
1 
 

        การศึกษาความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการ 

ร้านขายอาหารสัตว์ในพืน้ที่จังหวัดระนอง ปี 2564 

จินตนา ตันเวชศิลป์1 และ จิรเดช ลาภขุนทด1 

บทคัดย่อ 

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการเล้ียงสัตว์ท่ีขาดไม่ได้ และธุรกิจอาหารสัตว์มีการเจริญเติบโตมาก 

ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์อย่างจำกัด วัตถุประสงค์

ของการศึกษานี้เพื่ออธิบายข้อมูลความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการร้าน

ขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์แบบต่อหน้าผู้ขายอาหารสัตว์จำนวน 56 คน

ประกอบกับการสังเกตสถานท่ีขายอาหารสัตว์ทุกแห่ง พบว่าผู้ขายอาหารสัตว์มีความรู้ท่ีเกี่ยวกับกฎหมายการขาย

อาหารสัตว์ในระดับดีถึงร้อยละ 76.8 แต่ไม่มีความสัมพันธ์ของคะแนนความรู้กับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์ ผู้ขายอาหารสัตว์เพียงร้อยละ 28.6 ท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับ

กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์ในระดับดี นอกจากนี้พบว่า ผู้ขายอาหารสัตว์ในร้านท่ีต้ั งอยู่ในอำเภอ

เมืองมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์ในระดับดีสูงกว่าผู้ขายอาหารสัตว์ในร้านท่ีต้ังอยู่

นอกรอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.04) และ ผู้ขายอาหารสัตว์ในร้านท่ีเป็นสถานพยาบาลสัตว์มีพฤติกรรม

หรือการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์ในระดับดีสูงกว่าผู้ขายอาหารสัตว์ในร้านท่ีไม่ใช่สถานพยาบาลสัตว์

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.02) ดังนั้น จึงควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์  และติดตาม

ตรวจสอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติท่ีถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย สามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหารสัตว์เป็น

ประโยชน์แก่สัตว์ เจ้าของสัตว์ และเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  
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A Study on the knowledge and practices related to animal feed laws 

of animal feed sellers in Ranong Province in 2021 
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Abstract 

Animal feed has an important role in animal husbandry. Animal feed business has grown 

enormously. To date, there is limit information regarding animal feed seller and their practices. 

The objective of this study was to describe information on the knowledge and practices related 

to animal feed laws of animal feed sellers in Ranong Province. Data from fifty-six sellers were 

collected by face to face interview questionnaire interviewed and observation the practices.  

The results showed about 76.8% of food sellers had good knowledge. There was no statistically 

significant relationship between their scores in knowledge and their scores in practices complied 

with laws related to animal feed selling. Only 28.6% of the sellers had good practices complied 

with the laws. Moreover, the study found the sellers at the animal feed shops in the capital 

district had good practices that complied with the laws more than the sellers at the shops in 

other districts (p=0.04). The sellers at the shops registered as animal health care clinics also had 

good practices that complied with the laws more than the sellers at the shops that were not 

the animal health care clinics (p=0.02). According to this findings, feed seller education regarding 

associated laws is required. Monitoring on the feed seller practices towards compliance with 

associated laws is also crucial in order to maintain the quality of animal feed for the benefit of 

animals, their owners and livestock farmer.  
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บทนำ 

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญท่ีขาดไม่ได้ในการเล้ียงสัตว์ ในขณะเดียวกันอาหารก็สามารถให้คุณและให้โทษแก่

สัตว์ได้ อาหารสัตว์ท่ีดีมีคุณภาพ ไม่ปนเปื้อนหรือเส่ือมสภาพ เป็นประโยชน์กับร่างกายสัตว์ เสริมสร้างการ

เจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ให้สารอาหารและพลังงานแก่สัตว์ในการดำรงชีวิต ให้ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่

ดีสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทำให้สัตว์เล้ียงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ในทางกลับกันอาหารสัตว์ท่ีไม่มีคุณภาพ      

จะส่งผลเสียต่อร่างกายสัตว์ (Cocchi et al., 2010; Favero et al., 2017; Marquardt, 1996; Marquez et al., 

2019) ดังนั้นจึงมีกฎระเบียบเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดกระบวนการ สำหรับในประเทศ

ไทยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ท่ีร้านอาหารขายอาหารสัตว์ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีมีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ควบคุม อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

กําหนดลักษณะของอาหารสัตว์เส่ือมคุณภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ วัตถุท่ีห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย 

พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ เกี่ยวกับ

อาหารสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 และ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการ

เปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560 (สำนักกฎหมาย, 2564)   

เป็นต้น ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์จำเป็นต้องรู้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี 

จากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ มีการศึกษาในมุมมองของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์อยู่

เป็นจำนวนมาก เช่น การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เล้ียง (ตรีรัตน์, 2559; โชติวิทย์, 2563) อย่างไร

ก็ตามข้อมูลในส่วนของผู้ขายอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในด้านความรู้และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบท่ี

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ท่ีสถานท่ีจำหน่ายยังมีอยู่จำกัด นอกจากนี้การอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ในปัจจุบันไม่ได้

มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตแต่อย่างใด จึงไม่มีข้อมูลบ่งช้ีว่าผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์มีความรู้

หรือไม่ มีการปฏิบัติอย่างไร หรือมีประเด็นใดท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป สมควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารสัตว์ ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ซึ่งจะ

เป็นผลดีต่อสัตว์ เจ้าของสัตว์เล้ียงหรือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ท้ังยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนด

แนวทางหรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารสัตว์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การศึกษานี้มุ่งเน้นรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ท่ีสถานท่ีจำหน่ายและการปฏิบัติตามกฎหมาย           

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ออธิบายข้อมูลความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการ

ร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง   
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อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบและขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาแบบภาคตัดขวางในปี 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมท่ี

เกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบการ

ร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ี

จังหวัดระนองเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นทุกราย ท่ีมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในปี 2564-2565 ไม่

รวมผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีมีสาขากระจายในหลายอำเภอ/หลายจังหวัด  

การรวบรวมข้อมูลและการวัดผล  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์โดยตรง ร่วมกับการสังเกต

สถานท่ีและการปฏิบัติของผู้ประกอบการ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา และข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับร้านขายอาหารสัตว์ ได้แก่ สถานะการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานะของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท่ีต้ัง พิกัด จำนวนปีท่ีเปิดกิจการขายอาหารสัตว์ ชนิดอาหารสัตว์ที่จำหน่าย สถานะการมีใบอนุญาต

ขายยาสัตว์ ใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ลักษณะของกิจการ และ

ประเภทใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์ ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อ คำตอบมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่/ถูกต้อง 

ไม่ใช่/ผิด และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ การวัดผลโดยในแต่ละข้อให้คะแนน 1 คะแนนสำหรับการตอบได้ถูกต้อง และ 0 

คะแนนสำหรับคำตอบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ทราบและไม่แน่ใจ วัดผลโดย (Abdullahi et al., 2016) รวมคะแนน ท้ัง 10 

ข้อและแบ่งระดับความรู้เป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ดังนี้ มีความรู้ระดับดี 8-10 คะแนน มีความรู้ระดับพอใช้ 6-7 

คะแนน และมีความรู้ระดับต่ำ 0-5 คะแนน  

ส่วนที่ 3 สอบถามร่วมกับการสังเกตการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อ

คำตอบมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ทำทุกครั้ง/มี ทำบางครั้ง/บางส่วน และไม่เคยทำ/ไม่มี  การวัดผลโดยในแต่ละข้อให้

คะแนน 1 คะแนนสำหรับการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ และ 0 คะแนนสำหรับ

การมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ วัดผลโดย (Abdullahi et al., 2016) รวม

คะแนนท้ัง 10 ข้อ และแบ่งระดับพฤติกรรม/การปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย เป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ดังนี้          

มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติระดับดี 8-10 คะแนน มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติระดับพอใช้ 6-7 คะแนน และมี

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติระดับต่ำ 0-5 คะแนน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายและสรุปข้อมูล 

และทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลประชากร ข้อมูลร้านอาหารสัตว์ กับคะแนนหรือระดับความรู้และพฤติกรรม 

โดยใช้วิธี chi square test (odds ratio, OR จากตาราง 2x2), Pearson’s correlation coefficient test หรือ 

Spearman’s correlation coefficient test ตามลักษณะข้อมูล ทดสอบความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

p<0.05 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์แปรผลระดับความสัมพันธ์ ตามค่า Spearman's Rho (rs) (Leclezio   

et al., 2015) ท้ัง ± ดังนี้ 0.01-0.19 ไม่มีความสัมพันธ์ 0.20-0.29 มีความสัมพันธ์น้อย 0.30-0.39 มีความสัมพันธ์

ปานกลาง 0.40-0.69 มีความสัมพันธ์มาก ≥0.70 มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด หรือค่า Peasson r (“Pearson's 

Correlation Coefficient - Statistics Solutions”, 2022) เท่ากับ 0 ไม่มีความสัมพันธ์ 0.01-0.29 ความสัมพันธ์

น้อย 0.30-0.49 ความสัมพันธ์ปานกลาง และ 0.50-1.0 มีความสัมพันธ์มาก ท่ีระดับ 1 มีความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์  

ผลการศึกษา 

 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์โดยตรงร่วมกับสังเกตพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้ขาย

อาหารสัตว์ในร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนองได้ครบทุกราย จำนวน 56 คน 

ข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลสถานที่ขายอาหารสัตว์  

 ผู้ให้ข้อมูลรวม 56 คน อายุเฉล่ีย 46.36 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง

กว่าร้อยละ 53.6 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้าน (ร้อยละ 76.8) และกว่าครึ่ง (ร้อยละ  55.4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขาย

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ตารางท่ี 1) 

ร้านขายอาหารสัตว์กระจายอยู่ในทุกอำเภอ (ภาพท่ี 1) จำนวนมากท่ีสุดในอำเภอเมืองระนอง 23 แห่ง 

รองลงมาคืออำเภอกระบุรี 16 แห่ง น้อยท่ีสุดคืออำเภอสุขสำราญ 2 แห่ง ประเภทของกิจการท่ีขายอาหารสัตว์ส่วน

ใหญ่คือร้านขายของชำ/การเกษตรร้อยละ 60.7 รองลงมาคือร้านขายอาหารสัตว์ร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่ได้รับ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภทขายปลีกคิดเป็นร้อยละ 87.5 ค่าเฉล่ียของการดำเนินกิจการขายอาหารสัตว์

เท่ากับ 10.11 ปี (ตารางท่ี 2) ชนิดของอาหารสัตว์ท่ีมีการจำหน่าย อาหารสุนัข-แมว 51 แห่ง อาหารสัตว์น้ำ 43 

แห่ง อาหารนก 37 แห่ง อาหารเป็ด-ไก่ 36 แห่ง อาหารสุกร 33 แห่ง อาหารกระต่าย-หนู 19 แห่ง อาหารโค-

กระบือ 7 แห่ง และอาหารแพะ-แกะ 3 แห่ง ร้านมีใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 25 แห่ง มีใบอนุญาต

สถานพยาบาลสัตว์ 7 แห่ง 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายของร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง จุดสีแดงแสดงตำแหน่งท่ีต้ังของ

ร้านขายอาหารสัตว์ 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนองท่ีตอบแบบสอบถาม (n=56) 

ลักษณะ ค่าเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) จำนวน ร้อยละ 
อายุ (ปี) 46.36 (10.14)   
เพศ    

ชาย  16 28.6 
หญิง  40 71.4 

การศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า  13 23.2 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช ปวส  13 23.2 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  30 53.6 

สถานภาพ    
เจ้าของ  43 76.8 
ผู้จัดการ/ลูกจ้าง  13 23.2 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์    
ใช่  31 55.4 
ไม่ใช่  25 44.6 
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ตารางที่ 2 การกระจายของท่ีต้ังสถานท่ีขายอาหารสัตว์และลักษณะของกิจการขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนอง 

(n=56) 

ลักษณะ ค่าเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) จำนวน ร้อยละ 
อำเภอท่ีต้ังร้านขายอาหารสัตว์    

เมืองระนอง  23 41.0 
กระบุร ี  16 28.6 
กะเปอร์  6 10.7 
ละอุ่น  9 16.1 
สุขสำราญ  2 3.6 

ประเภทของกิจการ    
ร้านขายอาหารสัตว์  14 25.0 
ร้านขายของชำ/การเกษตร  34 60.7 
ร้านสหกรณ์   1 1.8 
สถานพยาบาลสัตว์  7 12.5 

ประเภทใบอนุญาตขายอาหารสัตว์    
ขายปลีก  49 87.5 
ขายปลีกและส่ง  7 12.5 

อายุของกิจการขายอาหารสัตว์ (ปี) 10.11 (7.65)   
 

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผูข้ายอาหารสัตว์ 

ผู้ขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนองมีคะแนนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์อยู่ในระดับดี

ถึงร้อยละ 76.8 มีคะแนนในระดับพอใช้ร้อยละ 32.1 และมีคะแนนต่ำร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์ในแต่

ละข้อได้ถูกต้อง (n=56) 

ระดับ จำนวน  ร้อยละ 
ดี (คะแนน 8-10) 31 76.8 
พอใช้ (คะแนน 6-7) 18 32.1 
ต่ำ (คะแนน 0-5) 7 12.5 
รวม 56 100.0 
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 เมื่อพิจารณาข้อคำถามท่ีผู้ขายอาหารสัตว์ตอบคำถามได้ถูกต้องจำนวนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 26.8 ทราบว่า

ร้านขายอาหารสัตว์ไม่สามารถแบ่งจำหน่ายอาหารจากถุงใหญ่เป็นถุงเล็กได้ รองลงมาร้อยละ 51.8 ทราบวิธีดู

ทะเบียนอาหารสัตว์บนบรรจุภัณฑ์ ถัดมาร้อยละ 67.9 ทราบว่าอาหารเสริมแร่ธาตุ/วิตามินของสัตว์ต้องมีเลข

ทะเบียนอาหารสัตว์ ข้อท่ีผู้ขายอาหารสัตว์ทุกคนตอบได้ถูกต้องคือ ฉลากอาหารสัตว์ที่ถูกต้องจะต้องมีท่ีอยู่สถานท่ี

ผลิตหรือสถานท่ีนำเข้า หัวข้อท่ีตอบได้ถูกต้องเกือบท้ังหมดคือ อาหารข้นหรือหัวอาหารสัตว์ สุกร สุนัข แมว โค 

ต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ตอบถูกร้อยละ 96.4 และหากประสงค์จะเลิกกิจการร้านอาหารสัตว์หรือยกเลิก

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต ตอบถูกร้อยละ 94.6 (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ขายอาหารสัตว์ที่ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์ในแต่ละ

ข้อได้ถูกต้อง (n=56) 

 คำถาม จำนวน ร้อยละ 

1. อาหารสัตว์ที่หมดอายุ 2 วัน ไม่สามารถนำมาจำหน่าย 44 78.6 

2. ร้านขายอาหารสัตว์ไม่สามารถแบ่งจำหน่ายอาหารจากถุงใหญ่เป็นถุงเล็กได้  15 26.8 

3. วิธีดูทะเบียนอาหารสัตว์บนบรรจุภัณฑ์  29 51.8 

4. อาหารข้นหรือหัวอาหารสัตว์ สุกร สุนัข แมว โค ต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 54 96.4 

5. อาหารเสริมแร่ธาตุ/วิตามินของสัตว์ต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 38 67.9 

6. ฉลากอาหารสัตว์ที่ถูกต้องจะต้องมีท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนำเข้า   56 100.0 

7. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ต้องติดแสดงในท่ีเปิดเผย 44 78.6 

8. การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ช้าคือหลังจากหมดอายุจะมีค่าปรับ 44 78.6 

9. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไม่ครอบคลุมถึงการขายยาสัตว์ 44 78.6 

10. หากประสงค์จะเลิกกิจการร้านอาหารสัตว์หรือยกเลิกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาต 

53 94.6 

 

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ขายอาหารสัตว์ 

 ผู้ขายอาหารสัตว์เพียงร้อยละ 28.6 มพีฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 มีคะแนนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ในระดับ

พอใช้ รองลงมาคือร้อยละ 30.4 มีคะแนนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ใน

ระดับต่ำ (ตารางท่ี 5)  
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ตารางที่ 5 ระดับคะแนนการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของ

ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนอง (n=56) 

ระดับ จำนวน  ร้อยละ 
ดี (คะแนน 8-10) 16 28.6 
พอใช้ (คะแนน 6-7) 23 41.0 
ต่ำ (คะแนน 0-5) 17 30.4 
รวม 56 100.0 

 

เมื่อพิจารณาแยกตามข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม/การปฏิบัติท่ีถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายการขาย

อาหารสัตว์ของผู้ขายอาหารสัตว์ในจังหวัดระนองพบว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายน้อยท่ีสุดเท่ากัน คือ 

ร้อยละ 26.8 ใน 2 ข้อ คือ อาหารสัตว์ต้องมีฉลากระบุรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกำหนด และ การไม่แบ่งบรรจุ

อาหารสัตว์เพื่อขาย รองลงมาคือ การผ่านอบรมหรือได้รับความรู้ เกี่ยวกับร้านขายอาหารสัตว์ร้อยละ 30.4       

การตรวจสอบวันหมดอายุอาหารสัตว์ท่ีขายในร้านร้อยละ 44.6 และการแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้

ในท่ีเปิดเผยร้อยละ 57.1 ท้ังนี้พฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ท่ีผู้ขายอาหาร

สัตว์ทำได้ถูกต้องทุกคนคือ มีการจัดเรียงอาหารตามความเก่าใหม่ของอาหารร้อยละ 100 และรองลงมาคือ วาง

อาหารสัตว์ไม่ให้โดนความร้อนหรือแสงแดดร้อยละ 94.6 (ตารางท่ี 6)   
 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละการตอบคำถามและการสังเกตพบการมีพฤติกรรม/การปฏิบัติท่ีถูกต้อง

สอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ขายอาหารสัตว์ (n= 56) 

คำถาม  จำนวน ร้อยละ 

1. แสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย 32 57.1 

2. อาหารท่ีจำหน่าย ไม่วางอาหารบนพื้นโดยตรง มีพาเลต หรือช้ันวาง 40 71.4 

3. วางอาหารสัตว์ไม่ให้โดนความร้อนหรือแสงแดด 53 94.6 

4. อาหารสัตว์มีฉลาก ระบุรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกำหนด 15 26.8 

5. ไม่พบอาหารท่ีหมดอายุในร้าน 48 85.7 

6. ไม่แบ่งบรรจุอาหารสัตว์ขายในร้านอาหารสัตว์  15 26.8 

7. ตรวจสอบวันหมดอายุอาหารสัตว์ท่ีขายในร้านเป็นประจำ 25 44.6 

8. มีการจัดเรียงอาหารตามความเก่าใหม่ของอาหาร 56 100.0 

9. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ไม่พบปัญหาเรื่องหนูกัด/ฉี่รด ถุงอาหารถุงอาหารสัตว์ 38 67.9 

10. เคยผ่านการอบรมหรือมีเจ้าหน้าท่ีมาให้ความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารสัตว์  17 30.4 
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ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับความรู้และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายการขาย

อาหารสัตว์ 

อายุของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ในทางผกผันกับคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย (r(54) = -0.35, p = 0.009) สำหรับความสัมพันธ์ของ

อายุกับคะแนนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์เป็นไปในทางเดียวกันอยู่ใน

ระดับน้อยและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r(54) = 0.21, p = 0.13) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของอายุการดำเนิน

กิจการขายอาหารสัตว์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ rs = 0.11, p(2-tailed) = 0.40 ส่วน 

ความสัมพันธ์ของอายุการดำเนินกิจการขายอาหารสัตว์กับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายการขาย

อาหารสัตว์เป็นแบบผกผันในระดับน้อยและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r(54) = -0.03, p = 0.81). และคะแนนความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์กับคะแนนพฤติกรรมหรือการปฏิบั ติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์มี

ความสัมพันธ์ในทางเดียวกันในระดับน้อยและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r(54) = 0.10, p = 0.48)  

ตารางที่ 7  ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ ท่ีต้ัง และรูปแบบของร้านขาย

อาหารสัตว์กับระดับความรู้และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับกฎหมายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ใน

จังหวัดระนอง (n=56) 

ตัวแปร ความรู้* OR p-value พฤติกรรม* OR p-value 

ดี ไม่ดี ดี ไม่ดี 

ระดับการศึกษา 

ปริญญา 22 8 5.19 0.004** 10 20 1.67 0.40 

ต่ำกว่าปริญญา 9 17   6 20   

อำเภอท่ีต้ังร้านขายอาหารสัตว์ 

เมือง 

รอบนอก 

13 10 1.08 0.88 10 13 4.25 0.04** 

18 15   6 27   

สถานพยาบาลสัตว์ 

ใช่ 7 0 2.48 0.12 5 2 8.63 0.02** 

ไม่ใช่ 24 25   11 38   
OR=Odds ratio 

*ระดับความรู้และพฤติกรรม 8-10 คะแนน=ดี ระดับความรู้และพฤติกรรม 0-7 คะแนน=ไม่ดี 

**ความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ p<.05 



11 
 

 จากตารางท่ี 7 พบความสัมพันธ์ท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติของระดับการศึกษากับระดับความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายอาหารสัตว์ ความสัมพันธ์ของสถานท่ีต้ังร้านขายอาหารสัตว์กับระดับพฤติกรรม/การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมายการขายอาหารสัตว์ และความสัมพันธ์ของการเป็นสถานพยาบาลสัตว์กับระดับพฤติกรรม/การปฏิบัติท่ี

สอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ โดยท่ีผู้ขายอาหารสัตว์ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับ

คะแนนความรู้ในระดับดีมากกว่ากลุ่มท่ีไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (p<0.004) ผู้ท่ีขายอาหารสัตว์ในร้านขาย

อาหารสัตว์ที่ต้ังอยู่ในอำเภอเมืองมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ในระดับดี

มากกว่าผู้ขายอาหารสัตว์ในร้านอาหารสัตว์ท่ีต้ังอยู่ในอำเภอรอบนอก  (p<0.04) และผู้ขายอาหารสัตว์ท่ีเป็น

สถานพยาบาลสัตว์มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ในระดับดีมากกว่าผู้ขาย

อาหารสัตว์ในท่ีซึ่งไม่ได้เป็นสถานพยาบาลสัตว์ (p<0.02)    

สรุปและวิจารณ ์

การศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการร้านขายอาหาร

สัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง พบว่าผู้ขายอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ

ขายอาหารสัตว์ในระดับดี แต่การมีความรู้ดีไม่มีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมหรือการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม

กฎหมายการขายอาหารสัตว์ ผู้ขายอาหารสัตว์ที่มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายมีเพียงประมาณ 

1 ใน 4 เท่านั้น และยังพบว่าผู้ขายอาหารสัตว์ในพื้นท่ีอำเภอเมือง ผู้ขายอาหารสัตว์ของสถานพยาบาลสัตว์มี

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์มากกว่าผู้ขายอาหารสัตว์ใน

พื้นท่ีอำเภอรอบนอก และผู้ขายอาหารสัตว์ในสถานท่ีจำหน่ายท่ีไม่ใช่สถานพยาบาลสัตว์อย่างมีนัยสำคัญ      

ถึงแม้ผู้ขายอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขายอาหารสัตว์ในระดับดี ผู้ขายอาหารสัตว์

จำนวนหนึ่งยังไม่มีความรู้ดีเพียงพอ และประเด็นท่ีผู้ขายอาหารสัตว์น้อยกว่า 1 ใน 3 มีความรู้ถูกต้องคือเรื่องการ

แบ่งขายอาหารสัตว์ ท้ังนี้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแบ่งบรรจุอาหารสัตว์ เพราะการแบ่งบรรจุเป็นการไม่รักษาฉลากท่ีภาชนะ

บรรจุอาหารสัตว์ของผู้ผลิตและสามารถทำให้อาหารเส่ือมสภาพระหว่างการแบ่งบรรจุได้ การศึกษาของธีระและ

อัญชลีท่ีจังหวัดพิษณุโลก พบการแบ่งขายอาหารสัตว์ร้อยละ 81.7 การแบ่งขายอาหารสัตว์เป็นหนึ่งในการจัดการ

อาหารสัตว์ท่ีล่วงอายุไปแล้ว นอกเหนือจากการคืนบริษัท ท้ิง น้ำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ และการลดราคา  (ธีระและ

อัญชลี, 2556) ในการศึกษานี้ผู้ขายอาหารสัตว์ 1 รายให้ข้อมูลว่ามีการแบ่งขายเนื่องจากหนูกัดกระสอบอาหารสัตว์ 

นอกจากนี้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ขายอาหารสัตว์ยังขาดความรู้เรื่องวิธีดูทะเบียนอาหารสัตว์บนบรรจุภัณฑ์ 

จำเป็นต้องให้ความรู้เหล่านี้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายอัน

เนื่องมาจากการไม่รู้  
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การศึกษานี้พบว่าอายุผู้ขายอาหารสัตว์สัมพันธ์ผกผันกับคะแนนความรู้ ผู้ขายอาหารสัตว์ท่ีจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับความรู้ดีกว่าผู้ท่ีจบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างไรก็ตามลักษณะเหล่านี้ 

ไม่ได้สัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการขายอาหารสัตว์แต่อย่างใด แสดงว่ามี

ผู้ขายอาหารสัตว์บางส่วนท่ีมีความรู้ แต่ไม่ได้มีการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมถึง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อการปรับปรุงและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมต่อไป และควรติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง เช่น ร้านขายอาหารสัตว์ท่ีอยู่รอบ

นอกพื้นท่ีอำเภอเมือง ร้านขายอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายต่ำกว่า   

ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้ร้อยละ 45 ไม่ได้เป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

โดยตรง แต่พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 กล่าวว่าการกระทำของลูกจ้างหรือ

ผู้แทนเป็นการกระทำของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย และจากการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติของความรู้และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขายอาหารสัตว์ระหว่างกลุ่มท่ีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและกลุ่มท่ี

ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาต   
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