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ก 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

บทสรุปผู้บริหาร 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการส ารวจความคิดเห็นในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

รูปแบบกระบวนการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จ านวน 1,515 คน โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา น าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและร้อยละ เพ่ือการแปลผลจากการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปีมาก

ที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง 40-49 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป และ

นักเรียน/นักศึกษา ตามล าดับ 

ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจภาพรวมของผู้บริโภคมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 (ระดับพึงพอใจมาก) 

โดยส่วนใหญ่เลือกตอบพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.27 โดยผู้ที่เลือกตอบพึงพอใจปานกลางถึงมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากร้อยละของจ านวนผู้เลือกตอบพึง

พอใจในระดับปานกลางถึงมากที่สุด พบว่า ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ร้อยละ 

91.34 รองลงมา คือ ด้านการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ร้อยละ 87.95 และ 

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ร้อยละ 84.83 

หากพิจารณาลงไปในประเด็นที่พึงพอใจมากท่ีสุดในแต่ละด้านพบว่า ด้านก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์

สุขภาพของ อย. คือ “เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. สามารถตรวจสอบได้”  มีจ านวนผู้ตอบพึงพอใจในทุก

ระดับ คิดเป็นร้อยละ 99.80 ด้านการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. “ข่าวสาร

ความรู้ของ อย. เนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้ และส่วนใหญ่เข้าถึงจากช่องทางสื่อสาธารณะ” จ านวนผู้ตอบพึงพอใจ

ในทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 94.67 และ ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ 

“ช่องทางการร้องเรียนมีความหลากหลาย” จ านวนผู้ตอบพึงพอใจในทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.47  

อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

นั้นอาจจะมีทั้งกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับการบริการ เมื่อท าการทดสอบความ

แตกต่างทางสถิติ t-test และ Anova พบว่า เมื่อเพศ อายุ การศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในบริการ

และการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกต่างกัน (p <0.05)  

นอกจากนี้การส ารวจยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจน้อยที่สุดในแต่ละประเด็นของแต่ละด้าน

ไว้ด้วย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลร้อยละของจ านวนผู้เลือกตอบพึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุดพบว่า ด้านการก ากับ
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และควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ “ความทั่วถึงและคลอบคลุมในการก ากับดูแลทั้งในแง่ของพ้ืนที่ และ

ชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ “การจัดการ

โฆษณาออนไลน์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต” และด้านการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ “ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางสื่อสารของ อย. ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง

ยังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือต้องการให้มีการปรับปรุงในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์

สุขภาพของ อย. คือ “อยากให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ เลขทะเบียนอนุญาต และฉลากผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ในเรื่องของขนาดข้อความ ภาษาท่ีใช้ และต้องการให้มีโลโก้ อย. บนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต” 

ในส่วนของด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ “การจ าได้และเลือกใช้

ช่องทางการร้องเรียนของ อย. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ช่องทาง 1556 ในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพมีจ านวนน้อย” และด้านการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คือ “อยากให้

ปรับปรุงเรื่องของเนื้อหา และช่องทางของ อย. มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น” การศึกษา

ครั้งนี้เป็นประโยชน์ส าหรับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือปรับปรุงการบริการในงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้มีความพึงพอใจสูงสุด 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ด้านการก ากับและควบคุม, ด้านการบริการข่าวสารความรู้, ด้านการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 
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ค าน า 

 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือรายงาน

ผลระดับความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ใน 3 ด้านไดแ้ก่ ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/

การแจ้งเตือนต่างๆ และด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา อันเป็นการ สะท้อนผลการด าเนินงาน คุณภาพบริการที่ เกิดขึ้น และน าผลการตอบ 

แบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจมาก

ยิ่งขึ้นในการนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใคร่ขอขอบพระคุณผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่กอง

พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตลอดจนเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามของคณะวิจัยฯ และเครือข่ายที่ลงพ้ืนที่เก็บ

ข้อมูล  

ในการบริหารจัดการโครงการฯ ด้านการตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือจาก 

นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พ.จ.อ. ธนาพนธ์ ทองพานิช นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นายปรมินทร์ ผาแก้ว อาจารย์เภสัชกรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง ไขว้พันธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ  อาจารย์

ประจ าหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ในด้านการรวบรวมข้อมูลข้อค าถาม การติดตามผลการด าเนินโครงการฯ เตรียมแบบสอบถาม 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลการส ารวจส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือทดสอบคุณภาพของ
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บทน า 
 

1. ที่มาของการด าเนินโครงการ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบไปด้วย อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด และวัตถุ

อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้บริโภคมีความจ าเป็นในการบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันทุกวันไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนั้นการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่งเสริมการค้า
เสรี ผู้ประกอบธุรกิจมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง ผู้ประกอบการพยายามผลิตและพัฒนา
สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้
ผลิตภัณฑ์ของตน เพ่ือให้มียอดจ าหน่ายมากที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆการใช้ กลยุทธ์
หรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  อีกทั้งมีผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจัดท าผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถูกต้องและไม่ผ่าน อย. จนท าให้หลาย ๆ ครั้ง ผู้บริโภคสับสนและเข้าใจผิด หรือ กิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ทั้ง
ลด แลก แจก แถม หรือมีโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้บุคคลอ้างอิงล้วนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น หากผู้บริโภครู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความรู้ไม่เท่าทันผู้ประกอบการ มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมแล้ว อาจท าให้ผู้บริโภคต้องสูญเสียเงินจ านวนมาก หรือหากเป็นผู้ป่วยนอกจาก
ท าให้เสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาสในการรักษาแล้ว อาจท าให้ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อีกด้วย แต่
หากผู้บริโภคมีความรู้ รู้เท่าทันผู้ประกอบธุรกิจ รู้จักเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย รวมถึงมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้ว ย่อมท าให้มีสุขภาพดี แข็งแรงลดความเสี่ยงใน
การเกิดปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรัง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมี
ภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องมีคุณภาพและปลอดภัยมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และมีบทบาทในการส่งเสริมการรับรู้ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์รวมทั้งได้มีความพยายามในการสื่อสาร เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย  

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัย 
“โครงการส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ 
และสมุนไพร เป็นต้น ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี 2564”  
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เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ ความคิดเห็น และเป็นผลสะท้อนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และน าข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภายใต้
ขอบเขตการด าเนินงานโครงการส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในครั้งนี ้โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการส ารวจ 

2. วัตถปุระสงค์  
2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการด าเนินงาน ของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในการประเมินวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป 

2.2 เพ่ือทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. ขอบเขตของการส ารวจ 
 การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร 
และความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของผู้บริโภคที่เป็นประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ  

4. นิยามศัพท์เฉพาะ1-3  

การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจากสิ่งเร้าที่รับเข้า
มา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า  ความรู้ผสมผสานกับระสบการณ์เดิมที่มีอยู่ รวมถึงการแสดงออกถึง
การรู้จัก การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑสุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล เป็นต้น 

ความพึงพอใจ คือ อารมณ์ความรู้สึก ความยินดีทางใจที่เกิดกับผู้รับบริการจากประสบการณ์ตรงหรือ
โดยอ้อมเกี่ยวกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นระดับใดขึ้นอยู่กับ
ความต้องการที่เกิดข้ึนได้รับการตอบสนองครบถ้วนเพียงใด  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้
เพ่ือสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ และสมุนไพร เป็นต้น 

                                                           
1คู่มือประชาชน ฉบับผู้บริโภค - https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx 
2วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ – คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
3.https://www.fda.moph.go.th/SitePages/Vision.aspx 

https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx
https://www.fda.moph.go.th/SitePages/Vision.aspx
https://www.fda.moph.go.th/SitePage
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คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังทั้งก่อนและ
หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยในที่นี้จะหมายความครอบคลุมในบริการสาม
ด้านคือ การก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือน
ต่างๆ และบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. กรอบแนวคิดการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. ข้อตกลงเบื้องต้น  
 กลุม่ตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเป็นบุคคลที่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง แต่อาจจะรับรู้ผ่านสื่อหรือช่องทางอ่ืน ๆ โดยไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการ
รับรู้  
 

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 - การก ากับและควบคมุผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

 - การบริการข่าวสารความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ/การแจ้ง
เตือนต่างๆ  

 - บริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลติภัณฑ์สุขภาพ  

ระดับความพึงพอใจ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

        -เพศ/ อายุ/ การศึกษา/ อาชีพ/ ท่ีอยู่อาศัย 

การรับรู้บริการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 การด าเนิน “โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
ของประเทศ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการส ารวจแบ่งเป็น 2 ส่วน  
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างแบบสอบถาม จ านวนรวม 30 ราย 
เพ่ือใช้ในการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการเก็บข้อมูลส ารวจจริง โดยเป็นประชาชนทั่วไปที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดในประเทศไทย โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามา
เน่) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 1,500 ตัวอย่าง   
  สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร่ ยามาเน่  

   

 
  โดยความหมายของแต่ละตัวแปรในสูตร ได้แก่  

 n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 N : คือ ขนาดของประชากร 
 e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซนต์) 

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ทาง
สถิติ กระจายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมเขตตามเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ดังนี้  
 ขั้นที่หนึ่ง แบ่งเขตพ้ืนที่ตามเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นพื้นที่การสุ่ม ประกอบไปด้วย 
13 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 1 - 13 แตล่ะเขตประกอบไปด้วยจังหวัด 5 - 8 จังหวัด  
 ขั้นที่สอง พิจารณาจ านวนประชากรของแต่ละเขตสุขภาพ โดยใช้วิธีสุ่มแบบสัดส่วน  

2Ne1

N
n
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 ขั้นที่สาม สุ่มเลือกจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในแต่ละเขตสุขภาพ ยกเว้น เขตที่ 13 
กรุงเทพมหานคร ที่เก็บข้อมูลจังหวัดเดียว   
ตาราง 1 แสดงการสุ่มกลุ่มตัวอย่างส ารวจ 

เขตสุขภาพ 
รายช่ือจังหวัดตามเขต

บริการ 

จ านวน
ประชากรอายุ 
15 ปี ขึ้นไป * 

จังหวัดพื้นที่
เป้าหมาย 

จ านวน
ประชากร 

ตัวอย่าง 

เขตสุขภาพท่ี1 เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน 
พะเยา แพร่ ล าพูน แมฮ่่องสอน  

5,897,396 เชียงใหม่  1,779,254 133 

เขตสุขภาพท่ี 2 เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ ์

3,571,493 เพชรบูรณ ์ 992,451  80 

เขตสุขภาพท่ี 3 นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร  
อุทัยธานี ชัยนาท 

2,977,294 นครสวรรค ์ 1,059,887  67 

เขตสุขภาพท่ี 4 นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบรุี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  
นครนายก  สิงห์บุร ี

5,399,497 นนทบุรี 1,265,387  122 

เขตสุขภาพท่ี 5 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบครีีขันธ์   

5,352,305 กาญจนบุร ี 895,525  121 

เขตสุขภาพท่ี 6 ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี 
ปราจีนบุรี ตราด 

6,186,681 ชลบุร ี 1,558,301  139 

เขตสุขภาพท่ี 7 ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม 

5,054,166 ขอนแก่น 1,802,872  114 

เขตสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี  สกลนคร นครพนม เลย  
หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ 

5,561,304 อุดรธาน ี 1,586,646  125 

เขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์ 
ชัยภูม ิ

6,778,862 นครราชสมีา 2,648,927  153 

เขตสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  
อ านาจเจรญิ  มุกดาหาร 

4,619,916 อุบลราชธาน ี 1,878,146  104 

เขตสุขภาพท่ี 11 นครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี ชุมพร  กระบี่ ภูเก็ต  
พังงา  ระนอง 

4,496,720 นครศรีธรรมราช 1,561,927  101 

เขตสุขภาพท่ี 12 สงขลา นราธิวาส พัทลุง สตลู 
ปัตตานี  ตรัง  ยะลา 

4,997,037 สงขลา 1,435,968  113 

เขตสุขภาพท่ี 13 กรุงเทพมหานคร 5,666,264 กรุงเทพฯ  5,666,264  128 
รวม 77 จังหวัด 66,558,935 12  24,131,555 1,500 

* หมายเหตุ จ านวนประชากรทั่วประเทศรวมทกุอายุ  ข้อมูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ตารางการส ารวจประชากร ปี พ.ศ. 2562 
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3. การเก็บข้อมูลส ารวจ 
 การเก็บข้อมูลส ารวจประกอบด้วย 2 ระยะคือ  
 ระยะที่ 1 การเตรียมเจ้าหน้าที่ส ารวจและคณะท างาน  
  โดยการชี้แจงและท าความเข้าใจประเด็นข้อค าถามให้พนักงานภาคสนามก่อนการลงพ้ืนที่
ส ารวจจริง เพื่อท าความเข้าใจแนวคิดการส ารวจและเป็นแนวทางปฏิบัติขณะเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ในประเด็นดังนี้   
   ก. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และความพึงพอใจในบริการ   
   ข. การเตรียมเพื่อเก็บข้อมูล และความส าคัญของผู้เก็บข้อมูล  
   ค. วิธีการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล  
   ง. กระบวนการเก็บข้อมูล แนวทางการใช้ และท าความเข้าใจแบบส ารวจฯ  
 ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลในพื้นท่ีจริง  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลท าการลงพ้ืนที่ภาคสนาม แจกแบบส ารวจ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยแจกแบบส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
สถานีขนส่ง ตลาด แหล่งชุมชน สถานที่ราชการ สนามกีฬา และตามร้านค้าสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  
  โดยเจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลจะต้องแนะน าตัว โดยในส่วนราชการทางผู้วิจัยได้จัดท าหนังสือขอ
อนุญาตหรือขอความอนุเคราะห์เข้าพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบส ารวจ มีการแนะน าข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการ
เก็บ พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบส ารวจอย่างอิสระด้วยตนเอง หรือถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกในการตอบ
ด้วยตนเอง จะใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว  
 หมายเหตุข้อจ ากัด  
  เนื่องจากระยะเวลาการเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -
2019 อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าพบปะหรือสัมภาษณ์ของกลุ่มคนจ านวนมากได้ และขาดความสะดวกใจใน
การพูดคุยถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลานานไม่ได้ อีกท้ังบางสถานที่อาจ
มีข้อจ ากัดหรือไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าสถานที่ภายในได้ 
 ระยะที่ 3 การจัดท ารายงานสรุปผล   
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล จากวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพของการ
ส ารวจและวัดระดับความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดลองใช้และเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน  
  1) การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ เป็นการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบส ารวจด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาท (Cronbach’s alpha) การวิเคราะห์ความครบถ้วน ขององค์ประกอบตามทฤษฎีด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีการพิจารณา ค่า Cronbach’s alpha เกินกว่า 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีค่าความเที่ยง (Reliability) ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมมูลครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (questionnaire) ที่คณะผู้จัดท าสร้างขึ้นเองจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
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ค านวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ตอนที่ 2 ใช้วิธีของครอนบาท (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.962 ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี

มาก และสามารถน าไปใช้รวบรวมข้อมูลได้ และแบบรายข้อระหว่าง 0.607-0.865  มีค่า α  รายด้าน ดังนี้  

ตาราง 2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) รายด้านของข้อค าถาม 
รายละเอียด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

1. ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 0.910 
2. ด้านการบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ 0.960 
3. ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0.912 

2) การหาค่าคะแนนความพึงพอใจฯ โดยใช้สถิติในการแจกแจงความถี่ (Frequency) รูปร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)ประมวลผลโดยการลง
รหัสข้อมูล และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป QPS (Questionnaire Processing 
System) (ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษที่มีบริษัท MRDCL จ ากัด (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนใน
การจ าหน่าย)  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรและปริมาณข้อมูลจ านวนมาก อีกทั้งยังมีระบบ
ตรวจสอบการตอบแบบส ารวจที่สามารถก าหนดได้เองในโปรแกรม (เป็นการป้อนค าสั่งให้ท าการตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลให้ตรงกับค าสั่งที่ระบุไว้ เป็นกระบวนการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับค าตอบใน
แบบส ารวจ เพราะหากมีการบันทึกผิดพลาด การประมวลผลจะระบุข้อมูลเป็น Error ทันที ท าให้ทราบว่ามี
การผิดพลาดเกิดขึ้น)  และสามารถแปลงข้อมูลลงในโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เอ็กเซลล์ (MS Excel) เพ่ือ
น าไปใช้กับโปรแกรมทางสถิติSPSS ภายใต้ลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เพ่ือการศึกษา) เพ่ือการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล โดยใช้ค่าสถิติ T-test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นระหว่างพ้ืนที่พักอาศัย 
กับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  3) จุดตัดคะแนนความพึงพอใจฯ พิจารณาจากจ านวนข้อค าถามในแบบส ารวจและเกณฑ์การ
ประเมินคะแนนความพึงพอใจ  

การแปลคะแนนค่าเฉลี่ยเป็นระดับ จากข้อมูลที่เป็น Rating Scale เป็น 5 ระดับ สามารถใช้
เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีความหมายหมายชัดเจนในตัวเอง ตามแนวทางของเบสต์ 
(Best, 1981 : 204-208) ดังนั้น จากระดับความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดของลิเกิร์ต  (Likert Scale) 5 ระดับ 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้  

ตาราง 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ระดับ คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 

มากที่สุด 5 คะแนน 
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การแปลคะแนนค่าเฉลี่ย เป็นระดับ จากข้อมูลที่เป็น Rating Scale เป็น 5 ระดับ สามารถใช้

เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีความหมายหมายชัดเจนในตัวเอง ตามแนวทางของเบสต์ 

(Best, 1981 : 204-208) ดังนั้น จากระดับความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดของลิเกิร์ต  (Likert Scale) 5 ระดับ 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้  

คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ าสุด = 5-1 = 1.25 

จ านวนชั้น 5 

  จากค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จะท าการแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

1.00–1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
2.51–3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
3.51–4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4.51–5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

  2. การจัดท ารายงานสรุปผล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
   1) จัดท าสรุปข้อมูล  
   2) จัดท าเล่มรายงาน  
  



 

 

9 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผลการส ารวจ 

 จากผลการด าเนินงานเก็บข้อมูลส ารวจ ระหว่างเดือน ก6มภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564 ด าเนินการ
เก็บข้อมูลใน 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,515 คน ผลการส ารวจ
แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) 
  ตอนที่ 3 ค าถามเพ่ือประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,515 ราย พบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.89 และ เพศชาย ร้อยละ 
42.11 ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด ร้อยละ 21.58 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 19.87 อายุ
ระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 19.14 อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 14.79 อายุระหว่าง 15-19 ปี ร้อยละ12.67 และอายุ 
60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 11.95 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด  ร้อยละ 32.67 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 24.22 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.16 อนุปริญญา/ปวส. ร้อย
ละ 12.48 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 10.83 ปริญญาโท ร้อยละ 2.18 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 0.46 
อาชีพส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด ร้อยละ 20.20 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
17.82 นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 17.03 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 16.70 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 13.86 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 9.17 เกษตร/ประมง ร้อยละ 5.02 และ อื่น ๆ 
ว่างงาน ร้อยละ 0.20 ตามล าดับที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา มากที่สุด ร้อยละ 10.10 
รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี ร้อยละ 9.17 เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่  ร้อยละ 8.78 เขตสุขภาพที่ 13 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.45 เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ร้อยละ 8.25 เขตสุขภาพที่ 4 นนทบุรี ร้อยละ 8.05 
เขตสุขภาพที่ 5 กาญจนบุรี ร้อยละ7.99 เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ร้อยละ 7.52 เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา  
ร้อยละ 7.52 เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ร้อยละ 6.86 เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช ร้อยละ 6.67 เขต
สุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ร้อยละ 5.35 และเขตสุขภาพที่ 2 เพชรบูรณ์ ร้อยละ 5.28 ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ใน
เขตอ าเภอเมือง ร้อยละ 65.21 และนอกเขตอ าเภอเมือง ร้อยละ 34.79 ตามล าดับ  รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
ตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ      หญิง 877 57.89 
      ชาย 638 42.11 

 รวม 1,515 100 
อายุ      15 - 19 ปี  192 12.67 
      20 - 29 ปี 290 19.14 
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ตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

      30 - 39 ปี  327 21.58 
      40 – 49 ปี  301 19.87 
      50 – 59 ปี  224 14.79 
      60 ปี ขึ้นไป  181 11.95 

 รวม 1,515 100 
ระดับการศึกษา 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า     164 10.83 
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  260 17.16 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  367 24.22 
 4. อนุปริญญา/ปวส. 189 12.48 
 5. ปริญญาตรี  495 32.67 
 6. ปริญญาโท  33 2.18 
 7. ไม่ได้เรียนหนังสือ 7 0.46 

 รวม 1,515 100 
อาชีพปัจจบุัน      ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ  210 13.86 
      พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน  253 16.70 
      ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  306 20.20 
      เกษตร/ประมง  76 5.02 
      นักเรียนนักศึกษา   258 17.03 
      รับจ้างทั่วไป 270 17.82 
      แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ   139 9.17 
      อ่ืน ๆ ว่างงาน 3 0.20 

 รวม 1,515 100 
พื้นที ่  เขตสุขภาพที่ 1 133 8.78 
  เขตสุขภาพที่ 2 80 5.28 

  เขตสุขภาพที่ 3 81 5.35 
  เขตสุขภาพที่ 4 122 8.05 
  เขตสุขภาพที่ 5 121 7.99 
  เขตสุขภาพที่ 6 139 9.17 
  เขตสุขภาพที่ 7 114 7.52 
  เขตสุขภาพที่ 8 125 8.25 
  เขตสุขภาพที่ 9 153 10.10 
  เขตสุขภาพที่ 10 104 6.86 
  เขตสุขภาพที่ 11 101 6.67 
  เขตสุขภาพที่ 12 114 7.52 
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ตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

  เขตสุขภาพที่ 13 128 8.45 
 รวม 1,515 100 

ที่พักอาศัย  ในเขตอ าเภอเมือง 988 65.21 
  นอกเขตอ าเภอเมือง 527 34.79 
 รวม 1,515 100 

 

ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) 
 ผลการส ารวจจากการประเมินความพึงพอใจใน ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แบ่งเป็น 3 ด้านคือ  
  1. ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 
  2. ด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. 
   3. ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  การแปรผลค่าคะแนนความพึงพอใจ จากข้อค าถามตามมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert scale) 5 ระดับ โดย 

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด   
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  และ  
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

รายละเอียดภาพรวมคะแนนความพึงพอใจ 
  ผลคะแนนภาพรวมจากทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในระดับพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 
3.55 ± 0.98 ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.02 ส่วนใหญ่เลือกตอบพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
38.27 รองลงมาตอบพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.40 และตอบพอใจมากที่สุด คิดเป็นนร้อยละ 16.36  
  ภาพรวมจากจ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับพบว่า ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับมาก
ที่สุดคือ ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. คิดเป็นร้อยละ 99.64 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67± 
0.93 (พอใจมาก) รองลงมาคือด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพคิดเป็นร้อยละ 99.16 ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.41 ± 0.99 (พอใจปานกลาง) และด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้ง
เตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. คิดเป็นร้อยละ 98.25 ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.56 ± 1.02 (พอใจมาก) ตามล าดับดัง
แสดงใน ตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม 

ผลประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่
พอใจ 

 

S.D. แปรผล อันดับ 
คะแนน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ)  (เฉลี่ย) 

1. ด้านการก ากับและควบคุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

19.09 40.34 31.91 6.55 1.76 0.36 3.67 
 

0.93 มาก 1 

2. ด้านการบริการข่าวสาร 
ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ /การ
แจ้งเตอืนต่าง ๆ  ที่เผยแพร่โดย 
อย. 

17.07 
 

39.82 
 

31.06 
 

7.67 
 

2.62 
 

1.75 
 

3.56 
 

1.02 
 

มาก 3 

3. ด้านบริการเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

12.93 
 

34.66 
 

37.24 
 

11.77 
 

2.55 
 

0.84 
 

3.41 
 

0.99 
 

ปานกลาง 2 

เฉลี่ย 16.36 38.27 33.40 8.66 2.31 0.98 3.55 0.98 มาก - 

รายละเอียดคะแนนความพึงพอใจแยกรายด้าน  
 1. คะแนนความพึงพอใจด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 
  ตาราง 6 จากจ านวนผู้พึงพอใจทุกระดับพบว่า ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของ อย. ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.59 คะแนนเฉลี่ย 3.67 ± 0.93 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
โดยส่วนใหญ่เลือกตอบพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.34 

ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรอง
จาก อย. มีคุณภาพและมีความปลอดภัย (ไม่เกิดอันตราย) ที่จะน ามาบริโภค จ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับ
คิดเป็นร้อยละ 99.93 คะแนนเฉลี่ย 3.81 ± 0.89 (พอใจมาก) รองลงมาคือ เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. 
สามารถตรวจสอบได้ จ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.80 คะแนนเฉลี่ย 3.84 ± 0.94 (พอใจ
มาก) รองลงมาเป็นประเด็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย. ทั่วถึงในทุก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในประเทศ จ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.41 คะแนนเฉลี่ย 3.51 ± 
0.98 (พอใจมาก) และประเด็นที่มีผู้ตอบไม่พึงพอใจมากที่สุดคือ การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในท้องตลาดของ อย. ทั่วถึงในทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในประเทศ จ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อย
ละ 99.21 คะแนนเฉลี่ย 3.57±0.95 (พอใจมาก) 
  ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมของบริการด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 
มีผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 92.01 คะแนนเฉลี่ย 3.64 ± 0.89 อยู่ระดับพอใจมาก ดังแสดงใน 
ตาราง 6 
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ตาราง 6 ความพึงพอใจด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

ประเด็นความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่
พอใจ 

 
S.D. 

  
แปรผล อันดับ 

คะแนน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) (เฉลี่ย) 

 1) การตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ 
อย. ทั่วถึงในทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีในประเทศ 

14.65 41.45 33.80 7.19 2.11 0.79 3.57 
(99.21) 

0.95 มาก 4 

 2) การตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ 
อย.ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

13.93 39.21 34.52 8.78 2.97 0.59 3.51 
(99.41) 

0.98 มาก 3 

 3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
รับรองจาก อย. มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย (ไม่เกิดอันตราย) ที่
จะน ามาบริโภค 

24.22 39.93 29.83 5.15 0.79 0.07 3.81 
(99.93) 

0.89 มาก 1 

 4) เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. 
สามารถตรวจสอบได้ 

26.34 39.87 26.93 5.28 1.39 0.20 3.84 
(99.80) 

0.94 มาก 2 

 5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ อย. 

16.30 41.25 34.43 6.34 1.52 0.13 3.64 
(92.01) 

0.89 มาก - 

เฉลี่ยรวม  19.79  40.34  31.91  6.55  1.76  0.36 
3.67 

(99.59) 
0.93 มาก  

2. คะแนนความพึงพอใจด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่
เผยแพร่โดย อย.   
  ตาราง 7 จากจ านวนผู้พึงพอใจทุกระดับพบว่า ความพึงพอใจด้านการบริการข่าวสาร ความรู้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 98.19 คะแนน
เฉลี่ย 3.56 ± 1.02 อยู่ระดับพึงพอใจมาก โดยส่วนใหญ่เลือกตอบพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.82 

  ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับมากที่สุด คือ เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไป
อ้างอิงและใช้ได้จริง ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.87 คะแนนเฉลี่ย 3.77 ± 0.88 (พอใจมาก) 
รองลงมาคือ เนื้อหาถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได้ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.67 คะแนนเฉลีย่ 

3.83 ± 0.86 (พอใจมาก) ประเด็นที่มีผู้ตอบไม่พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น LINE@FDAThai, 

FDAThai Facebook เป็นต้น ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 94.13 คะแนนเฉลี่ย 3.27 ± 1.34 (พอใจ
ปานกลาง) 
  ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมของบริการด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/
การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 98.19 คะแนนเฉลี่ย 3.56 ± 
1.02 อยู่ระดับพอใจมาก ดังแสดงใน ตาราง 7 
 
 



 

 

14 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง  7  ร้อยความพึงพอใจด้านการบริการข่าวสาร ความรูผ้ลิตภัณฑส์ุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่โดย อย. 

ประเด็นความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่
พอใจ 

 
S.D. 

  

คะแนน แปรผล อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  (ร้อยละ)  (เฉลี่ย)       

           

1. ข่าวสารความรู้เกีย่วกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย 
อย. 

17.77 42.43 32.23 5.94 1.32 0.33 
3.69 

(99.71) 
0.89 มาก 

 

 1.1) เนื้อหาถกูต้อง/
น่าเชื่อถอื/ ตรวจสอบได ้

21.78 45.61 27.46 4.22 0.59 0.33 3.83 
(99.67) 

0.86 มาก 2 

 1.2) เนื้อหามีประโยชนแ์ละ
สามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้
จริง 

20.59 43.50 29.24 5.68 0.86 0.13 3.77 
(99.87) 

0.88 มาก 1 

 1.3) เนื้อหาทันสมยั/ทันตอ่
เหตุการณ ์

17.76 40.33 33.53 6.27 1.78 0.33 3.65 
(99.67) 

0.92 มาก 4 

 1.4) ภาษาเข้าใจง่ายและ
ชัดเจน 

16.44 43.89 31.53 6.86 1.12 0.33 3.67 
(99.67) 

0.89 มาก 3 

 1.5) รูปแบบการน าเสนอ
ข่าวสารนา่สนใจ 

12.28 38.83 39.41 6.67 2.24 0.53 3.51 
(99.67) 

0.91 มาก 5 

2. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ อย. 

16.94 34.81 28.62 10.23 4.82 4.57 
3.35 

(95.67) 
1.26 ปานกลาง 

 

 2.1) ช่องทางหลากหลาย เช่น 
Line@FDAThai FDAThai 
Facebook เป็นต้น 

16.30 32.54 30.89 9.90 4.49 5.87 3.29 
(99.47) 

1.31 ปานกลาง 7 

 2.2) ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น
LINE@FDAThai, FDAThai 
Facebook เป็นต้น 

16.50 33.33 28.38 10.69 4.49 6.60 3.27 
(94.13) 

1.34 ปานกลาง 8 

 2.3) ช่องทางจากสื่อทัว่ไป
เข้าถึงได้ง่าย เช่น ทวีี สือ่
ออนไลน์ โฆษณา จากเจา้ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

18.02 38.55 26.60 10.10 5.48 1.25 3.50 
(93.40) 

1.14 มาก 6 

3. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการ
บรกิารขา่วสาร ความรู้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ /การแจ้ง
เตือนต่าง ๆ  ที่เผยแพร่โดย อย. 

13.99 41.78 32.67 8.65 2.51 0.40 3.55 
(88.45) 

0.95 มาก - 

เฉลี่ยรวม 17.46 39.82 31.06 7.67 2.63 1.75 
3.56 

(98.19) 
1.02 มาก  

 3. คะแนนความพึงพอใจด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  ตาราง 8 จากจ านวนผู้พึงพอใจทุกระดับพบว่า ความพึงพอใจด้านบริการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.08 คะแนนเฉลี่ย 3.41± 0.99 อยู่ระดับ
พึงพอใจปานกลาง โดยส่วนใหญ่เลือกตอบพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปน็ร้อยละ 37.24 



 

 

15 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับมากที่สุด คือ  ช่องทางการร้องเรียนมีความ
หลากหลาย ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.47 คะแนนเฉลี่ย 3.47 ± 1 (พอใจมาก) รองลงมาคือ
ขั้นตอนร้องเรียนเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 99.47 คะแนนเฉลี่ย 3.43 
± 1.01 (พอในปานกลาง) ประเด็นที่มีผู้ตอบไม่พึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อมีการร้องเรียน

ผ่านทางช่องทางของ อย. เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายและโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็น
ร้อยละ 99.42 คะแนนเฉลี่ย 3.40 ± 1.05 (พอในปานกลาง) 
  ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมของบริการด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผู้ตอบพึงพอใจทุกระดับคิดเป็นร้อยละ 98.08 คะแนนเฉลี่ย 3.41 ± 0.99 อยู่ระดับพอใจปานกลาง ดังแสดงใน 
ตาราง 8 
ตาราง  8 ความพึงพอใจด้านด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประเด็นความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจ 
1,515 คน (ร้อยละ) 

ไม่
พอใจ 

ค่า 
S.D. 

  

เฉลี่ย แปรผล อันดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)       

1. ช่องทางการร้องเรียน 0.53 2.61 11.72 36.93 32.81 15.41 
3.50 

(99.47) 
1.01 ปานกลาง  

1.1) ช่องทางการร้องเรียนมีความ
หลากหลาย 

15.12 35.05 35.45 11.16 2.71 0.53 3.47 
(99.47) 

1.00 ปานกลาง 1 

1.2) ข้ันตอนร้องเรียนเข้าใจง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

15.17 30.05 38.42 12.28 2.11 0.53 3.43 
(99.47) 

1.01 ปานกลาง 2 

2. การตอบสนองข้อร้องเรียน  11.33 32.39 39.38 13.42 2.60 0.88 
3.34 

(99.12) 
0.99 ปานกลาง  

2.1) การตอบสนองข้อร้องเรียน 11.49 33.53 40.07 12.08 2.11 0.73 3.38 
(99.37) 

0.96 ปานกลาง 3 

2.2) การแก้ไขปัญหา 
11.55 33.27 38.42 13.47 2.38 0.92 3.35 

(99.08) 
0.99 ปานกลาง 4 

2.3) ระยะเวลาด าเนินการ 
10.96 30.36 39.67 14.72 3.30 0.99 3.28 

(99.01) 
1.02 ปานกลาง 5 

3. การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อมี
การร้องเรียนผ่านทางช่องทางของ อย. 

12.74 36.53 35.53 11.19 3.00 1.32 
3.41 

(98.68) 
1.03 ปานกลาง  

3.1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

12.94 36.17 35.91 11.16 2.77 1.06 3.42 
(98.94) 

1.01 ปานกลาง 6 

3.2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายและ
โฆษณาบนสื่อออนไลน์ 

12.54 36.90 34.52 11.22 3.23 1.58 3.40 
(98.42) 

1.05 ปานกลาง 7 

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

13.14 41.45 35.51 8.12 1.39 0.40 3.56 
(99.60) 

0.90 มาก - 

เฉลี่ยรวม 12.93 34.66 37.24 11.77 2.55 0.84 
3.41 

(99.08) 
0.99 ปานกลาง  

  

ตอนที่ 3 ค าถามเพื่อประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ตาราง 9 ผลส ารวจจากข้อค าถามเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาใช้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนางานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   



 

 

16 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ประเด็นความสนใจข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่ โดย อย. พบว่า ภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสนใจในข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อย. เผยแพร่ ร้อยละ 

84.49 และไม่สนใจ ร้อยละ 15.51 โดยกลุ่มเพศหญิงมีความสนใจ (ร้อยละ 87.80) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 

79.94) กลุ่มอายุที่สนใจมากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 87.16) กลุ่มท่ีให้ความสนใจน้อยที่สุด

คือช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 80.11) กลุ่มระดับการศึกษาที่สนใจมากที่สุดคือกลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.(ร้อยละ 88.28) กลุ่มที่ให้ความสนใจน้อยที่สุดคือประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 75)  กลุ่มอาชีพที่ให้

ความสนใจมากท่ีสุดคือผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 86.93) กลุ่มท่ีให้ความสนใจน้อยที่สุดคือ

กลุ่มผู้ว่างงาน (ร้อยละ 66.67) เขตบริการสุขภาพที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ เขตบริการสุขภาพที่ 11 จ.

นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 96.04) เขตบริการสุขภาพที่ให้ความสนใจน้อยที่สุดคือเขตบริการที่ 1 จ.เชียงใหม่ 

(ร้อยละ 63.91) และเมือเปรียบเทียบกลุ่มคนในพื้นที่ในเขตและนอกเขตอ าเภอเมือง พบว่า กลุ่ม ในเขตอ าเภอ

เมือง มีความสนใจ (ร้อยละ 82.35) น้อยกว่ากลุ่มท่ีอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมือง (ร้อยละ 85.63) 

 ประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย.
พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารร้อยละ 74.85 และไม่เคยได้รับร้อยละ 25.15 
โดยกลุ่มเพศหญิงเคยได้รับข้อมูล (ร้อยละ 76.51) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 72.57)  กลุ่มอายุที่เคยรับข้อมูล
มากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 50 - 59 ปี (ร้อยละ 77.68) กลุ่มที่ได้รับน้อยที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 15 - 19 ปี 
(ร้อยละ 70.31) กลุ่มระดับการศึกษาที่ได้รับมากที่สุดคือกลุ่มปริญญาโท (ร้อยละ 90.91) กลุ่มที่ให้ความสนใจ
น้อยที่สุดคือกลุ่มผู้ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 57.14) กลุ่มอาชีพที่ได้รับมากที่สุดคือแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  
(ร้อยละ 82.01) กลุ่มที่ได้รับน้อยที่สุดคือกลุ่ม เกษตร/ประมง (ร้อยละ 51.31) เขตบริการสุขภาพที่ได้รับมาก
ที่สุดคือ เขตบริการสุขภาพที่ 13 จ.กรุงเทพฯ (ร้อยละ 96.09) เขตบริการสุขภาพที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เขต
บริการที่ 1 จ.เชียงใหม่ (ร้อยละ 43.61) และเมือเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตอ าเภอเมือง
พบว่า กลุ่ม ในเขตอ าเภอเมือง ได้รับข่าวสาร (ร้อยละ 74.19) น้อยกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมือง 
(ร้อยละ 75.20) ดังแสดงใน ตาราง 9 
ตาราง 9  ร้อยละความสนใจข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่ โดย อย.  และ การ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย. 

รายละเอียด 
ความสนใจข่าวสาร อย. การได้รับข่าวสารจาก อย. ภาพรวม 

สนใจ 
1,280 คน 

ไม่สนใจ 
235 คน 

เคย 
1,134 คน 

ไม่เคย 
318 คน 

(ร้อยละ) 

เพศ – ชาย  (638 คน) 
- หญิง (877 คน) 

รวม  

79.94 
87.80 
84.49 

20.06 
12.20 
15.51 

72.057 
76.51 
74.85 

27.43 
23.49 
25.15 

100  
100 
100 

ช่วงอาย ุ 15 - 19 ป ี
 20 - 29 ป ี
 30 - 39 ป ี
 40 – 49 ป ี
 50 – 59 ป ี
 60 ปี ขึ้นไป 

รวม  

84.90 
85.52 
87.16 
81.06 
87.0 
80.11 
84.49 

15.10 
14.48 
12.84 
18.94 
12.95 
19.89 
15.51 

70.31 
72.76 
77.68 
74.09 
77.68 
75.69 
74.85 

29.69 
27.24 
22.32 
25.91 
22.32 
24.31 
25.15 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 



 

 

17 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง 9  ร้อยละความสนใจข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่ โดย อย.  และ การ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย. 

รายละเอียด 
ความสนใจข่าวสาร อย. การได้รับข่าวสารจาก อย. ภาพรวม 

สนใจ 
1,280 คน 

ไม่สนใจ 
235 คน 

เคย 
1,134 คน 

ไม่เคย 
318 คน (ร้อยละ) 

การศึกษา 1. ประถมศึกษาหรอืต่ ากว่า 
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 4. อนุปริญญา/ปวส. 
 5. ปริญญาตร ี
 6. ปริญญาโท 
 7. ไม่ได้เรียนหนังสือ 

รวม 

75.00 
83.85 
88.28 
83.07 
85.66 
84.85 
85.71 
84.49 

25.00 
16.15 
11.72 
16.93 
14.34 
15.15 
14.29 
15.51 

71.34 
79.62 
73.30 
74.07 
74.14 
90.91 
57.14 
74.85 

28.66 
20.38 
26.70 
25.93 
25.86 
9.09 
42.86 
25.15 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

อาชีพ 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 
 2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
 3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 4. เกษตร/ประมง 
 5. นักเรียนนักศึกษา   
 6. รับจ้างทั่วไป 
 7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 

รวม 

85.71 
85.38 
86.93 
69.74 
85.66 
84.44 
82.01 
66.67 
84.49 

14.29 
14.26 
13.07 
30.26 
14.34 
15.56 
17.99 
33.33 
15.51 

74.76 
75.10 
76.47 
51.32 
70.16 
80.37 
82.01 
66.67 
74.85 

25.24 
24.90 
23.53 
48.68 
29.84 
19.63 
17.99 
33.33 
25.15 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

เขตบริการ - เขตสุขภาพที่ 1 
 - เขตสุขภาพที่ 2 
 - เขตสุขภาพที่ 3 
 - เขตสุขภาพที่ 4  
 - เขตสุขภาพที่ 5 
 - เขตสุขภาพที่ 6 
 - เขตสุขภาพที่ 7 
 - เขตสุขภาพที่ 8 
 - เขตสุขภาพที่ 9 
 - เขตสุขภาพที่ 10  
 - เขตสุขภาพที่ 11 
 - เขตสุขภาพที่ 12 
 - เขตสุขภาพที่ 13  

รวม 

63.91 
86.25 
82.72 
64.75 
95.04 
92.81 
71.05 
92.00 
93.46 
89.42 
96.04 
88.60  
82.81 
84.49 

36.09 
13.75 
17.28 
35.25 
4.96 
7.19 
28.95 
8.00 
6.54 
10.58 
3.96 
11.40 
17.19 
15.51 

43.61 
72.50 
81.48 
90.98 
81.82 
80.58 
46.49 
76.80 
78.43 
71.15 
76.24 
76.32 
96.09 
74.85 

56.39 
27.50 
18.52 
9.02 
18.18 
19.42 
53.51 
23.20 
21.57 
28.85 
23.76 
23.68 
3.91 
25.15 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

เขตที่อยู่  1. ในเขต 
 2. นอกเขต 

รวม 

82.35 
85.63 
82.35 

17.65 
14.37 
17.65 

74.19 
75.20 
74.19 

25.81 
24.80 
25.81 

100 
100 
100 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง 10 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการ

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

โทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 27.02 รองลงมาคือ Facebook/ เพจต่าง ๆ ร้อยละ 20.06 Facebook.com/ 

FDAThai ร้อยละ 12.13 เว็บไซต์ทั่วไป ร้อยละ 7.86 Youtube.com/ FDAThai ร้อยละ 7.23 Youtube 

Channel อ่ืน ๆ ร้อยละ 7.20 Line ทั่วไป ร้อยละ 4.87 เสียงตามสาย/ วิทยุชุมชน ร้อยละ 4.55 Line; 

@FDAThai ร้อยละ 2.78 เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ร้อยละ 2.68 Twitter.com/ FDAThai ร้อยละ 

1.63 เว็บไซต์ www.Oryor.com ร้อยละ 1.53 และ อ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลอ าเภอ, ใบปลิว, สื่อบุคคล ร้อยละ 

0.45 ตามล าดับ โดย 

ทั้งในกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด รองลงมาคือ 

Facebook / เพจต่าง ๆ Facebook.com/FDAThai เว็บไซต์ทั่วไป Youtube.com/FDAThai และYoutube 

Channel อ่ืน ๆ ตามล าดับ 

 กลุ่มอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบช่วงอายุ 30 - 60 ปี ขึ้นไป ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ มาก

ที่สุด รองลงมาคือ Facebook / เพจต่าง ๆ และFacebook.com/ FDAThai ส่วนผู้ตอบแบบสอบช่วงอายุ 

15-29 ปี ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก  Facebook / เพจต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน์ และ 

Facebook.com/ FDAThai ตามล าดับ  

 กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น อนุปริญญา/ ปวส. และปริญญาโท 

ส่วนใหญ่เลือกติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ มากกว่าร้อยละ 30  

 กลุ่มอาชีพ เกษตร/ ประมง  รับจ้างทั่วไป และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ส่วนใหญ่เลือกติดตามข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ มากกว่าร้อยละ 31 

 กลุ่มเขตบริการสุขภาพที่ 3, 4, 5, 10 และ 12 ส่วนใหญ่เลือกติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ 
มากกว่าร้อยละ 32 

กลุ่มคนในพื้นท่ีทั้งในเขตและนอกเขตอ าเภอเมืองมากกว่าร้อยละ 25 เลือกเลือกติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน ์
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง  10  ร้อยละจ านวนการเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รายละเอียด 
โทรทัศน์ 
777 คน 

Facebook 
/เพจต่างๆ  

577 คน 
 

Facebook.
com/FDA

Thai 

349 คน 

เว็บไซต์
ท่ัวไป  

226 คน 

Youtube.c
om/FDAT

hai 

208 คน 

Youtube 
Channel 

อื่นๆ 

207 คน 

Line ท่ัวไป  

140 คน 

เสียงตาม
สาย/วิทยุ

ชุมชน 

131 คน 

Line; 
@FDAThai  

80 คน 

เว็บไซต์ 
www.fda.
moph.go.t

h 

77 คน 

Twitter.co
m/FDATh

ai 

47 คน 

เว็บไซต์ 
www.Oryo

r.com 

44 คน 

อื่น ๆ เช่น 
โรงพยาบาล

อ าเภอ, 
ใบปลิว, สื่อ

บุคคล 

13 คน 

ภาพรวม 

2,876 คน 

เพศ 
ชาย 

 
29.50 

 
20.45 

 
10.46 

 
7.63 

 
7.35 

 
6.69 

 
4.43 

 
4.43 

 
1.70 

 
2.92 

 
1.70 

 
1.89 

 
0.85 

 
100 

หญิง 25.56 19.83 13.11 7.99 7.16 7.49 5.12 4.63 3.42 2.53 1.60 1.32 0.22 100 
รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 

อายุ 
อายุ15 - 19 ปี 

 
19.07 

 
24.48 

 
14.43 

 
4.64 

 
9.28 

 
9.79 

 
4.12 

 
4.38 

 
3.87 

 
1.55 

 
3.09 

 
1.29 

 
- 

 
100 

อายุ20 - 29 ปี 19.55 24.19 14.92 8.58 7.55 7.72 3.60 2.74 2.57 3.26 2.74 2.23 0.34 100 
อายุ 30 - 39 ปี 25.00 20.54 12.05 9.97 6.85 7.14 5.51 3.72 2.23 2.98 1.19 2.08 0.74 100 
อายุ 40 – 49 ปี 27.76 17.97 13.35 7.12 6.67 6.94 6.41 5.52 3.38 2.31 0.89 1.07 0.53 100 
อายุ 50 – 59 ปี 35.92 17.23 8.50 7.52 8.01 4.85 4.13 4.37 2.18 4.13 1.46 0.97 0.73 100 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 45.17 11.97 5.79 7.72 4.25 6.56 5.02 9.27 2.70 0.77 - 0.77 - 100 

รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 
การศกึษา 

1. ประถมศกึษาหรอืต่ ากว่า     
 

48.17 
 

10.22 
 

9.68 
 

3.76 
 

7.53 
 

3.23 
 

5.91 
 

7.53 
 

1.08 
 

2.15 - 
 

0.54 - 
 

100 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 31.16 19.14 12.22 4.89 6.11 7.54 4.68 7.74 1.83 1.02 0.81 1.43 1.43 100 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.  
22.72 19.95 12.42 6.74 8.85 8.06 5.68 4.89 4.10 2.25 1.98 2.11 0.26 100 

4. อนุปรญิญา/ปวส. 30.47 22.78 10.95 10.65 4.73 6.51 4.73 4.73 1.48 2.37 - 0.30 0.30 100 
5. ปริญญาตรี  22.79 21.51 12.87 10.12 7.27 7.07 4.52 2.36 3.24 3.63 2.65 1.67 0.29 100 
6. ปริญญาโท 34.18 20.25 11.39 3.80 7.59 10.13  2.53 - 7.59 1.27 1.27 - 100 
7. ไม่ได้เรียนหนังสอื - 14.29 - 28.57 14.29 14.29 14.29 - - - - 14.29 - 100 

รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 
อาชีพ 

1.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ/
ลูกจ้างหนว่ยงานรฐั 

26.93 21.55 12.18 10.07 5.85 5.62 4.68 2.81 2.34 3.98 1.64 1.87 0.47 100 

2. พนักงาน/ลกูจ้างเอกชน 25.10 23.28 12.15 9.31 5.67 6.68 4.86 5.26 1.62 2.83 1.62 1.42 0.20 100 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
http://www.oryor.com/
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง  10  ร้อยละจ านวนการเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รายละเอียด 
โทรทัศน์ 
777 คน 

Facebook 
/เพจต่างๆ  

577 คน 
 

Facebook.
com/FDA

Thai 

349 คน 

เว็บไซต์
ท่ัวไป  

226 คน 

Youtube.c
om/FDAT

hai 

208 คน 

Youtube 
Channel 

อื่นๆ 

207 คน 

Line ท่ัวไป  

140 คน 

เสียงตาม
สาย/วิทยุ

ชุมชน 

131 คน 

Line; 
@FDAThai  

80 คน 

เว็บไซต์ 
www.fda.
moph.go.t

h 

77 คน 

Twitter.co
m/FDATh

ai 

47 คน 

เว็บไซต์ 
www.Oryo

r.com 

44 คน 

อื่น ๆ เช่น 
โรงพยาบาล

อ าเภอ, 
ใบปลิว, สื่อ

บุคคล 

13 คน 

ภาพรวม 

2,876 คน 

3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/
ธุรกจิส่วนตัว 

29.20 17.78 10.60 7.5 6.85 7.99 5.83 5.35 3.92 3.10 0.82 1.14 0.33 100 

4. เกษตร/ประมง 31.18 15.05 5.83 10.75 8.60 8.60 5.83 7.53 2.15 1.08 1.08 2.15 1.08 100 
5. นักเรียนนักศกึษา   15.95 23.12 15.59 6.27 10.04 9.32 4.12 3.05 3.76 2.51 3.94 2.33 - 100 
6. รับจ้างทัว่ไป 32.35 17.42 11.54 6.79 8.60 5.43 5.43 5.20 2.49 1.58 0.45 1.13 1.58 100 
7. แม่บ้าน/พอ่บ้าน/เกษียณ   39.51 16.45 11.93 6.58 4.12 6.58 4.53 5.35 1.65 2.06 0.41 0.82 - 100 
8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 33.33 16.67 - - 16.67 16.67 - - - - 16.67 - - 100 

รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 
เขตบรกิาร เขตสุขภาพที่ 1 19.23 22.44 15.38 5.13 10.90 4.49 4.49 6.41 1.28 5.13 1.92 3.21 - 100 

 เขตสุขภาพที่ 2 19.57 20.38 12.06 12.33 3.49 8.31 7.51 6.43 2.14 2.68 2.14 0.54 9 100 
 เขตสุขภาพที่ 3 33.18 19.63 11.21 1.87 14.95 6.07 0.47 1.40 2.34 3.27 4.67 0.93 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 4 3.3.54 17.39 14.29 9.94 6.83 4.97 3.11 4.97 2.48 2.48 - - - 100 
 เขตสุขภาพที่ 5 43.75 16.41 7.81 3.13 3.13 5.47 7.03 6.25 5.47 - -  0.78 0.78 100 
 เขตสุขภาพที่ 6 24.43 17.65 10.41 4.52 5.43 5.88 6.33 15.84 1.36 14.52  0.45 3.17 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 7 23.02 22.30 8.63 19.42 1.44 5.04 5.76 2.88 3.60 5.76 1.44 0.72 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 8 28.42 19.65 8.77 10.88 7.37 7.37 5.61 2.81 3.86 1.75 2.46 1.05 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 9 28.96 21.89 11.45 9.43 6.40 9.43 5.39 2.02 3.03 0.67 0.67 0.67 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 10 33.72 23.26 10.47 7.56 4.07 5.23 5.23 3.49 2.33 2.33 1.74 0.58 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 11 18.07 19.33 16.39 7.98 7.56 6.72 5.88 3.36 4.62 4.62 2.10 3.36 - 100 
 เขตสุขภาพที่ 12 32.86 20.48 10.48 6.67 6.19 8.10 4.76 4.76 2.86 1.43 0.48 0.48 0.48 100 
 เขตสุขภาพที่ 13 24.82 19.50 17.73 2.13 13.83 10.64 1.06 0.35 1.77 1.77 1.77 3.90 0.71 100 

รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 
เขตทีอ่ยู่ 1. ในเขต 29.42 20.17 10.29 7.48 7.28 6.24 5.09 6.13 2.81 2.81 1.56 1.14 0.21 100 

 2. นอกเขต 25.81 20.01 13.06 8.05 7.21 7.68 4.75 3.76 2.77 2.93 1.67 1.72 1.14 100 
รวม 27.02 20.06 12.13 7.86 7.23 7.20 4.87 4.55 2.78 2.68 1.63 1.53 0.45 100 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
http://www.oryor.com/
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ตาราง 11 ช่องทาง ในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ทราบ ร้อยละ 75.25 และทราบ ร้อยละ 
24.75 โดย 
 กลุ่มเพศชายไม่ทราบ (ร้อยละ 77.59) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 73.55) โดยเพศชายที่ทรายว่าเป็น
หมายเลข 1556 ร้อยละ 72.92 เพศหญิงร้อยละ 81.70 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือตอบช่องทางอ่ืน ๆ  
 กลุ่มอายุที่ไม่ทราบช่องทางร้องเรียนมากที่สุดคือช่วงช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 81.77) กลุ่มที่ไม่
ทราบน้อยที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 71.56) โดยส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นหมายเลข 1556 
มากกว่าร้อยละ 74.58 ส่วนที่เหลือตอบช่องทางอ่ืน ๆ 
 กลุ่มระดับการศึกษาที่ไม่ทราบมากที่สุดคือกลุ่มประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 82.93) กลุ่มที่ไม่
ทราบน้อยที่สุดคือปริญญาโทข้ึนไป (ร้อยละ 69.70) โดยส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นหมายเลข 1556 มากกว่าร้อยละ 
74.29 ส่วนที่เหลือตอบช่องทางอ่ืน ๆ 
 กลุ่มอาชีพที่ไม่ทราบมากที่สุดคือเกษตร/ประมง (ร้อยละ 84.21) กลุ่มที่ไม่ทราบน้อยที่สุดคือกลุ่ม
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 70.59) โดยส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นหมายเลข 1556 
มากกว่าร้อยละ โดยส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นหมายเลข 1556 มากกว่าร้อยละ 66.67 ส่วนที่เหลือตอบ ช่องทาง
อ่ืน ๆ 
 เขตบริการสุขภาพที่ไม่ทราบมากที่สุดคือ เขตบริการสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา (ร้อยละ 94.77) เขต
บริการสุขภาพที่ไม่ทราบน้อยที่สุดคือเขตบริการที่ 5 จ.กาญจนบุรี (ร้อยละ 35.54) โดยส่วนใหญ่ทราบว่าเป็น
หมายเลข 1556 มากกว่าร้อยละ อยู่ในช่วงร้อยละ 31.82 – 100 ส่วนที่เหลือตอบช่องทางอ่ืน ๆ 
 และเมือเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตอ าเภอเมือง ผู้ไม่ทราบจ านวนใกล้เคียงกันคือ 
กลุ่มในเขตอ าเภอเมือง ไม่ทราบ (ร้อยละ 75.90) กลุ่มท่ีอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมือง (ร้อยละ 74.90) โดยกลุ่ม
ในเขตอ าเภอเมืองทราบว่าเป็นหมายเลข 1556 ร้อยละ 81.40 กลุ่มที่อาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองทราบว่า
เป็นหมายเลข 1556 ร้อยละ 76.80 ส่วนที่เหลือตอบช่องทางอ่ืน ๆ  
ตาราง  11 ร้อยละการใช้ช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  ช่องทางการร้องเรียน   ช่องทางร้องเรยีนที่เลือกใช้  

ประเด็น 
ไม่ทราบ ทราบ รวม  1556 1166 1112 1559 รวม 

จ านวน 
1,140 คน 

จ านวน 
375 คน 

 จ าวน 

(ร้อยละ)  
จ านวน 
297 คน 

จ านวน 
40 คน 

จ านวน 
31 คน 

จ านวน 
 7 คน 

 จ าวน 

(ร้อยละ) 

เพศ    1. ชาย 77.59 22.41 638 (100)  72.92 13.29 10.49 2.78 
143 
(100) 

2. หญิง 73.55 26.45 877 (100)  81.70 9.05 6.90 1.28 
232 
(100) 

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
375 
(100) 

ช่วงอายุ   
 ระหว่าง 15 - 19 ปี 

 
75.52 

 
24.48 

 
192 (100) 

 
 

80.80 
 

4.26 
 

12.77 
 

2.13 
 

47 (100) 
 ระหว่าง 20 - 29 ปี  79.66 20.34 290 (100)  74.58 11.86 11.86 1.69 59 (100) 
 ระหว่าง 30 - 39 ปี 71.56 28.44 327 (100)  81.72 9.68 5.83 3.23 93 (100) 
 ระหว่าง 40 – 49 ปี 71.76 28.24 301 (100)   77.65 14.12 8.24 - 85 (100) 
 ระหว่าง 50 – 59 ปี 74.11 25.89 224 (100)  77.59 8.62 10.34 3.45 58 (100) 
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โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 81.77 18.23 181 (100)  84.85 15.15 - - 33 (100) 

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
375 
(100) 

การศกึษา    
 1. ประถมศกึษาหรอืต่ ากว่า     

82.93 17.07 164 (100)  78.57 7.14 14.29 - 28 (100) 

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 73.85 26.15 260 (100)  74.29 14.29 10.00 1.43 70 (100) 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  75.02 24.80 367 (100)  75.82 7.69 14.29 2.20 91 (100) 
 4. อนุปรญิญา/ปวส. 76.72 23.28 189 (100)  86.36 4.55 4.55 4.55 44 (100) 

 5. ปริญญาตรี  73.33 26.67 495 (100)  79.10 14.18 5.22 1.49 
134 
(100) 

 6. ปริญญาโท 69.70 30.30 33 (100)  80.00 20.00 - - 10 (100) 
 7. ไม่ได้เรียนหนังสอื 71.43 28.57 7 (100)  100 - - - 2 (100) 

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
375 
(100) 

อาชีพ      
 1. ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ/ลกูจ้างรัฐ 

 
70.59 

 
29.05 

 
210 (100) 

 
 

95.08 
 

4.92 
 
- 

 
- 

 
61 (100) 

 2. พนักงาน/ลกูจ้างเอกชน 73.52 26.48 253 (100)  70.59 19.12 7.35 2.94 68 (100) 
 3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 74.84 25.16 306 (100)  79.22 6.49 10.39 3.90 77 (100) 
 4. เกษตร/ประมง 84.21 15.79 76 (100)  66.67 25.00 8.33  12 (100) 
 5. นักเรียนนักศกึษา   78.29 21.71 258 (100)  76.27 6.78 15.25 1.69 59 (100) 
 6. รับจ้างทัว่ไป 77.04 22.28 270 (100)  70.97 12.90 14.52 1.61 62 (100) 
 7. แม่บ้าน/พอ่บ้าน/เกษียณ   71.22 28.78 139 (100)  82.50 15.00 2.50  40 (100) 
 8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 100  3 (100)       

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
375 
(100) 

เขตบรกิาร  
เขตสุขภาพที่ 1 

 
74.44 

 
25.56 

 
133 (100) 

 
 

78.57 
 

14.29 
 

7.14 
 
- 

 
14 (100) 

เขตสุขภาพที่ 2 82.50 7.50 80 (100)  73.68 15.79 5.26 5.26 19 (100) 
เขตสุขภาพที่ 3 76.54 23.46 81 (100)  31.82 36.36 18.18 13.64 22 (100) 
เขตสุขภาพที่ 4 81.97 18.03 122 (100)  92.31 2.56 5.13 - 78 (100) 
เขตสุขภาพที่ 5 35.54 64.46 121 (100)  92.31 2.56 5.13 - 78 (100) 
เขตสุขภาพที่ 6 69.06 30.94 139 (100)  90.70 - 9.30 - 43 (100) 
เขตสุขภาพที่ 7 70.18 29.82 114 (100)  100 - - - 34 (100) 
เขตสุขภาพที่ 8 80.80 19.20 125 (100)  66.67 16.67 8.33 8.33 24 (100) 
เขตสุขภาพที่ 9 94.77 5.23 153 (100)  87.50 12.50 - - 8 (100) 
เขตสุขภาพที่ 10 72.12 27.88 104 (100)  86.21 6.90 6.90 - 29 (100) 
เขตสุขภาพที่ 11 78.22 21.78 101 (100)  54.55 22.73 22.73 - 22 (100) 
เขตสุขภาพที่ 12 78.07 21.93 114 (100)  72.00 4.00 20.00 4.00 25 (100) 
เขตสุขภาพที่ 13 82.03 17.97 128 (100)  39.13 47.83 13.04 - 23 (100) 

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
375 
(100) 

เขตทีอ่ยู่ 1. ในเขต 75.90 24.10 527 (100) 
 

81.40 10.85 6.20 1.55 
129 
(100) 

2. นอกเขต 74.90 25.10 988 (100) 
 

76.80 11.20 10.00 2.00 
250 
(100) 

รวม 75.25 24.75 1515 (100)  78.36 10.67 8.27 1.85 
275 
(100) 
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 ตาราง 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์ มี 6 ประเภท 
พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ทราบ ร้อยละ 76.24 และทราบ ร้อยละ 23.76 โดยกลุ่มเพศหญิงไม่
ทราบ (ร้อยละ 75.14) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 77.74) ทุกกลุ่มอายุตอบไม่ทราบมากกว่าทราบ กลุ่มอายุที่
ไม่ทราบมากที่สุดคือช่วงช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 83.43) กลุ่มท่ีไมท่ราบน้อยที่สุดคือ ระหว่าง 15 - 19 ปี 
(ร้อยละ 67.71) ทุกกลุ่มการศึกษาตอบไม่ทราบมากกว่าทราบ กลุ่มระดับการศึกษาที่ไม่ทราบมากที่สุดคือกลุ่ม 
ปริญญาโท (ร้อยละ 87.88) กลุ่มที่ไม่ทราบน้อยที่สุดคือไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 42.86) กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
ตอบไม่ทราบมากกว่าทราบ กลุ่มอาชีพที่ไม่ทราบมากที่สุดคือกลุ่มว่างงาน (ร้อยละ 100) และอาชีพเกษตร/
ประมง (ร้อยละ 84.84) กลุ่มที่ไม่ทราบน้อยที่สุดคือกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 
66.67) เขตบริการสุขภาพที่ไม่ทราบมากที่สุดคือ เขตบริการสุขภาพที่ 4 จ.นนทบุรี (ร้อยละ 91.80) เขตบริการ
สุขภาพที่ไม่ทราบน้อยที่สุดคือเขตบริการที่ 5 จ.กาญจนบุรี (ร้อยละ 58.68) และเมือเปรียบเทียบกลุ่มคนใน
พ้ืนที่ในเขตและนอกเขตอ าเภอเมือง ผู้ไม่ทราบจ านวนใกล้เคียงกันคือ กลุ่มในเขตอ าเภอเมือง ไม่ทราบ (ร้อย
ละ 75.90) กลุ่มท่ีอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมือง (ร้อยละ 76.42) 
ตาราง  12  ร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์ 

ประเด็น 
  

ทราบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียน
อนุญาตบนผลิตภัณฑ์ มีกีป่ระเภท รวม 

  
ไม่ทราบ 1,155 คน  ทราบN 360 คน 

เพศ 1. ชาย 77.74 22.26 100 
      2. หญิง 75.14 24.86 100 

รวม 76.24 23.76 100 
อาย ุ  1. ระหวา่ง 15 - 19 ป ี 67.71 32.29 100 

2. ระหว่าง20 - 29 ป ี 73.10 26.90 100 
3. ระหว่าง 30 - 39 ป ี 74.31 25.69 100 
4. ระหว่าง 40 – 49 ป ี 80.07 19.93 100 
5. ระหว่าง 50 – 59 ป ี 79.46 20.54 100 
6.อายุ 60 ป ีขึ้นไป 83.43 16.57 100 

รวม 76.24 23.76 100 
การศึกษา   1. ประถมศึกษาหรือต่ ากวา่     80.49 19.51 100 

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 81.15 18.85 100 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  76.29 23.71 100 
4. อนุปริญญา/ปวส. 80.42 19.59 100 
5. ปริญญาตร ี 70.30 29.70 100 
6. ปริญญาโท 87.88 12.12 100 
7. ไม่ได้เรียนหนังสือ 42.86 57.14 100 

รวม 76.24 23.76 100 
อาชีพ     1. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกจิ/ลกูจ้างหน่วยงานรัฐ 66.67 33.33 100 

2. พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 76.68 23.32 100 
3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 79.08 20.92 100 
4. เกษตร/ประมง 86.84 13.16 100 
5. นักเรียนนักศึกษา   67.44 32.56 100 
6. รับจ้างทั่วไป 84.07 15.93 100 
7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษยีณ   78.42 21.58 100 



 

 

24 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 100 - 100 
รวม 76.24 23.76 100 

พื้นที่  เขตสุขภาพที ่1 60.90 39.1 100 
เขตสุขภาพที่ 2 71.25 28.75 100 
เขตสุขภาพที่ 3 83.95 16.05 100 
เขตสุขภาพที่ 4 91.80 8.20 100 
เขตสุขภาพที่ 5 58.68 41.32 100 
เขตสุขภาพที่ 6 69.78 30.22 100 
เขตสุขภาพที่ 7 72.81 27.19 100 
เขตสุขภาพที่ 8 82.40 17.60 100 
เขตสุขภาพที่ 9 86.93 13.07 100 
เขตสุขภาพที่ 10 76.92 23.08 100 
เขตสุขภาพที่ 11 75.25 24.75 100 
เขตสุขภาพที่ 12 74.56 25.44 100 
เขตสุขภาพที่ 13 85.16 14.84 100 

รวม 76.24 23.76 100 
เขตที่อยู่ 1. ในเขต 75.90 24.10 100 

2. นอกเขต 76.42 23.58 100 
รวม  76.24 23.76 100 

 ตาราง 13 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
 กรณีฉลากผลิตภณัฑส์ขุภาพ พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามอยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกับ

ขนาดขอ้ความมากที่สดุ รอ้ยละ 41.88 รองลงมาคือ วนัหมดอายุ รอ้ยละ 40.82 ภาษา รอ้ยละ 17.04 และอื่น ๆ เช่น 

รายละเอียด/ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์,ความชดัเจนของเนือ้หา, เพิ่มสีสนัใหโ้ดดเด่น รอ้ยละ 0.27 โดยกลุ่มเพศ ชาย

และเพศหญิงอยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัขนาดขอ้ความเป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั กลุม่ช่วงอายรุะหวา่ง 

20-29 ปี อาย ุ40-49 ปี และอาย ุ60 ปีขึน้ไป อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรอืเพิ่มเติมเก่ียวกบัขนาดขอ้ความเป็นอนัดบัแรก แต่

กลุม่อาย ุ15-19 ปี อาย ุ30-39 ปี และอาย ุ50-59 ปี อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัหมดอายเุป็นอนัดบั

แรก กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกับขนาดขอ้ความเป็น

อนัดบัแรก สว่นกลุม่อื่นๆ อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัหมดอายเุป็นอนัดบัแรก กลุม่อาชีพขา้ราชการ/

รฐัวิสาหกิจ/ลกูจา้งหน่วยงานรัฐ ผูป้ระกอบการ/คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รบัจา้งทั่วไป อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติม

เก่ียวกบัขนาดขอ้ความเป็นอนัดบัแรก สว่นกลุม่อื่นอยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัหมดอายเุป็นอนัดบัแรก 

เขตบริการสขุภาพในเขตสขุภาพที่ 4 เขตสขุภาพที่ 6 เขตสขุภาพที่  8 เขตสขุภาพที่ 9 เขตสขุภาพที่ 10 เขตสขุภาพที่ 12 

และเขตสขุภาพที่ 13 อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัขนาดขอ้ความเป็นอนัดบัแรก สว่นเขตสขุภาพที่ 1 เขต

สขุภาพที่ 2 เขตสขุภาพท่ี 3 เขตสขุภาพท่ี 5 เขตสขุภาพที่ 7 เขตสขุภาพที่ 11 อยากใหม้ีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบั

วนัหมดอายเุป็นอนัดบัแรก และเมื่อเปรยีบเทียบกลุม่คนในพืน้ที่ในเขตและนอกเขตอ าเภอเมือง ทัง้ 2 กลุม่ อยากใหม้ีการ

ปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัขนาดขอ้ความเป็นอนัดบัแรก มากกว่ารอ้ยละ 41.20 รองลงมาเป็นเรื่องวนัหมดอาย ุและ

อื่นๆ ตามล าดบั 
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 กรณีสัญลักษณ์ โลโก้อย. บนผลิตภัณฑ์ ภาพรวมเห็นว่าควรแสดง ร้อยละ 97.03 และคิดว่าไม่ควร
แสดง ร้อยละ 2.97 โดยกลุ่มเพศหญิงเห็นว่าควรแสดง ร้อยละ 98.06 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 95.61 กลุ่ม
ช่วงอายุทุกกลุ่มเห็นว่าควรแสดงมากกว่าร้อยละ 95.54 กลุ่มระดับการศึกษาทุกกลุ่มเห็นว่าควรแสดงมากกว่า
ร้อยละ 95.38 กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มเห็นว่าควรแสดงมากกว่าร้อยละ 96.05 ส่วนกลุ่มว่างงานเห็นว่าควรแสดง
มากกว่าร้อยละ 66.67 เขตสุขภาพทุกเขตเห็นว่าควรแสดง มากถึงร้อยละ 90.91 โดยในเขตสุขภาพเขตที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 12 เห็นว่าควรแสดงมากที่สุด ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ  
เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 9  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมือง เห็น
ว่าควรแสดง ร้อยละ 96.77 และนอกเขตอ าเภอเมืองเห็นว่าควรแสดง ร้อยละ 97.17  
 กรณีเลขทะเบียนอนุญาต อย. ภาพรวมเห็นว่าควรปรับปรุงให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ร้อยละ 47.13 
รองลงมาเห็นว่ารูปแบบต่างกันได้ ร้อยละ 31.35 และไม่ทราบ/ไม่เข้าใจความหมาย ร้อยละ 21.52 โดยกลุ่ม
เพศหญิง เห็นว่าควรเป็นรูปแบบเดียวกัน ร้อยละ 48.00 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 45.92 ส่วนทุกกลุ่มอายุ เห็น
ว่าควรเป็นรูปแบบเดียวกันมากกว่าร้อยละ 36.46 กลุ่มระดับการศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรปรับปรุงให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน มากกว่าร้อยละ 40.74 ยกเว้นกลุ่มปริญญาโทและกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือเห็นว่ารูปแบบ
ต่างกันได้ กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นรูปแบบเดียวกันมากกว่าร้อยละ 39.57 ยกเว้นกลุ่ม เกษตร/
ประมง และผู้ว่างงานเห็นว่ารูปแบบต่างกันได้ เขตบริการสุขภาพส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นรูปแบบเดียวกัน
มากกว่า ร้อยละ 37.2 - 70.18 ส่วนในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 13 เห็นว่ารูปแบบต่างกัน
ได้ ร้อยละ 28.69 – 63.91 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในและนอกเขตอ าเภอเมือง เห็นว่าควรเป็น
รูปแบบเดียวกัน มากกว่า ร้อยละ 48.01-47.13  
 กรณีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต ภาพรวมต้องการให้มีการตรวจสอบ
ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์ร้อยละ 56.83 ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 42.93 และอ่ืนๆ เช่น ตรวจสอบ
ทั่วถึงทุกช่องทางที่จ าหน่าย, สร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบ ร้อยละ 0.25 โดยกลุ่มเพศหญิง ต้องการให้มี
การตรวจสอบทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 59.06 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 53.82 ส่วนกลุ่มช่วงอายุทุกกลุ่ม
ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 53.33 – 59.83 กลุ่มระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 53.81 – 82.35 ยกเว้นกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือ
ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุกพ้ืนมากกว่า ร้อยละ 62.50 กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตรวจสอบ
ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 54.74 – 64.63 ยกเว้นกลุ่มเกษตร/ประมง เขตบริการ ต้องการให้มีการ
ตรวจสอบทั่วถึงทุกพ้ืนมากกว่า ร้อยละ 49.35 เขตบริการสุขภาพส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุก
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 50.23 – 61.24 ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 7 และ 12 ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึง
ทุกพ้ืนมากกว่า ร้อยละ 54.03 – 56.06 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในและนอกเขตอ าเภอเมือง 
ต้องการให้มีการตรวจสอบทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 56.25 - 57.13 
 กรณีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายบนสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  ภาพรวม 
ต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาเกินจริง ร้อยละ 68.44 การตรวจสอบพรีเซนเตอร์/ผู้รับรีวิว ร้อยละ 31.19 และ
อ่ืน ๆ เช่น ความปลอดภัยสินค้าปลอมไม่มีเครื่องหมาย อย. รับรอง , ราคาของผลิตภัณฑ์ที่สูงเกินจริง ร้อยละ 
0.37 โดยกลุ่มเพศ  หญิง ต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาเกินจริง ร้อยละ 68.78 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 67.99 
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ส่วนทุกกลุ่มอายุต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงมากที่สุด ร้อยละ  36.68 – 72.78 กลุ่มระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการตรวจสอบโฆษณาเกินจริงมากที่สุด ร้อยละ 67.53 – 87.50 กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
ต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงมากที่สุดร้อยละ 60.78 – 79.75 เขตบริการสุขภาพทุกพ้ืนที่ต้องการให้
ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงมากที่สุด ร้อยละ 65.69 – 79.27 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในและนอก
เขตอ าเภอเมือง ทุกกลุ่ม ต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงมากที่สุด ร้อยละ 67.26 – 70.69  
 กรณีการตรวจสอบสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาต บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวม ต้องการ
ให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 56.80 และมีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เอง ร้อยละ 
43.20 โดยกลุ่มเพศหญิงต้องการให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 61.34 มากกว่าเพศชาย ร้อย
ละ 50.59 กลุ่มช่วงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้มีต้องการให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ 
53.81-62.00 ยกเว้นกลุ่ม อายุ 60 ปี ขึ้นไป ต้องการให้มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เอง มากที่สุด ร้อย
ละ69.95 กลุ่มระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ต้องการให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ 
51.52-62.50 ยกเว้นกลุ่มประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ต้องการให้มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เองมากที่สุด 
ร้อยละ 52.00 กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มต้องการให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ ร้อยละ 
60.78-79.75 เขตบริการสุขภาพส่วนใหญ่ต้องการให้มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ 
51.94-70.37 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 13 ต้องการให้มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เองมากที่สุด ร้อยละ 
53.13 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนในพ้ืนที่ในและนอกเขตอ าเภอเมือง ทุกกลุ่มต้องการให้มี คิวอาร์โค้ด
ตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุดร้อยละ 55.68 - 58.97 



 

 

27 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง 13 ร้อยละความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ความคิดเห็น 
 

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
การเพิ่มสัญลักษณ์(โลโก้) อย. บน

ผลิตภัณฑ์   การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลขทะเบียนอนุญาต อย.  

ขนาด
ข้อความ 
789 คน 

วัน
หมดอาย ุ
769 คน 

ภาษา 
321 คน 

อื่น ๆ  
5 คน 

รวม  
ควรแสดง  
1470 คน 

ไม่ควร
แสดง 
45 คน 

รวม  
รูปแบบ
เดียวกัน 
714 คน 

รูปแบบ
ต่างกัน 
475 คน 

ไม่ทราบ/ไม่
เข้าใจความหมาย 

326 คน 
รวม 

เพศ  1. ชาย 42.15 39.43 18.29 0.12 809 (100)  95.61 4.39 638 (100)  45.92 31.66 22.41 638 (100) 
 2. หญิง 41.67 41.86 16.09 0.37 1075 (100)  98.06 1.94 877 (100)  48.00 31.13 20.87 877 (100) 

รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 
อาย ุ  1. ระหวา่ง 15 - 19 ป ี 40.19 46.89 12.92 - 209 (100)  96.35 3.65 192 (100)  51.04 29.69 19.27 192 (100) 

2. ระหว่าง20 - 29 ป ี 39.83 38.68 20.63 0.86 349 (100)  97.59 2.41 290 (100)  48.62 34.83 16.55 290 (100) 
3. ระหว่าง 30 - 39 ป ี 38.69 41.61 19.46 0.24 411 (100)  97.86 2.14 327 (100)  47.71 29.66 22.63 327 (100) 
4. ระหว่าง 40 – 49 ป ี 45.57 38.23 16.20 - 395 (100)  96.35 3.65 301 (100)  45.18 32.56 22.26 301 (100) 
5. ระหว่าง 50 – 59 ป ี 39.93 45.83 13.89 0.35) 288 (100)  95.54 4.46 224 (100)  52.23 28.13 19.64 224 (100) 
6.อายุ 60 ป ีขึ้นไป 48.28 35.34 16.38 - 232 (100)  98.34 1.66 181 (100)  36.46 32.60 30.94 181 (100) 

รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 
การศึกษา  1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า     44.04 38.99 16.97 - 218 (100)  98.17 1.83 164 (100)  46.34 24.39 29.27 167 (100) 
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 43.87 42.26 13.87 - 310 (100)  95.38 4.62 260 (100)  55.77 26.15 18.08 260 (100) 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  39.14 42.58 18.28 - 465 (100)  97.82 2.18 367 (100)  47.96 33.24 18.80 367 (100) 
 4. อนุปริญญา/ปวส. 38.40 44.30 16.88 0.42 237 (100)  97.35 2.65 189 (100)  40.74 33.33 25.93 189 (100) 
 5. ปริญญาตร ี 3.91 37.83 17.76 0.49 608 (100)  96.77 3.23 495 (100)  46.46 33.94 19.60 495 (100) 
 6. ปริญญาโท 38.46 41.03 17.95 2.56 39 (100)  100 0 33 (100)  27.27 36.36 36.36 33 (100) 
 7. ไม่ได้เรียนหนังสือ 28.57 57.14 14.29 - 7 (100)  85.71 14.29 7 (100)  14.29 28.57 57.14 7 (100) 

รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 
อาชีพ      1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐ 44.91 38.49 16.23 0.38 265 (100)   98.57 0.43 210 (100)  46.19 37.14 16.67 210 (100) 
 2. พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 39.50 41.07 19.12 0.31 319 (100)  96.84 3.16 253 (100)  50.59 31.23 18.18 253 (100) 
 3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 43.49 40.36 15.63 0.52 384 (100)  97.06 2.94 306 (100)  50.33 23.53 26.14 306 (100) 
 4. เกษตร/ประมง 41.90 38.10 20.00 - 105 (100)  96.05 3.95 76 (100)  36.84 40.79 22.37 76 (100) 
 5. นักเรียนนักศึกษา   39.16 42.66 17.83 0.35 286 (100)  96.30 3.88 258 (100)  51.16 32.56 16.28 256 (100) 
 6. รับจ้างทั่วไป 41.54 40.36 18.10 - 337 (100)  96.30 3.70 270 (100)  44.07 28.52 27.41 270 (100) 
 7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษยีณ    43.17 44.26 12.57 - 183 (100)  99.28 0.72 139 (100)  39.57 37.41 23.02 139 (100) 



 

 

28 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง 13 ร้อยละความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ความคิดเห็น 
 

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
การเพิ่มสัญลักษณ์(โลโก้) อย. บน

ผลิตภัณฑ์   การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลขทะเบียนอนุญาต อย.  

ขนาด
ข้อความ 
789 คน 

วัน
หมดอาย ุ
769 คน 

ภาษา 
321 คน 

อื่น ๆ  
5 คน 

รวม  
ควรแสดง  
1470 คน 

ไม่ควร
แสดง 
45 คน 

รวม  
รูปแบบ
เดียวกัน 
714 คน 

รูปแบบ
ต่างกัน 
475 คน 

ไม่ทราบ/ไม่
เข้าใจความหมาย 

326 คน 
รวม 

 8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 40.00 40.00 20.00 - 5 (100)  66.67 33.33 3 (100)  33.33 66.67 0 3 (100) 
รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 

พื้นที่  เขตสุขภาพที ่1 36.74 42.79 20.47 - 215 (100)  93.98 60.20 133 (100)  35.34 63.91 0.75 133 (100) 
เขตสุขภาพที่ 2 37.93 45.98 16.09 - 87 (100)  100 - 80 (100)  53.75 25.00 21.25 80 (100) 
เขตสุขภาพที่ 3 31.33 54.22 14.46 - 83 (100)  100 - 81 (100)  64.20 24.69 11.11 81 (100) 
เขตสุขภาพที่ 4 46.06 39.39 14.55 - 165 (100)  99.18 0.82 122 (100)  15.57 28.69 55.74 122 (100) 
เขตสุขภาพที่ 5 33.8 47.69 19.23 - 130 (100)  90.91 9.09 121 (100)  53.72 31.40 14.88 121 (100) 
เขตสุขภาพที่ 6 50.00 35.19 14.20 0.62 162 (100)  100 - 139 (100)  63.31 24.46 12.23 139 (100) 
เขตสุขภาพที่ 7 28.85  51.92 19.23 - 156 (100)  96.49 3.51 114 (100)  37.72 32.46 29.82 114 (100) 
เขตสุขภาพที่ 8 47.10 32.90 20.00 - 155 (100)  96.80 3.20 125 (100)  58.40 35.20 6.40 125 (100) 
เขตสุขภาพที่ 9 47.73 37.50 14.77 - 176 (100)  97.39 2.61 153 (100)  43.14 31.37 25.49 153 (100) 
เขตสุขภาพที่ 10 47.29 36.43 14.73  1.55 129 (100)  95.19 4.81 104 (100)  50.00 17.31 32.69 104 (100) 
เขตสุขภาพที่ 11 35.59 45.76 18.64 - 118 (100)  96.0 3.96 101 (100)  54.46 24.75 20.79 101 (100) 
เขตสุขภาพที่ 12 41.82 39.39 18.18 0.61 165 (100)  100 - 114 (100)  70.18 21.93 7.89 114 (100) 
เขตสุขภาพที่ 13 53.85 30.77 14.69 0.70 143 (100)  93.88 3.13 128 (100)  24.22 35.94 39.84 128 (100) 

รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 
เขตที่อยู่ 1. ในเขต 43.24 40.70 16.06 0 269 (100)  96.77 3.23 527 (100)  48.01 33.40 18.60 527 (100) 

2. นอกเขต 41.20 40.88 17.04 0.40) 1255 (100)  97.17 2.83 988 (100)  46.66 30.26 23.08 988 (100) 
รวม 41.88 40.82 17.04 0.27 1884 (100)  97.03 2.97 1515 (100)  47.13 31.35 21.52 1515 (100) 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตาราง 13 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ต่อ) 

ความคิดเห็น การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่รับอนุญาติ 
 

การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายบนสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์   

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการตรวจสอบ
สัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบยีนอนุญาต  

 

ทั่วถึงทุก
ผลิตภัณฑ์ 
924 คน 

ทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

698 คน 

อื่น ๆ 
4 คน 

รวม  โฆษณาเกิน
จริง 

1119 คน 

พรีเซนเตอร์/
ผู้รับรีวิว 
510 คน 

อื่น ๆ 
6 คน 

รวม 
1635 คน 

 มีคิวอาร์โค้ด
ตรวจสอบบน

ผลิตภัณฑ์ 
910 คน 

มีเครื่องมือที่
ประชาชน

ตรวจสอบได้
เอง 

 692 คน 

รวม 

เพศ  1. ชาย 53.82 45.74 0.43 693 (100)  67.99 31.72 0.28 703 (100)  50.59 49.41 676 (100) 
2. หญิง 59.06 40.84 0.11 933 (100)  68.78 30.79 0.43 932 (100)  61.34 38.66 926 (100) 

รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
อาย ุ  1. ระหวา่ง 15 - 19 ป ี 55.61 44.39 - 205 (100)  36.82 36.18 - 199 (100)  62.00 38.00 200 (100) 

2. ระหว่าง20 - 29 ป ี 53.33 46.67 - 315 (100)  67.20 32.17 0.64 314 (100)  61.11 38.89 306 (100) 
3. ระหว่าง 30 - 39 ป ี 59.04 40.11 0.85 354 (100)  68.08 31.36 0.56 354 (100)  55.75 44.25 348 (100) 
4. ระหว่าง 40 – 49 ป ี 56.00 43.69 0.31 325 (100)  72.78 27.22 - 327 (100)  57.45 42.55 322 (100) 
5. ระหว่าง 50 – 59 ป ี 59.83 40.17 - 234 (100)  67.23 31.93 0.84 238 (100)  53.81 46.19 236 (100) 
6.อายุ 60 ป ีขึ้นไป 57.51 42.49 - 193 (100)  69.95 30.05 - 203 (100)  48.95 51.05 190 (100) 

รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
การศึกษา  1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า     56.50 43.50) - 177 (100)  71.98 28.02 - 182 (100)  48.00 52.00 175 (100) 

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 56.60 43.40 - 265 (100)  69.68 29.96 0.36 277 (100)  61.85 38.15 270 (100) 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  57.75 41.50 0.75 400 (100)  67.53 32.47 - 388 (100)  55.87 44.13 383 (100) 
4. อนุปริญญา/ปวส. 53.81 46.19 - 197 (100)  67.80 30.73 1.46 205 (100)  54.46 45.54 202 (100) 
5. ปริญญาตร ี 56.15 43.67 0.18 545 (100)  68.96 30.67 0.37 538 (100)  58.95 41.05 531 (100) 
6. ปริญญาโท 82.35 17.65 - 34 (100)  43.24 56.76 - 37 (100)  51.52 48.48 33 (100) 
7. ไม่ได้เรียนหนังสือ 37.50 62.50  8 (100)  87.50 12.50 - 8 (100)  62.50 37.50 8 (100) 

รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
อาชีพ     1. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกจิ/ลกูจ้างหน่วยงานรัฐ 61.33 38.67 - 225 (100)  69.82 30.18 - 222 (100)  59.82 40.18 219 (100) 

2. พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 54.74 45.26 - 274 (100)  60.78 37.46 1.77 283 (100)  56.83 43.17 278 (100) 
3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 58.23 41.77 - 328 (100)  71.47 28.53 - 333 (100)  53.25 46.75 323 (100) 
4. เกษตร/ประมง 49.35 50.65 - 77 (100)  79.75 20.25 - 79 (100)  53.25 46.75 77 (100) 
5. นักเรียนนักศึกษา   57.88 42.12 - 273 (100)  65.30 34.70 - 268 (100)  65.17 34.83 276 (100) 
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ตาราง 13 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ต่อ) 

ความคิดเห็น การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่รับอนุญาติ 
 

การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายบนสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์   

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการตรวจสอบ
สัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบยีนอนุญาต  

 

ทั่วถึงทุก
ผลิตภัณฑ์ 
924 คน 

ทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

698 คน 

อื่น ๆ 
4 คน 

รวม  โฆษณาเกิน
จริง 

1119 คน 

พรีเซนเตอร์/
ผู้รับรีวิว 
510 คน 

อื่น ๆ 
6 คน 

รวม 
1635 คน 

 มีคิวอาร์โค้ด
ตรวจสอบบน

ผลิตภัณฑ์ 
910 คน 

มีเครื่องมือที่
ประชาชน

ตรวจสอบได้
เอง 

 692 คน 

รวม 

6. รับจ้างทั่วไป 51.01 47.65 1.34 298 (100)  74.39 25.26 0.35 289 (100)  53.98 46.02 289 (100) 
7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษยีณ   64.63 35.37 - 147 (100)  62.66 37.34 - 158 (100)  51.37 48.63 146 (100) 
8. อื่น ๆ (ว่างงาน) 50.00 50.00 - 4 (100)  66.67 33.33 - 3 (100)  100 - 3 (100) 

รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
พื้นที่  เขตสุขภาพที ่1 78.36 21.64 - 134 (100)  79.26 20.74 - 135 (100)  58.00 42.00 150 (100) 

เขตสุขภาพที่ 2 50.59 49.41 - 85 (100)  77.78 22.22 - 81 (100)  54.88 45.12 82 (100) 
เขตสุขภาพที่ 3 45.78 54.22 - 83 (100)  79.27 20.73 - 82 (100)  70.37 29.63 81 (100) 
เขตสุขภาพที่ 4 64.57 34.65 0.79 127 (100)  46.62 52.03 1.35 148 (100)  51.94 48.06 129 (100) 
เขตสุขภาพที่ 5 59.23 40.77 - 130 (100)  75.59 24.41 - 127 (100)  56.80 43.20 125 (100) 
เขตสุขภาพที่ 6 50.23 49.67 - 151 (100)  68.87 31.13 - 151 (100)  53.38 46.62 148 (100) 
เขตสุขภาพที่ 7 43.94 56.06 - 132 (100)  71.77 28.23 - 124 (100)  63.20 36.80 125 (100) 
เขตสุขภาพที่ 8 61.24 38.76 - 129 (100)  65.69 34.31 - 137 (100)  56.25 43.75 128 (100) 
เขตสุขภาพที่ 9 55.03 44.97 - 169 (100)  76.79 23.21 - 168 (100)  54.22 45.78 166 (100) 
เขตสุขภาพที่ 10 55.74 44.26 - 122 (100)  66.94 29.75 3.31 121 (100)  56.67 43.33 120 (100) 
เขตสุขภาพที่ 11 57.55 41.51 0.94 106 (100)  76.92 23.08 - 104 (100)  59.22 40.78 103 (100) 
เขตสุขภาพที่ 12 45.97 54.03 - 124 (100)  73.39 26.61 - 124 (100)  63.25 36.75 117 (100) 
เขตสุขภาพที่ 13 64.93 33.58 1.49 134 (100)  41.35 58.65 - 133 (100)  46.88 53.13 128 (100) 

รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
เขตที่อยู่ 1. ในเขต 56.25 43.57 0.18 560 (100)  70.69 28.77 0.53 563 (100)  58.97 41.03 546 (100) 

2. นอกเขต 57.13 42.59 0.28 1066 (100)  67.26 32.46 0.28 1072 (100)  55.68 44.32 1056 (100) 
รวม 56.83 42.93 0.25 1626 (100)  68.44 31.19 0.37 1635 (100)  56.80 43.20 1602 (100) 
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 นอกจากนี้ในส่วนของข้อค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติมมีดังนี้   
 จากข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 635 ข้อคิดเห็น สรุปเป็นประเด็นการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ร้อยละ 41.73 โดยต้องการให้ปรับปรุงในส่วนการท างานเชิงรุกให้มากขึ้น ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่วาง
จ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว รองลงมาเป็นประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ร้อยละ 28.82 โดยต้องการให้ปรับปรุงในส่วนการประชาสัมพันธ์และการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และรวมถึงการแจ้งเตือนตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ที่อันตราย ประเด็นการปรับปรุงเกี่ยวกับเลขทะเบียนอนุญาต ร้อยละ 16.85 โดยต้องการให้ปรับปรุง
ในส่วนขนาดตัวอักษร,สัญลักษณ์ (โลโก้ อย.), หมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ชัดเจน อ่าน
ง่าย รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันหมดอายุ วิธีการใช้ ข้อควรระวัง  ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ร้อยละ 7.24 โดยต้องการให้ปรับปรุงในส่วนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและอธิบาย
ขั้นตอนในการร้องเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น และประเด็นอ่ืนๆ ร้อยละ 5.35 โดยต้องการให้ปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวกับมารยาทบริการ รายละเอียดแสดงในตาราง 14 
ตาราง 14 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขเพิ่มเติม 
อันดับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นการก ากับควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯ 
- การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  265 41.73 

1 ต้องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดกี่อนออกใบอนุญาตและให้น าออกจ าหน่าย เช่น 32 5.04 
- ตรวจสอบโรงงานสถานประกอบการ ทุก 3 เดือน 
- ตรวจสอบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2 ลงพื้นที่ในการออกตรวจผลิตภัณฑ์ตามแนวชายแดน, ชุมชนแออัดและตลาดนัดให้มากขึ้น 32 5.04 
3 มีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการจัดท าสื่อโฆษณาเกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มากขึ้น เพื่อลด

การโฆษณาที่เกินจริง เช่น  
- ก าหนดให้ผู้ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ เช่น บุคคล ดารา นักแสดงจะต้องเป็นผืที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริง 

26 4.09 

4 ท างานเชิงรุกให้มากขึ้น ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เช่น   

- ลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาด แนวชายแดนมีเครื่องหมาย อย. หรอืไม่   
- สุ่มตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในอินเตอร์เน็ต- ลงตรวจสอบสถานที่ผลิตได้มาตรฐาน
หรือไม่ 

87 13.70 

5 ต้องควบคุมและตรวจสอบการโฆษณาและการรีววิผลิตภัณฑ์ที่เกินจริงให้มากขึน้ 48 7.56 
6 เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนให้น าออกจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์  
26 4.09 

7 ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วย 3 0.47 
8 ปรับลดกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบ้ริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เช่น 11 3.01 

- การด าเนินการเรื่องการร้องเรียนต้องแล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
- ขั้นตอนในการขออนุญาตไม่ควรยุ่งยาก เพื่อความรวดเร็ว 

- เลขทะเบียนอนุญาต 107 16.85 
9 ก าหนดให้ทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องมีเครื่องหมาย อย. และระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 

ครบถ้วน อ่านเขา้ใจง่าย เช่น วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ, โลโก้ผลิตภัณฑ์, ค าเตือน/ข้อควรระวัง, ผลดีและ
ผลเสีย 

25 3.94 

10 ต้องการให้มีการอธิบายความหมายของตัวเลข, เครื่องหมาย อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน  3 0.47 
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ตาราง 14 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขเพิ่มเติม 
อันดับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 

- บอกชนิดของ อย. ว่าเป็นประเภทใดในสินค้า 
11 เพิ่มขนาดตัวอกัษร,สัญลักษณ์ (โลโก้ อย.), หมายเลขทะเบียนอนญุาตบนผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ชัดเจน อ่าน

ง่าย รวมถึงรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น วันหมดอาย ุวธิีการใช้ ข้อควรระวัง 
46 7.24 

12 จัดท าเครื่องหมายให้เด่นชัดและมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น เพิ่มขนาดตัวอักษร/ขนาดโลโก้ 28 4.41 
13 ปรับ/ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์สุขภาพใหถู้กลง 5 0.79 

- ข่าวสารเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ 183 28.82 
14 เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น โรงพยาบาล 10 1.57 
15 ส านักงนคณะกรรมการอาหารและยา ต้องให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กับประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มสีารอันตราย 
25 3.94 

16 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, 
โซเชียลมีเดีย 

21 3.31 

17 มีวิธีการหรือช่องทางที่สะดวกไว้ส าหรับให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ผ่าน 
QR Code  แอปพลิเคชัน เครื่องตรวจสอบสินค้า ตั้งอยู่ทกุร้านสะดวกซ้ือต่าง ๆ 

19 2.99 

18 ด้านการประชาสัมพันธแ์ละการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น   
 - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและมีรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย 
 - มีข้อมูลขา่วสารที่เข้าใจง่าย  
 - ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อย. /ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย 

71 11.18 

19 มีวิธีการที่ท าให้ประชาชนสามารถเขา้สบืค้นข้อมูลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง เช่น 
 - มี Application ที่สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับรายชื่อสินค้าที่ผ่านการรับรองจาก อย. และไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ 
 - มี QR Code เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบมากขึ้น 

37 5.83 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ 46 7.24 
20 เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและอธิบายขั้นตอนในการร้องเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น  

 - สายด่วนให้บริการ, ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
 - ร้องเรียนผ่าน Application Line Facebook  และจดหมาย 

15 2.36 

21 ต้องลงโทษผู้ที่กระท าความผิดให้จริงจัง เช่น จับ/ปรับ/ปิดกจิการและแจ้งให้ประชาชนรับรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์
ใดบ้าง  

12 1.89 

22 มีบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดส าหรบัผู้ที่กระท าความผิด 7 1.10 
23 ด าเนินการทางกฎหมายทันที เมื่อได้รับการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลใหป้ระชาชนรับรู้ เช่น การจ าหน่ายผลิ

ภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่มีเครื่องหมาย อย.ทางออนไลน์ 
10 1.57 

24 เพิ่มช่องทางการร้องเรียน 2 0.31 
- ประเด็นอื่นๆ 34 5.35 

25 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่เช่น - เจ้าหน้าที่ต้องบริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ใส่ใจในงาน เพิ่ม
ความรวดเร็วในการบรกิารควรพูดจาไพเราะ สุภาพ ตอบค าถามหรอืข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  

19 2.99 

26 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีมาตรฐานในการด าเนินงาน เพื่อความน่าเช่ือถือขององค์กร 15 2.36 
 รวม 635 100 

 ประเด็นเพ่ิมเติมเรื่องชมเชยการให้บริการ โดยจาก 190 ข้อคิดเห็น ได้รับค าชมเชยมากที่สุดคือด้าน
การให้บริการที่ดีอยู่แล้ว เช่น บริการด้วยความสุภาพ พูดจาดี ต้องการให้รักษามาตรฐานในการให้บริการ ร้อยละ 
43.16 รองลงมาคือ การเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย 
อย.ร้อยละ 16.84 และมีการปราบปราม จับกุมและลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจังและรวดเร็ว ร้อยละ14.74   
ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 ค าชมเชยจากประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อย. 
อันดับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
1 มีการให้บริการที่ดีอยู่แล้ว เช่น บริการด้วยความสุภาพ พูดจาด ีต้องการให้รักษา

มาตรฐานในการให้บริการ 
82 43.16 

2 เป็นองค์กรที่มีความนา่เชื่อถือ ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
เครื่องหมาย อย.  

32 16.84 

3 มีการปราบปราม จบักุมและลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจังและรวดเร็ว  28 14.74 
4 มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลและตรวจสอบอย่างทั่วถึง ท าให้รู้สึกมั่นใจปลอดภัย เช่น 

 - คุณภาพอาหารตามศูนย์อาหารทั่วไป  
 - การตรวจสอบสินคา้ออนไลน์ 
 - ตรวจแหล่งโรงงานที่ผลิต 

12 6.32 

5 รายละเอียดบนผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน อ่านเข้าใจงา่ย เชน่ ฉลากแจ้งสถานที่
ผลิต วัน/เดือน/ปทีี่ผลิต วันหมดอายุ  

11 5.79 

5 มีช่องทางที่หลากหลายในการให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบและสืบคน้ข้อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เชน่ มีเว็บไซต์การตรวจสอบเลข อย.ได้ง่ายและรวดเร็ว  
หรือ Line/ Facebook 

11 5.79 

6 มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง แจ้งข้อมูลข่าวสารไดด้ี ชัดเจน เข้าใจง่าย  10 5.26 
7 บนผลิตภัณฑ์มสีัญลักษณ์ (โลโก้ อย.) ที่ชัดเจน  2 1.05 
8 มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมยัในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1 0.53 
8 มีรูปแบบในการประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารที่นา่สนใจ เข้าใจงา่ย ครบถ้วน 

ชัดเจน 
1 0.53 

 รวม 190 100.00 

การส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิเคระห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์ การรับรู้ และความพึงพอใจรายด้านมีผล
ต่อกันหรือไม่    

จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test และ Anova ระหว่างตัว
แปร ที่พักอาศัย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับตัวแปรความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี 3 ด้าน คือ  

ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  
ด้านบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. 
ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถิต ิ
 1. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรเพศ พบว่า เมื่อเพศแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกต่างกัน 
(p<0.05) ในด้านบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. ส่วนด้านอื่น
ไม่แตกต่างกัน 
ตาราง 16 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรเพศ 

ความพึงพอใจ เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 
1. ด้านการก ากับและควบคุมผลติภัณฑส์ุขภาพของ อย. ชาย 638 3.6448 .74442 

หญิง 877 3.6951 .74352 
2. ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ี
เผยแพรโ่ดย อย. 

ชาย 638 3.4878 .79152 
หญิง 877 3.6091 .74423 

3. ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลติภณัฑ์สุขภาพ ชาย 638 3.3821 .82646 
หญิง 877 3.4324 .77659 

     

ความพึงพอใจ 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 
ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. -1.299 1513 .194 
ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเผยแพรโ่ดย อย. -3.050 1513 .002 
ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ -1.213 1513 .225 

 
2. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรอายุ พบว่า เมื่ออายุแตกต่างกันมี

ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกต่างกันทุก
ด้าน (p<0.05) รายละเอียดเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 17 
ตาราง 17 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรอายุ 

ความพึงพอใจ อาย ุ N Mean 
Std. 

Deviation 

ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 15-19 ปี 192 3.9115 .66244 
20-29 ปี 290 3.7545 .69212 
30-39 ปี 327 3.6642 .75610 
40-49 ปี 301 3.6219 .77144 
50-59 ปี 224 3.5777 .76048 

60 ปีข้ึนไป 181 3.5160 .75249 
รวม 1515 3.6739 .74407 

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ การแจ้ง
เตือนต่างๆ ท่ีเผยแพรโ่ดย อย. 

15-19 ปี 192 3.8356 .73615 
20-29 ปี 290 3.7111 .65872 
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30-39 ปี 327 3.5206 .81139 
40-49 ปี 301 3.4987 .73918 
50-59 ปี 224 3.4846 .73799 

60 ปีข้ึนไป 181 3.2756 .82349 
รวม 1515 3.5580 .76659 

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ 15-19 ปี 192 3.6849 .70094 
20-29 ปี 290 3.5711 .67371 
30-39 ปี 327 3.3437 .87509 
40-49 ปี 301 3.3447 .79501 
50-59 ปี 224 3.2924 .82705 

60 ปีข้ึนไป 181 3.2445 .79831 
รวม 1515 3.4112 .79809 

ตารางการวิเคราะห์ ANOVA 
    

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์
สุขภาพของ อย. 

Between Groups 20.148 5 4.030 7.433 .000 
Within Groups 818.053 1509 .542   
Total 838.200 1514    

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์
สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเผยแพร่โดย 
อย. 

Between Groups 38.754 5 7.751 13.744 .000 
Within Groups 850.965 1509 .564   
Total 889.719 1514    

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

Between Groups 32.815 5 6.563 10.632 .000 
Within Groups 931.525 1509 .617   
Total 964.340 1514    

3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกับด้านบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. พบว่า อายุ 15-19 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกช่วงอายุ 20-29 ปี 
มีความพึงพอใจแตกต่างกับช่วงอายุ 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  อายุ 30-39 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

อาย ุ 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีข้ึนไป 
15-19 ปี  .022 .000 .000 .000 .000 
20-29 ปี   .129 .029 .007 .001 
30-39 ปี    .472 .176 .030 
40-49 ปี     .496 .126 
50-59 ปี      .402 
60 ปีข้ึนไป       

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกับด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของ อย. พบว่า อายุ 15-19 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกช่วงอายุ ยกเว้นอายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับช่วงอายุ 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 
มีความพึงพอใจแตกต่างกับช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

อาย ุ 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีข้ึนไป 
15-19 ปี  .075 .000 .000 .000 .000 
20-29 ปี   .002 .001 .001 .000 
30-39 ปี    .716 .581 .000 
40-49 ปี     .832 .002 
50-59 ปี      .005 

60 ปีข้ึนไป       

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกับด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พบว่า อายุ 15-19 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกช่วงอายุ ยกเว้น อายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับช่วงอายุ 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  และอายุ 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี มี
ความพึงพอใจแตกต่างกับช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับอายุ 
อาย ุ 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีข้ึนไป 

15-19 ปี  .120 .000 .000 .000 .000 
20-29 ปี   .000 .000 .000 .000 
30-39 ปี    .987 .452 .173 
40-49 ปี     .451 .175 
50-59 ปี      .452 

60 ปีข้ึนไป       

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 4. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรการศึกษา กับความพึงพอใจ พบว่า เมื่อระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
แตกต่างกันทุกด้าน (p <0.05) รายละเอียดเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 18 
ตาราง 18 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจ ระดับการศึกษา N Mean 
Std. 

Deviation 

 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 164 3.6988 .71014 
ม.ต้น 260 3.8046 .68743 
ม.ปลาย/ปวช. 367 3.6845 .69813 
อนุปริญญา/ปวส. 189 3.6466 .74287 



 

 

37 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ป.ตร ี 495 3.6392 .78281 
ป.โท 33 3.0424 .94968 
ไม่ได้เรียน 7 3.8571 .44293 
รวม 1515 3.6739 .74407 

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ  
การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 164 3.5068 .81577 
ม.ต้น 260 3.6624 .74301 
ม.ปลาย/ปวช. 367 3.6046 .74096 
อนุปริญญา/ปวส. 189 3.5238 .71314 
ป.ตร ี 495 3.5313 .76476 
ป.โท 33 2.9327 .97220 
ไม่ได้เรียน 7 4.2063 .58594 
รวม 1515 3.5580 .76659 

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 164 3.4596 .75025 
ม.ต้น 260 3.5063 .71964 
ม.ปลาย/ปวช. 367 3.4574 .77493 
อนุปริญญา/ปวส. 189 3.3565 .79402 
ป.ตร ี 495 3.3697 .82897 
ป.โท 33 2.7008 1.03595 
ไม่ได้เรียน 7 4.0893 .50371 
รวม 1515 3.4112 .79809 

ตารางการวิเคราะห์ ANOVA 
    

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์
สุขภาพของ อย. 

Between Groups 18.717 6 3.119 5.740 .000 
Within Groups 819.483 1508 .543   
Total 838.200 1514    

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์
สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเผยแพร่โดย 
อย. 

Between Groups 20.481 6 3.414 5.922 .000 
Within Groups 869.238 1508 .576   
Total 889.719 1514    

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

Between Groups 24.811 6 4.135 6.637 .000 
Within Groups 939.530 1508 .623   
Total 964.340 1514    

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับด้านบริการข่าวสาร ความรู้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. พบว่า ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีความ พึง
พอใจแตกต่างกับระดับปริญญาโท กลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจแตกต่างกับทุก



 

 

38 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ระดับการศึกษายกเว้นกลุ่มไม่ได้เรียน และระดับการศึกษาปริญญาโทมีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า 

ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ป.ตร ี ป.โท ไม่ได้เรียน 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  .150 .836 .507 .370 .000 .578 
ม.ต้น   .045 .025 .003 .000 .852 
ม.ปลาย/ปวช.    .566 .373 .000 .539 
อนุปริญญา/ปวส.     .907 .000 .458 
ป.ตร ี      .000 .437 
ป.โท       .000 
ไม่ได้เรียน        

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับด้านการก ากับและควบคุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับ
การศึกษามัธยมต้น ปริญญาโท และไม่ได้เรียน ระดับการศึกษามัธยมต้นมีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจแตกต่างกับ
ระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาปริญญาโทมีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า 

ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ป.ตร ี ป.โท ไม่ได้เรียน 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  .040 .170 .834 .720 .000 .017 
ม.ต้น   .348 .056 .024 .000 .062 
ม.ปลาย/ปวช.    .235 .161 .000 .038 
อนุปริญญา/ปวส.     .908 .000 .020 
ป.ตร ี      .000 .020 
ป.โท       .000 
ไม่ได้เรียน        

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษา
ปริญญาโท และไม่ได้เรียน ระดับการศึกษามัธยมต้นมีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. มีความพึง
พอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจแตกต่างกับ
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ระดับการศึกษาปริญญาโทและไม่ได้เรียน ระดับการศึกษาปริญญาโทมีความพึงพอใจแตกต่างกับทุกระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า 

ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ป.ตร ี ป.โท ไม่ได้เรียน 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  .554 .977 .221 .206 .000 .039 
ม.ต้น   .446 .047 .024 .000 .054 
ม.ปลาย/ปวช.    .153 .107 .000 .036 
อนุปริญญา/ปวส.     .845 .000 .016 
ป.ตร ี      .000 .017 
ป.โท       .000 
ไม่ได้เรียน        

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 5. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอาชีพ กับความพึงพอใจ พบว่า เมื่ออายุแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกต่างกันทุก
ด้าน (p <.05) รายละเอียดเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 19 
ตาราง 19 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรอาชีพ 

ความพึงพอใจ อาชีพ N Mean 
Std. 

Deviation 
ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. ขรก./รัฐวสิาหกิจ 210 3.7019 .78898 

พนง./ลูกจ้าง 253 3.5826 .82135 
ผปก./ค้าขาย 306 3.5706 .76706 
เกษตร/ประมง 76 3.6368 .77749 
นร./นศ. 258 3.8705 .66892 
รับจ้างท่ัวไป 270 3.7548 .64494 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 139 3.5309 .67960 
อื่นๆ 3 3.3333 1.02632 
รวม 1515 3.6739 .74407 

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ การแจ้ง
เตือนต่างๆ ท่ีเผยแพรโ่ดย อย. 

ขรก./รัฐวสิาหกิจ 210 3.5852 .73627 
พนง./ลูกจ้าง 253 3.4589 .79438 
ผปก./ค้าขาย 306 3.4532 .81531 
เกษตร/ประมง 76 3.5629 .67704 
นร./นศ. 258 3.7989 .69585 
รับจ้างท่ัวไป 270 3.6374 .70359 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 139 3.3205 .80968 
อื่นๆ 3 3.7407 .89120 
รวม 1515 3.5580 .76659 

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ ขรก./รัฐวสิาหกิจ 210 3.4113 .83550 



 

 

40 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พนง./ลูกจ้าง 253 3.2895 .83826 
ผปก./ค้าขาย 306 3.3027 .87194 
เกษตร/ประมง 76 3.4655 .74235 
นร./นศ. 258 3.6831 .64967 
รับจ้างท่ัวไป 270 3.4569 .74973 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 139 3.2491 .74811 
อื่นๆ 3 3.3750 .43301 
รวม 1515 3.4112 .79809 

ตารางการวิเคราะห์ ANOVA 

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์
สุขภาพของ อย. 

Between Groups 20.577 7 2.940 5.418 .000 
Within Groups 817.623 1507 .543   
Total 838.200 1514    

ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์
สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเผยแพร่
โดย อย. 

Between Groups 30.615 7 4.374 7.672 .000 
Within Groups 859.104 1507 .570   
Total 889.719 1514    

ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

Between Groups 30.873 7 4.410 7.120 .000 
Within Groups 933.468 1507 .619   
Total 964.340 1514    

5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับด้านบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เผยแพร่โดย อย. พบว่า  

อาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา และแม่บ้าน/
พ่อบ้าน  

อาชีพพนักงาน ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพผู้ประกอบการ ค้าขาย ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพเกษตรกร ประมง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา  
อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างกับแม่บ้านพ่อบ้าน 
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจแตกต่างกับแม่บ้านพ่อบ้าน 

อาชีพ 
ขรก./

รัฐวิสาหกิจ 
พนง./
ลูกจ้าง 

ผปก./
ค้าขาย 

เกษตร/
ประมง 

นร./นศ. 
รับจ้าง
ทั่วไป 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

อื่นๆ 

ขรก./
รัฐวิสาหกิจ 

 .083 .047 .509 .014 .435 .034 .390 

พนง./ลูกจ้าง   .848 .574 .000 .008 .506 .560 
ผปก./ค้าขาย    .483 .000 .003 .599 .579 
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อาชีพ 
ขรก./

รัฐวิสาหกิจ 
พนง./
ลูกจ้าง 

ผปก./
ค้าขาย 

เกษตร/
ประมง 

นร./นศ. 
รับจ้าง
ทั่วไป 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

อื่นๆ 

เกษตร/ประมง     .015 .218 .314 .484 
นร./นศ.      .071 .000 .209 
รับจ้างท่ัวไป       .004 .324 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน        .646 
อื่นๆ         

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ อย. พบว่า  

อาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา และแม่บ้าน/
พ่อบ้าน   

อาชีพพนักงาน ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพผู้ประกอบการ ค้าขาย ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพเกษตรกร ประมง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา และแม่บ้านพ่อบ้าน 
อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างกับ รับจ้างทั่วไป และแม่บ้านพ่อบ้าน 
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจแตกต่างกับแม่บ้านพ่อบ้าน 

อาชีพ ขรก./
รัฐวิสาหกิจ 

พนง./
ลูกจ้าง 

ผปก./
ค้าขาย 

เกษตร/
ประมง 

นร./นศ. รับจ้าง
ทั่วไป 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

อื่นๆ 

ขรก./รัฐวสิาหกิจ  .073 .051 .825 .002 .452 .001 .723 
พนง./ลูกจ้าง   .928 .293 .000 .007 .083 .521 
ผปก./ค้าขาย    .257 .000 .004 .086 .512 
เกษตร/ประมง     .017 .447 .025 .689 
นร./นศ.      .014 .000 .895 
รับจ้างท่ัวไป       .000 .814 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน        .340 
อื่นๆ         

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พบว่า  

อาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา  
อาชีพพนักงาน ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพผู้ประกอบการ ค้าขาย ลูกจ้าง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป  
อาชีพเกษตรกร ประมง มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียน นักศึกษา  
อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างกับ รับจ้างทั่วไป และแม่บ้านพ่อบ้าน 
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อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจแตกต่างกับแม่บ้านพ่อบ้าน 

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับอาชีพ 
อาชีพ ขรก./

รัฐวิสาหกิจ 
พนง./
ลูกจ้าง 

ผปก./
ค้าขาย 

เกษตร/
ประมง 

นร./นศ. รับจ้าง
ทั่วไป 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

อื่นๆ 

ขรก./รัฐวสิาหกิจ  .098 .124 .607 .000 .529 .060 .937 
พนง./ลูกจ้าง   .844 .088 .000 .015 .627 .852 
ผปก./ค้าขาย    .107 .000 .019 .506 .874 
เกษตร/ประมง     .034 .934 .054 .845 
นร./นศ.      .001 .000 .500 
รับจ้างท่ัวไป       .012 .858 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน        .784 
อื่นๆ         

<.050 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 1. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่พักอาศัย กับความพึงพอใจ พบว่า เมื่อที่พักอาศัย
แตกต่างกัน (ในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล) มีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน (p >0.05) 
ตาราง 20 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของตัวแปรที่พักอาศัย 

ความพึงพอใจ เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 
1. ด้านการก ากับและควบคุมผลติภัณฑส์ุขภาพของ อย. ในเขตเทศบาล 527 3.7362 .76979 

นอกเขตเทศบาล 988 3.6407 .72819 
2. ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือน
ต่างๆ ท่ีเผยแพร่โดย อย. 

ในเขตเทศบาล 527 3.6192 .72312 
นอกเขตเทศบาล 988 3.5254 .78721 

3. ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลติภณัฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาล 527 3.4708 .76716 
นอกเขตเทศบาล 988 3.3794 .81270 

    

ความพึงพอใจ 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 
ด้านการก ากับและควบคมุผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 2.384 1513 0.17 
ด้านบริการข่าวสาร ความรูผ้ลติภณัฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเผยแพรโ่ดย อย. 2.272 1513 0.23 
ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ 2.126 1513 0.34 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดที่เป็น

ตัวแทนครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ ได้จ านวน 1,515 ตัวอย่าง   

 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 30-

39 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง 40-49 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ 

รับจ้างทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา ตามล าดับ  

  ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า 

ภาพรวม มีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.98 โดยด้านที่มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

คะแนนเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.93 และด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/

การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. คะแนนเฉลี่ย 3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 1.02 ส่วนด้านที่มี

ความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.41 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.99 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นั้นอาจจะมีทั้งกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์

โดยตรงกับการบริการ เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า เมื่ออายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ

ในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตกต่างกันทุกด้าน (p<0.05) 

และเพศแตกต่างกัน (ชาย หญิง) มีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แตกต่างกัน (p<0.05) ในด้านบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆ 

ที่เผยแพร่โดย อย. ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

  ความพึงพอใจด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. เมื่อจ าแนกประเด็น พบว่า

ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. สามารถตรวจสอบได้ คะแนนเฉลี่ย 

3.84 ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด

ของ อย.ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.51 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ช่วงเวลาในการส ารวจมี

สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับการโฆษณาและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของดารานักแสดงท่านหนึ่งที่ถูก

ตรวจสอบจนเป็นข่าวดังต่อเนื่องหลายสัปดาห์ จึงเป็นผลให้การรับรู้ด้านการตรวจสอบและส่งผลต่อความพึง

พอใจของประชาชน อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่พบว่า ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ



 

 

44 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งมาจากสถานการณ์ข่าวการโฆษณาของผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมของดารานักแสดง โดยหลายคนให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหารเสริมที่มีขายใน

ท้องตลาด โดยเฉพาะที่จ าหน่ายกันในตลาดนัดมีจ านวนมาก แต่การตรวจสอบเข้าไม่ถึง และบางกลุ่มไม่มี

ความรู้ และไม่รู้วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ชาวบ้านทั่วไปเห็นว่ามีราคาถูกและผู้จ าหน่ายก็วางขายอยู่ทั่วไป

เข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับข่าวสารดังกล่าวข้างต้นท าให้ประชาชนเห็นว่า การตรวจสอบของส านักงาน ยังไม่

ทั่วถึงครอบคลุม และจริงจังเท่าที่ควร จึงอาจจะส่งผลต่อระดับคะแนนความพึงพอใจต่ออย.ได้  

  ความพึงพอใจด้านบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย. 

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาถูกต้อง/ น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง  คะแนนเฉลี่ย 3.77 

ส่วนประเด็นที่มีความ พึงพอใจปานกลาง คือ ช่องทางหลากหลาย เช่น Line@FDAThai FDAThai Facebook 

เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย 3.29 และช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น 

คะแนนเฉลี่ย 3.27 โดยประเด็นการสื่อสารการเข้าถึงสื่อของ อย. พบว่า ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย ช่องทางจากสื่อ

ทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณา มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 และจากผลการส ารวจท าให้เห็นคะแนน

ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข่าวสารความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย. มีความพึงพอใจมากคะแนน

เฉลี่ยค่อนข้างสูง ในขณะที่ช่องทางการเผยแพร่มีความพึงพอใจปานกลางถึงมาก และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า

ทุกประเด็น แต่การเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลจากช่องทางจากสื่อทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณา มี

คะแนนเพ่ิมขึ้น อาจจะอธิบายได้ว่า ช่องทางในการสื่อสารของ อย. เอง ประชาชนอาจจะมีการรับรู้และเข้าถงึ

ได้น้อย โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรับรู้และได้รับข้อมูลจากช่องทางสื่อที่เป็นสื่อประเภทสื่อสาธารณะ

มากกว่า   

  โดยจากผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบความแตกต่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่กันมี

ความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการรับข่าว

แตกต่างกัน นอกจากนั้นกลุ่มที่อายุต่างกันมีความพึงพอใจด้านข่าวสารแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มอายุ 15 -19 

ปี มีความพึงพอใจการรับข่าวสารต่างกับทุกกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจการรับข่าวสารต่างกับ

กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจต่างกับกลุ่มอ่ืน ๆ  

  ความพึงพอใจด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อพิจารณาภาพรวมและ 

รายประเด็น พบว่า ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของ อย. มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นอื่น ๆ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ส่วน

ประเด็นที่มีความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่องทางการร้องเรียนมีความหลากหลาย คะแนน

เฉลี่ย 3.47 ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ระยะเวลาด าเนินการการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ย 3.28 
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หากพิจารณาความสอดคล้องของผลการส ารวจโดยพิจารณาจากความพึงพอใจในการสื่อสาร ผลการส ารวจ

ค่อนข้างสอดคล้องกับความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ และการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของ อย. ซึ่ง

อาจจะมีผลต่อการบริการเรื่องร้องเรียนและจากผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบความแตกต่างพบว่าระดับ

การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการรับเรื่องร้องเรียนต่างกัน 

  ส่วนความสนใจข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย. ภาพรวมพบว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มีความสนใจติดตามข่าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอายุ และทุกเขตสุขภาพมี

ความสนใจมากกว่าร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม มีเพียงกลุ่มที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 1 ที่มีความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 

(สนใจร้อยละ 63.91) การเคยรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย.

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.85 เคยรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย. 

โดยรับรู้ผ่านสื่อสาธารณทั่วไปมากกว่าร้อยละ 70 ผ่านสื่อโทรทัศน์ทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 27.02 รองลงมาคือ 

เฟซบุ๊ก/เพจต่าง ๆ ร้อยละ 20.06 กลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก FDAThai (ของ อย.) เพียงร้อยละ 

12.13 เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงฯ และ อย. (www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.Oryor.com) ร้อยละ 2.68 

และ ร้อยละ 1.53 ตามล าดับ จากผลการส ารวจท าให้เห็นว่าการรับข่าวสารส่วนใหญ่มีการรับข่าวสารจากสื่ อ

สาธารณะทั่วไปมากกว่าสื่อทางตรงของ อย. แต่อย่างไรก็ตามสื่อสาธารณะทั่วไปส่วนใหญ่ต้องน าข้อมูลมาจาก

การน าเสนอข่าวสารข้อมูลจาก อย. เช่นกัน สอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าถึงสื่อของ อย. 

ที่ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางต่อการเข้าถึง (อาจจะหมายรวมว่าเข้าถึงยาก/ ไม่รู้ว่าช่องทางการรับ

ข่าวสารของ อย.ผ่านช่องทางใด) ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของประชาชนมีช่องทางที่

หลากหลาย เน้นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว เป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักและนิยม อย่างเช่น เพจ

ต่าง ๆ ในเฟซบุ๊กที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีคนติดตามจ านวนมาก โดยเพจต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะน าข้อมูลของ 

อย. มาเผยแพร่ต่อด้วยวิธีการแชร์ หรือการพูดถึงกล่าวถึงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมทั้งมีการ

เคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้คนติดตามและสนใจอย่างต่อเนื่อง และคิดว่า หากติดตามเพจต่าง ๆ ท าให้รับรู้

ข่าวสารได้เช่นเดียวกัน   

  กลุ่มอายุที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. โดยรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์มาก

ที่สุด คือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุ 15-29 ปี มีพฤติกรรมการรับรู้ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก/เพจต่าง ๆ 

มากกว่าสื่อโทรทัศน์  อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุ 30-39 ปี เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์กับสื่อเฟ

ซบุ๊ก/เพจต่างๆ ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 25.00 และ 20.54 ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการรับรู้

ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากถึงร้อยละ 45.17  

  ช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบสูงถึงร้อยละ 75.25 ทราบช่องทาง มีร้อยละ 24.75 โดยช่องทางที่

ทราบและถูกต้อง คือ 1556 ประชาชนตอบถูกร้อยละ 78.36  
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  การรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์มี 6 ประเภท พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างไม่ทราบถึงร้อยละ 76.24 มีประชาชนตอบทราบร้อยละ 23.76 

  ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุง

ขนาดข้อความ และวันหมดอายุ ใกล้เคียงกันมากที่สุด (ร้อยละ 41.88 และ 40.82 ตามล าดับ และสัญลักษณ์

หรือโลโก้ ของอย. ควรแสดงบนผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 97.03 และความคิดเห็นต่อเลขทะเบียนอนุญาต อย. ทั้ง

สามรูปแบบของ อย.  กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่า 

เป็นรูปแบบเดียวกันมากถึงร้อยละ 47.13 มีกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าต่างกัน ร้อยละ 31.35 และไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ

ความหมาย ร้อยละ 21.52 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในเครื่องหมายต่าง ๆ ของ อย. ยังมีประชาชนหลาย

กลุ่มท่ีขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย ทั้งนี้

อาจจะเป็นเหตุมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อย. ที่ไม่เพียงพอ กับพฤติกรรมการเลือกรับบริโภคข่าวสาร

ของกลุ่มประชาชนด้วย 

  การตรวจสอบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.83 

เห็นว่า มีการตรวจสอบที่ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์ เห็นว่ามีการตรวจสอบทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ร้อยละ 42.93 ส่วนการ

ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายบนสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.44 

เห็นว่าควรมีการโฆษณาเกินจริง ร้อยละ 31.19 รองลงมาคือ ควรตรวจสอบพรีเซนเตอร์/ผู้รับรีวิว ร้อยละ 

31.19   

  การตรวจสอบสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาต บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการให้ปรับปรุงอันดับแรก คือ การมีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ร้อยละ 56.80 รองลงมา

คือ มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เองร้อยละ 43.20  

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ต้องการให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดีก่อนออก

ใบอนุญาตและให้น าออกจ าหน่ายลงพ้ืนที่ในการออกตรวจผลิตภัณฑ์ตามแนวชายแดน, ชุมชนแออัดและตลาด

นัดให้มากขึ้นท างานเชิงรุกให้มากขึ้น ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การน าเสนอข่าวสารให้หลากหลาย เข้าใจ

ง่าย เป็นต้น 

  โดยสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการก ากับและควบคุม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร และด้านการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจน

กระบวนการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปานกลางถึงมาก จากการส ารวจจะ

พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ อย. โดยเฉพาะเรื่องการ

รับรู้ข่าวสาร ขณะเดียวกันช่องทางการเข้าถึงสื่อของ อย. และการรับรู้ข่าวสารของอย. อาจจะมีผลต่อความพึง
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พอใจด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลการส ารวจชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผ่านช่องทางของ อย. น้อยกว่า

ช่องทางของสื่อสาธารณะ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมช่ องทางการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารให้หลากหลาย และต่อเนื่องมากขึ้นได้วย  

  อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียน สัญลักษณ์หรือโลโก้ของ อย. 

และความเข้าใจในเลขทะเบียนอนุญาต อย. เป็นสิ่งที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเพียงครึ่งหนึ่งที่มีการรับรู้

และมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าในประเด็นดังกล่าว

ยังไม่ทั่วถึงและท าให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อพฤติกรรมและความตระหนักในการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย  

ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย  
1. ควรท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย หรือควร

กรณีศึกษาเมื่อเป็นข่าว มาท าการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจต่อการด าเนินงานของ อย.  
2. ควรเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อเฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการร่วมือกับเครือข่ายสื่อสาธารณะ

ต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเช่น สื่อ เฟสบุ๊ก เลือกใช้หรือสื่อสารร่วมกับเพจอ่ืนๆ ท าให้รู้จัก 
สื่อ ของ อย.มากขึ้น การใช้สื่อวิทยุชุมชน การใช้หนังสั้นหรือวิดีโอสั้นในการสื่อสารทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน์ เป็นต้น 

3. ควรท าการสื่อสารเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

4. ควรศึกษาปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ อย.  หรือควรศึกษาปัญหา 
ข้อจ ากัด อุปสรรค (Paint point) ของการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ อย.   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  
ผลประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2564 
             

1. ผลตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
 เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้  

ให้คะแนน  +1  แทน แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามวัตถปุระสงค์และเนื้อหาที่ระบุ  

ให้คะแนน   0  แทน ไม่แนว่่าวัดได้ตรงตามวัตถปุระสงค์และเนื้อหาที่ระบุ 

ให้คะแนน  -1  แทน แน่ใจว่าวัดไมไ่ด้ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ระบุ 

สูตร        IOC = ΣR

N
 

   R   =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
        N     =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การตัดสิน   

 ค่า IOC  ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใชไ้ด้  

ค่า IOC  ที่ค านวณไดต้่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเครื่องมือ  
  1. นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร  
  2. พ.จ.อ. ธนาพนธ์ ทองพานิช 
  3. นายปรมินรทร์ ผาแก้ว 
  4. ผศ. น้ าผึ้ง ไขว้พันธ์ 
  5. ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ   
 

แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่  

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามตอนที่ 1 
ตาราง ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) 
ค าชี้แจง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความให้สมบูรณ ์
ข้อ ประเด็น ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ หมายเหตุ 

1. จังหวัดที่อยู่อาศัย (โปรดระบุ)    
 1. นอกเขตอ าเภอเมือง   2. ในเขตอ าเภอเมือง  

+1 0 +1 +1 +1 
-อาจปรับแยกเป็น 

2 ค าถาม 

2. เพศ   1. ชาย   2. หญิง +1 +1 +1 +1 +1  

3. อายุ   1. 15 - 19 ปี   2. 20 - 29 ป ี  3. 30 - 39 ปี   

   4. 40 – 49 ป ี  5. 50 – 59 ป ี 6. 60 ปี ขึ้นไป 
+1 0 +1 +1 +1 

-ระยะห่างช่วงอายุ

ไม่เท่ากัน  
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4. ระดับการศึกษา 
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากวา่   2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย/ปวช. 

 4. อนุปริญญา/ปวส.      5. ปริญญาตร ี  6. ปริญญาโท   

 7. ปริญญาเอก          8. ไม่ได้เรียนหนังสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 

เสนอปรับ  

2.มัธยมศึกษา

ตอนตน้ 

3.มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช. 

5. อาชีพปัจจุบัน  
 1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ   

 2. พนักงาน/ลกูจ้างเอกชน  

 3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว    

 4. เกษตร/ประมง  

 5. นักเรียน/นักศึกษา      

 6. รับจ้างทั่วไป 

 7. แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษยีณ       

 8. อื่น ๆ     

+1 +1 +1 +1 +1 

 

หมายเหตุ - การแปลผล ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะ 1). ข้อค าถามที่ 1 อาจปรับแยกเป็น 2 ข้อคือ       
   - ถามที่อยู่ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด  (โปรดระบุ)     
   - อ าเภอที่ท่านอาศัย  ในเขตอ าเถอเมือง   นอกเขตอ าเภอเมือง  

ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. 
แบบสอบถามตอนที่ 2  

ตาราง ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
** ข้อค าตอบในตอนที่ 2 เปน็แบบ Likert Scale ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทนความหมายคือ  
  5 = พอใจมากที่สุด   4 = พอใจมาก  
  3 = พอใจปานกลาง  2 = พอใจน้อย  
  1 = พอใจน้อยน้อยที่สุด และ  0 = ไม่พอใจหรือไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้นเลย 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อ ประเด็น 

ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  

1. 

 

ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

1) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย. ท่ัวถึงในทุก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีในประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 

 

2) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย. ท่ัวถึงในทุก

พื้นท่ีท่ัวประเทศ 
+1 +1 +1 +1 +1 

 

3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการรับรองจาก อย. มีคุณภาพและมีความปลอดภัย (ไม่

เกิดอันตราย) ท่ีจะน ามาบริโภค  
+1 +1 +1 +1 +1 

-ปรับตาม

ค าแนะน า 
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ข้อ ประเด็น 

ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  

4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการรับรองจาก อย. มีการตรวจสอบเลขทะเบียน/การ

อนุญาตไดเ้ลขทะเบียนอนุญาตของ อย. สามารถตรวจสอบได้  
+1 +1 +1 +1 +1 

-ปรับตาม

ค าแนะน า 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีรับรองโดย

ของ อย.   
+1 +1 +1 +1 +1 

-ปรับตาม

ค าแนะน า 

2. ด้านการบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่างๆที่เผยแพร่โดย 

อย. 

1) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่โดย อย. มีความรวดเร็ว/ทันต่อ

เหตุการณ์ 

2) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่โดย อย. มีความถูกต้อง

น่าเชื่อถือ/ตรวจสอบได้ 

3) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่โดย อย. เป็นประโยชน์และ

สามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง 

4) ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. เข้าถึงได้ 

ได้แก่ LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น 

5) ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสื่อท่ัวไปเข้าถึง

ได้ ได้แก่ ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

6) ภาษาและรูปแบบท่ีใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เข้าใจได้ 

7) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของ อย. 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

0 

 

0 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

 

-ประเด็น

ค าถาม

ใช้ได้ เสนอ

ปรับ

รูปแบบการ

น าเสนอ  

1. ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่โดย อย. 

 1.1) เนื้อหาถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 1.2) เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง +1 +1 +1 +1 +1  

 1.3) เนื้อหาทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 +1 +1  

 1.4) ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1  

 1.5) รุปแบบการน าเสนอข่าวสารน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1  

2. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

 2.1) ช่องทางหลากหลาย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 2.2) ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น +1 +1 +1 +1 +1  

 2.3) ช่องทางจากสื่อทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณาจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 +1 

 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของ อย.   
+1 +1 +1 +1 +1 

 

3. ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ประเด็น 

ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  

1) ขั้นตอนง่าย/ความรวดเร็ว/ความสะดวก ของการติดต่อช่องทางการร้องเรียน

เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

2) การตอบสนองข้อร้องเรียน (การแก้ไข/ตอบข้อปัญหา/ระยะเวลาการด าเนินงาน) 

เมื่อมีการติดต่อผ่านทางช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ 

อย. 

3) การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการร้องเรียนผ่านทางช่องทาง

ของ อย. 

4) การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีขายและโฆษณาบนออนไลน์ เมื่อมีการร้องเรียน

ผ่านทางช่องทางของ อย. 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์

สุขภาพของ อย. 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

-ประเด็น

ค าถาม

ใช้ได้ เสนอ

ปรับ

รูปแบบการ

น าเสนอ  

 1. ช่องทางการร้องเรียนเกีย่วกับสนิค้าผลติภณัฑส์ุขภาพของ อย. 

1.1) ช่องทางการร้องเรียนมีความหลากหลาย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 1.2 ขั้นตอนร้องเรียนเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว +1 +1 +1 +1 +1  

 2. การตอบสนองข้อร้องเรียน (การแก้ไข/ตอบข้อปัญหา/ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน) เมื่อมีการติดต่อผ่านทางช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสนิค้า

ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 

 2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

  2.2 การแก้ไขปัญหา +1 +1 +1 +1 +1  

  2.3 ระยะเวลาด าเนินการ +1 +1 +1 +1 +1  

 3) การจัดการผลิตภณัฑ์สุขภาพเมือ่มีการร้องเรยีนผ่านทางช่องทางของ อย. 

 3.1 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

  3.2 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีขายและโฆษณาบนสื่อออนไลน ์ +1 +1 +1 +1 +1  

 4) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์

สุขภาพของ อย. 
+1 +1 +1 +1 +1 

 

หมายเหตุ - การแปลผล ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป 
ข้อเสนอแนะ 1. เสนอใช้ค าย่อ “อย.” แทนชื่อเต็ม “ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา”  
  2. ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อค าถามในข้อ 2 และข้อ 3 ใหญ่     

 

ตอนที่ 3 ค าถามเพื่อประเมินการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกับผลิตภณัฑส์ุขภาพ และการปรับปรุงคุณภาพงาน 
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โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แบบสอบถามตอนที่ 3 

ตาราง ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

ค าชี้แจง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความให้สมบูรณ ์

ข้อ ประเด็น 

ผลประเมิน หมาย

เหต ุ

      

 

1. 

ค าถามเพ่ือประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่ โดยส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือไม่  

  1. สนใจ    2. ไม่สนใจ   

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

-เสนอปรับข้อ
ค าตอบเป็น
แบบ Likert 
Scale 5
ตัวเลือก 

2. ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไม่ 

  1. เคย    2. ไม่เคย (ข้ามข้อค าถามถัดไป) 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

-เสนอปรับข้อ
ค าตอบเป็น
แบบ Likert 
Scale 5 
ตัวเลือก 

3. ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑส์ุขภาพ หรือการด าเนินการของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จากสื่อชนิดใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

สื่อของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สื่อท่ัวไป 

 1. Facebook.com/FDAThai  2. Facebook /เพจต่างๆ  

 3. Line; @FDAThai   4. Line ทั่วไป  

 5. Youtube.com/FDAThai  6. Youtube Channel อื่นๆ 

 7. เว็ปไซต์ www.fda.moph.go.th  8. เว็ปไซต์ทั่วไป  

 9. เว็ปไซต์ www.Oryor.com  10. ทีวี  

 11. Twitter.com/FDAThai  12. เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน 

 13. อื่น ๆ โปรดระบุ   
 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4. ท่านทราบวิธีหรือช่องทาง ในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่  

  1. ทราบ   โปรดระบุ   1. 1112    2. 1166    3. 1556    4. 1599 

  2. ไม่ทราบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5. ท่านทราบหรือไม่ว่า สัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์ มีกี่ประเภท 

 1. ทราบ   โปรดระบุ   1. 6  ประเภท   2. 7 ประเภท   3. 8 ประเภท 

 2. ไม่ทราบ 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

6. 

ค าถามเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงาน  

ท่านต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านใด (โปรดระบุ) 

1. ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ      

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
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โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ประเด็น 

ผลประเมิน หมาย

เหต ุ

      

 1. ขนาดข้อความ  2. ภาษา    3. วันหมดอายุ      4. อื่นๆ   

 2. สัญลักษณ์ (โลโก้         ) อย. บนผลิตภัณฑ์   

 1. ควรแสดง   2. ไม่ควรแสดง    3. อื่นๆ   
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 3. เลขทะเบียนอนุญาต อย.    

 1. รูปแบบเดียวกัน  2. รูปแบบต่างกัน  3. ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจความหมาย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

-เสนอเพิ่ม

ภาพประกอบ 

 4. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต   

 1. ทั่วถึงทุกพื้นที ่  2. ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์  3. อื่นๆ   
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 5. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีขายบนสื่อทีวี และสื่อออนไลน์  

 1. โฆษณาเกินจริง  2. พรีเซนเตอร์/ผู้รับรีวิว  3. อื่นๆ   
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 6. การตรวจสอบสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาต บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 1. มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์   

 2. มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เอง 

 3. อื่นๆ     

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ)        

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ         +1 +1 +1 +1 +1  

 8 ค าชมเชยการให้บริการ           +1 +1 +1 +1 +1  

หมายเหตุ - การแปลผล ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป 
ข้อเสนอแนะ  1) ข้อค าถามที่ 5 เสนอใช้ตัวเลือกเป็นตัววัดถูกผิด หรือให้เลือกทราบหรือไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
             
 
สรุป 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบบันทึกข้อมูลความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สร้างขึ้น ของผู้

ทรงคุณวุมิ จ านวน 5 ท่าน ผลการแสดงความคิดเห็นที่ ได้น ามาวิเคราะห์ค่า IOC (Item Objective 

Congruence Index) พบแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า IOC ตั้งแต่  0.60 – 1.00 รวมทั้งฉบับ IOC = 0.91 

 

ตาราง ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2564  (Try out) 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอน

บาคแอลฟา 
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2.1 ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

1) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย. ท่ัวถึงในทุก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีในประเทศ  

0.707 

2) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย.   ทั่วถึงในทุกพื้นท่ี

ท่ัวประเทศ 

0.813 

3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการรับรองจาก อย. มีคุณภาพความปลอดภัย (ไม่เกิด

อันตราย) ท่ีจะน ามาบริโภค  

0.736 

4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการรับรองจาก อย. มีการตรวจสอบเลขทะเบียน/การอนุญาต

ได้ 

0.607 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รับรองโดย อย.   0.794 

2.2 ด้านการบริการข่าวสารความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การแจ้งเตือนต่าง ๆ 

1) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย. มีความรวดเร็ว/ทันต่อ

เหตุการณ์  

0.832 

2) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย. มีความ   ถกูต้อง

น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได้  

0.819 

3) ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย. เป็นประโยชน์และ

สามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง  

0.716 

4) ช่องทางการเผยแพร่ขา่วสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. เข้าถึงได้ 

ได้แก่ LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น 

0.821 

5) ช่องทางการเผยแพร่ขา่วสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสื่อท่ัวไปเข้าถึงได้ 

ได้แก่ ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

0.820 

6) ภาษาและรูปแบบท่ีใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าใจ

ได้  

0.851 

7) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการข่าวสารความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ 

อย.   

0.865 

2.3 ด้านบริการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1) ขั้นตอนง่าย/ความรวดเร็ว/ความสะดวก ของการติดต่อช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ

สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  

0.702 

2) การตอบสนองข้อร้องเรียน (การแก้ไข/ตอบข้อปัญหา/ระยะเวลาการด าเนินงาน) เมื่อ

มีการติดต่อผ่านทางช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

0.709 

3) การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการรอ้งเรียนผ่านทางช่องทาง

ของ อย. 

0.712 
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4) การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายและโฆษณาบนออนไลน์ เมื่อมีการร้องเรียนผ่าน

ทางช่องทางของ อย. 

0.713 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของ อย. 

0.728 

รวมค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.962 

 

สรุป 

 จากการน าแบบสอบถามไปใช้ทดลอง(Try Out) กับประชาชนท่ัวไปจ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม

วิธีการของCronbach ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.962 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลของทุกตัวแปร มีความเท่ียงสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.607-

0.865  
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2564 

             

 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดท าเพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดยีิ่งข้ึน จึงใครขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อความตามความ

เป็นจริง ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรณุาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความให้สมบรูณ์)  

 1.1 จังหวัดที่อยู่อาศัย (โปรดระบุ)       

 1. นอกเขตอ าเภอเมือง    2. ในเขตอ าเภอเมือง  

 1.2 เพศ   1. ชาย   2. หญิง  

 1.3 อายุ   1. 15 - 19 ปี   2. 20 - 29 ปี  3. 30 - 39 ปี   4. 40 – 49 ปี  5. 50 – 59 ปี 6. 

60 ปี ขึ้นไป  

 1.4 ระดับการศึกษา  

         1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า     2. มัธยมศึกษาตอนต้น    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

   4. อนุปริญญา/ปวส.        5. ปริญญาตรี        6. ปริญญาโท          

   7. ปริญญาเอก         8. ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 1.5 อาชีพปัจจุบัน  

   1. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ   2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  

   3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว     4. เกษตร/ประมง  

   5. นักเรียนนักศึกษา        6. รับจ้างท่ัวไป 

   7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ       8. อ่ืน ๆ   

  

ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด)  

ค าถาม ท่านมีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด)  

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

พอใจ 

มาก  

(4) 

พอใจ 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใจ

น้อย  

(2) 

พอใจ 

น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  

(0) 

2.1 ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สขุภาพของ อย.        

1) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลติภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย.  

    ทั่วถึงในทุกผลิตภณัฑ์สุขภาพทีม่ีในประเทศ  

      

2) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลติภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย.        
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

พอใจ 

มาก  

(4) 

พอใจ 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใจ

น้อย  

(2) 

พอใจ 

น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  

(0) 

   ทั่วถึงในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 

3) ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการรบัรองจาก อย. มีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย (ไม่เกดิอันตราย) ที่จะน ามาบริโภค  

      

4) เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. สามารถตรวจสอบได้        

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการก ากับและควบคุมผลติภณัฑ์สุขภาพของ 

อย.  

      

2.2 ด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สขุภาพ/การแจ้งเตือนต่าง 

ๆ ที่เผยแพร่โดย อย.   

      

1. ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย.       

1.1) เนื้อหาถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได ้       

1.2) เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง       

1.3) เนื้อหาทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ ์       

1.4) ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน       

1.5) รูปแบบการน าเสนอข่าวสารน่าสนใจ       

2. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑส์ุขภาพของ 

อย. 

      

2.1) ช่องทางหลากหลาย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น       

2.2) ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็นต้น       

2.3) ช่องทางจากสื่อทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณา

จากเจ้าของผลติภณัฑ์ เป็นต้น  

      

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการข่าวสารความรูเ้กี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย.   

      

2.3 ด้านบริการเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ        

1) ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสนิค้าผลติภณัฑส์ุขภาพของ อย.       

 1.1 ช่องทางการร้องเรียนมีความหลากหลาย       

  1.2 ขั้นตอนร้องเรียนเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว        

2) การตอบสนองข้อร้องเรียน (การแก้ไข/ตอบข้อปัญหา/ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน) เมื่อมีการติดต่อผ่านทางช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสนิค้า

ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 

      

 2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน        

 2.2 การแก้ไขปัญหา        
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

พอใจ 

มาก  

(4) 

พอใจ 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใจ

น้อย  

(2) 

พอใจ 

น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  

(0) 

2.3 ระยะเวลาด าเนินการ       

3) การจัดการผลิตภณัฑ์สุขภาพเมือ่มีการร้องเรยีนผ่านทางช่องทางของ 

อย. 

      

 3.1 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต       

3.2 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีขายและโฆษณาบนสื่อออนไลน์       

4) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 

      

 

ตอนที่ 3 ค าถามเพ่ือประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ  

 3.1 ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่ โดย อย. หรือไม่  
   1. สนใจ   2. ไม่สนใจ   
 3.2 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย. หรือไม่ 
  1. เคย    2. ไม่เคย  

3.3 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย.จากสื่อชนิดใด (เลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ)  

สื่อของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สื่อท่ัวไป 

 1. Facebook.com/FDAThai  2. Facebook /เพจต่างๆ  

 3. Line; @FDAThai   4. Line ทั่วไป  

 5. Youtube.com/FDAThai  6. Youtube Channel อื่นๆ 

 7. เว็ปไซต ์www.fda.moph.go.th  8. เว็ปไซต์ทั่วไป  

 9. เว็ปไซต์ www.Oryor.com  10. ทีวี  

 11. Twitter.com/FDAThai  12. เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน 

 13. อื่น ๆ โปรดระบุ   

3.4 ท่านทราบวิธีหรือช่องทาง ในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของ อย. หรือไม่  
   1. ทราบ   โปรดระบุ   1. 1112  2. 1166   3. 1556   4. 1599 
   2. ไม่ทราบ 

3.5 ท่านทราบหรือไม่ว่า สัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์ ม ี6 ประเภท 
  1. ทราบ     2. ไม่ทราบ 

 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
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ค าถามเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงาน  

3.6 ท่านต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านใด (โปรด
ระบุ) 
  1. ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ      
   1. ขนาดข้อความ  2. ภาษา   3. วันหมดอายุ   4. อื่นๆ   
  2. สัญลักษณ์ (โลโก้          ) อย. บนผลิตภัณฑ์   

   1. ควรแสดง    2. ไม่ควรแสดง   3. อื่นๆ     

  3. เลขทะเบียนอนุญาต อย.            

   1. รูปแบบเดียวกัน  2. รูปแบบต่างกัน   3. ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจความหมาย 

  4. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต   

   1. ทั่วถึงทุกพื้นที ่  2. ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์  3. อื่นๆ     

  5. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีขายบนสื่อทีวี และสื่อออนไลน์  

   1. โฆษณาเกินจริง  2. พรีเซนเตอร์/ผู้รับรีวิว  3. อื่นๆ     

  6. การตรวจสอบสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาต บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
   1. มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์   2. มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เอง  

   3. อื่นๆ     

  

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ  

            
             

3.8 ค าชมเชยการให้บริการ  
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เอกสารรับรองการยินยอมให้ข้อมูลและตอบค าถาม   

(Consent form) 

  
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก าลังด าเนินโครงการวิจัย 
“โครงการส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ 
และสมุนไพร เป็นต้น ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยถึงขอสัมภาษณ์ข้อมูลเรื่องดังกล่าว  
 ข้อมูลที่ท่านให้สัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน และบุคคลอ่ืนในครอบครัว ผู้ด าเนิน
โครงการจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขเพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์กับคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่ระบุตัวตน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมในลักษณะงานวิจัย  

อย่างไรก็ดีการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ท่านมีสิทธ์ที่จะให้สัมภาษณ์หรือไม่ก็ได้ ตามควาสมัครใจ ใน
ระหว่างให้สัมภาษณ์หากท่านรู้สึก ไม่สบายใจ หรืออึดอัดในการให้ข้อมูลท่านสามารถหยุดการให้สัมภาษณ์
เมื่อไรก็ได้   
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคฯ ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หวังว่าท่านจะกรุณาให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยประการใดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง  
            ขอแสดงความนับถือ  

             
           (นางสาวรัชนู กรีธาธร) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
              โทร. 025907124  
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว     ยินดีและสมัครใจที่จะให้ข้อมูลและตอบ
ค าถามในการวิจัยครั้งนี้  โดยข้าพเจ้าได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ข้างต้น จึงขอลงชื่อ
ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจในการตอบค าถามและให้ขอมูลโครงการวิจัยครั้งนี้ของข้าพเจ้า   
                (ผู้ให้ข้อมูลและตอบค าถาม) 
      (     ) 
         วันที่   เดือน     พ.ศ. 2564 
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2564 
             

 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดท าเพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดยีิ่งข้ึน จึงใครขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อความตามความ

เป็นจริง ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรณุาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความให้สมบรูณ์)  

 1.1 จังหวัดที่อยู่อาศัย (โปรดระบุ)       

 1. นอกเขตอ าเภอเมือง    2. ในเขตอ าเภอเมือง  

 1.2 เพศ   1. ชาย   2. หญิง  

 1.3 อายุ   1. 15 - 19 ปี   2. 20 - 29 ปี  3. 30 - 39 ปี   4. 40 – 49 ปี  5. 50 – 59 ปี 6. 

60 ปี ขึ้นไป  

 1.4 ระดับการศึกษา  

         1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า     2. มัธยมศึกษาตอนต้น    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

   4. อนุปริญญา/ปวส.        5. ปริญญาตรี        6. ปริญญาโท          

   7. ปริญญาเอก         8. ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 1.5 อาชีพปัจจุบัน  

   1. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ   2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  

   3. ผู้ประกอบการ/ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว     4. เกษตร/ประมง  

   5. นักเรียนนักศึกษา        6. รับจ้างท่ัวไป 

   7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ       8. อ่ืน ๆ    

ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)  

ค าถาม ท่านมีความพึงพอใจในบริการและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด)  

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

พอใจ 
มาก  
(4) 

พอใจ 
ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
น้อย  
(2) 

พอใจ 
น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  
(0) 

2.1 ด้านการก ากับและควบคุมผลิตภัณฑ์สขุภาพของ อย.        

1) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลติภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย.  
    ทั่วถึงในทุกผลิตภณัฑ์สุขภาพทีม่ีในประเทศ  

      

2) การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลติภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดของ อย.  
   ทั่วถึงในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

พอใจ 
มาก  
(4) 

พอใจ 
ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
น้อย  
(2) 

พอใจ 
น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  
(0) 

3) ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการรบัรองจาก อย. มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย (ไม่เกดิอันตราย) ที่จะน ามาบริโภค  

      

4) เลขทะเบียนอนุญาตของ อย. สามารถตรวจสอบได้        

5) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการก ากับและควบคุมผลติภณัฑ์สุขภาพ
ของ อย.  

      

2.2 ด้านการบริการข่าวสาร ความรู้ผลิตภัณฑ์สขุภาพ/การแจ้งเตือน

ต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดย อย.   

      

1. ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดย อย.       
1.1) เนื้อหาถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/ ตรวจสอบได ้       
1.2) เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ได้จริง       

1.3) เนื้อหาทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ ์       

1.4) ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน       

1.5) รูปแบบการน าเสนอข่าวสารน่าสนใจ       

2. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑส์ุขภาพของ 
อย. 

      

2.1) ช่องทางหลากหลาย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็น
ต้น 

      

2.2) ช่องทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น LINE@FDAThai, FDAThai Facebook เป็น
ต้น 

      

2.3) ช่องทางจากสื่อทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โฆษณา
จากเจ้าของผลติภณัฑ์ เป็นต้น  

      

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการข่าวสารความรูเ้กี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย.   

      

2.3 ด้านบริการเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ        

1) ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสนิค้าผลติภณัฑส์ุขภาพของ อย.       

 1.1 ช่องทางการร้องเรียนมีความหลากหลาย       

  1.2 ขั้นตอนร้องเรียนเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว        

2) การตอบสนองข้อร้องเรียน (การแก้ไข/ตอบข้อปัญหา/ระยะเวลา
การด าเนินงาน) เมื่อมีการติดต่อผา่นทางช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ
สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 

      

 2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน        

 2.2 การแก้ไขปัญหา        

2.3 ระยะเวลาด าเนินการ       
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

พอใจ 
มาก  
(4) 

พอใจ 
ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
น้อย  
(2) 

พอใจ 
น้อย

ท่ีสุด (1) 

ไม่พอใจ  
(0) 

3) การจัดการผลิตภณัฑ์สุขภาพเมือ่มีการร้องเรยีนผ่านทางช่องทางของ 
อย. 

      

 3.1 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต       

3.2 ผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีขายและโฆษณาบนสื่อออนไลน์       

4) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ อย. 

      

 

ตอนที่ 3 ค าถามเพ่ือประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ  

 3.1 ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่ โดย อย. หรือไม่  
   1. สนใจ   2. ไม่สนใจ   
 3.2 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย. หรือไม่ 
  1. เคย    2. ไม่เคย  

3.3 ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการด าเนินการของ อย.จากสื่อชนิดใด (เลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ)  

สื่อของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สื่อท่ัวไป 

 1. Facebook.com/FDAThai  2. Facebook /เพจต่างๆ  

 3. Line; @FDAThai   4. Line ทั่วไป  

 5. Youtube.com/FDAThai  6. Youtube Channel อื่นๆ 

 7. เว็บไซต ์www.fda.moph.go.th  8. เว็บไซต์ทั่วไป  

 9. เว็บไซต์ www.Oryor.com  10. ทีวี  

 11. Twitter.com/FDAThai  12. เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน 

 13. อื่น ๆ โปรดระบุ   

3.4 ท่านทราบวิธีหรือช่องทาง ในการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของ อย. หรือไม่  
   1. ทราบ   โปรดระบุ   1. 1112  2. 1166   3. 1556   4. 1599 
   2. ไม่ทราบ 

3.5 ท่านทราบหรือไม่ว่า สัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาตบนผลิตภัณฑ์ ม ี6 ประเภท 
  1. ทราบ     2. ไม่ทราบ 

ค าถามเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงาน  

3.6 ท่านต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านใด (โปรด
ระบุ) 
  1. ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ      
   1. ขนาดข้อความ  2. ภาษา   3. วันหมดอายุ   4. อื่นๆ   
  2. สัญลักษณ์ (โลโก้          ) อย. บนผลิตภัณฑ์   

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/


 

 

65 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

   1. ควรแสดง    2. ไม่ควรแสดง   3. อื่นๆ     

  3. เลขทะเบียนอนุญาต อย.            

   1. รูปแบบเดียวกัน  2. รูปแบบต่างกัน   3. ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจความหมาย 

  4. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาต   

   1. ทั่วถึงทุกพื้นที ่  2. ทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์  3. อื่นๆ     

  5. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีขายบนสื่อทีวี และสื่อออนไลน์  

   1. โฆษณาเกินจริง  2. พรีเซนเตอร์/ผู้รับรีวิว  3. อื่นๆ     

  6. การตรวจสอบสัญลักษณ์ หรือหมายเลขทะเบียนอนุญาต บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
   1. มีคิวอาร์โค้ดตรวจสอบบนผลิตภัณฑ์   2. มีเครื่องมือที่ประชาชนตรวจสอบได้เอง  

   3. อื่นๆ     

3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ  

            
             

3.8 ค าชมเชยการให้บริการ  
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ภาคผนวก ข รายละเอียดข้อมูลสถิติผลส ารวจความพึงพอใจ (ผู้บริโภค) พ.ศ. 2564 
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กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

76 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

77 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

78 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

79 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

80 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

81 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

82 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

83 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

84 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

85 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชนู กรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 



 

 

86 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชน ูกรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ภาคผนวก ค ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริง 
 

 
 

 
 



 

 

87 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  ประจ าปงีบประมาณ 2564 

โดย ภญ.รัชน ูกรีธาธร, ภก.ภูมิพัฒน์ อรุณากรู 
กองพฒันาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 
 

 


