งเป็นค่ากลางมาตรฐานหรือไม่ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า แต่ละ
ข้อค าถามด้วยเพ่ือจะได้พิจารณาควรตัดออกจากแบบสอบถามหรือควรจะเก็บเอาไว้ในแบบสอบถาม นอกจากนี้ 
ยังมีการทดสอบความตรง (Validity) ที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของ อย. ร่วมพิจารณาว่า ข้อค าถามท่ีออกแบบ
มานั้น ตรงกับวัตถุประสงค์และหลักการทฤษฎีหรือไม่มากน้อยเพียงไร  

สิ่งที่น่าพิจารณา คือ ข้อเสนอของโครงการนี้จะมีวิธีการทดสอบแบบสอบถามที่เป็นวิธีที่หาได้น้อยมากใน
ข้อเสนอของโครงการวิจัยต่าง ๆ ในประเทศ นั่นคือ การทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test) โดย
ท าการทดสอบใน 4 กระบวนการคือ กระบวนการรับรู้และเข้าใจถ้อยค าที่ใช้ในแบบสอบถาม กระบวนการรื้อฟ้ืน
ข้อมูลออกมาจากความทรงจ า กระบวนการตัดสิน และกระบวนการจับคู่ข้อมูลในความคิดกับตัวเลือกหรือค าตอบ
ในแบบสอบถาม โดยการทดสอบทั้งสามวิธีนี้จะท าให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถามได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การชี้แจงเจ้าหน้าที่ของคณะวิจัยฯ และเครือข่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเข้าฟังค าอธิบายและฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Design) และ
เก็บข้อมูลแบบ ผสมผสาน (Mixed Mode of Data Collection) เช่น การสัมภาษณ์ (Interview) หรือให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้ตอบเอง (Self Administered) เพ่ือลดทอนความคลาดเคลื่อนแบบ Non-sampling Error 

การควบคุมการปฏิบัติงาน ด าเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือหัวหน้างาน
ภาคสนามจากส่วนกลางภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย ด้วยการแนะน าและควบคุมการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บข้อมูล และพนักงานตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนของ
โครงการวิจัยอย่างแท้จริง 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเครือข่ายคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในกรณี ที่ตรวจพบว่าพนักงานเก็บข้อมูลผู้ใดสร้างข้อมูลขึ้นมา
เอง งานสัมภาษณ์ของพนักงานผู้นั้นจะตกเป็นโมฆะทั้งหมดและจะด าเนินการขั้นเด็ดขาดตามสัญญา โดยคณะวิจัย
จะด าเนินการเก็บข้อมูลซ่อมจนครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

1.4 การตรวจสอบความถูกตอ้งและการวเิคราะหข์้อมลู 

การวิเคราะห์ด าเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การวิเคราะห์สู่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การถ่วงน้ าหนัก คณะท างานฯ น าค าตอบที่ได้จากค าถามปลายเปิดที่มีการจัดล าดับ 1 – 3 มาประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลถ่วงน้ าหนักของแต่ละค าตอบโดยให้ค่าคะแนนน้ าหนักของค าตอบที่ได้อันดับ  1 มีจ านวน
ค่าความถี่ (frequency) เท่าไหร่น ามาคูณด้วย 3 คะแนน (weighted value x frequency) และค าตอบที่ได้
อันดับ 2 น าค่าความถี่คูณด้วย 2  และค าตอบที่ได้อันดับ 3 น าค่าความถี่คูณด้วย 1 จากนั้นหาผลรวมบวกทั้งหมด
และปรับให้เป็นฐานร้อยละ 100  และท าการหาค่าสัดส่วนของแต่ละค าตอบที่ได้จากผลคูณด้วยค่าน้ าหนักและบวก
รวมทั้งสิ้นโดยรวมทั้งหมดแล้วจะมีฐานเต็มค่าร้อยละ 100 พอดี 
 

1.5 การปกปิดข้อมลู 

คณะวิจัย ส านักงานวิจัยซูเปอร์โพล ถือเป็นจริยธรรมวิชาชีพความรับผิดชอบสูงสุดในการปกปิดข้อมูลของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นหลักปฏิบัติที่ถืออย่างเคร่งครัดมาช้านานของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
ศึกษาครั้งนี้ทุกคน 
 

1.6 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  

รายงานผลการส ารวจและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ (Full Report) ตามข้อก าหนดความต้องการ

และขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) ภายใน 270 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา  

1.6.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน   เดือน มกราคม 2562 - สิงหาคม 2562 
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1.6.2 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.ขออนุมัติโครงการ           
2.รวบรวมเนื้อหาและสถิติเพ่ือการเตรียมคัดเลือกหัวข้อโพล          
3.วิเคราะห์ก าหนดประเด็นและออกแบบเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลและก าหนดสัดส่วนตัวอย่างการส ารวจ (ครั้งที ่1) 

         

4.ประสานงาน การส ารวจจัดเก็บข้อมูลโพลในพ้ืนที่ (ครั้งที่ 1)          
5.การประมวลผลวิเคราะห์ และสรุปผลการส ารวจข้อมูลโพล 
(ครั้งที่ 1) 

         

6.การเผยแพร่โพลตามช่องทางสื่อสารของ อย./ของผู้รับจ้าง 
(ครั้งที่ 1) 

         

7.วิเคราะห์ก าหนดประเด็นออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
และก าหนดสัดส่วนตัวอย่างส ารวจ (ครั้งที่ 2) 

         

8.ประสานงาน การส ารวจจัดเก็บข้อมูลโพลในพ้ืนที่ (ครั้งที่ 2)          
9.การประมวลผลวิเคราะห์ และสรุปผลการส ารวจข้อมูลโพล 
(ครั้งที่ 2) 

         

10.การเผยแพร่โพลตามช่องทางสื่อสาร ของ อย./ของ บริษัท 
ซูเปอร์โพล จ ากัด (ครั้งที่ 2) 

         

11.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

บทที ่2 ผลการส ารวจ 

ตอนที ่1 ความคดิเหน็เกีย่วกบัฉลากบนผลติภณัฑ ์(เชน่ ยา,อาหาร,เครือ่งส าอาง,หน้ากากอนามยั,น้ ายาลา้งจาน) 

ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับที ่ ผลติภณัฑห์รือสนิคา้ที ่อย. รบัผดิชอบในการคุ้มครองผูบ้รโิภค ร้อยละ 
1 อาหาร  89.4 
2 ยาและเวชภัณฑ์ 86.4 
3 เครื่องส าอาง 60.1 
4 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ( เช่น  ยานอนหลับ , ยาลดความอ้วนเป็นต้น ) 40.6 
5 เครื่องมือแพทย์ ( เช่น หน้ากากอนามัย, ถุงยางอนามัย เป็นต้น )         32.1 
6 วัตถุอันตราย ( ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค, ท าความสะอาดพ้ืน, ฝาผนัง, เครื่อง

สุขภัณฑ์ เป็นต้น ) 
27.2 

7 อุปกรณ์เครื่องครัว 12.1 
8 ภาชนะท่ีใช้ในครัวเรือน 4.0 

 จากการพิจารณาตารางที่ 1 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ อย. 
รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค มีอะไรบ้าง พบว่า ร้อยละ 89.4 ระบุ อาหาร รองลงมาร้อยละ 86.4 ระบุ ยา
และเวชภัณฑ์ ร้อยละ 60.1 ระบุ เครื่องส าอาง ร้อยละ 40.6 ระบุ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ( เช่น ยานอนหลับ, 
ยาลดความอ้วนเป็นต้น ) ร้อยละ 32.1 ระบุ เครื่องมือแพทย์ ( เช่น หน้ากากอนามัย, ถุงยางอนามัย เป็นต้น )         

ตารางที ่2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา, อาหาร, เครื่องส าอาง, หน้ากาก
อนามัย, น้ ายาล้างจาน)  ผ่านช่องทางใด 

ล าดับที ่ เลือกซื้อผลติภณัฑผ์า่นช่องทาง ร้อยละ 
1 ห้างสรรพสินค้า      42.8 
2 ร้านสะดวกซ้ือ/โชว์ห่วย     31.0 
3 ตลาดนัด 14.2 
4 ออนไลน์  11.7 
5 อ่ืน ๆ 0.3 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงโดยปกติเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์(เช่น ยา, 

อาหาร, เครื่องส าอาง, หน้ากากอนามัย, น้ ายาล้างจาน)  ผ่านช่องทางใด พบว่า จ านวนมากหรือร้อยละ 42.8 ระบุ 
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ห้างสรรพสินค้า รองลงมาร้อยละ 31.0 ร้านสะดวกซื้อ/โชว์ห่วย ร้อยละ 14.2 ระบุ ตลาดนัด ร้อยละ 11.7 ระบุ 

ออนไลน์ และร้อยละ 0.3 ระบุ ช่องทางอ่ืน ๆ  

ตารางที ่3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติก่อนท่านเลือกซื้อสินค้าท่านมักจะสังเกต เลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อทุกครั้งหรือไม่ 

ล าดับที ่ ก่อนเลอืกซื้อสนิคา้จะสงัเกต เลข อย.  ร้อยละ 
1 สังเกต 44.1 
2 ไม่สังเกต     55.9 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 3 โดยปกติก่อนเลือกซื้อสินค้ากลุ่มตัวอย่างมักจะสังเกต เลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์

หรือหีบห่อทุกครั้งหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 44.1 ระบุ สังเกต และเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.9 ระบุ ไม่สังเกต  

ตารางที ่4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติ ก่อนซื้อสินค้า ท่านอ่านฉลากหรือไม่ 

ล าดับที ่ ก่อนซื้อสนิคา้ อา่นฉลาก ร้อยละ 
1 อ่านทุกครั้ง 13.5 
2 อ่านบางครั้ง 45.2 
3 ไม่ค่อยได้อ่าน 36.2 
4 ไม่อ่านเลย 5.1 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 4 โดยปกติ ก่อนซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างอ่านฉลากหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 13.5 ระบุ 

อ่านทุกครั้ง จ านวนมากหรือร้อยละ 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,เครื่องส าอาง, 
หน้ากากอนามัย, น้ ายาล้างจาน) มากน้อยเพียงใด 

ล าดับที ่ ความเขา้ใจการอ่านฉลากผลติภัณฑ ์ ร้อยละ 
1 มากที่สุด 4.7 
2 มาก 15.7 
3 ปานกลาง  42.7 
4 น้อย 24.4 
5 น้อยที่สุด 10.3 
6 ไม่เข้าใจเลย 2.2 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 จากการพิจารณาตารางที่ 5 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงมีความเข้าใจการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา , 

อาหาร, เครื่องส าอาง, หน้ากากอนามัย, น้ ายาล้างจาน) มากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 4.7 ระบุ มากที่สุด ร้อยละ 

15.7 ระบุ มาก จ านวนมากหรือร้อยละ 42.7 ระบุ ปานกลาง นอกจากนี้ร้อยละ 24.4 ระบุ น้อย ร้อยละ 10.3 ระบุ 

น้อยที่สุด และมีเพียงร้อยละ 2.2 ระบุ ไม่เข้าใจเลย 

ตารางที ่6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านรู้หรือไม่ว่าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน 

ล าดับที ่ เลข อย. ในแตล่ะผลติภัณฑ์มคีวามแตกตา่งกนั ร้อยละ 
1 ไม่รู้ 55.4 
2 รู้  44.6 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อพิจารณาตารางที่ 6 ถึงกลุ่มตัวอย่างรู้หรือไม่ว่าเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ค้น

พบว่า ร้อยละ 44.6 ระบุ รู้ และเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.4 ระบุ ไม่รู้ 

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่รูปแบบของเลข อย. แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ล าดับที ่ รปูแบบของเลข อย. แตกต่างกันในแตล่ะผลติภณัฑ์ ร้อยละ 
1 เห็นด้วย  67.6 
2 ไม่เห็นด้วย 32.4 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 7 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงเห็นด้วยหรือไม่ที่รูปแบบของ

เลข อย. แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 ระบุ เห็นด้วย และร้อยละ 32.4 ระบุ ไม่

เห็นด้วย 

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง  ท่านอยากเห็นเลข อย. ในทุกผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

ล าดับที ่ อยากเหน็เลข อย. ในทุกผลติภณัฑ์ ร้อยละ 
1 อยากเห็น 80.7 
2 ไม่อยากเห็น 19.3 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 8 ถึงกลุ่มตัวอย่างอยากเห็นเลข อย. ในทุกผลิตภัณฑ์หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 80.7 ระบุ อยากเห็น และร้อยละ 19.3 ระบุ ไม่อยากเห็น 

ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง โดยปกติเวลาท่านซื้อสินค้าท่านใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ล าดับที ่ ใช้ขอ้มลูอะไรในการตดัสนิใจเลือกซือ้ ร้อยละ 
1 ราคา 33.0 
2 รีวิว/ความนิยม/ชื่อเสียงของแบรนด์และผู้ผลิต 17.8 
3 คุณภาพ/คุณสมบัติ/สรรพคุณ 16.9 
4 ปริมาณ/ขนาด 8.4 
5 ส่วนผสม/รสชาติ/แคลอรี่ 8.1 
6 วันผลิต-วันหมดอายุ 5.3 
7 ความปลอดภัย 4.7 
8 โปรโมชั่น/แพคเกจสินค้า 4.5 
9 วิธีการใช้งาน 1.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 จากการพิจารณาตารางที่ 9 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยปกติเวลาซื้อสินค้าใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจ

เลือกซื้อ พบว่า ร้อยละ 33.0 ระบุ ราคา รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุ รีวิว/ความนิยม/ชื่อเสียงของแบรนด์และ

ผู้ผลิต ร้อยละ 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
และท าให้ท่านเชื่อว่าสินค้าดังกล่าว มีมาตรฐาน และปลอดภัย 

ล าดับที ่ อยากเหน็รปูแบบของ เลข อย. แบบ ร้อยละ 

1 
 

84.4 

2 
 

10.9  

3 
 

2.7  

4 
 

 2.0  

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

เมื่อพิจารณาตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างอยากเห็นรูปแบบของ เลข อย. แบบใดที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์

และท าให้เชื่อว่าสินค้าดังกล่าว มีมาตรฐาน และปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 ระบุ อยากเห็น

รูปแบบเลข อย. ในล าดับที่ 1  ร้อยละ 10.9 ระบ ุอยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในล าดับที่ 2 ในล าดับที่ 3 ร้อยละ 2.7 

ระบุ อยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในล าดับที่ 3 และร้อยละ 2.0 ระบุ อยากเห็นรูปแบบเลข อย. ในล าดับ 4 

ตารางที ่11  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง  สาเหตุใดที่ท่าน ไม่อ่านข้อมูลบนฉลาก 

ล าดับที ่ สาเหตไุม่อา่นขอ้มลูบนฉลาก ร้อยละ 
1 ตัวอักษรเล็กเกินไป  22.4 
2 ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ      19.7 
3 เลือกจากราคาเป็นหลัก      16.2 
4 ข้อมูลบนฉลากเข้าใจยาก    15.3 
5 ไม่มีเวลาอ่าน                14.8 
6 เลือกรสชาติเป็นหลัก 6.6 
7 ข้อมูลไม่มีประโยชน์         4.7 
8 อ่ืน ๆ  0.3 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

  

 

10-1-53-99999 

xxx/25xx 
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 11 ถึงสาเหตที่กลุ่มตัวอย่างไม่อ่านข้อมูลบนฉลาก พบว่า ร้อยละ 22.4 ระบุ 

ตัวอักษรเล็กเกินไป รองลงมาร้อยละ 19.7 ระบุ ฉลากไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ ร้อยละ 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 อ่ืน ๆ  

ตารางที ่12  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่าฉลากบนผลิตภัณฑ์รูปแบบใดที่ท าให้ท่านสนใจอยากจะอ่าน 

ล าดับที ่ ฉลากบนผลติภณัฑร์ปูแบบทีท่ าให้ทา่นสนใจ ร้อยละ 
1 สัญลักษณ์ 44.3 
2 ข้อความ 26.5 
3 ตาราง 13.7 
4 QR code      8.2 
5 บาโค้ด 6.9 
6 อ่ืน ๆ   0.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 12 ถึงฉลากบนผลิตภัณฑ์รูปแบบใดที่ท าให้สนใจอยากจะอ่าน พบว่า จ านวนมาก

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 อ่ืน ๆ 

ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่านคิดว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ยา , อาหาร, 
เครื่องส าอาง, หน้ากากอนามัย, น้ ายาล้างจาน) 

ล าดับที ่ ข้อมลูบนฉลากผลติภัณฑ์ ร้อยละ 
1 ส่วนประกอบ/ส่วนผสม 25.6 
2 วันผลิต-วันหมดอายุ 25.0 
3 ประโยชน์/สรรพคุณ/คุณสมบัติ 11.2 
4 วิธีใช ้ 10.2 
5 ราคา 7.4 
6 อย. รับรอง 6.5 
7 ขนาด/ปริมาณ 6.0 
8 ชื่อแบรนด์/ชื่อผู้ผลิต/รีวิว 4.4 
9 ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง 3.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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 จากการพิจารณาตารางที่ 13 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงคิดว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

(เช่น ยา, อาหาร, เครื่องส าอาง, หน้ากากอนามัย, น้ ายาล้างจาน) 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  โปรดระบุข้อเพ่ือให้ อย. น ามาปรับปรุงพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบของเลข อย. 

ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรับปรุงพฒันาฉลากผลติภัณฑ์ 

และรปูแบบของเลข อย. 
ร้อยละ 

1 รูปแบบขนาดและสีสันของตัวอักษรควรมีความโดดเด่น ข้อมูลน่าอ่าน 63.0 
2 ควรมีการจัดวาง ข้อความให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน 11.4 
3 ควรใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อความไม่ซับซ้อนและมีความชัดเจน 9.3 
4 ควรมีการระบุความหมายของเลข อย.แต่ละตัว 8.4 
5 ควรน าข้อมูลที่มีประโยชน์ น ามาใส่ในฉลากของผลิตภัณฑ์ 4.0 
6 ควรระบุวันผลิต-วันหมดอายุให้ชัดเจน 2.8 
7 ควรระบุส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 0.4 
8 ควรมีการระบุข้อมูลโภชนาการให้ชัดเจน 0.3 
9 ควรมีการระบุข้อมูลผู้ผลิตให้ชัดเจน 0.2 
10 ควรมีการระบุ เบอร์โทรของผู้ผลิตสินค้าและพลิตภัณฑ์ 0.2 
 รวมทัง้สิน้ 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 ลงไปตามล าดับ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 15  แสดงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ท่านอยากเห็น เลข อย. บนผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดียวกัน  มากน้อย
เพียงใด   

ข้อความ ค่าต่ าสุด ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าสว่น

เบี่ยงเบน 
อยากเห็นเลข อย. เป็นรูปแบบเดียวกัน 0 10 6.19 2.125 

 จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 15 ถึงค่าเฉลี่ยที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอยากเห็น เลข อย. บนผลิตภัณฑ์เป็น

รูปแบบเดียวกัน มากน้อยเพียงใด พบว่า อยากเห็นเลข อย. บนผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดียวกันในระดับ 

ค่อนข้างมาก โดยพบมีค่าเฉลี่ยที่ 6.19 เมื่อค่าต่ าสุดอยู่ที่ 0 และค่าสูงสุดอยู่ที่ 10  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตารางที่ 16  แสดงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ถ้าในอนาคตหาก อย. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เลข อย. ท่านเห็น
ด้วยมากน้อยเพียงใด 

ข้อความ ค่าต่ าสุด ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าสว่น

เบี่ยงเบน 
ถ้าในอนาคต อย. มีการเปลี่ยนแปลง เลข อย.  0 10 6.55 1.843 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 16 ถ้าในอนาคตหาก อย. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เลข อย. เห็นด้วยมากน้อย

เพียงใด ค้นพบว่า เห็นด้วยระดับค่อนข้างมาก พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 6.55 เมื่อค่าต่ าสุดอยู่ที่ 0 และค่าสูงสุดอยู่ที่ 10 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตอนที ่2 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่17  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับที ่ เพศ ร้อยละ 
1 ชาย 47.0 
2 หญิง   53.0 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 17 เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 53 เป็นเพศหญิง และ      

ร้อยละ 47 เป็นเพศชาย  
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ตารางที่ 18  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับที ่ อาย ุ ร้อยละ 
1 อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 4.1 
2 อายุ 20 – 29 ปี 26.5 
3 อายุ 30 – 39 ปี  30.5 
4 อายุ 40 – 49 ปี 22.8 
5 อายุ 50 – 59 ปี 10.5 
6 อายุ 60 ปีขึ้นไป 5.6 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อพิจารณาตารางที่ 18 ถึงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 4.1 ระบุ อายุ ต่ ากว่า 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 ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด 

ล าดับที ่ ระดบัการศกึษา ร้อยละ 
1 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 11.0 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 14.8 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 27.2 
4 อนุปริญญา / ปวส. 16.1 
5 ปริญญาตรี 27.2 
6 ปริญญาโท 3.5 
7 ปริญญาเอก 0.1 
8 ไม่ได้เรียนหนังสือ 0.1 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 19 ถึงระดับการศึกษาที่จบสูงสุด พบว่า ร้อยละ 11.0 ระบุ ประถมศึกษาหรือ

ต่ ากว่า 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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ตารางที ่20  แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง อาชีพประจ าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับที ่ อาชีพประจ า ร้อยละ 
1 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท         29.3 
2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว          22.9 
3 รับจ้างทั่วไป                    20.1 
4 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ       8.7 
5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ      7.2 
6 นักเรียน นักศึกษา            6.5 
7 เกษตรกร                       4.8 
8 ว่างงาน 0.5 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 เมื่อวิเคราะห์ตารางที่ 20 ถึงอาชีพประจ าของผู้ตอบแบบสอบถาม 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 

ล าดับที ่ รายไดส้ว่นตวัตอ่เดือน ร้อยละ 
1 ต่ ากว่า 15,000 บาท 48.1 
2 15,001 – 30,000 บาท 41.8 
3 30,001 บาทขึ้นไป 10.1 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 จากการพิจารณาตารางที่ 21 ถึงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า ร้อยละ 48.1 ระบุ ต่ ากว่า 15,000 บาท 

ร้อยละ 41.8 ระบุ 15,001 – 30,000 บาท และร้อยละ 10.1 ระบุ 30,001 บาทข้ึนไป   
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ภาคผนวก  ก. 
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ภาคผนวก ข. 

ภาพขณะปฏบิตังิาน (ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

การด าเนนิการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
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การด าเนนิการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
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การด าเนนิการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
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ภาคผนวก ค. 

สื่ออินโฟกราฟกิ (Infographic) 
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สื่ออินโฟกราฟกิ (Infographic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


