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“ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อเคร่ืองหมาย อย.” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อเคร่ืองหมาย อย.” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 21 – 22 พฤษภำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป      
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับควำมเช่ือมัน่ของประชำชนต่อ
เคร่ืองหมำย อย. กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล”   
ดว้ยวธีิแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรอ่ำนเคร่ืองหมำยกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. ในกำรเลือกซ้ือสินคำ้หรือผลิตภณัฑ ์พบวำ่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.78 ระบุวำ่ อ่านเคร่ืองหมำยกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. รองลงมำ ร้อยละ 27.98 ระบุวำ่ ไม่อ่าน
เคร่ืองหมำยกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ในมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. หลงัจำกท่ีมีกระแสข่ำวกำรจบักมุผลิตภณัฑท่ี์มีกำรสวมเลขทะเบียน อย. รวมถึง   
กำรใชเ้คร่ืองหมำย อย. ปลอมจ ำนวนมำก พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.12 ระบุว่ำ มีความเช่ือมั่น เพรำะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ หรือ อย. เป็นองคก์รท่ีมีมำตรฐำนในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยั เช่ือถือได้ มีกำรจดัตั้งมำนำนแลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 
ปัญหำเกิดจำกผูป้ระกอบกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รองลงมำ ร้อยละ 42.21 ระบุวำ่ ไม่มีความ
เช่ือมัน่ เพรำะ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. ขำดควำมเขม้งวดในกำรตรวจสอบสินคำ้ และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับระดบัควำมรุนแรงของปัญหำเร่ืองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคในกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 
25.90 ระบุว่ำ เป็นปัญหำท่ีมีความรุนแรงมาก ร้อยละ 44.60 ระบุว่ำ เป็นปัญหำท่ีค่อนข้างมีความรุนแรง ร้อยละ 25.90 ระบุว่ำ เป็นปัญหำท่ี       
ไม่ค่อยมคีวามรุนแรง ร้อยละ 2.16 ระบุวำ่ เป็นปัญหำท่ีไม่มคีวามรุนแรงเลย และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงกำรท่ีให้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมำโฆษณำขำยสินคำ้ มีส่วนช่วยท ำให้ผลิตภณัฑ์เหล่ำนั้นดูมีควำมน่ำเช่ือถือและตดัสินใจซ้ือ    
ง่ำยข้ึนหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.71 ระบุวำ่ มีส่วนช่วย เพรำะ เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ท ำให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกั      
มีควำมน่ำเช่ือถือ ท ำให้เกิดแรงจูงใจ และควำมมัน่ใจในกำรเลือกซ้ือ รองลงมำ ร้อยละ 32.93 ระบุวำ่ ไม่มีส่วนช่วย เพรำะ ข้ึนอยู่กบัคุณภำพ 
รำคำ ควำมพึงพอใจ ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มุ่งเนน้ท่ีเคร่ืองหมำย อย. มำกกวำ่ และร้อยละ 
1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรแกปั้ญหำกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.20    
ระบุวำ่ เพ่ิมมำตรกำรในกำรตรวจสอบทั้ง ก่อน – หลงั กบัสินคำ้ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมำย อย. รองลงมำ ร้อยละ 34.05 ระบุวำ่ เพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรง
ส ำหรับผูก้ระท ำผิด ร้อยละ 33.89 ระบุวำ่ เพ่ิมหน่วยงำนของภำครัฐเขำ้มำก ำกบัดูแลกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค ร้อยละ 32.37 ระบุวำ่ เพ่ิมมำตรกำร
ควบคุมกำรโฆษณำท่ีเกินจริงรวมถึงกำรใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในกำรโฆษณำ ร้อยละ 27.10 ระบุวำ่ เพ่ิมบุคลำกรให้เพียงพอต่อกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนของสินคำ้ ร้อยละ 0.80 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ เพ่ิมช่องทำงในกำรตรวจสอบเลข อย. เช่น มีแอปพลิเคชนัส ำหรับตรวจสอบเลข อย.       
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.59 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอย่ำงร้อยละ 25.42 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.53 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.91               
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 51.40 เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.60 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.03 มีอำย ุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.55     
มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.10 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.49 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.23 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุอำย ุ
ตวัอย่ำงร้อยละ 91.61 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.28 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ       
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 20.30 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.26 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.64 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 26.14 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.34 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.51 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.30 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.60 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 5.12 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตวัอย่ำงร้อยละ 12.07 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.23 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.18 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.59 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.03 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.27 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.04 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.52 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.35 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.62 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 22.46 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.91 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.39 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.79 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.47 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. โดยปกตใินการเลือกซ้ือสินค้าหรือผลติภัณฑ์ ท่านอ่านเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. หรือไม่ 

การอ่านเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. ในการเลือกซ้ือสินค้าหรือผลติภณัฑ์ ร้อยละ 
อ่านเคร่ืองหมำยกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. 71.78 
ไม่อ่านเคร่ืองหมำยกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัของ อย. 27.98 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.24 

รวม 100.00 
 

2. หลงัจากทีม่กีระแสข่าวการจบักมุผลติภณัฑ์ทีม่กีารสวมเลขทะเบียน อย. รวมถึงการใช้เคร่ืองหมาย อย. ปลอมจ านวนมาก  
ท่านยงัมคีวามเช่ือมัน่ในมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. หรือไม่ 

ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานความปลอดภัยของ อย. หลงัจากทีม่กีระแสข่าวการจบักมุผลติภัณฑ์ 
ทีม่กีารสวมเลขทะเบียน อย. รวมถึงการใช้เคร่ืองหมาย อย. ปลอมจ านวนมาก 

ร้อยละ 

มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. เป็นองคก์รท่ีมีมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ 
ควำมปลอดภยั เช่ือถือได ้มีกำรจดัตั้งมำนำนแลว้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ปัญหำเกิดจำกผูป้ระกอบกำร  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

56.12 

ไม่มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ อย. ขำดควำมเขม้งวดในกำรตรวจสอบสินคำ้   42.21 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.68 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่าปัญหาเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลติภณัฑ์ ในปัจจุบนัมคีวามรุนแรงอยู่ในระดบัใด 
ระดบัความรุนแรงของปัญหาเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลติภณัฑ์   ร้อยละ 

เป็นปัญหำท่ีมคีวามรุนแรงมาก 25.90 
เป็นปัญหำท่ีค่อนข้างมคีวามรุนแรง 44.60 
เป็นปัญหำท่ีไม่ค่อยมคีวามรุนแรง 25.90 
เป็นปัญหำท่ีไม่มคีวามรุนแรงเลย 2.16 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.44 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่าการทีใ่ห้บุคคลทีม่ช่ืีอเสียงมาโฆษณาขายสินค้า มส่ีวนช่วยท าให้ผลติภัณฑ์เหล่านั้นดูมคีวามน่าเช่ือถือและตดัสินใจซ้ือ 
ง่ายขึน้หรือไม่ 

การทีใ่ห้บุคคลทีม่ช่ืีอเสียงมาโฆษณาขายสินค้า มส่ีวนช่วยท าให้ผลติภัณฑ์เหล่านั้นดูมคีวามน่าเช่ือถือ 
และตดัสินใจซ้ือง่ายขึน้หรือไม่ ร้อยละ 

มส่ีวนช่วย เพรำะ เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม ท ำใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกั มีควำมน่ำเช่ือถือ ท ำใหเ้กิดแรงจูงใจ  
และควำมมัน่ใจในกำรเลือกซ้ือ 

65.71 

ไม่มส่ีวนช่วย เพรำะ ข้ึนอยูก่บัคุณภำพ รำคำ ควำมพึงพอใจ ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มุ่งเนน้ท่ีเคร่ืองหมำย อย. มำกกวำ่  

32.93 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.36 
รวม 100.00 

 
5. ท่านอยากเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวทางในการแก้ปัญหาการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้อยละ 
เพ่ิมมำตรกำรในกำรตรวจสอบทั้ง ก่อน – หลงั กบัสินคำ้ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมำย อย. 54.20 
เพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงส ำหรับผูก้ระท ำผิด 34.05 
เพ่ิมหน่วยงำนของภำครัฐเขำ้มำก ำกบัดูแลกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค 33.89 
เพ่ิมมำตรกำรควบคุมกำรโฆษณำท่ีเกินจริงรวมถึงกำรใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในกำรโฆษณำ  32.37 
เพ่ิมบุคลำกรใหเ้พียงพอต่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนของสินคำ้ 27.10 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เพ่ิมช่องทำงในกำรตรวจสอบเลข อย. เช่น มีแอปพลิเคชนัส ำหรับตรวจสอบเลข อย.  

ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้
0.80 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.24 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  120 9.59 
ปริมณฑลและภำคกลำง  318 25.42 
ภำคเหนือ 232 18.55 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 407 32.53 
ภำคใต ้ 174 13.91 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 51.40 
หญิง 608 48.60 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 88 7.03 
26 – 35 ปี  207 16.55 
36 – 45  ปี 289 23.10 
46 – 59  ปี 419 33.49 
60 ปีข้ึนไป 228 18.23 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,146 91.61 
อิสลำม 41 3.28 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 254 20.30 
สมรส 879 70.26 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

58 4.64 
ไม่ระบุ 60 4.80 

รวม 1,251 100.00 
 

 



4 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 327 26.14 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 367 29.34 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.51 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 329 26.30 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.60 
ไม่ระบุ 64 5.12 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 151 12.07 
พนกังำนเอกชน 153 12.23 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 265 21.18 
เกษตรกร/ประมง 170 13.59 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 188 15.03 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 216 17.27 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 38 3.04 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 69 5.52 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 167 13.35 
ไม่เกิน 10,000 308 24.62 
10,001 – 20,000 281 22.46 
20,001 – 30,000 149 11.91 
30,001 –  40,000 80 6.39 
40,001 ข้ึนไป 110 8.79 
ไม่ระบุ 156 12.47 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


