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บทคัดย่อ 

การวจิยัเร่ืองรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและการจดัการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคควรมีลกัษณะอย่างไร โดย
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสนใจและมีความพร้อมดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แห่ง ดว้ยกนั ประกอบดว้ย  เทศบาลต าบลปริก องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
ขา้ม และองค์การบริหารส่วนต าบลควนรู   ซ่ึงผลการวิจยัจะน าเสนอเป็นชุดความรู้ส าคญัเพื่อการ
พฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  

วิธีการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดย 1) การศึกษาบริบทของพื้นท่ี
เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค  ทุนทางสังคมและบริบทขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 2) การจดั
กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค จ านวน 3 กิจกรรม คือ 2.1) การจดัสมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ 2.2 ) การลงนามในบนัทึกความ
ร่วมมือวา่ดว้ยการพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2.3)  การจดัท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการด้านคุม้ครองผูบ้ริโภค 3) การพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมของ
องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผา่นการจดัสนทนากลุ่มและ
การสังเคราะห์รูปแบบ บทเรียนและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตลอดเส้นทางการพฒันารูปแบบองคก์ารอิสระ
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
1) ประชาชนผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยงัคงประสบปัญหาคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค แต่ขาดกลไกหรือระบบดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่งผลให้การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร แม้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามค าสั่งถ่ายโอนภารกิจงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2) กระบวนการสมชัชาผูบ้ริโภค เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งในส่วนภาคประชาสังคม ภาคการเมือง และภาควิชาการ 
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ร่วมกนัรับรู้ ร่วมกนัพฒันานโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

3) บนัทึกความร่วมมือวา่ดว้ยการพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของจงัหวดัสงขลา เป็น
เคร่ืองมือสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีการจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคข้ึนในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง ใน 3 รูปแบบ คือ 1) ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคภายใตอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ศูนยพ์ิทกัษผ์ูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท างานแบบ ก่ึงอิสระ 3) ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท างานในลกัษณะ
องคก์ารอิสระ โดย 3.1) คณะท างานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคมีท่ีมาจากภาคประชาชนจากทุกกลุ่มใน
ชุมชน ด้วยจิตอาสา 3.2 )บทบาทและหน้าท่ี ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยอาศยัทุนทางสังคมในการขบัเคล่ือนงานภายใตก้รอบภารกิจซ่ึงไดรั้บถ่ายโอนงานจากส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) สร้างกลไกด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี ประกอบด้วย 
กลไกร้องเรียน ไกล่เกล่ีย  กลไกพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค แกนน า  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย เป็นตน้  
3.3)งบประมาณ เน้นการพึ่ งตนเองอาศยัเงินจากกองทุนสุขภาพระดบัพื้นท่ีและกองทุนสัจจะออม
ทรัพยใ์นพื้นท่ี และควรตอ้งมีระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจน 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาระบบงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในระยะต่อไป ควรเน้น 1) 
ส่งเสริมมีส่วนร่วมของกลุ่ม ชมรมและเครือข่ายผูบ้ริโภคในการแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 2)ควรมี
แผนงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมในการท างานร่วมและประสานกบัหน่วยงานรัฐ 3) การสร้างองคค์วามรู้
จากการสรุปบทเรียน ถอดประสบการณ์ท่ีส าเร็จและประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหา 4) ขอ้จ ากดัเร่ืองการ
รับรองสถานะจากหน่วยงานรัฐและขอ้จ ากดัในบทบาทบางอยา่ง 
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ABSTRACT 
  

The research aim to study patterns and establish  management plan about Consumer 
Protection in the community.  The researcher has studied and has helped three interested local 
governments to develop plans, concerned the issues of Consumer Protection. Those local authorities 
are Prik municipal area, Takham Tambon Administration Organization area, and Kuanroo Tambon 
Administration Organization area. The report findings will be presented as a set of knowledge 
essential to the development of consumer protection in the local government for further 
development. 
 

The research method is a participatory research and could be summarized as follows, 
1. To study and figure out the problems related to Consumer Protection in the area, social 

capital and any activities with the local governments. These are influential factors of establishing 
the independent organizations to protect consumers. 

2. To host  three activities and invite the community to participate. To summarize the 
learning process of those who related to this subject matter. 2.1 To hold a conference about smart 
consumers 2.2 To sign a memorandum of cooperation on the development of consumer protection 
of the local government. 2.3 To prepare strategy and action plan on consumer protection.  

3. To develop an appropriate form of independent organization for the protection of 
consumers in local government, through focused group discussion and other learning process due to 
the studies of the development of independent organization. 
The results are summarized as follows, 

1. Local consumers in three focused area had consumer protection problems, as a result 
of the lack of systems in local government who work on the Consumer Protection regulations, the 
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problems can’t be solved effectively. Even though the Consumer Protection committee and panel 
have been appointed by the local government committee transferred order, the problems are still 
remained. 

2. To hold an assembly about smart purchase and smart consumers. This activity was 
involved by local government and political sector and academic sectors who obviously share 
common perceptions on such issue. They work together to develop public policy on consumer 
protection and solve problems on Consumer Protection issues. 

3. The three local government organizations have used a memorandum of cooperation on 
the development of consumer protection as a tool to create cooperation. To establish the centers of 
Consumer Protection  in three systems. 1) The consumer protection center work under mission of 
local government (Under local government) 2) The Consumer Protection Centre in the local 
government (partially -independent) 3) The Consumer Protection Centre operates as the 
independent organization.(Absolutely independent organization) 3.1) To have local volunteer 
working as a group of Consumer Protection 3.2) To give roles and responsibilities to the working 
group according to Consumer Protection strategy based on social capital to operate the mission 
which has been transferred from the Office of Consumer Protection (Consumer Protection Board). 
To organize a mechanism of Consumer Protection in resolving complaints, including the dispute 
management, compromise method, develop leadership of potential consumers and mechanism of 
compensation. 3.3) To create a self-reliance Fund and Health Fund for the local in the area. 

 
4. Recommendation for the development of consumer protections is as follows, 

1) To encourage and support the local to participate in events and activities in the 
considered area. 

2) To demonstrate a clear concrete plan to work together and coordinate with 
government agencies 

3) To achieve knowledge from different lessons and experiences  
4) To figure out the limitation on the certified status of the government agency and 

other restrictions 
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ต่อเน่ืองจนท าใหว้ทิยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
คณะผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี คณะท างานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค และประชาชนผูบ้ริโภค

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 พื้นท่ีของจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิและเทศบาล ท่ีให้ความ
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สะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั  
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ท่ีได ้อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือใหว้ทิยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ทา้ยสุดน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดา  มารดา ภรรยา พี่   เพื่อน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี

ส่วนสนบัสนุน  เป็นก าลงัใจ  และช่วยเหลือผูว้จิยัในทุกๆดา้นมาโดยตลอด 
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