
การบริโภค 



ความหมาย.... 
   หมายถึงการกินหรือการใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของมนุษย์ 

   ลักษณะของสินค้าเพื่อการบริโภคแบ่งได้ 2 ประเภท 
• สินค้าคงทน  มีอายุการใช้งานนาน เช่น รถยนต์ บ้าน 

โทรทศัน์ 
• สินค้าไม่คงทน เป็นสินค้าใช้แล้วสิน้เปลือง เช่น สบู่ ยาสีฟัน 

อาหาร 
 



ปัจจยัที่กาํหนดการบริโภค 
• รายได้  

• ราคาสินค้า  หากคาดคะเนว่าราคาสินค้าในอนาคตจะสูงขึน้ผู้บริโภคจะ
รีบซือ้สินค้านัน้มากักตุน  

• รสนิยม รสนิยมผู้บริโภคย่อมแตกต่างกัน และมีการเอาอย่างกันในการ

บริโภคจึงมีการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟ่ือย 
• ระบบเงนิผ่อน  เป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคเพราะไม่ต้องชาํระ

เงนิครัง้เดียว และผู้มีรายได้น้อยสามารถซือ้สินค้าที่มีราคาแพงได้ 
 



วธีิการพจิารณาในการเลอืกซ้ือสินค้า… 






วธีิการพจิารณาในการเลอืกซ้ือสินค้า 

จาํเป็น ประโยชน์ ประหยัด 
คุณภาพ 

อายุใช้งาน 

บริการหลังการขาย 



ไม่ใช่ชีวิตแบบบริโภคนิยม.... 






พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
• พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 “มาตรา31ฉลากของสนิค้าท่ีควบคมุ

ฉลากจะต้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 
  (1)ใช้ข้อความท่ีตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผดิในสาระสําคญัเก่ียวกบัสนิค้า  
  (2)ต้องระบขุ้อความดงัต่อไปนี ้ 
       (ก)ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลติหรือของผู้นําเข้าเพ่ือขายแล้วแต่กรณี 
      (ข)สถานท่ีผลติหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเข้าแล้วแต่กรณี  
      (ค)ระบขุ้อความท่ีแสดงให้เข้าใจได้วา่สนิค้านัน้คืออะไร  ในกรณีท่ีเป็นสนิค้า

นําเข้าให้ระบช่ืุอประเทศท่ีผลติด้วย  
 



ฉลาก ต้องระบุข้อความอันจาํเป็น ได้แก่ 

ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คาํ

เดือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุในกรณี

เป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอ่ืน 

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทัง้นี ้

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาํหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



 ฉลากสินคา้  
• ฉลากบนภาชนะบรรจขุองผลติภณัฑ์อาหารนัน้มีความสําคญัไม่น้อยไปกวา่ตวั

ผลติภณัฑ์อาหาร เน่ืองจากฉลากสนิค้าเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลติภณัฑ์ภายใน

ภาชนะบรรจ ุฉลากสนิค้ายงัเป็นประโยชน์กบัทกุองค์ประกอบในกระบวนการผลติ

อาหาร กลา่วคือ ผู้ผลติอาหารใช้ฉลากสนิค้าเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารข้อมลูและ

โฆษณาผลติภณัฑ์แก่ผู้บริโภคและยงัเป็นสว่นหนึ่งของการเพิ่มมลูค่าของผลติภณัฑ์ 

และการแข่งขนัทางการค้า หน่วยงานภาครัฐและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการคุ้มครอง

ผู้บริโภคใช้ฉลากสนิค้าเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและตรวจสอบคณุภาพอาหารและ

การให้ข้อมลูความรู้ท่ีมีประโยชน์แก่ประชาชน ผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากสนิค้าเป็น

ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจเลือกซือ้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 



ฉลากสินค้าที่ดจีะต้องระบุข้อความต่อไปนี ้
1. ช่ือประเภทหรือชนิดของสินค้า 

2. ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้า  

3. ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในประเทศไทย ของผู้สัง่หรือนําเข้า มาใน

ราชอาณาจกัรเพ่ือขาย 

4. ที่อยู-่สถานที่ตัง้ ที่สามารถติดตอ่ได้จริง 
 

 

5. ขนาด, มิติ ,ปริมาณ,ปริมาตร

นํา้หนกั หรือจํานวนบรรจ ุ 

6. วธีิใช้  

7. ข้อแนะนําในการใช้หรือห้ามใช้  

8. คําเตือน ( ถ้ามี ) 

9. วนัเดือนปีท่ีผลติ หรือหมดอาย ุหรือ

ท่ีควรใช้ก่อน 

10. ราคา พร้อมระบหุน่วยบาท 

 





สถานที่ในการเลือกซือ้สินค้า  ....เพราะหากซือ้ตามแหล่งที่

ไม่น่าเช่ือถือ อาจได้ สินค้าปลอม 

คอกาแฟแทบสาํลัก!!! ตร.บุกทลายโรงงานผลิตกาแฟ 3 in 
1 ปลอมชานเมืองปทุมฯ เจอของกลางอือ้นายทุนโหดใช้

ต่างด้าวผลิตเช้ายันคํ่า 

 



• โรงงานทาํกาแฟปลอม 






นํา้ส้มปลอม... 
ผู้บริโภคสุดช็อก!กับผลสุ่มตรวจ

คุณภาพทางจุลชีววิทยาการจาก

การเก็บตัวอย่างนํา้ส้มคัน้ในเขต

กรุงเทพฯ และนนทบุรี อึง้! ผล

ตรวจนํา้ส้มคัน้จากทัง้หมดไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน พบจุลินทรีย์ 

ยีสต์และรา เกินในทุกตัวอย่าง 



• “โดยปกตินํา้ส้มคัน้สด ๆ ถ้าตัง้ทิง้ไว้จะมีตะกอนเนือ้ส้มอยู่ด้านล่าง 

หากไม่มีตะกอนเลย เป็นนํา้สีส้มใส ๆ อาจเป็นนํา้ส้มผสม เม่ือ

เปิดขวดแล้วให้ลองดมกล่ิน ถ้าเป็นนํา้ส้มคัน้สดจะมีกล่ินส้ม

ธรรมชาติ หากไม่มีกล่ินอะไรเลย หรือกล่ินจางมาก ๆ ไม่ใช่นํา้ส้ม

คัน้สด เพราะนํา้ส้มคัน้สดทั่วไปต้องมีสี กล่ิน รสตามธรรมชาติ

ของส้ม และหากดื่มแล้วรู้สึกว่ารสชาติแปลก ๆ ควรทิง้ไป” 



• การซือ้สินค้า จงึ
ต้องซือ้ตามแหล่ง
ที่เช่ือถือได้ หากมี
ปัญหา หรือ ไม่
ปลอดภยั จะ
สามารถฟ้องร้อง 
เรียกค่าเสียหายได้
... 

 



สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
• มาตรา 4 ผู้บริโภคมีสทิธิได้รับความคุ้มครองดงัต่อไปนี ้
• (1)สทิธิท่ีจะได้รับข่าวสารรวมทัง้คําพรรณาคณุภาพท่ีถกูต้องและเพียงพอ

เก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการ 

• (2) สทิธิท่ีจะมีอสิระในการเลือกหาสนิค้าหรือบริการ 
• (3) สทิธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าหรือบริการ(3 ทว)ิ* สทิธิท่ีจะ

ได้รับความเป็นธรรมในการทําสญัญา 
• (4) สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาและชดเชยความเสียหายทัง้นี ้ตามที่

กฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ หรือพระราชบัญญัตนีิบ้ัญญัตไิว้ 
 



สคบ.... : สาํนกันายกรัฐมนตรี 
องค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ. องค์กรของรัฐท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

ของผู้บริโภคคือ สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มี

การแบ่งการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 2 ด้าน คือ  

• ด้านโฆษณา ( มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา)  

• ด้านฉลาก (มีคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก) เพ่ือสอดสอ่งดแูลรับ

เร่ืองร้องทกุข์ พิจารณาความผิดท่ีเกิดขึน้ทัง้ในกรุงเทพฯ และ

จงัหวดัอ่ืน ๆ 



• นครศรีธรรมราช - 
เจ้าของรถนครศรีฯ 
เฮ ศาลอุทธรณ์ส่ัง
ตัวแทนจาํหน่าย
รถยนต์ย่ีห้อดัง และ
ผู้ผลิตรับคืนรถท่ีมี
ปัญหาจากผู้ซือ้ 
พร้อมทัง้คืนเงนิดาวน์ 
และชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ผู้ซือ้ หลังรถไม่ได้
คุณภาพตรงกับการ
โฆษณาชวนเช่ือ 



• โฆษณา เกินจริง... 

 






มอก.... 
• พระราชบัญญัตมิาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

          สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือรู้จักกันในนามของ 
"สมอ." เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการ
จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
จึงนับได้ว่า สมอ. เป็นสถาบันมาตรฐาน แห่งชาต ิโดยมีหน้าที่หลัก คือ การ
กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) การรับรองระบบคุณภาพ รับรอง
ความสามารถ ของห้องปฏบิัตกิารทดสอบและสอบเทยีบ นอกจากนียั้งมี
หน้าที่เป็นส่ือกลางกับองค์กร ที่เก่ียวข้องทัง้โลก  



มอก...สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 






วิธีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

• ช่ือสินค้า /วิธีการใช้/วันที่ผลิต 

• เลือกดูเคร่ืองหมาย 

• ประโยชน์ต่อเรา ปลอกภัย 

ปลอดภัย 

ภาชนะ ไม่บดิเบีย้ว 

ดูเคร่ืองหมาย บนฉลาก เช่น  

อย/ มอก 



การเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 






ช่อง

ทางการ

ร้องเรียนใน

เวบ็ไซด ์



ทบทวน 



• 1. ข้อใด ไม่ใช่ การเพิ่มผลผลติด้วยเทคโนโลยี 
 การผลติท่ีใช้แรงงานมีฝีมือ 

 การเรียนรู้เคร่ืองจกัรกลง่ายๆ  ภายในโรงงาน 

 การใช้เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ 

 การใช้การผลติแบบเดิมท่ีไม่มีการวางแผน  เน้นพึ่งพาธรรมชาติ √ 



•  2.การผลติสนิค้าท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงในระดบัประเทศ  โดยตดัราคาขาย
ให้ต่ําจนในท่ีสดุเหลือเพียงผู้ผลติไม่ก่ีราย และกลายเป็นตลาดผกูขาดใน

ท่ีสดุ  หมายถึงข้อใด 

การทุ่มตลาด (Dumping) 
การตัง้กําแพงภาษีสนิค้า (Price  Wall) 
กลไกราคา(Price Mechanism)             
สงครามราคา(Price  War) 

√ ในทางเศรษฐศาสตร์ คือการกําหนดราคาเพื่อขจดัคู่

แข่งขันรูปแบบหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบท

การค้าระหว่างประเทศ การทุ่มตลาดเกิดขึน้เม่ือ

ผู้ผลิตส่งผลิตภณัฑ์ออกไปยงัอีกประเทศหนึ่งที่ราคา

ตํ่ากว่าราคาที่ตัง้ในตลาดในประเทศ หรือในปริมาณ

ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในการแข่งขนัตลาดตามปกติ 



• 3. ข้อใด  ไม่เป็น  ธุรกิจด้านบริการท่ีไม่สามารถสง่ออกได้ 
บริการสายการบนิ    

เครือข่ายมือถือ 

การจดัการศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน 

การบริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน 

√ 



• 4.  ขอใด ไม่ใช่ เป็นวธีิการในการ เพิ่มยอดการขาย 

 

            โฆษณาดึงดดูความสนใจของลกูค้า 

            เปล่ียนรูปโฉมใหม่ของผลติภณัฑ์ 

            ลดต้นทนุการผลติสนิค้า 

            เพิ่มราคาจําหน่ายให้สงู √ 



• 5. การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนัในเวทีการค้าระหวา่งประเทศ ข้อใด 
ไม่เก่ียวข้อง  

 

• พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพิ่มค่าจ้างแรงงานและราคาสนิค้า 

ขยายตลาดสนิค้าใหม่ๆเพิ่มขึน้ 

ศึกษาความต้องการของลกูค้า 

√ 



• 6.  ข้อใด ไม่จดั เป็นการบริโภค 

 

การฟังวทิยจุราจรก่อนตดัสนิใจเลือกเส้นทางเดิน 

การออกกําลงักายอย่าสม่ําเสมอ 

การข่ีจกัรยานไปทํางานเป็นการเดินทางแทนการขึน้รถเมล์ 

การรับหนงัสือพิมพ์มาจดัสง่ให้ลกูค้าท่ีหมู่บ้าน 

√ 



• 7. ห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึ่งใช้วธีิ ลด แลก แจก แถม  แก่ลกูค้า ตามหลกั
เศรษฐศาสตร์ถือวา่ ยทุธวธีินีเ้ป็นการใช้ ปัจจยัใดกําหนดการบริโภค 

 คณุภาพของสนิค้า 

 กลไกของราคา 

 ปริมาณสนิค้าท่ีมีในตลาด 

 เทคนิคการขายเพ่ือจงูใจผู้บริโภค √ 



• 8.  การบริโภคท่ีมากขึน้ในข้อใด เป็นไปตามกฎของ กลไกราคา 

 

 มีเงินออมมากขึน้ 

 ราคาสนิค้าถกูลง 

 รายได้ของผู้บริโภคสงูขึน้ 

 อตัราดอกเบีย้เงินฝากลดต่ําลง 

√ 



• 9.  ข้อใดแสดงวา่นกัเรียนเป็นผู้บริโภคท่ีมีความระมดัระวงัในการบริโภคมากท่ีสดุ 

 

  ซือ้สนิค้าทางอนิเตอร์เน็ตเพราะสะดวก 

 เลือกซือ้ท่ีมีผกัใบเขียวสวยงาม 

 ซือ้ผลไม้กระป๋องท่ีบบุเพียงเลก็น้อย               

 เลือกซือ้ผกัประเภท กระถิน ตําลงึ ดอกโสน √ 



• 10. ข้อใดเป็นการบริโภคท่ีฉลาดท่ีสดุ 

               

 รอให้เพ่ือนบอกต่อ 

 ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

 ศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      

 การรวมกลุม่  บอกต่อ  ร้องเรียน 

√ 



• 11. ข้อใดเป็นเหตผุลท่ีต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 ต้องการควบคมุและตรวจสอบกลไกราคา  

 ผู้บริโภคชอบซือ้สนิค้าท่ีฟุ่ มเฟือย 

  ต้องการให้ผู้บริโภคซือ้สนิค้าท่ีปลอดภยัเหมาะสมและคุ้มค่ากบัราคา 

  ผู้บริโภคไม่รู้เท่าทนักลโกงของผู้ผลติ 
√ 



• 12.  ข้อใดไม่ใช่สทิธิของผู้บริโภค 
รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าอย่างถกูต้อง 

ไดรับความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าหรือบริการทางการค้า  

ซือ้สนิค้าเฉพาะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวติ 

ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายท่ีได้รับจากการบริโภค 
√ 



• 13. หน่วยงานใดท่ีทําหน้าท่ีในการคุ้มครองสทิธิผู้บริโภคได้กว้างขวางมากท่ีสดุ 
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

คณะอนกุรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจําจงัหวดั 

 สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค √ 



• 14. ข้อใด หมายถึง สทิธิได้รับความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าหรือบริการ ตาม

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในปัจจบุนั 
 

 การเลือกซือ้รองเท้าโดยความสมคัรใจ  

 การทําสญัญาประกนัวนิาศภยั 

 การใช้รถยนต์ท่ีมีถงุลมนิรภยัได้มาตรฐาน 

 การรับประทานลกูชิน้ท่ีมีสารบอแรกซ์ 
√ 

 เป็นสิทธิที่จะเน้นในเร่ืองการได้รับ

ความสะอาด ความปลอดภัย จาก

ผลิตภัณฑ์และสภาวะแวดล้อมต่าง 

ๆ ซึ่งเร่ืองสุขภาพและความ

ปลอดภัยเป็นปัญหาสําคัญของ

ผู้บริโภค จงึมีการออกกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคและตัง้

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับ

อันตรายจากสินค้าและบริการ

องค์การที่จัดตัง้เพ่ือป้องกันสิทธิด้าน

ความปลอดภัยขอ 



•  15.“สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค “  (สคบ.)  เป็นหน่วยงาน
ราชการมีฐานะเทียบเท่ากบักรมสงักดัสํานกันายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าท่ี

ต่อไปนี ้แต่ยกเว้น ข้อใด  
 

 รับเร่ืองราวร้องทกุข์จากผู้บริโภค 

 ศึกษาและวจิยัปัญหาเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ติดตามสอดสอ่งผู้ประกอบการท่ีละเมิดสทิธิของผู้บริโภค 

 ตรวจจบัผู้ประกอบการท่ีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน √ 



• 16. เคร่ืองหมาย หมายถึงอะไร 

1.เคร่ืองหมายสินค้าที่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพ 

2. เคร่ืองหมายมาตรฐานสาํหรับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

3  เคร่ืองหมาย ที่สินค้ามีราคายุติธรรม 

4.  เคร่ืองหมายที่สินค้าได้มาตรฐาน

โลก 

 



• 17. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญลักษณ์ 

1. “สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา” 

2.  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

3.  ได้รับการรับรองจาก WHO 

4.  มีหน้าท่ีปกป้องและคุ้มครองสขุภาพ

ประชาชนจากการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพ  

 



18.เคร่ืองหมายนี ้เป็นส่ิงที่เราควร

พจิารณา ในการเลือกซือ้สินค้าใด 

1.เคร่ืองสาํอาง ที่อาจระเหยได้ 

2.นํา้อัดลม ที่อาจระเบดิได้ 

3.ก๊าซหุงต้มที่อาจเป็นอันตรายได้ 

4.ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในป้ัมแก๊ซ 

 



ในฐานะผู้บริโภคทัว่ไปจะทํา
อย่างไร ถึงจะเรียกร้องความ
ยติุธรรมให้กบัเงินท่ีเสียไปได้ . 
การรวมตวักนัอย่างเข้มแข็ง
ของลกูบ้านเป็นส่ิงท่ีสําคญั
มาก เพราะจะมีพลงัมาก
พอท่ีจะทําให้เจ้าของโครงการ
และหนว่ยงาน ท่ีเก่ียวข้องหนั
มาร่วมกนัแก้ไขปัญหา โดย
เม่ือมีปัญหา แนน่อนวา่อนัดบั
แรกต้องแจ้งเจ้าของโครงการ
ก่อน 



19. หากเกิดกรณี อย่างในภาพ  

ส่ิงแรกที่ ควรทาํ คือ อะไร 

1.ลงส่ือ โซเซียล  

2.แจ้งเจ้าของโครงการ 
3.แจ้ง สคบ   

4.การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 

  ของลูกบ้าน  



20. สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาและชดใช้ความเสียหาย 3วธีิ ยกเว้น ข้อใด 

 

-   การป้องกนั โดยภาครัฐและเอกชนมีการออกกฎหมายพิทกัษ์ผู้บริโภค 
-   การเอากลบัคืนมา การแก้ไขสิง่ท่ีผดิพลาดให้ดีดงัเดิม  
- การกําหนดบทลงโทษ กําหนดตวับทกฎหมาย ใช้เป็นบทลงโทษต่อผู้ผลติ โดยจะ

มี ทัง้การปรับ ทัง้จําคกุ 
-   การชดใช้ ด้วยการให้ถือหุ้นในกิจการ 
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