
 
บทที ่5 

 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาลกัษณะขององค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีกลไกการทาํงานและการจดัการดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งไรในพื้นท่ี  
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ประชาชนผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่งยงัคงประสบกบัปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์อาหารและยา ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป การรับบริการและจากสัญญาท่ี
ไม่เป็นธรรม ซ่ึงมีตน้เหตุเอาเปรียบจากบุคคลภายในและภายนอกพื้นท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลต่างมีความเห็น
ร่วมกนัว่า สถานการณ์ปัญหาดงักล่าว มีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถานการณ์  
ซ่ึงไดจ้ากการจดัสมชัชาสุขภาพเชิงประเด็น: สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือของทั้งสามพื้นท่ี แต่ยงัขาด
กลไกหรือระบบงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค แมจ้ะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ประจาํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุกรรมการ สคบ.ประจาํ อปท.) อนัเป็นคณะทาํงานตามท่ี
กฎหมายได้ให้การรับรองอํานาจไว้ แต่ไม่สามารถดําเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

2. กระบวนการสมชัชาสุขภาพเชิงประเด็น:สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ ถูกนาํมาใช้เป็น
เคร่ืองมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนทอ้งถ่ินทั้ง
ในภาคส่วนของ ประชาสังคม ภาคการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และภาควิชาการ ส่งผลให้เกิดการร่วมกบั
รู้ ร่วมหาแนวทางสําหรับแกไ้ขปัญหา เรียกวา่ “การสร้างนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค” 
โดยเอาทุนทางสังคมซ่ึงมีอยูจ่าํนวนมากในพื้นท่ี มาเป็นปัจจยัสําหรับการพฒันาระบบงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมายทั้งสามแห่ง  

3. การบนัทึกความร่วมมือ (MOU) วา่ดว้ยการพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของจงัหวดั
สงขลา ถูกนาํมาใชใ้นการสร้างความร่วมมือร่วมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง 
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4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่งไดจ้ดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึน เพื่อเป็น
กลไกลในการแกปั้ญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ี โดยอาศยัทุนทางสังคมของแต่ละแห่ง เพื่อหนุนเสริมการ
ทาํงานซ่ึงมีแนวคิดการพฒันาให้ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคมีลกัษณะองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

5. จากการวเิคราะห์ลกัษณะปัจจุบนัของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พบว่า ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคต าบลควนรูและศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคต าบลปริก           
มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด ส่วน ศูนย์พิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคตาํบลท่าขา้มมีลกัษณะการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ภายใตก้ารกาํกบัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6. รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาก
การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจาํ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคท่ีจดัตั้งข้ึน สามารถสังเคราะห์
รูปแบบและจดักลไกใหมี้ความสอดคลอ้งในพื้นท่ี ดงัภาพท่ี 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.1  แสดงรูปแบบท่ีมีความเป็นไปไดข้ององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค                   
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

อย./สคบ. อย./สคบ. อย./สคบ. 

องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 
องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

องคก์ารอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

ก่ึงอิสระเพ่ือการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

ภายใตอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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รูปแบบที่  1 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Under local government )องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหน้าท่ีดาํเนินงานตามกรอบ
ภารกิจงานคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงได้รับการถ่ายโอนงานมาจากสํานักงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและ
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  มีการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัพื้นท่ี  โดยคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
เป็นผูด้าํเนินการใชม้าตรการทางกฎหมาย 

 รูปแบบที่  2  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานแบบกึ่ง 
อิสระ (Partially independent organization ) โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธิผูบ้ริโภคข้ึน มีคณะทาํงานจากคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อนัเป็นองคก์รดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รูปแบบที่  3  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานแบบ
อิสระสมบูรณ์แบบ (Absolutely independent organization ) โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึน และมีรูปแบบการทาํงาน คือ 

1) โครงสร้างและการจัดองค์การ 
ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีรูปแบบ องค์การ

อสิระ โดยมีฐานะเทียบเท่า กลุ่มหรือชมรม  หรือยกฐานะเป็นนิติบุคคล มีคณะทาํงาน ซ่ึงมีท่ีมาจาก
ภาคประชาชน  ตอ้งมีแยกระบบการบริหารจดัการออกมาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
ส้ินเชิง  แต่กรอบภารกิจงานจะอยูภ่ายใตก้ารรับรองจากคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อให้สามารถดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการจดัการเร่ือง
ร้องเรียนผูบ้ริโภคได ้ 

2) บทบาทและหน้าที ่
การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของศูนย์พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ได้รับมอบหมายอาํนาจและหน้าท่ีจากคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุ สคบ.) การดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคของแต่ละแห่ง  ซ่ึงขอบเขตของภารกิจมีความครอบคลุมภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนจากสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) โดยมีการสร้างความชดัเจน ภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐดงักล่าวดว้ยการทาํบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือกนัระหว่าง 4 ภาคส่วนท่ีสําคญั  คือ สํานักงานจงัหวดัสงขลา สถาบนัการ
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จดัการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลตาํบลปริกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู  

 
กรอบภารกจิ และแผนงานการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง มีกรอบภารกิจ

ครอบคลุมการดาํเนินงานภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์และแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค คือการสร้างและ
พฒันาให้ผูบ้ริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเองได้ จึงได้กําหนดกรอบภารกิจและแผนงานการ
ดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

1) การจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค   

2) การพฒันาศักยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้ งในด้านความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจกรรมอนัเป็นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค   

3) การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
4) การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5) การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และการดาํเนินงาน

ของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
 

กลไกการท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
การพฒันารูปแบบการดาํเนินงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ และมีกลไกท่ีสอดคลอ้งในพื้นท่ี สรุปไดด้งัน้ี 
1) การด าเนินงานภายใต้กฎหมาย 

- การดําเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู ้บริโภคอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ศูนย์พิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค สามารถ
ดาํเนินงานไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายท่ี สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคและหรือ 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ถ่ายโอนภารกิจมาให ้
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2) ความเป็นองค์การอสิระ 
- เพื่อใหก้ารทาํงานมีความยืดหยุน่จาํเป็นตอ้งอาศยัทุนทางสังคม (Social Capital) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลงัความร่วมมือจากผูบ้ริโภค ชมรม กลุ่ม เครือข่ายในพื้นท่ี เป็นตน้ทุนในการ
ขบัเคล่ือนงาน โดยพลังทางสังคมจะสามารถทาํให้การทาํงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและ
คล่องตวัมากกวา่การตอ้งรอระบบงานของภาครัฐ 

ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคแต่ละแห่งสามารถมีกลไกการด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความสนใจของพื้นท่ี แต่ทั้งสามแห่งได้
ออกแบบกลไกร่วมกนัคือ  

- กลไกรับเร่ืองร้องเรียน  จะมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผ่านศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค ทางจดหมาย ทางโทรศพัท์ ตูแ้ดงรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผูบ้ริโภค และการปฏิบติัการลง
ชุมชนเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนของคณะทาํงาน การประชุมประจาํเดือน เป็นตน้ 

- กลไกไกล่เกลีย่ จะมีคณะทาํงานซ่ึงมีท่ีมาจากภาคประชาชน ทาํหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย
ปัญหาผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ โดยอาศยัอาํนาจการดาํเนินการจากคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํตาํบล/เทศบาล 

- กลไกพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค   ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู ้บริโภคประจําองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะใช้เคร่ืองมือ คือ การอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบติัการ ให้แกนนาํและ
ผูบ้ริโภคมีความรู้ และทกัษะในการเลือกบริโภค นอกจากน้ียงัมีการลงพื้นท่ีปฏิบติัการชุมชนดา้น
การคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อการพฒันาศกัยภาพแกนนาํ ผูบ้ริโภค กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพเหล่าน้ี
ดาํเนินการดว้ยตนเองของพื้นท่ี และจากการสนบัสนุนทางวชิาการจากสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีใน
ลกัษณะหลกัสูตรหอ้งเรียนคุม้ครองผูบ้ริโภค  

- การส่งเสริมกลุ่มผูบ้ริโภคในการดาํเนินกิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
เช่นสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู ้บริโภคกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน กลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ให้แต่ละกลุ่มเกิดปฏิบติัการชุมชนด้านคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคภายใตก้ารสนบัสนุนของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 

- กลไกพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ การจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครอง
นั้น จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการเพื่อให้สามารถดาํเนินการผลิตสินคา้อย่างมี
คุณภาพ ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคจึงกาํหนดให้การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเป็นภารกิจสําคญั 
โดยใช้วิธีการอบรม การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา เป้าหมายของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ เช่น ชมรมร้านคา้ของชาํ ชมรมผูป้ระกอบการร้านอาหารและแผงลอย กลุ่มแม่บา้น
และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เป็นตน้ 
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- กลไกเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์และภัยผู้บริโภค ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคมีการพฒันา
กลไกดา้นการตรวจสอบ เฝ้าระวงัสินคา้และภยัผูบ้ริโภค โดยอาศยัการลงพื้นท่ีตรวจสอบเฝ้าระวงั
แหล่งท่ีมีความเส่ียง เช่น ตลาดนดัเปิดทา้ย ร้านอาหาร ร้านชาํ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีคณะทาํงานอนัเป็น
กลุ่มและเครือข่ายในพื้นท่ี ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคกาํหนดไว ้

- กลไกการส่ือสารสาธารณะ มีการใช้ช่องทางส่ือสารในพื้นท่ีเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น วิทยุชุมชน วารสารขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แผน่พบัเอกสาร เป็นตน้ 

- กลไกการชดเชยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคเทศบาล
ตาํบลปริก ไดพ้ฒันากองทุนคุม้ครองผูบ้ริโภคสําหรับชดเชยเยียวยาให้กบัผูบ้ริโภค ส่งเสริมให้
ผูบ้ริโภคร้องเรียนปัญหามากข้ึน นอกจากน้ีมีการพฒันากองทุนหมอ้ก๋วยเต๋ียวปลอดสารตะกั่ว 
สาํหรับการแกปั้ญหาหมอ้นํ้าชาและหมอ้ก๋วยเต๋ียวของพื้นท่ี 

- กลไกการประสานงาน จะมีเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหนา้ท่ี
ประสานงานเต็มเวลา เช่ือมโยงระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค
จดัการเร่ืองเอกสารและงบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 

 

3) งบประมาณของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค  
- จากงบประมาณของทอ้งถ่ิน ผา่นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณ

ประจาํปีแก่ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคท่ีตั้งข้ึน  ลกัษณะการสนับสนุนเงินจะเป็นแบบชุดโครงการ 
นอกจากน้ีควรไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้นท่ี ตลอดจน
เงินจากกองทุนซ่ึงเกิดจากการออมของประชาชนในพื้นท่ีไดแ้ก่ กองทุนสัจจะออมทรัพย ์เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยนืใหก้ารทาํงาน แต่อยา่งไรก็ตามควรไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณจากภายนอกเช่นเดียวกนั 
เช่น  สํานกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั  แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (คคส.) ให้การสนบัสนุนในลกัษณะรายกิจกรรม และสถาบนัการ
จดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(สจส.ม.อ.) จะสนบัสนุนงบประมาณแบบราย
กิจกรรมและชุดโครงการ  

4) ความครอบคลุมการด าเนินงาน 
- บทบาทและภารกิจ ตอ้งครอบคลุมปัจจยัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

ได้แก่ 5 กรอบภารกิจ ไม่ควรทาํงานเฉพาะบางประเด็น เช่นการรับเร่ืองร้องเรียน แต่ควรทาํให้
ครอบคลุมเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

(1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
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(2) การพฒันาศักยภาพผูบ้ริโภค และเครือข่าย ทั้ งในด้านความรู้ด้านการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   

(3) การเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์ หรือสถานการณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค  

(4) การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
(5) การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการ

ดาํเนินงานต่างๆ 
 

โดยสรุป รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยึดหลกัเร่ือง ความมีอิสระในการดาํเนินบทบาทหนา้ท่ีดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ดว้ยการสร้าง
กลไกท่ีสําคญัด้านคุม้ครองผูบ้ริโภค ภายใตก้ารสนับสนุนการทาํงานและงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถพึ่งตนเองได ้แต่อยา่งไรก็ตาม จาํเป็นตอ้งอาศยัการทาํความเขา้ใจ
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใชท้ศันคติเชิงบวกเพื่อเป้าหมาย
ในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ี โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั และการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน เช่ือมประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนั
กาํหนดรูปแบบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการเร่ิมต้นการดําเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคในลักษณะเชิงรุก
(Proactive Consumer Protection) มุ่งสร้างความตระหนกัในสิทธิของผูบ้ริโภค และพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้ริโภคเอง มีปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค กบัพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรูและเทศบาลตาํบลปริก  มีการวางแผนงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคโดยใชข้อ้มูลปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ของการวางแผนงานโดยคน
ในชุมชนร่วมกนักาํหนดเอง เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในการทาํงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับองค์กรภาครัฐ ให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เกิดการ
ประสานงาน ให้มีการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนในระยะยาว ผลจากการวิจยั
ในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใช้เป็นรูปแบบเบ้ืองตน้สําหรับการพฒันาการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นสุขภาพสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีตอ้งการพฒันางาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคใหมี้กลไกสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ีต่อไป   
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1. การพฒันารูปแบบการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของผูบ้ริโภค กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายผูบ้ริโภค 
เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคในพื้นท่ีกาํลงัประสบอยู ่ร่วมกนัวางแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  ตั้งแต่กระบวนการคน้หาปัญหา
เฉพาะประเด็นของพื้นท่ี การร่วมกนัวางแผนงาน และการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้สู่
นโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

2. การขยายผลการดํา เ นินงานคุ้มครองผู ้บ ริโภคเพื่อให้ เ กิดการดํา เ นินงานท่ี มี
ประสิทธิภาพ และมีความย ัง่ยืนได้ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอาํนาจและ
ศกัยภาพในการจดัการงานคุม้ครองผูบ้ริโภค แผนงานควรมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม มีการกาํหนด
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละแผนงาน 

3. การพฒันารูปแบบการทาํงานด้านคุ้มครองผู ้สําหรับองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ี
ตอ้งการพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ เช่น งบประมาณในทอ้งถ่ิน 
อาสาสมัครในพื้นท่ี แกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบของการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบศูนย์
พิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในลักษณะองค์การอิสระ อันเน่ืองมาจากข้อจาํกัดการรับรองสถานะจาก
หน่วยงานภาครัฐ และข้อจาํกัดในกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหายของ
ผูบ้ริโภค   

5. ควรมีการถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ทั้งประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหาดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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บรรณานุกรม 

 

กมลทิพย ์แจ่มกระจ่าง. 2547 . การศึกษาบทบาทและการด าเนินงานของเทศบาลในการคุ้มครอง  
ผู้บริโภค. รายงานการวจิยั, วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา้. 

จนัจิรา  เอ่ียมมยรุา. 2547. เอกสารประกอบค าสัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 ณ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสิทธ์ิ อ่อนดี และ ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทยั. 2550. มุมมองของผู้บริโภคไทยทีส่ะท้อนถึงความ
ต้องการต่อองค์การอสิระคุ้มครองผู้บริโภค. (วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
ยพุดี  ศีริสินสุขม. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกนัสุขภาพไทย. (2548).                                    

จาก  http://library.hsri.or.th/abs/res/hs 1193t.doc 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 61 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553.

จาก  http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa13-upload/13-
20070706154804_cons.pdf 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปีพุทธศักราช 2540 pr@parliament.go.th 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปีพุทธศักราช 2550 pr@parliament.go.th 
วทิยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวริิยานุภาพ และ ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ 2548.  แนวทางการจัดตั้งองค์การ

อสิระคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540. 
กรุงเทพฯ: โครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ หน่วยงานปฏิบติัการวจิยัเภสัชศาสตร์
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วธิีมาร์ เม่งช่วย. 2553. รูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณศึีกษา: อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช. สารนิพนธ์.  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทยั และประสิทธ์ิ อ่อนดี. 2551. การพฒันากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 . คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกันายกรัฐมนตรี. มปป.. แนวทางการปฏิบัติการรับ

เร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภคและการเจรจาไกล่เกลีย่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าเทศบาลและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล. 
มปท. 

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค. 2538.  คู่มือการคุ้มครองผู้บริโภค. สาํนกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

 


