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บทคัดย่อ
การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาปัจจัยทีเ่ป็นปัญหาในการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภค

ขององค์กรพัฒนาเอกชน คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอยา่งซึง่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนนิการดา้นคุ้มครองผู้
บริโภคในประเทศไทย จำานวน 34 องค์กร และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
กลุ่มตัวอยา่งจำานวน 12 องค์กร พบว่า

 โดยภาพรวมระดับปัญหาในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เมือ่แจกแจงตามประเภทของปัญหาและลำาดับความสำาคัญของ
ปัญหาพบวา่ 1. ปัญหาเรือ่งกิจกรรมองค์กรทีไ่ม่สอดคล้องกับบทบาทและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
เป็นปัญหาสำาคัญและเป็นปัญหาในระดับมาก 2. ในเรือ่งบทบาทองค์กร ปัญหาบุคลากรไม่มีความ
ชัดเจนในบทบาทของตนเองมีระดับปัญหามาก 3. ในดา้นแหล่งทุนและงบประมาณ พบวา่ความ
ไม่เพียงพอจากการได้รับเงินสนับสนนุจากภาครัฐเป็นปัญหาในระดับมาก 4. ในด้านผู้บริโภคหรือ
ประชาชน ผู้บริโภคให้ความสนใจในกิจกรรมขององค์กรในระดับปานกลาง 5. ปัญหาดา้น
สือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารการทำางานผา่นสือ่มวลชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 6. ดา้นสังคมและการเมือง นโยบายสนับสนนุการดำาเนินงานขององค์กรจากภาค
รัฐเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 7. ด้านทรัพยากรและสถานที ่พบวา่มีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่พอ
เพียงต่อการดำาเนนิงานในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาในด้านเครือข่ายและการประสานงาน, การ
บริหารจัดการภายในองค์กร และ ดา้นบทบาทของบุคลากร ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ คือท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ยังไม่ตระหนักถึงความ
สำาคัญและบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ทำาให้ขาดการรสนับสนนุการดำาเนินงานดา้นคุ้มครอง
ผู้บริโภคท้ังในเรือ่งงบประมาณ ทรัพยากร ความร่วมมือและการประสานงานต่างๆ นอกจากนี้
องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นมากยังไม่มีความเข้มแข็งในเรือ่งทิศทาง บทบาท กิจกรรม ไม่สามารถ
ดำารงอยู่ดว้ยตนเองได้ ยังต้องการให้ภาครัฐให้การสนับสนนุดา้นงบประมาณและความร่วมมือใน
การประสานงาน 

คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางเพือ่แก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรพัฒนาเอกชนที ่
ดำาเนนิงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยภาครัฐควรมีนโยบายให้การสนับสนุนและพัฒนาองค์กร
พัฒนาเอกชน ในเรือ่งงบประมาณ ทรัพยากร และการประสานงาน ตลอดจนการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นท้ังในเรือ่งบทบาทและกิจกรรม
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คำานำา

 ในปัจจุบันได้มีสินค้าและบริการมากมายตามเทคโนโลยีการผลิตทีท่ันสมัย รวมท้ังการ
โฆษณาผา่นสือ่มวลชน เป็นเหตุใหผู้้บริโภคมีความสับสนในการตัดสินใจเลือกรับสินคา้และบริการ 
และนำามาซึง่ปัญหาทางดา้นความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเอง ดงันั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขจึงเป็นงานทีมี่ความสำาคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ แต่การดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคในสว่นของภาครัฐไม่สามารถให้การ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ ดังองค์กรพัฒนาเอกชน ( Non-government Organization ; 
NGO ) ซึง่เป็นกลุ่มพลังเอกชน ทำาหนา้ทีต่รวจสอบการทำางานของรัฐบาล จึงเป็นหู ตา ปาก เสียง
แทนประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ซึง่ NGO แบ่งเป็นองค์กรทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและองค์กรที ่
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่การดำาเนินการของ NGO ในปัจจุบันยังประสบปัญหาในเรือ่ง
ของแหล่งทุนและงบประมาณ บุคลากร การบริหารองค์กร การประสานงาน อุปกรณ์และสถานที ่ 
ตลอดจนปัญหาด้านตวัประชาชนเอง จึงจำาเป็นทีจ่ะต้องใช้วิธีการวิจัยมาช่วยวิจัยงานคุ้มครองผู้
บริโภคด้านสาธารณสุข เพือ่ช่วยใหไ้ด้ความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ นำาไปประยุกต์กับการปฏิบัติ
งานใหไ้ด้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าทีป่ฏิบัติมาแต่เดิมได้ เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
อย่างแท้จริง
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สารบัญตาราง

ตารางที ่1.1 เปรียบเทียบบทบาทตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ตารางที ่ 1.2 เปรียบเทียบบทบาทตามการดำาเนินงานขององค์กร
ตารางที ่ 1.3 แสดงจำานวนบุคลากรตามประเภทในการปฏิบัติงาน
ตารางที ่1.4 เปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมหลักขององค์กร
ตารางที ่ 1.5 เปรียบเทียบประเภทกิจกรรมขององค์กร
ตารางที ่ 1.6 เปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินงานขององค์กร
ตารางที ่ 1.7 เปรียบเทียบแหล่งทุนทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนได้รับการสนับสนุนหลัก
ตารางที ่ 1.8 เปรียบเทียบสถานทีห่รือสำานักงานขององค์กร
ตารางที ่ 2.1 แสดงระดับปัญหาเรือ่งบทบาทขององค์กร
ตารางที ่ 2.2 แสดงระดับปัญหาด้านกิจกรรมขององค์กร
ตารางที ่ 2.3 แสดงระดับปัญหาเรือ่งการบริหารจัดการภายในองค์กร
ตารางที ่ 2.4 แสดงระดับปัญหาเรือ่งเครือข่ายและการประสานงาน
ตารางที ่ 2.5 แสดงระดับปัญหาเรือ่งแหล่งทุนและงบประมาณ
ตารางที ่2.6 แสดงระดับปัญหาด้านบุคลากร
ตารางที ่2.7 แสดงระดับปัญหาเรือ่งสือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์
ตารางที ่2.8 แสดงระดับปัญหาทรัพยากรและสถานที ่
ตารางที ่2.9 แสดงระดับปัญหาสังคมและการเมือง
ตารางที ่2.10 แสดงระดับปัญหาผู้บริโภค / ประชาชน
ตารางที ่2.11 แสดงระดับปัญหาในการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภค
ตารางที ่3.1 เปรียบเทียบความต้องการด้านการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน
ตารางที ่3.2 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนนุดา้นงบประมาณ
ตารางที ่3.3 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนนุดา้นบุคลากร
ตารางที ่3.4 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนนุดา้นอุปกรณ์และสถานที ่
ตารางที ่3.5 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนนุดา้นวิชาการ
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สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที ่ 2.1 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งบทบาทขององค์กร
แผนภูมิที ่2.2 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งกิจกรรมขององค์กร
แผนภูมิที ่2.3 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งการบริหารจัดการภายในองค์กร
แผนภูมิที ่2.4 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งเครือข่ายและการประสานงาน
แผนภูมิที ่2.5 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งแหล่งทุนและงบประมาณ
แผนภูมิที ่2.6 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งบุคลากร
แผนภูมิที ่2.7 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งสือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์
แผนภูมิที ่2.8 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งทรัพยากรและสถานที ่
แผนภูมิที ่2.9 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งสังคมและการเมือง
แผนภูมิที ่2.10 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งผู้บริโภค / ประชาชน
แผนภูมิที ่2.11 เปรียบเทียบระดับปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
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บทที ่1

บทนำา

ความเป็นมา

พฤติกรรมของผู้บริโภคทัว่ไปซึง่มีลักษณะ ”ตา่งคนตา่งซือ้” ทำาให้ผู้บริโภคมีอำานาจต่อรอง
น้อย เมือ่เทียบกับผู้ประกอบการ จึงมีโอกาสทีจ่ะรวมตัวกันเพือ่สร้างอำานาจในการต่อรองเพือ่
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มน้อย ความไม่สมดุลของอำานาจต่อรองนีท้ำาให้รัฐมีความจำาเป็นทีจ่ะ
ต้องเข้ามาทำาหนา้ทีดู่แลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

ววิัฒนาการทางเทคโนโลยีการสือ่สาร กอปรกับแนวโน้มในการเปิดเสรีสินคา้และบริการ 
อันเป็นผลจากการผลักดนัของการเจรจาในองค์การการคา้โลก ทำาให้มีการขายสินคา้และบริการ
ข้ามพรมแดนมากข้ึน รูปแบบของการค้าปลีกซึง่พัฒนาไปสู่รูปแบบของการขายตรงมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือการคา้โดยผา่นนายหน้าก็ดี ทำาให้งานด้านการคุ้มครองผู้
บริโภคซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนานโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคทีมี่ประสิทธิภาพ
และครอบคลุมจึงเป็นสิง่ทีเ่ร่งด่วนอย่างยิง่ อีกท้ังกระแสบริโภคนิยมในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจทีท่ำาให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยือ่ของการตลาดโดยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ทำาให้
เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆมากมาย ขณะที ่
กลไกการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือเมือ่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก 

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำาให้มาตรการต่างๆของรัฐ นโยบายการลดการอุดหนุนจาก
ภาครัฐต่อการบริการสาธารณะด้านตา่งๆ สง่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภค เช่น สถิติ
ความทุกข์จากบริการดา้นสาธารณสุขทีเ่พิม่ข้ึน ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทีจ่ำาเป็น
ในกลุ่มผู้ยากไร้ เช่น ยาต้านไวรัสในกรณีผู้ติดเชือ้เอชไอวี ปัญหาคุณภาพการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขในกลุ่มบุคคลต่างๆ หรือแม้แต่บริการสาธารณะอืน่ๆ การปรับขึ้นค่าน้ำาประปา 
ไฟฟ้า รถโดยสาร ฯลฯ

ปัจจุบันการคุ้มครองผู้บริโภคในไทยยังอ่อนแอ ทั้งนีเ้ป็นเพราะอดีตทีผ่่านมา รัฐไม่ได้ให้
ความสำาคัญแก่การคุ้มครองผู้บริโภคเท่าทีค่วรในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้วา่ 
หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีใ่นการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี หรือกองชัง่ตวงวดั สงักัดกรมทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้
รับความสำาคัญท้ังดา้นงบประมาณและด้านบุคลากร สว่นกรมการคา้ภายในซึง่มีอำานาจหน้าทีใ่น
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การป้องกันการผูกขาดได้ใหค้วามสำาคัญแก่งานด้านการแทรกแซงตลาดเพือ่รักษาระดับราคา
สินคา้เกษตรและการกำาหนดราคาสนิค้าเป็นหลัก โดยมิไดน้ำากฎหมายป้องกันการผูกขาดซึง่มีการ
บัญญัติข้ึนใน พ.ร.บ. กำาหนดราคาสนิค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาใช้แต่อยา่งใด

การบังคับใช้กฎหมายทีไ่ม่สามารถทำาได้อยา่งเต็มที ่จึงเป็นเหตุหนึง่ทีส่ำาคัญ ทำาให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ในการตัดสินใจเลือกซือ้เป็นข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น 90 เปอร์เซ็นต์ของคนทำา
ประกันเพราะคนขายประกัน ผู้บริโภคขาดข้อมูล ความรู้ ขาดความตระหนักในปัญหาทัว่ไปและ
ปัญหาทีส่ลับซับซ้อน อ่อนแอและขาดอำานาจต่อรองปัญหาทีเ่กิดขึ้น ขาดการมองและการรับรู้ถึง
สาเหตุของปัญหาทีแ่ท้จริง และการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค พลังผู้บริโภคทียั่ง
ไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถรวมตัวกนัในการต่อรองเพือ่สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้บริโภคซึง่เป็น
ปัญหาเดิมทีส่ำาคัญกลายเป็นปัญหาทีมี่ความสลับซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน

ขณะทีรั่ฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะใน มาตรา 57 ทีก่ลา่วไวว้่า สิทธิของบุคคลซึง่เป็นผู้บริโภคย่อมได้
รับความคุ้มครอง ท้ังนี ้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึง่ต้องบัญญัติให้มีองค์กรอิสระซึง่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำา
หนา้ทีใ่ห้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และใหค้วามเห็นในการกำาหนดมาตรการ
ต่างๆเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค

การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยต้องพึง่พาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้บริโภคเองด้วย รัฐมีบทบาทในการปรับปรุงกฎหมายเดิม หรือร่างกฎหมายใหม่เพือ่รับรองสิทธิ
ของผู้บริโภค ท้ังนี ้ได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ( ฉบับที ่9 ) ในปี พ.ศ.2540 และมี
การออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยข้อสัญญาทีไ่ม่เป็นธรรมในปี พ.ศ.2541 และ พ.ร.บ.การแข่งขัน
ทางการคา้ พ.ศ.2542 ซึง่รอการลงพระปรมาภิไธยอยู่ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
วา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับทีท่ำาให้การคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่เพียงพอและครอบคลุม 
เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำารุด บกพร่องของผลิตภัณฑ์ ( Product liability 
law ) เพือ่ทีจ่ะให้ภาระในการพิสูจน์ข้อชำารุดบกพร่องของสินค้าตกอยู่กับผู้ผลติ และเพือ่ทีจ่ะให้
ผู้นำาเข้าสินคา้จากต่างประเทศมีความรับผิดชอบต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้าทีต่นนำาเข้า และ
ควรมีกฎหมายเพือ่คุ้มครองผู้บริโภคจากการขายตรง เช่น กฎหมายขายตรง กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิส่วนตวั ( privacy act ) เป็นต้น แต่ถึงแม้ผู้บริโภคจะได้
รับการรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญ แต่การละเมิดสิทธิผู้บริโภคยังปรากฏให้เห็นมากมายในปัจจุบัน
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่5 กระทัง่ปัจจุบัน พบว่ามีการเน้นย้ำา
ถึงมาตรการตา่งๆ เพือ่ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคม ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงเป็นสิง่ทีช่ัดเจนว่าองค์กร
พัฒนาเอกชนจะยิง่ทวีความสำาคัญมากยิง่ข้ึนในฐานะเป็นเครือ่งมือการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

ดังนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนเอง ในการมีสว่นร่วมและมีบทบาทสำาคัญในงานคุ้มครองผู้
บริโภคจึงควรมีการรวมตัวกันมากขึ้น โดยการปรับเป้าหมาย วิธีการในการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กันมากข้ึน และมีการกำาหนดหวัข้อในการรณรงค์หรือผลักดันร่วมกัน ทั้งนีห้น่วยงานภาครัฐ
สามารถให้การสนับสนุนทางดา้นการเงินแก่องค์กรเหล่านีโ้ดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
พัฒนาเอกชนในลักษณะของโครงการ เพือ่เป็นการส่งเสริมการสร้างพลังของผู้บริโภค และกระตุ้น
ใหมี้ส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นดว้ย นอกจากปัญหาในเรือ่งแหล่งทุนและงบประมาณ
แล้ว องค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบันยังประสบปัญหาอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านบุคลากร การ
บริหารองค์กร การประสานงาน อุปกรณ์และสถานที ่ตลอดจนปัญหาด้านประชากรเอง เพราะ
ฉะน้ัน การศึกษาวิจัยถึงปัจจัยสำาคัญในองค์กรและการดำาเนินการเพือ่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ
เรือ่งแนวคิดในการดำาเนินงาน ภาวะผู้นำา โครงสร้างระบบการบริหาร กลยุทธ์ กลวิธีในการดำาเนิน
งาน และการบรรลุผลในระดับต่างๆ ตลอดจนความเป็นปึกแผ่นและภาพพจน์ขององค์กร รวมท้ัง
อุปสรรคในการดำาเนนิงานให้บรรลุผลแต่ละองค์กร จึงนับเป็นเรือ่งจำาเป็น และเพือ่ช่วยให้ได้ความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ นำาไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชนให้ไดผ้ลดี มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการทีป่ฏิบัติมาแต่เดิมน้ัน จึงจำาเป็นจะต้องใช้วิธีการวิจัยมาช่วยวิจัยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขขององค์กรพัฒนาเอกชน เพือ่ให้การดำาเนินงานขององค์กร
พัฒนาเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพือ่ทราบถึงปัจจัยทีเ่ป็นปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนา
เอกชน 

นิยามศัพท์

 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซือ้หรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึง่
ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพือ่ให้ซือ้สินค้า หรือรับบริการด้วย
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 ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผูผ้ลิตเพือ่ขาย ผู้สัง่หรือนำาเข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่
ขาย หรือผู้ซือ้เพือ่ขายต่อซึง่สินคา้ หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำาหรับ
ใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายทีต่ดิต้ังหรือแสดงไว้ทีส่นิค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้าน้ัน

องค์กรพัฒนาเอกชน หมายถึง องค์กรทีท่ำางานดา้นการพัฒนาดว้ยงบประมาณของตนเอง
ท้ังหมดหรือบางสว่น และในการวิจัยนีจ้ะมุ่งเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทีมี่กิจกรรม
เกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เพือ่ให้ผู้
บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม

การดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มองค์กรทีศ่ึกษาเกีย่วกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาทีมี่ผลต่อการดำาเนนิการขององค์กรพัฒนาเอกชน

2. เพิม่ประสิทธิภาพการดำาเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน
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บทที ่2

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร กลา่วถึงพลวัตองค์กรพัฒนาเอกชนไทย ในหนังสือเอ็นจีโอ 

2000 ,2542 วา่องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ Non-Governmental Organizations เป็น 
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่กิดขึ้นทัว่โลก ควาวมหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแปรเปลีย่นไปต่างๆ
กันตามบริบทของแต่ละสังคม ในความหมายทีก่วา้งทีสุ่ดหมายถึงองค์กรทีอ่ยู่นอกภาครัฐ เป็น
องค์กรทีไ่ม่แสวงกำาไร ( non-profit ) ไม่เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ( non-
partisan ) สำาหรับความหมายในบริบทของสังคมไทย องค์กรพัฒนาเอกชน หมายถึง องค์กรทีเ่ป็น
อิสระจากหนว่ยราชการ รวมตวักันขึ้นตามกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มศึกษา กลุ่มสนใจ หรือกลุ่มทีม่ีเป้า
หมายร่วมกัน เพือ่ทีจ่ะดำาเนนิบทบาทในการชว่ยคลีค่ลายปัญหาในสังคม บริการสังคม พัฒนา
สังคม รวมท้ังสร้างความมัน่คงทางสังคม โดยมิได้แสวงกำาไรหรือผลประโยชน์ใดๆในสังคมไทย 
องค์กรพัฒนาเอกชน คือ มูลนิธิหรือสมาคมอย่างเป็นทางการ แต่ได้มีบทบาทในการดำาเนนิการ
ด้านตา่งๆดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง องค์กรพัฒนาเอกชนมีความสำาคัญยิง่ในประเทศด้อยพัฒนา หรือ
ประเทศกำาลังพัฒนาทีต่อ้งเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนปัจจัย
สี ่สิง่แวดล้อม ยาเสพตดิ สขุภาพจิต โสเภณี การใช้แรงงานเด็ก ระบบราชการไม่สามารถปรับตัว
ใหเ้ท่าทนัปัญหาทีน่บัวันหนักหนว่งรุนแรงได้ จึงต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยกนัแก้ไข
ปัญหาเหลา่นี ้ท้ังนีเ้นือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนมีความคล่องตัวสูงในการตอบสนองต่อความ
จำาเป็นและสภาพปัญหาทีเ่กิดขึ้น โดยไม่ถูกจำากัดดว้ยระเบียบทีแ่ข็งตัวแบบระบบราชการ มีการ
ดำาเนนิงานในประเด็นปัญหา หรือพืน้ทีท่ไ่ีม่ค่อยจะมีหน่วยงานราชการใดดำาเนินงานอยู่หรือไม่
สามารถครอบคลุมถึง และมีการร่วมมือและประสานงานกับประชาชนพืน้ฐาน หรือทีเ่รียกกันว่า 
ประชาชนระดับรากหญ้า เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ชาวสลัม เป็นต้น

ชมบุญ บัวปัญญา ได้กล่าวถึง บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน คอลัมน์หน้าตา่ง
วรรณกรรม วารสารคุรุปริทัศน,์2535 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 
คือ องค์กรให้บริการ ( Service providers ) ทำาหนา้ทีใ่ห้บริการ หรือทำางานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
เพือ่ช่วยเหลือผู้ทีเ่ดือดร้อนและยากจน ดว้ยบริการทางดา้นสาธารณสุข, การศึกษานอกระบบ, 
ด้านเกษตรชลประทาน และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม องค์กรทีเ่สริมสร้างอำานาจความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชน ( Empowerment NGOs ) เป็นการทำางานผ่านกลไกทางดา้นการศึกษา ในสว่นงาน
พัฒนาซึง่จะนำาไปสู่จุดหมายกวา้งๆของการเสริมสร้างอำานาจความเข้มแข็งให้กับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของประชาชนทีย่ากจนและด้อยโอกาส และสามารถผลักดันการทำางานให้กลาย
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เป็นนโยบายระดับชาติ ตวัอย่างเช่น งานสาธารณสุขมูลฐานและการรณรงค์ขจัดความไม่รู้หนังสือ 
องค์กรสนับสนนุ ( Support NGOs ) เป็นบทบาททีเ่พิง่เกิดขึ้นใหม่ และได้รับการยอมรับใหด้ำาเนิน
งาน สนับสนุนงานพัฒนาด้านใดด้านหนึง่เป็นการเฉพาะ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำางาน 
จึงประกอบด้วยงานฝึกอบรมและการประเมินผล การวางแผนโครงการเพือ่ป้อนข้อมูลและบทเรียน
จากทีต่า่งๆให้แก่องค์กรทีท่ำางานระดับรากฐานกับประชาชน องค์กรร่ม หรือ องค์กรเครือข่าย ( 
Umbrella or Network NGO ) ในหลายประเทศได้ประสานความร่วมมือแบบเครือข่ายทีท่ำางานใน
ระดับชาติโดยมุ่งเอาประสบการณ์ในระดับจุลภาคมารวมกันเข้า เพือ่เสนอประเด็นทีต่้องการพลัง
ร่วม และมุมมองทีก่ว้างขวาง อนัจะนำาไปสู่การเปลีย่นแปลงกรอบและยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยู่
บนฐานประสบการณ์ขององค์กรทีท่ำางานระดับรากฐานกับประชาชนในท้องถิน่

จากบทความเรือ่งเอ็นจีโอสีมิ่ติ ในคอลัมน์บทเรียน NGO โดย อัมพร แก้วหนู นติยสารแล
ใต้,2540 กล่าวถึง เอ็นจีโอแต่ละองค์กรจะทำางานแต่ละดา้นมากน้อยแตกต่างกนัออกไปตามความ
ถนัด ตามความสนใจ บางองค์กรไม่ทำางานด้านรณรงค์เลย บางองค์กรทำางานด้านรณรงค์อย่าง
เดียว หลายคนทีเ่พิง่รู้จักเอ็นจีโอจะถามว่าใครเป็นหัวหนา้ใหญ่ ใครบังคับบัญชาใคร เมือ่เกิดกรณี
ทีเ่อ็นจีโอขัดแย้งกับรัฐบาล สือ่มวลชนจะเชือ่มโยงจับแพะชนแกะไปต่างๆนานา ความจริงแล้วเอ็น
จีโอแต่ละแห่งมีอิสระในการทำางานของตนเอง ไม่มีใครบังคับบัญชาใครแบบระบบราชการ เพราะ
ถ้าต้องการสร้างระบบอย่างน้ันก็คงไม่ต้องมาต้ังเป็นองค์กรแบบนี ้คนหวัเก่าจำานวนไม่น้อย มองวา่
เอ็นจีโอต้องการจะล้มรัฐบาล หรือเป็นคอมมิวนิสตใ์นรูปแบบใหม่ แต่จริงๆแล้วสิง่ทีเ่อ็นจีโออยาก
เห็น (Vision) คือ การทีภ่าคประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความเข้มแข็งขึ้นและการพัฒนาสังคมเป็นการ
พัฒนาทีย่ัง่ยืน และการทีจ่ะไปให้ถึงจุดน้ันเรามีภารกิจ (Mission) สำาคัญสีป่ระการคือ การเสริม
สร้างองค์กรของผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาทางเลือกใหม่ๆให้กับสังคม การช่วยเหลือ และการให้การ
ศึกษาสังคม/ผลักดันนโยบาย

จากบทสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิน่พัฒนา ในหนังสือ
ทศวรรษ..องค์กรพัฒนาเอกชน,2534 กลา่วถึงบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่ต่อสังคมไทยใน
ทศวรรษทีผ่่านมา รวมถึงแนวโน้มในทศวรรษหน้า โดยมองแยกเป็นเรือ่งสำาคัญ 7 ประการ ประการ
แรก ทผ่ี่านมาสังคมไทยไม่เข้าใจวา่ NGO คืออะไร มีความสำาคัญอย่างไร เพราะเราคุ้นเคยกับ
ระบบราชการมากกว่า แต่การทำางานของภาคราชการไม่สามารถทำาได้เต็มที ่และไม่เกิดความ
คล่องตวั NGO จึงได้รับความสนใจมากข้ึน ประการทีส่อง ในอนาคตงานของ NGO ต้องทำาดว้ย
ความรู้สึกทีล่ึกซึ้งมากขึ้น ใช้ข้อมูลข่าวสารและค้นควา้หาความรู้มากขึ้น เพราะงานต่างๆทีจ่ะ
เผชิญเป็นเรือ่งยาก ถ้าหากเราทำาอย่างฉาบฉวย ไม่มีความรู้จริง การทำางานอาจจะไม่ได้ผล เพราะ
การทำางานต้องการความรู้จริง ลึกซึ้ง เชือ่มโยงกับการศึกษาวิจัยตา่งๆ และเพิม่ความสามารถทีจ่ะ
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ติดต่อสือ่สาร จะ ทำาแบบการกุศล หรือเพียงแต่ปลุกระดมแค่น้ันไม่พอ เราต้องพัฒนาความรู้ให้
มากข้ึน เพือ่ทีจ่ะเชือ่มโยงกับข้อต่อไป ประการทีส่าม เราต้องการความเป็นวิชาชีพ หมายถึงวา่ คน
ทีท่ำางาน ตอ้งไม่ใช่แบบอาสาสมัคร มาทำาแบบสมัครเล่นเพียง 1-2 ปี แต่เราต้องถึงความเป็นอาชีพ
ทำาไปนาน อยู่ไปตลอดชวีิตเพือ่ทีจ่ะสะสมความรู้ เมือ่เช่นน้ันจะมีผลกระทบหลายอย่าง เช่น เรือ่ง
เงินเดือนของ NGO คนทีท่ำางานน่าจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น จะได้อยู่กันนาน ดังน้ันคงต้องทำาความ
เข้าใจกับผู้บริหาร NGO ต่างๆรวมท้ังผู้บริจาคเงินด้วยเพือ่ให้เขาเข้าใจวา่ คนทำางานแบบอาสา
สมัครเท่าน้ันไม่พอ เพราะงานยาก และต้องการความต่อเนือ่ง ประการทีส่ี ่เรือ่งการบริหารและการ
จัดการ ซึง่เป็นจุดอ่อนของ NGO เพราะคิดวา่เรือ่งการบริหารจัดการเป็นเรือ่งของพวกนายทนุ 
ทำาให้NGO มักจะเกิดปัญหาเรือ่งนี ้เมือ่คิดตวัโครงสร้างของการบริหารไม่ชัด จะเป็นสาเหตุให้งาน
ไม่เดินทะเลาะกันบ้างเป็นต้น ประการทีห่า้ คือเรือ่งการพัฒนาคน เพราะการพัฒนาคนเป็นเรือ่ง
สำาคัญ ต้องมีแผนการพัฒนาคนอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากความรู้ต่างๆเปลีย่นไปอย่างรวดเร็ว มิ
ฉะน้ันจะเกิดการติดขัด ประการทีห่ก เรือ่งธรรมะกับงาน NGO ตอนนีจ้ะเห็นได้วา่ NGO มีความ
ขัดแย้งกันอยู่มาก และเนือ่งจากคนทีมี่อุดมการณ์สูง จะมีความอหังกาสูง จึงทำาให้งานชะงักและ
ไม่ไดผ้ลดีเท่าทีค่วร ประการทีเ่จ็ด รับบาลและผู้นำาในสังคม รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆควรจะต้องมา
ทำาความเข้าใจกับเรือ่งของ NGO ใหม้ากขึ้น และให้การสนับสนุนเหมือนอยา่งประเทศทีพ่ัฒนา
แล้ว รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าใจเรือ่งนี ้และเข้ามามีบทบาทใน NGO มากข้ึน โดยต้ัง
งบประมาณอุดหนุนแตไ่ม่ควบคุม NGO และยังต้องการความเข้าใจจากภาครัฐบาล ผู้นำาสังคม
และภาคธุรกิจต่างๆ แลว้จะต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา โดยการให้คนมีเงินมาส่งเสริม NGO
ใหม้าก เพือ่ทีจ่ะสนับสนนุงานพัฒนาตา่งๆ สำาหรับทางออกเรือ่งแหล่งทุนอีกทางหนึง่คือ องค์กร
ทางศาสนาของไทยน่าจะเข้ามามีบทบาทเพราะ NGO ของไทยมีน้อย ทต่ี้องไปขอเงินบริจาคจาก
ศาสนาในต่างประเทศ อยา่งเช่นศาสนาคริสต์ ทั้งๆทีอ่งค์กรทางศาสนาของไทยก็ได้เงินบริจาค
เยอะ แต่โดยมากจะนำาไปสร้างถาวรวตัถุ ถา้หากมีความเข้าใจในส่วนนี ้และนำาเงินมาสนับ
สนนุ NGO ไทย ก็เป็นเรือ่งทีจ่ะได้ประโยชน์มากข้ึน บทบาททีส่ำาคัญอีกอันหนึง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนอยู่
มากก็คือ การประสานงานและสร้างข่ายงาน บทบาทตรงนีอ้งค์กรพัฒนาเอกชนได้พยายามสร้าง
มาเป็นเวลา 20-30 ปีแล้ว แต่เป็นไปในรูปหลวมๆ คือนานๆมาพบกันสักครั้ง มีการสัมมนา พูดกนั
ในเรือ่งสำาคัญ แลว้ก็แตกกระสานซ่านเซ็นกันไป และองค์กรพัฒนาเอกชนยังมีลักษณะเหมือนกับ
คนไทยทัว่ไปในแง่ทีว่า่ ทำางานเป็นทีมไม่เป็น มีความปัจเจกสูง จึงมีลักษณะค่อนข้างทีจ่ะประสาน
งานกนัได้ระดับหนึง่ แต่ยังไม่ถึงขีดทีน่่าพอใจนัก คงต้องพัฒนาขึ้นมากวา่จะถึงจุดทีป่ระสานกัน
บนพืน้ฐานอันดี ทีจ่ะเก็บข้อมูลใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ มาอบรมเพือ่แลกเปลีย่นทักษะการทำางาน 
ตรงจุดนีค้ดิวา่ยังไม่มากพอ สำาหรับแนวโน้มต่อสังคมในทศวรรษหน้านั้น องค์กรพัฒนาเอกชนจะ
ต้องพัฒนาตนเองไปอีกเรือ่ยๆ และบางเรือ่งก็จะต่างคนตา่งคิดไม่ได้ ปัญหาทีจ่ะต้องคิดร่วมกัน 
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เช่นประเด็นทีจ่ะกำาหนดเงินเดือนและสวสัดิการแก่เจ้าหน้าที ่แม้กระทัง่การคัดเลือกจัดหาคนเข้า
มาทำางานในองค์กรพัฒนาเอกชน สิง่เหล่านีเ้ป็นปัญหาทีท่วคีวามรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ถา้หากไม่มี
การแก้ปัญหาอยา่งถูกวิธี มีเพียงไม่กีอ่งค์กรทีจ่ะแก้ปัญหาได้ดว้ยตัวเอง ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้
บทบาทก็จะซบเซาในทีส่ดุ สิง่ทีค่ิดว่าองค์กรพัฒนาเอกชนต้องยอมรับว่ามีจุดอ่อนอีกเรือ่งก็คือ
เรือ่งของการบริหารจัดการทีมี่ระบบ เพราะเจ้าหนา้ทีพ่ัฒนาท้ังหลายต้องการความคล่องตัวสูง ไม่
ต้องการความเป็นระเบียบพิธีมากนัก ตรงนีเ้ป็นสิง่ทีเ่รายอมรับว่าเป็นคุณลักษณะทีด่ี แต่ไม่ได้แปล
วา่เราทำางานไม่เป็นระบบซึง่ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนค่อนข้างจะหนักใจว่า นักพัฒนาคงจะ
ต้องมีการยอมรับในส่วนนีพ้อสมควร เพราะมันจะเป็นพืน้ฐานของการทีจ่ะไปพัฒนาระบบข้อมูล
และการทีจ่ะไปพัฒนาทักษะดา้นอืน่ๆต่อไปอีกด้วย จุดอ่อนอีกข้อหนึง่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที ่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะในอนาคตจะมีความสำาคัญมาก นน่ัคือความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ 
และยึดโยง สำาหรับจุดนี ้ถา้เรามองกลุ่มทีเ่ข้าไปทำางานในพืน้ที ่เรามีประสบการณ์ในจุลภาค
มากมายทีส่ามารถแยกแยะและยึดโยงข้ึนไป เพือ่ผลักดันให้ออกมาเป็นรูปธรรมในเชิงนโยบายได ้
คาดวา่ในอนาคตบทบาทเหลา่นีจ้ะทา้ทายการทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชนมาก NGO ช่วงหลัง
จะมีปัญหาอีกอย่างทีห่นักคือ ปัญหาเรือ่งแหล่งทนุ เพราะแต่เดิม NGO อาศัยแหล่งทุนเพียงไม่กี ่
แหล่ง แต่ช่วงหลังแหล่งทนุมีแนวโน้มทีจ่ะถอนตวัแบ่งให้อินโดจีนบ้าง แบ่งไปทางยุโรปตะวันออก
บ้าง ทำาใหN้GO หลายแห่งมีปัญหาเรือ่งแหล่งทุน แต่NGO ใหญ่ๆจะไม่ค่อยพบปัญหาเรือ่งนี้
เพราะมีแหล่งทุนทีแ่นน่อนกวา่ NGO ทใ่ีหญ่และมัน่คงทำางานกนัอย่างต่อเนือ่งไม่มีเครือข่าย จะ
ทำางานกนัอย่างอิสระเพราะไม่เดือดร้อนเรือ่งแหล่งทุน ไม่จำาเป็นจะต้องไปสร้างเครือข่ายกับใคร 
องค์กรพวกนีมั้กเป็นองค์กรทีท่ำางานเฉพาะด้าน อยา่งเช่นงานเด็ก จะมีหลายองค์กรทีท่ำา และมี
แหล่งทนุเป็นของตัวเอง เขาจะไม่ค่อยเดือดร้อน แล้วกไ็ม่ค่อยมีเครือข่ายเกีย่วกับงานทัว่ไป อยา่ง
องค์กรทีเ่ป็นองค์กรสาขาต่างประเทศ เขาจะไม่มีบทบาทมากนัก เกีย่วกับเรือ่งสถานการณ์ร่วมกับ 
NGO อืน่ๆ ทีเ่ล็กๆ และมีปัญหาเรือ่งเงินทุน กลุ่มนีจ้ะเป็นกลุ่มทำางานทีล่งลึก มีงานทีต่้องทำามาก
เป็นเครือข่าย จะมีปัญหาหนักมากเรือ่งขาดแหล่งทุน ฉะน้ันจะมีการคลีค่ลายไปสู่การรวมตัวอีกรูป
แบบหนึง่ เพือ่จัดการเรือ่งการหาแหล่งทนุให้งา่ยขึ้น

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน : พัฒนาการ รูปแบบ และปัญหาที ่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย ดร.สุรสทิธิ ์วชิรขจร ในนิตยสารท้องถิน่,2539 กล่าวถึง ปัญหาและปัจจัยที ่
เป็นอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน จากผลของการ
สัมมนาทางวิชาการ บทความและงานวิจัย ทีก่ล่าวถึงปัญหาและปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนา จะพบว่า โดยส่วนใหญ่ จะมีลักษณะใกล้
เคียงกัน อาทิ ผลการวิจัยของมณี ทองเศวตและวอลเตอร์ ทิพส(์Tongsawate and Tips,1984) ที ่
พบว่า ปัญหาของการประสานงานตามสายตาของข้าราชการคือ ปัญหาการสือ่สาร และการแจ้ง
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ข้อมูลของฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชนให้หนว่ยงานราชการทราบ ปัญหาการขาดระบบ การประสาน
งานทีเ่ป็นรูปธรรม ปัญหาความแตกตา่งของแนวคิด และวิธีการดำาเนินงานระหวา่งท้ังสองฝ่าย 
ปัญหาความล่าชา้ของการทำางานฝ่ายรัฐบาล และปัญหาความไม่ไว้วางใจองค์กรพัฒนาเอกชน 
เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้ว อ้างถึงการสัมภาษณ์ จอน อึง๊ภากรณ์ (2527) ในหนังสือพัฒนาสังคม ได้
กล่าวถึงปัญหาของการประสานงานระหวา่งรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนในหลายลักษณะ 
ได้แก่ ปัญหารัฐบาล ยังไม่มีนโยบายทีแ่น่ชัดเกีย่วกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ไม่มีระบบการร่วมมือประสานงานอย่างเป้นระบบทีต่กลงกันแน่นอน ปัญหาทัศนคติของ
ข้าราชการทีมี่ต่อองค์กรพัฒนาเอกชน และปัญหาขาดการติดต่อสือ่สารระหวา่งกัน เป็นต้น จาก
บทความดังกล่าวได้สรุป ปัญหาและปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ดงันี้

1. รัฐบาลไม่มีนโยบายทีช่ัดเจนเกีย่วกับองค์กรพัฒนาเอกชน ถึงแม้วา่จะมีความ
เคลือ่นไหวเกีย่วกับการใหค้วามสำาคัญต่อองค์กรพัฒนาเอกชนเพิม่มากข้ึน ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่6 และ 7 ก็ตาม เป็นเพียงการกล่าวลอยๆ 
ขาดแนวทางทีเ่ป็นรูปธรรม ทำาใหอ้งค์กรพัฒนาเอกชนไม่สามารถดำาเนินบทบาทของ
ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่สามารถประสานความร่วมมือต่อกันไดใ้นทีสุ่ด

2. บทบาทขององค์กรประสานงานกลางของฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชน มีลักษณะที ่
อ่อนแอ และขาดเอกภาพในการดำาเนินงาน ถึงแม้ว่าในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมาได้เกิด
องค์กรกลางทีจ่ะเป็นผู้ประสานงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้วยกนัเองขึ้นแล้วก็ตาม 
แต่ผลงานก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยดีนัก โดยเฉพาะสาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี ้เนือ่งจาก “องค์กร
พัฒนาเอกชน ยังมีลักษณะเหมือนกับคนไทยทัว่ไป ในแง่ทีว่า่ เราทำางานเป็นทีมเวอร์
คไม่ค่อยจะเป็น มีความเป็นปัจเจกสูง จึงมีลักษณะค่อนข้างทีจ่ะประสานกันได้ระดับ
หนึง่ แต่ยังไม่ถึงขั้นทีน่่าพอใจนัก”(ศรีสวา่ง พัว่วงศ์แพทย,์2534:28)

3. ฝ่ายราชการไม่รู้จักหรือเข้าใจบทบาทของหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ของการดำาเนินงาน หรือเป้าหมายของงาน ท้ังนีเ้พราะบางครั้งองค์กรพัฒนา
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการดำาเนินงาน หรือเป้าหมายของงาน ทั้งนีเ้พราะบาง
ครั้งองค์กรพัฒนาเอกชนละเลยไม่ประชาสัมพันธ์งานของตนเองให้ฝ่ายราชการและ
ประชาชนเข้าใจ ไม่พยายามติดต่อสัมพันธ์กับฝ่ายราชการ เพือ่อธิบายความต้ังใจของ
หนว่ยงานก่อนทีจ่ะลงไปในพืน้ที ่ซึง่ผลลัพธ์ก็คือ ฝ่ายราชการจะเกิดความระแวง
สงสัยวา่จะเข้าไปปลุกระดมราษฎรหรือกระทำาการในลักษณะทีข่ัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
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4. หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน มักมีทัศนคติในแง่ลบต่อกัน คือฝ่าย
ราชการมักจะมองว่างานพัฒนาตา่งๆเป็นงานของตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยตรง 
เป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด โดยมองว่า องค์กรพัฒนาเอกชนจะเข้ามาเป็นคู่แข่งของตน
และไม่เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเทา่ทีค่วร 
ซึง่ในขณะเดียวกันฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชนก็จะไม่ค่อยทราบข้อมูลของทางฝ่าย
ราชการ และในขณะเดียวกันก็มองว่าฝ่ายราชการเป็นเจ้าขุนมูลนาย และยึดตดิกับ
ระเบียบขั้นตอนทียุ่่งยาก ซับซ้อน ไม่เอือ้ต่อการทำางานของตนทีน่ิยมความเป็นอิสระ

5. รัฐบาลยังขาดการยอมรับและตระหนักถึงความสำาคัญของหนว่ยงานพัฒนาเอกชน
อย่างแท้จริง ซึง่ส่งผลทำาให้การสนับสนนุของรัฐต่อองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ชัดเจน 
กลายเป็นช่องทางทีต่้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตวั และเครือข่ายทีแ่ต่ละองค์กรมีอยู่ 
เพือ่ระดมการสนับสนุนจากรัฐบาลแทน ทำาให้เกิดความเหลือ่มล้ำา และยากทีจ่ะเกิด
การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

6. ความขัดแย้งในเรือ่งของแนวคิดและผลประโยชน์ เนือ่งจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน มี
ลักษณะของการต่อสู้แย่งชิง และเอารัดเอาเปรียบกันอยู่มาก ดังน้ัน บทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนซึง่มักจะยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนและความถูกต้องชอบธรรมของ
สังคมจึงมักจะขัดแย้งกับฝ่ายราชการ ซึง่บ่อยครั้งมักจะเข้าข้างฝ่ายนายทนุทีจ่ะ
กอบโกยผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน

สำาหรับมาตรการเพือ่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้
เขียนมีข้อเสนอแนะสำาหรับฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชน คือ

1. เนือ่งจากการประสานงานในฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่ค่อยมีเอกภาพ ดังน้ัน จึง
ควรสนับสนุนบทบาทขององค์กรประสานงานหลัก อาทิ คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรเอกชนพัฒนาชนบท( กป.อพช.) ใหเ้ป็นทีย่อมรับและให้สามารถแสดงบทบาท
เป็นตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชนได้อยา่งแท้จริง เพราะโดยปกติแล้วการทีจ่ะให้
รัฐบาลมาเจรจากับองค์กรพัฒนาเอกชนทีละองค์กรจะเป็นไปได้ยาก ดังน้ัน องค์กร
ประสานงานแม่ข่ายจะมีบทบาทช่วยได้มากในเรือ่งนี้

2. การปรับปรุงบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนให้สามารถทำาหน้าทีไ่ดโ้ดยสมบูรณ์แบบ
ยิง่ข้ึน องค์กรพัฒนาเอกชนควรมีบทบาททีจ่ะสามารถสนองตอบต่อปัญหาของสังคม
โดยสว่นรวม โดยบทบาททีค่วรจะดำาเนินการจะต้องมีความชัดเจนกว่าทีเ่ป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่วา่จะเป็นในลักษณะของการเสนอแนะในเชิงนโยบายเพือ่แก้ปัญหาต่างๆ 
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ในการชีน้ำาแนวทางการพัฒนาประเทศหรือในการวิพากษว์ิจารณ์เสนอแนะ กฎหมาย
เป็นต้น องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องพัฒนาบทบาทและศักยภาพของตนเองให้เป็นที ่
ยอมรับจากฝ่าย รัฐบาลในฐานะของผู้รู้ ผู้เชีย่วชาญในสิง่ทีรั่ฐขาดแคลน หรือในเรือ่งที ่
รัฐบาลมีแนวนโยบายไม่ถูกต้อง ซึง่องค์กรพัฒนาเอกชนต้องคอยเสนอแนะหรือทว้ง
ติง และในทีส่ดุ คือ การปรับฐานะขององค์กรเข้าเป็นกลไกถาวรทีค่อยตรวจสอบ
ติดตามผลการทำางานของรัฐบาลเหมือนในประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ท้ังหลาย เช่น 
สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ในสหรัฐอเมริกาทีเ่ป้นหนว่ยงานถาวรทีผู่กติดกับองค์กร
รัฐบาลแต่ดำาเนินการโดยเอกชน เพือ่คอยควบคุมคุณภาพของอาหาร ยา และสินคา้
บางประเภทให้มีระดับคุณภาพทีสั่งคมยอมรับ

3. การพัฒนาวิสัยทัศน์ของหนว่ยงานองค์กรพัฒนาเอกชนให้กวา้งไกล โดยเฉพาะ
บุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องเป็นผู้ทีเ่ปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากฝ่าย
อืน่ และตระหนักถึงปัญหาในเชิงมหภาคให้มากข้นึ เพราะเท่าทีผ่่านมามีองค์กร
พัฒนาเอกชนไม่ใช่น้อยทีมุ่่งมัน่ทำางานเฉพาะดา้น เฉพาะปัญหาโดยไม่คำานึงถึงผลก
ระทบทีเ่กิดขึ้นกับส่วนรวม ซึง่บ่อยครั้งอาจไปกระทบกระเทือนงานของฝ่ายรัฐบาล 
การมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุด โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบทีเ่กิดแก่ส่วนอืน่ๆในสังคม จะ
ทำาให้ขาดการประสานงาน ขาดความร่วมมือร่วมใจจากฝ่ายอืน่ๆ ทำาใหผ้ลงานทีเ่กิด
ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ รวมท้ังการทีบุ่คลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน
จำานวนมาก จะเน้นงานเฉพาะด้านเป็นผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางก็ย่อมทำาให้เกิดความ
คับแคบทางความคิดและไม่สามารถมองเห็นปัญหาอย่างเป็นระบบได้

จากบทความ เอ็นจีโอไดทุ้นจากไหนมาทำางาน โดยสำานักงานส่งเสริมการระดมทุนภาคใต ้
วารสารแลใต,้2541 กลา่วว่าองค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอทีท่ำางานอยูท่ัว่ประเทศหลายร้อย
องค์กร กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย ต้ังแต่เด็ก สตรี คนงาน ชาวไร่ชาวนา ชาวประมง คนจน
เมือง ไปจนถึงชาวเขาน้ันไม่ใช่หนว่ยงานราชการ จึงไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่ใช่ธุรกิจทีค่า้
กำาไร จึงไม่มีกำาไรหรือรายรับจากการขายบริการตา่งๆ รายรับสำาคัญของเอ็นจีโอทัว่ประเทศหรือทัว่
โลกสว่นใหญ่มาจากการบริจาคในรูปแบบต่างๆจากบุคคลและองค์กรทีต่้องการสนับสนุนการ
ทำางานพัฒนาสังคม ในประเทศไทยการบริจาคเงินของบุคคลเพือ่ทำาบุญกุศล สนับสนนุพระ
ศาสนาหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ันมีมานานแลว้ แต่การบริจาคเงินเพือ่ช่วยเหลือสังคม กลุ่มคน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือการบริจาคเพือ่การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมยังมีไม่มากนัก ซึง่อาจจะเป็น
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมยังเห็นภาพความทุกข์ร้อนของกลุ่มคนต่างๆ ไม่เด่นชัดนัก ทเ่ีห็นแลว้
ก็อาจจะว่าธุระไม่ใช่ ลำาพังตนเองก็ยากลำาบากอยู่แล้ว หรือบางคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่เห็นช่อง
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ทางว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมในรูปแบบน้ันอย่างไร แต่ทั้งนีก้ารสนับสนุนการทำางานดา้น
อืน่ๆของสังคมไทยต่อเอ็นจีโอยังมีน้อยอยู่ จะมีบ้างก็เป็นเฉพาะกิจ เช่นงานบวชป่า งานรณรงค์
ต่างๆ เป็นต้น ซึง่เงินทีไ่ด้รับการสนับสนนุมักจะไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และผู้บริจาคก็มักคิดวา่บริจาคเพือ่ใหท้ำากิจกรรมเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของคน
ทำางานหรืออาสาสมัครต่างๆ ท้ังๆทีก่ารงานจะเกิดข้ึนได้กต็้องมีคนขับเคลือ่นทุกเรือ่งราว แหล่งเงิน
ทุนใหญ่ของเอ็นจีโอในประเทศไทยจำานวนมากในทศวรรษทีผ่า่นมาคือเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุน
ต่างประเทศ แต่ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังถูกจัดอยู่ในประเทศทีมี่ความเจริญก้าวหนา้ทาง
เศรษฐกิจประเทศหนึง่ เงินทุนชว่ยเหลือจากท้ังรัฐบาลและเอ็นจีโอต่างประเทศก็ลดน้อยลงตาม
ลำาดับ เพราะประเทศเหล่านีเ้ปลีย่นเป้าหมายไปสนับสนุนประเทศทีย่ากลำาบากกว่าเรา เช่น 
ประเทศในยุโรปตะวันออก เป็นต้น เอ็นจีโอในประเทศไทยจึงได้เริม่ทำางานระดมทุนภายในประเทศ
กันมากข้ึน แต่การระดมทุนภายในประเทศก็คืบหนา้ไปช้ามากเพราะคนไทยสว่นใหญ่และรัฐบาล
ยังคิดว่าการทำางานแก้ปัญหาสังคมเป็นหนา้ทีข่องรัฐเท่าน้ัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมดว้ย
การบริจาคให้องค์กรนอกภาครัฐบาลจึงมีอยู่อย่างจำากดั ทั้งๆ ทอ่ีงค์กรธุรกิจและประชาชนทัว่ไป
จำานวนมากสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมและสิง่แวดล้อมได้ โดยไม่กระทบกับชีวิตความเป็น
อยู่ของตนเองมากนัก

จากบทความเรือ่งองค์กรเอกชนเพือ่การพัฒนา โดยขัตติยา กรรณสูตร ในวารสารการ
ศึกษาแห่งชาต,ิ2535 ไดท้ำาการศึกษาโดยใช้ตวัแทนองค์กรพัฒนาเอกชน 3 ระดับ คือองค์กร
พัฒนาเอกชนทีเ่ป็นหน่วยประสานงานระดับนโยบาย หรือองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ ( สภา
สตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือ สสช. ) องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ป็นหน่วยประสานงาน
ระดับปฏิบัติ ( มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท หรือ ศปพช.)และองค์กรพัฒนาเอกชนที ่
เป็นหนว่ยปฏิบัติการ ( มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพือ่เยาวชน หรือ รจนก.) มาศึกษาเปรียบเทียบให้
เห็นจุดเด่นด้อย แลว้นำามาสังเคราะห์ลักษณะร่วมกันของท้ังสามองค์กรตวัอย่าง โดยหวังวา่จะชีใ้ห้
เห็นลักษณะทัว่ไปขององค์กรพัฒนาเอกชน สำาหรับแนวความคิดสำาคัญทีน่ำามาใชใ้นการประเมิน
ผลงานองค์กรพัฒนาเอกชนท้ังสามนีจ้ะใช้แบบเดียวกันเพือ่ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ แนว
ความคิดดังกลา่วมีอยู่ 2 ดา้น คือด้านการบริหารและการประเมินผล สรุปผลการสังเคราะห์งาน
วิจัยประเมินผลของ 3 องค์กร ดังนี้

1. บุคลากร

1.1 ผู้นำา ความสำาเร็จขององค์กรพัฒนาเอกชนมักจะขึ้นอยู่กับตัวผูน้ำา โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ระยะเริม่รวมกลุ่มจัดต้ัง ผู้นำาจะต้องมีบารมีท้ังด้านอำานาจบารมี ทรัพย์บารมี และธรรมบารมี 
มีความคิดริเริม่ทีมี่พลัง รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ์ทีก่่อให้เกิดความประทับใจสามารถโน้มน้าวให้
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เกิดการยอมรับ นอกจากน้ันการใช้วิธีการบริหารงานทีเ่ป็นแบบประชาธิปไตย มีผลให้เกิด
ความร่วมมือมากยิง่ข้ึน

1.2 ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่แล้วผู้นำาทีไ่ด้รับการยกย่องและประสบความสำาเร็จในงานสูง 
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และมักจะเป็นผู้ทีไ่ด้เคยลงมือปฏิบัติงานเองด้วยโดยเฉพาะใน
เรือ่งสำาคัญๆยิง่เมือ่อยู่ในตำาแหน่งในระดับผูน้ำาแล้วยังลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองก็จะยิง่เชิดชู
ภาพพจน์ของผู้นำาให้โดดเด่นยิง่ข้ึนในแง่ของการเข้าถึงปัญหาและกลุ่มเป้าหมายแบบถึงราก
ถึงโคน หรือแบบ ”เทา้ติดดนิ” อย่างไรก็ดี ถา้มองในอีกแง่หนึง่คือบทบาทของผู้นำาและผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนน้ัน มักไม่แยกจากกันโดยชดัเจนเป็นระดับดังเช่นทีเ่ป็น
อยู่ในองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ และนีก่็เป็นเหตุผลอีกสว่นหนึง่นอกเหนือจากเรือ่งการมีบุคลากร
จำากัดทีท่ำาให้การกำาหนดตำาแหน่งและการแบ่งงานในองค์กรพัฒนาเอกชน มีความยืดหยุน่กวา่
หนว่ยงานในภาครัฐ

1.3 คุณลักษณะบุคลากร เนือ่งจากความจำากัดในอำานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย การปฏิบัติ
งานขององค์กรพัฒนาเอกชนจึงต้องอาศัยรูปแบบการทำางานอยา่งไม่เป็นทางการเข้าช่วย 
ความสำาเร็จในการทำางานแบบไม่เป็นทางการนีข้้ึนอยู่กับความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัย
สำาคัญไม่ว่าในระดับผูน้ำาหรือผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ันคุณสมบัติในเรือ่งความมีศรัทธาและ
เสียสละในงาน ความจริงใจและความเห็นอกเหน็ใจต่อผู้ร่วมงานและกลุ่มเป้าหมาย ก็เป็น
ปัจจัยสำาคัญทีน่ำาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทีเ่กีย่วข้อง อันจะช่วยให้งานบรรลุผลไดด้ี
ยิง่ข้ึน

2. โครงสร้างและระบบบริหาร

2.1 อำานาจหนา้ที ่

- การขาดอำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนต้องพึง่วิธีการทำางาน
แบบไม่เป็นทางการอย่างมาก ดังน้ัน การจัดโครงสร้างหนว่ยงานและการกำาหนด
อำานาจหนา้ทีจึ่งต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลีย่นได้ตามลักษณะและความ
ต้องการของแต่ละงานซึง่อาจแตกต่างกันไป รวมท้ังตามการเปลีย่นแปลงของสภาพ
การณ์ดว้ย

- นอกจากน้ัน การขาดอำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชน มีความ
จำาเป็นทีจ่ะต้องสร้างเครือข่ายงานรวมท้ังระเบียบกฏเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขึ้นมา
เพือ่ให้มีแนวทางปฏิบัติทีส่อดคล้องกัน ซึง่จะเกิดประโยชน์ในการควบคุมติดตามงาน
ได้อีกด้วย โดยเฉพาะในองค์กรทีมี่ขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางกระจายไปสู่พืน้ที ่
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และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไรก็ดี ความแตกตา่งกันในสภาพพืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้า
หมายก็อาจเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ หากเครือข่ายและกฎเกณฑ์ทีว่างไว้
ตายตัวเกินไป ไม่ยืดหยุ่น 

2.2 การกำาหนดหนา้ที ่และจัดสรรบุคลากร เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อจำากัดในเรือ่ง
งบประมาณ ทำาให้ต้องอาศัยอาสาสมัครเป็นหลัก จึงเป็นการยากทีจ่ะคัดเลือกบุคลากรให้
เหมาะสมตามความต้องการและตามสัดสว่นของงานได้ นอกจากน้ัน อาสาสมัครต้องการ
อิสระในการทำางานสูง มีการเข้า ออกบ่อย จึงมักไม่สนใจในเรือ่งกฎระเบียบมากนัก 

2.3  การวางแผน การจัดระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล เนือ่งจากความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างและการบริหารงานทีต่อ้งอาศัยแบบไม่เป็นทางการเข้าชว่ยอย่างมากนั้น องค์กร
พัฒนาเอกชนสว่นใหญ่จึงมักไม่ให้ความสนใจในเรือ่งกำาหนดนโยบายและวางแผนใน
ระดับต่างๆมากนัก มีผลให้เกิดความสับสนและการทำางานซ้ำาซ้อนกันได้ง่าย โดยเฉพาะ
องค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่เครือข่ายงานกวา้งขวางครอบคลุมหลายแห่ง นอกจากน้ันองค์กร
พัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ยังขาดความสนใจในเรือ่งการจัดระบบข้อมูลเท่าทีค่วร แม้บางแห่ง
จะมีการเก็บข้อมูลมากมายแต่ก็ยังขาดการจำาแนกอยา่งเป็นระบบทีส่ามารถจะนำามาใช้ใน
การตดิตามประเมิณผลได้ สำาหรับการติดตามงานก็ยังอยูใ่นขอบเขตจำากัดอันเนือ่งมาจาก
ความเกรงใจอาสาสมัครและข้ึนอยู่กับความสนใจของผูน้ำาเป็นสำาคัญ การติดตามประเมิน
ผลอย่างเป็นระบบเพือ่นำามาใช้ในการปรับปรุงและปรับเปลีย่นงานขององค์กรพัฒนา
เอกชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับทีไ่ม่น่าพอใจนัก สาเหตุส่วนหนึง่เป็นเพราะการขาดข้อมูลที ่
จัดเก็บและจำาแนกอย่างเป้นระบบและขาดผู้เชีย่วชาญในด้านนี ้แต่อีกส่วนหนึง่เป็นเพราะ
ยังเข้าใจผิด คดิวา่การประเมินผลเป็นการจับผิดหรือการประจานตัวเอง ดังน้ันจึงมักทำาแต่
เพียงรายงานความก้าวหน้าโดยแสดงเฉพาะส่วนดีเท่าน้ัน

3. กลยุทธ์ กลวิธีในการดำาเนินงาน

3.1 การตดิต่อสือ่สารและการประสานงาน 

เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศกำาลังพัฒนาเช่นประเทศไทย มักเป็น
องค์กรทีไ่ม่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในกิจกรรมต่างๆอย่างกวา้งขวางนัก จึงจำาเป็นต้อง
ใช้การติดต่อสือ่สารและขอความร่วมมือจากหนว่ยงานอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ รวมท้ัง
พยายามเกาะติดกับบุคคลหรือโครงสร้างอำานาจท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนทำาให้เกิด
ความเกรงใจไม่เป็นตัวของตัวเอง และบางครั้งก็เกิดความไม่แน่นอนเมือ่ตัวบุคคลหรือ
โครงสร้างอำานาจเปลีย่นแปลงไป จะเห็นไดว้่าบางองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่กาะติดกับผุ้มี
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อำานาจสูงบางคนจะมีผลงานสูงในช่วงทีผู่น้้ันมีอำานาจวาสนาอยู่ แต่เมือ่เสือ่มอำานาจลง 
องค์กรพัฒนาเอกชนน้ันต้องพลอยซบเซาลงไปด้วย ท้ังๆทีมี่อุดมการเพือ่ส่วนรวมโดย
แท้จริง อยา่งไรก็ดี การบริหารงานแบบคณะกรรมการ ซึง่มีการกระจายอำานาจหรือเรียกว่า
มีผู้นำาแบบหลายหัว ( Plural heads ) ซึง่องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มักใช้รูปแบบนีอ้ยู่
ก็มีส่วนแก้ปัญหาความเสีย่งดังกล่าวมาแลว้ได้

3.2 การปรับเปลีย่นอย่างสอดคล้อง

การมีความยืดหยุ่นสูง การมีความเป็นทางการน้อย มีความหลากหลายใน
บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง อันเนือ่งมาจากการอาสาสมัครดว้ยจิตใจของผู้เสียสละ และการที ่
ต้องขอความร่วมมือร่วมแรงจากบุคลและองค์กรต่างๆท้ังภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ
ในรูปแบบการติดต่ออยา่งเป็นทางการและไม่เป้นทางการเพือ่ให้งานของตนลุลว่งไปไดนั้้น 
ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่มองสภาพการณ์ภายนอกอยา่งมีวิจารณญาณ 
ยอมรับการเปลีย่นแปลง และมักพร้อมทีจ่ะปรับเปลีย่นองค์กรของตนอย่างน้อยก็เพือ่ให้
ธำารงอยู่ รวมท้ังพยายามขยายสมาชิกเพือ่ให้มีการสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปในวงกว้างขึ้น 
ฉะน้ันเมือ่มองโดยรวมแล้ว องค์กรพัฒนาเอกชน จะมีสิง่ดังกล่าวในระดับสูงกว่าองค์กร
ภาครัฐ

 รายงานการวิจัยเรือ่งปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน 
โดย สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำานักนายก
รัฐมนตรี,2538 ไดท้ำาการวิจัย โดยใช้กลุ่มประชากร คอืผู้แทนขององค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่บทบาท
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้มีการอภิปรายผลเกีย่วกับข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนิน
งานคุ้มครองผู้บริโภค ในด้านต่างๆคือ

1. ด้านแหล่งทนุ

ผลการวิจัยพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 6.53 และใน
ส่วนภูมิภาค ร้อยละ 15.46 ประสบปัญหาและอุปสรรคในเรือ่งแหล่งทุน เป็นอันดับแรก โดยองค์กร
พัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครประสบปัญหาและอุปสรรคในเรือ่งแหล่งทุนในเรือ่งเกีย่วกับ
องค์กรทุนจากต่างประเทศย้ายไปให้ทนุกับประเทศอืน่ทีย่ากจนกวา่ประเทศไทย ( ร้อยละ 8.06 ) 
ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนในส่วนภูมิภาคส่วนมาก ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในเรือ่งทีเ่กีย่วกับ
การไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอันดับแรก ( ร้อยละ 20.38 ) เป็นทีน่า่สังเกตว่า องค์กร
พัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคมีความเห็นสอดคล้องกันวา่ แนวทางการ
แก้ปัญหาเรือ่งแหล่งทุน อันดับแรก รัฐควรถือเป็นนโยบายในการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
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ทางด้านการเงิน ( ร้อยละ 12.80 และ 27.96 ตามลำาดับ ) การทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคให้แนวคิดสอดคล้องกันเช่นน้ันอาจเป็นเพราะผลของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับสูง ทำาใหต้่างประเทศเข้าใจวา่ประเทศไทยมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้นแลว้จึงหันไปช่วยประเทศอืน่ทีย่ากจนกว่าประเทศไทย ทำาให้เกิดความไม่
แน่นอนของแหล่งทุนตา่งประเทศ และเป็นเรือ่งยากสำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆ ในการหางบ
ประมาณจากแหล่งทุนอืน่ เช่น เงินบริจาค หรือการหารายไดดว้ยตนเองขององค์กรพัฒนาเอกชนที ่
มีผลงานยังไม่เป็นทีรู้่จักแพร่หลายและให้ประชาชนเห็นคุณคา่ของผลงานได้อยา่งชัดเจน นอกจาก
นี ้การทีรั่ฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนดา้นการเงินแก่องค์กรพัฒนาเอกชน จะมีผลให้แหล่งทุน
อืน่ เช่น ภาคเอกชน ประชาชนทัว่ไป หนัมาให้ความสนใจและให้การสนับสนุนในดา้นงบประมาณ 
และด้านอืน่ๆแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

2. ด้านบุคลากร

ผลการวิจัยเป็นทีน่า่สังเกตวา่ ปัญหาด้านบุคลากรทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคประสบอยู่ คือปัญหาเกีย่วกับการมีบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ( ร้อยละ 5.70 และ 16.23 ตามลำาดับ ) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน แม้วา่ผู้ทีท่ำางานในองค์กรพัฒนาเอกชนจะมีอุดมการณ์ทำางานเพือ่ส่วนรวม 
แต่ผู้ทีท่ำางานในทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ได้รับเงินน้อย จึงมักลาออกไปรับราชการหรือ
ทำางานในบริษัทซึง่มีความมัน่คงมากกว่าจึงทำาให้ผู้ทำางานในทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

3. ด้านงบประมาณ

ผลของการวิจัยเป็นทีน่่าสังเกตว่าปัญหาเรือ่งงบประมาณในการดำาเนนิงานคุ้มครองผู้
บริโภค ซึง่องค์กรพัฒนาเอกชนในสว่นภูมิภาคทีป่ระสบอยู่ในปัจจุบัน คือปัญหาเรือ่งงบประมาณมี
จำากัดไม่เพียงพอในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( ร้อยละ 20.66 ) ทเ่ีป็นเช่นนีอ้าจเป็น
เพราะแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ จะให้ความสนใจทีจ่ะให้ทนุดำาเนนิการแก่องค์กร
พัฒนาเอกชนทีด่ำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคน้อยกวา่ทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานด้านอืน่ๆ เช่น 
ด้านเด็ก โรคเอดส์ ฯลฯ หรือแม้ว่าจะได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างประเทศก็เป็นงบประมาณ
ดำาเนนิการในระยะส้ัน ไม่เพียงพอในการทำางานและติดตามงานอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานาน 
ทำาใหไ้ม่สามารถดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถดำาเนนิการตามแผนได้

4. ด้านการประสานงาน
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ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคต้องประสานงานดว้ยเป็นอันดับแรก ( ร้อยละ 18.07 
และ 16.59 ) เป็นทีน่า่สังเกตว่า ปัญหาดา้นการประสานงานทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนในส่วนภูมิภาค
ส่วนมากประสบอยุ่ในปัจจุบันเป็นอันดับแรก คือปัญหาเรือ่งไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที ่
ของทางราชการอย่างเพียงพอ ( ร้อยละ 17.98 ) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะหนว่ยงานระดับอำาเภอ 
หรือจังหวดัไม่ค่อยเห็นความสำาคัญของงานดา้นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งระบบราชการมีขั้น
ตอนในการทำางานมากมาย ทำาใหอ้งค์กรพัฒนาเอกชนต้องใช้เวลามากในการประสานกับหน่วย
งานรัฐบาล

5. ด้านอุปกรณ์และสถานที ่

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านอุปกรณ์และสถานทีท่ีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครร้อยละ 11.11 ประสบอยู่ในปัจจุบัน คือปัญหาเรือ่งการขาดแคลนเอกสารทีใ่ช้
ประกอบการสอน สว่นทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนในส่วนภูมิภาคสว่นมาก ประสบปัญหาเรือ่งการ
ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ( ร้อยละ 46.67 ) การขาดแคลนดังกล่าวของทีอ่งค์กร
พัฒนาเอกชนในสว่นภูมิภาค เป็นปัญหาและอุปสรรคทีท่ำาให้การดำาเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพ

รายงานวิจัยดังกลา่วยังให้ข้อมูลเกีย่วกับความต้องการการสนับสนุนในการดำาเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภคในดา้นตา่งๆ ดงันี้

1. ด้านงบประมาณ

ผลการวิจัยพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและในสว่นภูมิภาค 
ต้องการให้มีการสนับสนุนดา้นงบประมาณเป็นอันดับแรก ( ร้อยละ 17.20 และ 19.82 ตามลำาดับ 
) การทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคต้องการให้รัฐให้การ
สนับสนนุด้านงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชน อาจเป็นเพราะองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องการให้
รัฐมีนโยบายทีแ่น่นอนและจริงจังทีจ่ะสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการเงิน การสนับสนุน
องค์กรพัฒนาเอกชนในเรือ่งดังกล่าว จะมีผลให้ภาคเอกชน ประชาชนทัว่ไป หนัมาให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐโดยให้การสนับสนุนภาคเอกชน ในดา้นการเงิน และด้านอืน่ๆ ซึง่จะทำาให้องค์กรพัฒนา
เอกชนสามารถมีงบประมาณเพียงพอทีจ่ะดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านแหล่งทนุ

ผลการวิจัย เป็นทีน่่าสังเกตว่าแหล่งทุนทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร
และในสว่นภูมิภาคส่วนมาก ( ร้อยละ 13.89 และ 16.41 ตามลำาดับ ) ต้องการได้รับการสนับสนุน
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ด้านงบประมาณในการดำาเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภค คือเงินอุดหนนุจากรัฐบาล การทีอ่งค์กร
พัฒนาเอกชนท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคต้องการแหล่งเงินทนุจากภาครัฐ แม้
ตระหนักดวี่างบประมาณทีไ่ด้รับจากภาครัฐจะน้อยกว่าแหล่งทุนอืน่ อาจเป็นเพราะเงินจากแหล่ง
ทุนต่างประเทศไม่มีความต่อเนือ่งเช่นเงินจากภาครัฐและองค์กรพัมนาเอกชนยังสามารถหาเงิน
เพือ่สนับสนุนการดำาเนนิงานจากแหล่งทนุอืน่เพิม่เติมได้ เช่นแหล่งทุนจากตา่งประเทศ จากเงิน
บริจาคภายในประเทศ นอกจากนีแ้หล่งทนุทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนได้จากภาครัฐยังเป็นเครือ่งบ่งชี้
วา่ รัฐให้การสนับสนุนการดำาเนนิงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่จะทำาให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนทัว่ไปหันมาสนใจให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านงบประมาณและด้านอืน่ๆให้มากข้ึน

3. ด้านบุคลากร

ผลการวิจัยพบว่า อันดับแรกทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.98 
ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดา้นบุคลากร คือควรมีการปลุกจิตสำานึกให้บุคลากรมีอุดมการณ์ใน
การทำางาน ทเ่ีป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะบุคลากรทีท่ำางานในองค์กรพัฒนาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สว่นมากจะลาออกไปทำางานกับภาคเอกชน หรือบริษัทห้างร้าน หนว่ยงาน
ราชการ เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่มีเงินไม่มากพอ และมีความมัน่คงน้อยกวา่
ราชการ บุคลากรทีท่ำางานกับองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนมากจะทำาได้เพราะมีอุดมการณ์ จึงต้องมี
การปลุกจิตสำานึกให้บุคลากรมีอุดมการณ์ในการทำางาน เพราะองคืการพัฒนาเอกชนจะอยู่ได้เมือ่
มีผู้อุทิศชีวติให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นทีน่า่สังเกตว่า องค์กรพัฒนาเอกชนในสว่นภูมิภาค
ส่วนมาก ( ร้อยละ 9.56 ) ต้องการให้มีการแก้ไขดา้นบุคลากร คอื ตอ้งการมีบุคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก ทเ่ีป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ
ในปัจจุบันทำาให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคซึง่ยังก้าวไม่ทนัความเจริญ
ของประเทศ จึงทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
มากมาย ปัญหาบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนในสว่นภูมิภาคอีกปัญหาหนึง่คือ ปัญหาในแง่
ของการจัดสรรกำาลังคน เนือ่งจากการทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบัน ต้องทำางานทั้ง
สองบทบาท คือบทบาทของการทำางานในชุมชน กับบทบาททีจ่ะนำาปัญหาในชุมชนไปรณรงค์ใน
สังคมกวา้ง ซึง่กำาลังคนขององค์กรพัฒนาเอกชนในสว่นภูมิภาคไม่เพียงพอทั้งสองด้าน นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเกีย่วกับการลาออกไปทำางานในหนว่ยงานเอกชน เช่นบริษัท หา้งร้าน หรือองค์กร
พัฒนาเอกชนอืน่ทีใ่หค้่าตอบแทนสูงกวา่ สะดวกและมัน่คงมากกวา่ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลน
บุคลากรทีจ่ะปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

4. ด้านอุปกรณ์และสถานที ่
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ผลการวิจัยพบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานครและในสว่นภูมิภาค ร้อยละ 
15.96 และ 15.42 ตามลำาดับ ต้องการให้รัฐบาลต้ังงบประมาณอุดหนุนในดา้นอุปกรณ์และสถาน
ทีแ่ก่องค์กรพัฒนาเอกชนทีช่่วยดำาเนินการแทนรัฐ เป็นอันดับแรก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะงบ
ประมาณในการดำาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนแต่ละแห่งมีจำานวนจำากัด การดำาเนินงาน
โครงการตา่งๆแต่ละ 

โครงการต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด อีกประการหนึง่คือ องค์กรพัฒนาเอกชนมี
ความคิดว่า การดำาเนินงานทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนกำาลังดำาเนินอยู่เป็นหน้าทีข่องรัฐจะต้องทำา และ
องค์กรพัฒนาเอกชนจะทำาหน้าทีใ่นส่วนทีรั่ฐยังไม่ดำาเนนิการ ดังนั้นรัฐควรอำานวยความสะดวกแก่
องค์กรพัฒนาเอกชนในดา้นอุปกรณ์และสถานที ่เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนขาดแคลนงบ
ประมาณในการจัดซือ้อุปกรณ์และสถานที ่

5. ด้านวิชาการ

ผลจากการวิจัยเป็นทีน่า่สังเกตวา่ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในเขตกรุงเทพและในสว่น
ภูมิภาคต้องการให้รัฐสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสารตา่งๆ แก่องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นอันดับแรก ( 
ร้อยละ 8.78 และ 6.73 ตามลำาดับ ) ทเ่ีป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางราชการ
เป็นข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ นอกจากนีข้้อมูลข่าวสารทีไ่ด้จากภาครัฐเป็นข้อมูลทีไ่ด้รับฟรี โดยไม่ต้องแบ่ง
สรรงบประมาณดำาเนินการโครงการตา่งๆขององค์กรพัฒนาเอกชนมาเพือ่จัดซือ้ข้อมูลเหล่านี้

นอกจากนีค้ณะวิจัยยังได้มีข้อเสนอแนะสำาหรับรัฐบาลต่อองค์กรพัฒนาเอกชนดังนี้

1. รัฐควรมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชน โดยเนน้ใน
ส่วนภูมิภาค เนือ่งจากปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของ
องค์กรภาครัฐนปัจจุบัน คือปัญหาเรือ่งบุคลากรมีจำานวนน้อย ไม่เพียงพอในการ
ดำาเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้งบสนับสนุนแก่องค์กร
พัฒนาเอกชน โดยเฉพาะในสว่นภูมิภาค จะทำาให้การดำาเนนิการดำาเนินการคุ้มครองผู้
บริโภคในสว่นภูมิภาคสามารถดำาเนินไปได้โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนชว่ยดำาเนนิการ
แทนภาครัฐ 

2. ควรส่งเสริม สนับสนุน และอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่องค์กรพัฒนาเอกชน
ทีช่่วยดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคแทนภาครัฐ

3. ควรมีการลดหย่อนภาษีแก่เอกชน หรือนิติบุคคลทีบ่ริจาคเงินสนับสนุนกิจการของ
องค์กรพัฒนาเอกชนทีช่่วยดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยหลักการบริจาคเงิน
แก่มูลนิธิต่างๆโดยอนโุลม
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4. ควรดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทด้านการเงิน ดา้นบุคลากร ดา้นข้อมูลข่าวสาร 
ด้านอุปกรณ์และสถานที ่รวมท้ังประสานความร่วมมือในการดำาเนินการคุ้มครองผู้
บริโภค เพือ่ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ

5. ควรมีการปลุกจิตสำานึกให้ประชาชนทุกคนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือการดำาเนนิงาน
คุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนทีส่ามารถดำาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพือ่ให้องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านีส้ามารถดำาเนินการได้โดยใช้งบ
ประมาณส่วนหนึง่จากเงินบริจาคของประชาชน โดยรัฐยกเว้นภาษีเงินไดใ้ห้เท่ากับ
จำานวนเงินทีบ่ริจาค

6. ควรมีการปรับปรุงกฏหมายทีเ่กีย่วข้องกับการฟ้องร้องในเรือ่งการสืบพิสูจน์ โดยแก้ไข
ใหผู้้ผลิตเป็นผูน้ำาสืบพิสูจน์แทนผู้ฟ้องร้อง เนือ่งจากการนำาสืบพิสูจนต์้องเสียค่าใช้
จ่ายสูง ทำาใหผู้้บริโภคทีท่ำาการฟ้องร้องแล้ว ไม่สามารถดำาเนินต่อไปใหส้ำาเร็จได้

7. ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนทัว่ประเทศเห้นความสำาคัญของการดำาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และหันมาใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำาเนิน
งานคุ้มครองผู้บริโภค

จากสรุปรายงานการประชุมสมัชชาครบรอบ 10 ปี กป.อพช. ในหนังสือเหลียวหลังแลหน้า
องค์กรพัฒนาเอกชน บนเส้นทางงานพัฒนา,2541 ได้กลา่วถึง ปัญหาในการดำาเนินงานส่งเสริม
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคดังนี ้องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขสว่นใหญ่เป็นองค์กรขนาด
เล็ก มีเพียงส่วนน้อยทีเ่ป็นองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทำาใหไ้ม่สามารถดำาเนินกิจกรรมใน
ลักษณะครบวงจรได้ เช่นการดำาเนินงานท้ังในด้านนโยบาย หรือกระบวนการในการให้การศึกษา
สาธารณชนไปพร้อมๆกัน การพึง่ตนเองขององค์กร แม้จะมีกระบวนการในการประสานงาน เพือ่ให้
เกิดการเปลีย่นแปลงท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติการ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดและปัญหาอยู่หลาย
ประการ ทศวรรษทีผ่า่นมาในการทำางานรณรงค์และเผยแพร่ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สาธารณสุข มีท้ังความสำาเร็จและปัญหาอุปสรรคทีต่้องการการแก้ไขอีกต่อไป เช่น

1. การสนับสนุนจากหนว่ยงานของรัฐ ปัจจุบันรัฐมีการให้เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนา
เอกชน ในหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห์ แต่ยัง
ขาดความต่อเนือ่ง และข้ึนกับอิทธิพลทางการเมืองทีจ่ะตัดสินใจวา่จะให้หรือไม่ให้
อย่างไร

2. การปิดบังข้อมูลข่าวสารทีส่ำาคัญ และจำาเป็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ขัดแย้งกับ
ภาพความพยายามของรัฐทีจ่ะให้อิสระในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
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3. การพึง่ตนเองขององค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขมีน้อยมากทีพึ่ง่ตนเอง
ได้ สว่นใหญ่ยังต้องอาศัยแหล่งเงินทุน ซึง่มีท้ังจากตา่งประเทศและในประเทศ

4. ความสลับซับซ้อนของปัญหาสาธารณสุข ความรุนแรงของปัญหาตลอดจนรูปแบบ
ของปัญหาทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อจำากดัในการทำางาน ศักยภาพทีมี่อย่างจำากัดของ
องค์กรพัฒนาเอกชนดา้นสาธารณสุข ทำาให้ปัญหาบางอยา่งไม่ได้รับความสนใจเท่าที ่
ควร เช่นปัญหาชวีอนามัย มลภาวะ อุตสาหกรรมทีมี่ผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนีย้ังมีปัญหาภายในขององค์กรทีท่ำางานดา้นสาธารณสุข เช่น การขาดแคลน
บุคลากรทีมี่ความสามารถทางดา้นวิชาการสาธารณสุข เนือ่งจากปัญหาสาธารณสุขบางอย่างเป็น
ปัญหาดา้นเทคนิค หรือลึกซึ้งในเรือ่งวิชาการมาก องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขขาด
บุคลากรทีมี่พืน้ฐานดา้นนี ้ทำาให้เป็นปัญหาในเรือ่งความเข้าใจ และการปฏิบัติงาน หรือ ปัญหาใน
เรือ่งการเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าที ่เพราะปัญหาเรือ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทำางาน 

อนาคตของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนดา้นสาธารณสุข การมีองค์กรทีท่ำางานโดยตรง
กับผู้บริโภค นับวา่เป็นสิง่ท้าทายและมีความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน เนือ่งจาก สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทก่ีระแสการบริโภคนิยม ทา่มกลางการพัฒนาแบบไทยๆ ทำาให้
บทบาทใหม่ทีจ่ะเข้าไปมีบทบาทในการดำาเนนิการ มีความสำาคัญ และจำาเป็นอย่างเร่งด่วน ขณะ
เดียวกันจะต้องให้ความสำาคัญกับการพึง่ตนเองขององค์กร การประสานงานกับส่วนทีเ่กีย่วข้องใน
สังคม โดยในเบือ้งต้นมีรูปแบบ หรือวิธีการบางอยา่งเช่น

1. การให้ความรู้กับผู้บริโภค เพือ่สร้างภูมิคุ้มกัน และการให้ข้อมูลทีส่ำาคัญและจำาเป็นใน
การตดัสินใจเลือกซือ้ หรือไม่ซือ้สินคา้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับ
สาธารณชนได้รับทราบมากข้ึน หรือการให้ข้อมูลทีมี่ความจำาเป็นแก่ผู้บริโภค เช่น การ
ใหข้้อมูลทีมี่ความจำาเป็นแก่ผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับการรักษา
พยาบาลว่ามีความถูกต้อง สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด( Second Opinion) เพือ่ให้
ผู้บริโภคสามารถมีแหล่งทีจ่ะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพในการรักษาพยาบาล

2. การมีศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็น และเสนอ
ทัศนะทีเ่ป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคโดยส่วนรวม ตลอดจนผู้บริโภค
มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาของตนเองและป้องกันปัญหาทีจ่ะเกิดข้ึนกับส่วนรวม

3. การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยผู้บริโภคทีป่ระสบปัญหาร่วมกัน การทำาให้
เกิดข้อมูลทีเ่ชือ่มโยงในการแก้ปัญหา การใช้พลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค
ในการเลือกซือ้สินคา้และบริการของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง เพือ่ให้การเลือกซือ้ของ
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ผู้บริโภคเป็นพลังในการปรับปรุงการผลิตทีด่ี ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม เป็นการคา้ทีเ่ป็น
ธรรม

4. การประสานงานกับหนว่ยงานอืน่ๆให้ร่วมมือในการทำางานเพือ่ให้ความรู้กับผู้บริโภค 
และคุ้มครองผู้บริโภคยิง่ข้ึน รวมท้ังกระตุ้นให้สือ่มวลชนให้ความสนใจและเข้ามามี
บทบาทในการทำางานดา้นผู้บริโภคมากขึ้น

5. การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการทำางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในหลายๆระดับ 
และในกลุ่มทีมี่ความหลากหลายทีเ่พิม่ข้ึน เช่น กลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคและกลุ่มทีมี่
ความสนใจเฉพาะด้านต่างๆ

ยุทธวิธีทีส่ำาคัญขององค์กรผู้บริโภค ได้แก่

1. เพือ่ผลักดันและสนับสนนุการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการใช้
สิทธิของผู้บริโภคเพิม่ข้ึน

2. เพือ่พัฒนาขบวนการหรือเครือข่ายองค์กรในการทำางานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความ
เข้มแข็ง

3. เพือ่กระตุ้นชุมชนให้มีบทบาทในการทำางานเรือ่งนีเ้พิม่ข้ึน

4. เพือ่ผลักดันให้มีการเปลีย่นแปลงในระดับนโยบายทีเ่ป้นประโยชน์กับผู้บริโภค

5. เพือ่เผยแพร่ข้อมูลท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ และปรับปรุงขบวนการในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

6. เพือ่พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือระหว่างองค์กรในการทำางานกับองค์กรต่างๆที ่
เกีย่วข้อง เช่น องค์กรชุมชน หนว่ยงานรัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน 
สือ่มวลชน ฯลฯ

7. เพือ่ประสานงานกับธุรกิจเอกชนในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทำาให้การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ มีจริยธรรม และให้ข้อมูลทีส่มบูรณ์ต่อผู้บริโภคเพิม่ข้ึน

8. เพือ่กระตุ้นให้มีการแลกเปลีย่น และความตืน่ตัวเรือ่งสิทธิผู้บริโภคทีเ่พิม่ข้ึน

9. การพึง่ตนเองขององค์กร

จากบทสัมภาษณ์ นพ.สมศักดิ ์ชุณหรัศมิ ์ผูอ้ำานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จาก
หนังสือเล่มเดียวกนั ให้ความเห็นเกีย่วกับเรือ่งองค์กรพัฒนาเอกชน กับเรือ่งคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ใหแ้นวความคดิวา่ องค์กรพัฒนาเอกชนควรทำาตวัเป็น Catatlize หรือเป็นตวัแกนสำาคัญทีจ่ะนำาไป
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สู่การผลักดันนโยบายได้ แตไ่ม่ใช่โดยตรง ไม่ใช่โดยการไปเจรจาหรือล้อบบีผู้้มีอำานาจ เช่น การ
ผลักดนันโยบายทางดา้นยา ใหค้นเขาถอนสตูรยา คือการทำางานกับ อย. ซึง่ถือเป็นผู้มีอำานาจรัฐ
อยู่ในมือก็พยายามจะผลักดันเขาใหญ่เลย แลว้เราก็ถูกมองว่าเป็นคนไปกวนเมืองในระดับหนึง่ 
และก็คิดวา่บทเรียนก็คงชัดเจนวา่ ทำาตรงน้ัน ทำาแล้วเหนือ่ยมากเลย แลว้ก็อาจจะได้ผลตอบแทน
ในทางบวกกับสังคมได้ไม่มาก แล้วกไ็ปพึง่เอาความสำาเร็จของงาน แลว้เอาผลประโยชน์ของ
ประชาชนไปแขวนไว้กับคนไม่กีค่น บทเรียนชัดในด้านสาธารณสุขวา่การพยายามทำางานกับผู้มี
อำานาจแต่เพียงกลุ่มเดียวน้ันหรือ หวังวา่จะทำาให้สังคมดีขึ้น นา่จะไม่ใช่ทางหลักและ NGOs เองมี
ศักยภาพ มีโอกาส มีช่องทางอีกมากมายในการทีจ่ะทำางานกับคนอืน่ ถ้าเอาแนวคดิก็คือวา่คงนา่
จะมองเห็น เพราะแนวโน้มชีใ้ห้เห็นชัดว่าต้องชว่ยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง หรือเรียกว่า การสร้าง
ประชาสังคม และ NGOs ก็นา่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างประชาสังคมมากกว่าการเป็นกำาลัง
สำาคัญในการไปคัดงา้งนโยบายทางใดทางหนึง่ และควรมองว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทใน
ฐานะสำาคัญ ถา้มีรัฐระบบราชการ ถา้มีนักการเมืองในฐานะคณะรัฐมนตรี หรือตัวแทนอำานาจรัฐ 
NGOs นา่จะเป็นตัวแทนพลังประชาชนให้มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเป็นตัวแทนเอง หรือด้วยการไป
ประสานสร้างชุมชน สร้างประชาสังคมให้มากข้ึน ถ้าเรามองเห็นบทบาทตัวนีช้ดัเจน เราจะเห็นวา่
เราไม่ใช่คนทีว่ง่ิไปทะเลาะกับใคร วง่ิชนใคร แต่เราเป็นอีกหน่วยงานหนึง่ในสังคมทีจ่ะสร้างสรรค์ให้
มากข้ึน อันทีส่อง ถา้เป็นอย่างน้ัน เป้าหลักของเราน่าจะเป็นเป้าหลักของการ empower สังคม
มากกวา่ จะเป็นเป้าหลักไปผลักดันนโยบายเป็นเรือ่งๆไป เพราะตรงน้ันอาจทำาให้เราสูญเสียพลัง
โดยไม่จำาเป็น

จากงานวิจัยเรือ่งการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์ และสุธีร์ ศุภนิตย์ ฝ่าย
การวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ,2541 ได้กลา่วถึงงานคุ้มครองผู้
บริโภคของหน่วยงานเอกชนดังนี ้การตืน่ตวัด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยนั้นได้ริเริม่ข้ึน
โดยหน่วยงานเอกชนคือ สภาสตรีแห่งชาติ เมือ่ พ.ศ. 2512 ดังทีก่ลา่วไว้แลว้ข้างตน้ หนว่ยงาน
เอกชนจึงมีบทบาทในการคุ้มครองผุ้บริโภคทีย่าวนานไม่น้อยกวา่ภาครัฐ ลักษณะงานของการ
คุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

1. การคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค ( consumer protection )

2. การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ( consumer education 
and research )

3. การสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ( consumer advocacy )
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โดยทัว่ไปแลว้ บทบาทของหนว่ยงานเอกชนควรจะเน้นหนักไปในข้อ 2 และข้อ 3 ซึง่จะ
แตกตา่งกับข้อ 1 ซึง่เป็นงานของภาครัฐ เพราะงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามข้อบัญญัติของ
กฎหมายน้ัน ควรเป็นหนา้ทีข่องหนว่ยงานรัฐทีมี่อำานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย แต่เนือ่งจากหน่วยงาน
ของรัฐบาลทีรั่บผิดชอบโดยตรงในส่วนนี ้คือ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีงบ
ประมาณทีจ่ำากัด จึงไม่สามารถให้การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึงและพอเพียง ผลคือหน่วย
งานเอกชนจะต้องแบกรับภาระงานบางส่วนของภาครัฐ เช่น การรับเรือ่งราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
หรือการฟ้องร้องแทนผู้บริโภค เป็นต้น แต่องค์กรพัฒนาเอกชนเหลา่นีก็้มีงบประมาณทีจ่ำากัดเช่น
กัน เพราะมีรายได้เพียงจากการบริจาคท้ังส้ิน จึงไม่สามารถรับเรือ่งร้องเรียนได้ทุกกรณี โดยจะต้อง
เลือกพิจารณารับเฉพาะเรือ่งร้องเรียนทีผู่้บริโภคได้พยายามร้องเรียนตามช่องทางปกติของรัฐแล้ว 
แต่ไม่ได้รับความสำาเร็จ ส่วนในการคัดเลือกประเภทของเรือ่งร้องเรียนทีจ่ะดำาเนินการน้ัน จะเน้น
เรือ่งทีมี่นัยสำาคัญต่อผู้บริโภคในวงกว้าง และในสนิค้าทีมี่ความจำาเป็นต่อการดำารงชวีิต เช่น ทอ่ียู่
อาศัย เครือ่งนุ่งห่ม อาหารและยา เป็นต้น นอกจากการรับเรือ่งร้องเรียนแล้ว องค์กรเอกชนยังมี
บทบาทสำาคัญในการสนับสนุนให้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะเรือ่ง เช่น กลุ่มผู้บริโภคทีมี่
เรือ่งร้องเรียนเกีย่วกับโทรศัพท์มือถือ หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การรวมตวัของผู้บริโภค
นอกจากจะเป็นการเสริมอำานาจต่อรองของผู้บริโภคแล้ว ยังจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วน
ร่วมโดยตรงในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนเองอีกด้วย งานเผยแพร่ข่าวมูล ข่าวสาร วา่ดว้ย
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานทีห่น่วยงานเอกชนให้ความสำาคัญ เนือ้หาสาระของข่าวสาร และสิง่ตี
พิมพ์ของหน่วยงานเอกชนน้ันจะแตกต่างจากของรัฐตรงทีจ่ะมีบทวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ บท
วิจารณ์ และมีการอ้างอิงถึงผู้ประกอบการทีไ่ด้ทำาการละเมิดสิทธิ หรือเอาเปรียบผู้บริโภค อันจะ
เป็นการสร้างแรงกดดนัใหส้ังคม ( social sanction ) ต่อผู้ประกอบการทีป่ระพฤติมิชอบ ในขณะที ่
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐ จะเน้นเพียงการให้ข้อมูลเกีย่วกับความปลอดภัยของสินค้า และ
ความรู้เกีย่วกับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าบางชนดิเท่าน้ัน ผู้แทนหน่วยงานเอกชนทีใ่ห้
สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบทบาททีส่ำาคัญทีสุ่ดของหน่วยงานเอกชนนา่จะเป็น การส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภค( ข้อ 3 ) เนือ่งจากองค์กรเอกชนมิได้อยูใ่นระบบราชการ และมิได้เป็นผู้บริหาร
อำานาจตามกฎหมาย จึงสามารถมองถึงปัญหาและช่องทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคทีมี่อยู่ได้อย่างเป็นกลาง แต่เนือ่งจากภาระในเรือ่งการรับร้องทุกข์ ซึง่เป็นการแก้
ปัญหาเฉพาะหนา้นั้นมีมากมาย จึงไม่มีเวลาเพียงพอทีจ่ะศึกษา วเิคราะห์ และวิจัยแบบเจาะลึก 
เพือ่เป็นการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะเป็นการไขปัญหาในระยะยาวได้ ปัญหาหลัก
ขององค์กรเอกชนคือ การขาดการร่วมมือและประสานงานกนั ถึงแม้คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรเอกชนเพือ่การสาธารณสุขมูลฐาน ( คปอส. ) จะมีหน้าทีใ่นการประสานงานระหว่างองค์กร
เหล่านี ้โดยมีการประชุมกันเป็นครั้งคราว แตใ่นทางพฤตนิัยแล้ว องค์กรแต่ละรายจะทำางานใน
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ลักษณะ “ ต่างคนตา่งทำา ” ถ้าจะมีการร่วมมือกัน ก็จะเป็นเพียงในลักษณะของความช่วยเหลือ
ทางด้านบุคลากร และผู้เชีย่วชาญ ข้อจำากัดอีกประการหนึง่ของหนว่ยงานเอกชนคือเงินทุน ท้ังนี้
เพราะองค์กรเหล่านี ้ไม่ได้รับเงินโครงการ หรือเงินสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ( โดย
เฉพาะภายในประเทศ ) ทีเ่พียงพอ ทั้งนีเ้ป็นเพราะรัฐยังมิได้ให้ความสำาคัญแก่การคุ้มครองผู้
บริโภคอย่างจริงจัง และผู้ประกอบการในประเทศ ยังไม่มีความเห็นว่าตนควรจะมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด อีกสว่นหนึง่เป็นเพราะองค์กรเอกชนยังไม่มีความพยายามเพียงพอที ่
จะเสนอโครงการเพือ่ขอเงินทุนจากตา่งประเทศ เพือ่ทีจ่ะให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งทีจ่ะหาราย
ได้เข้าองค์กรของตนเองได้นั้น รัฐอาจต้องเข้ามาชว่ยอุ้มชูในช่วงแรกโดยการแบ่งงบประมาณ
สำาหรับโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทีอ่งค์กรเอกชนสารถดำาเนินงานได้ สำาหรับกลุ่มผู้บริโภค
ในไทยน้ัน จะกระจัดกระจาย ไม่มีความเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน ทำาให้ไม่สามารถผนึกกำาลังเพือ่
สร้างอำานาจในการต่อรองได้ ท้ังนี ้เป็นเพราะจุดมุ่งหมายและรูปแบบกิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะมี
ลักษณะเฉพาะต่อความสนใจของสมาชิก เช่นกลุ่มแม่บ้านทหารบก กลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ 
กลุ่มหนุ่มสาวเป็นต้น ซึง่การรวมตวัของกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี ้และการร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างองค์กรเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ จะเป็นผลดีต่อการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใน
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะวิจัย ได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 3 ประการคือ

1. สนับสนนุให้องค์กรเอกชนและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองผุ้บริโภคมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้ผู้ผลติมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรบานสินคา้ของตนเอง
3. ปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐให้แข็งแกร่งยิง่ข้ึน

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน และกลุ่มผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้
บริโภคมากขึ้นโดย
- เพิม่จำานวนผู้แทนผู้บริโภคในคณะกรรมการต่างๆทีท่ำาหนา้ทีคุ่้มครองผู้บริโภค และ

ควรมาจากองค์กรทีท่ำาหนา้ทีคุ่ม้ครองผู้บริโภคโดยตรง เช่น มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค 
เป็นต้น

- ใหก้ารสนับสนุนทางด้านการเงินแก่องค์กรเอกชน การสนับสนนุดังกลา่วควรอยู่ในรูป
แบบของเงินสนับสนุนโครงการ

- จัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ เพือ่เป็นค่าเช่าห้องแล็บเอกชน เพือ่ใช้ทดสอบคุณภาพ
ของสินคา้อาหารทีต่้องการความเร่งด่วน เพราะอาจเน่าเสียได้

- ใหค้วามสำาคัญแก่การเผยแพร่ ขา่วสาร ข้อมูลเกีย่วกับการรักษาสิทธิแก่ผู้บริโภค
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรือ่ง กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคเป็นโครงการวิจัยที ่

ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่เขียน
รายงานการวิจัยนี ้คณะวิจัย ได้รับความกรุณาจาก องค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนินงานดา้นคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทไ่ีดใ้ห้ความร่วมมือให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำานวน 11 องค์กร ตามรายนามในภาค
ผนวก ก. และ 34 องค์กรทีก่รุณาตอบแบบสอบถามกลับ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คปอส.และมูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค ทใ่ีห้โอกาสศึกษางานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพือ่การทำาวิจัยนีมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนชว่ยเหลือในการประสาน
งานในการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา ทไ่ีดใ้หค้ำาแนะนำาอัน
เป็นประโยชน์ในการทำาวิจัยในคร้ังนี้

คณะวิจัย
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รูปแบบการวิจัย

1. วิธีการวิจัย มี 2 วิธี

1. เชิงปริมาณ ใช้การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionaire)

2. เชิงคุณภาพ ใช้การรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview)

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ( Applied Researh ) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง

1.1 ประชากร คือ องค์กรพัฒนาเอกชนทัว่ประเทศไทย

1.2 ตัวอยา่ง คือ องค์กรพัฒนาเอกชน 50 แห่งทีมี่รายชือ่อยู่ในคู่มือผู้บริโภค ชุด 

 ที ่3 : กระบวนการผู้บริโภค ทำาเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่าง 

 ประเทศ เป็นจำานวน 50 องค์กร

2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย

- เชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถาม ( Questionnare ) ทีผู่ว้ิจัยจัดทำาขึ้นเพือ่ศึกษาถึงปัจจัย
ทีมี่ผลต่อการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่โครงสร้างของแบบสอบถาม
มี 3 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปขององค์กรพัฒนาเอกชน

ส่วนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกับปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนที ่3 : ข้อมูลเกีย่วกับความต้องการดา้นการสนับสนุนการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภค

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนีเ้ก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ( Questionaire ) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( 
Interview ) โดยส่งแบบสอบถามให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน 50 แห่งทัว่ประเทศไทยดังรายงานทีมี่
อยู่ในคู่มือผู้บริโภค ชุดที ่3 : กระบวนการผู้บริโภค ทำาเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 4 สัปดาห์ 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ : ใช้แบบสอบถาม (Questionare)

 ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS ( Statistical Package for the Social Science ) 

สถิติและค่าทางสถติิทีใ่ชว้ิเคราะห์ คือ

- การกระจายจำานวนและอัตราส่วนร้อยละ

- ค่าเฉลีย่ ( MEAN )

- มัธยฐาน ( Median )

- ฐานนิยม ( Mode )

- ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

- Chi – Square test

- Linear Regression

 โดยใช้ระดับความเชือ่มัน่ที ่P = 0.05

 เชิงคุณภาพ : ใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (Interview)

ข้อตกลงเบ้ืองต้นและขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ 

1. องค์กรพัฒนาเอกชนในเขตจังหวัดภาคใต้

2. ภาพรวมขององค์กรพัฒนาเอกชนทัว่ประเทศไทย

ข้อตกลงเบือ้งต้น

1. การวิจัยนีใ้ช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
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2. ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลทีไ่ด้รับจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นข้อมูลที ่
เชือ่ถือได้และตรงกับความจริง

สถานทีท่ำาการวิจัย

องค์กรพัฒนาเอกชน 50 แห่งทัว่ประเทศไทยตามรายชือ่ในคู่มือผู้บริโภค ชุดที ่3 : 
กระบวนการผู้บริโภค ทำาเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและตา่งประเทศ

ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย

เริม่ดำาเนินการวิจัย ตุลาคม 2543 

ส้ินสดุการดำาเนินการวิจัย กุมภาพันธ์ 2544

ผลการวิจัย

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปขององค์กรพัฒนาเอกชน

1.1  วัตถุประสงค์หลักและบทบาทขององค์กร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า วตัถุประสงค์หลักขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของบทบาทในการปรับตัว ( ร้อยละ 75.8 ) คือ การทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมเพือ่ให้
ได้มาซึง่ความรู้ ความเข้าใจ และทรัพยากรอันจำาเป็น และนำาไปใช้ในกระบวนการปรับตัวของ
สังคม รองลงมาคือ รูปของบทบาทในการบูรณาการและการธำารงรักษาความเป็นองค์กร ( ร้อยละ 
63.6 ) และบทบาททีท่ำาให้บรรลุเป้าหมายของสังคม ( ร้อยละ 30.3 ) ตามลำาดับ ดังตารางที ่1.1
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ตารางที ่1.1 เปรียบเทียบบทบาทตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

บทบาทขององค์กร จำานวนองค์กร ร้อยละ ( % )

 1. บทบาทในการปรับตัว 25 75.8

 2. บทบาททีท่ำาให้บรรลุเป้าหมายของสังคม 10 30.3

 3. บทบาทในการบูรณาการ 21 63.6

 4. บทบาทในการธำารงรักษาความเป็นองค์กร 21 63.6

ผลจากแบบสอบถามพบว่า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนตามทีป่ฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่อยู่
ในรูปบทบาทในการปรับตัว ( ร้อยละ 73.5 ) รองลงมาคือ บทบาททีท่ำาให้บรรลุเป้าหมายของ
สังคมและบทบาทในการบูรณาการ ( ร้อยละ 67.6 ) และบทบาทในการธำารงรักษาความเป็น
องค์กร ( ร้อยละ 52.9 ) ตามลำาดับ ดังตารางที ่1.2

ตารางที ่1.2 เปรียบเทียบบทบาทตามการดำาเนินงานขององค์กร

บทบาทขององค์กร จำานวนองค์กร ร้อยละ ( % )

 1. บทบาทในการปรับตัว 25 73.5

 2. บทบาททีท่ำาให้บรรลุเป้าหมายของสังคม 23 67.6

 3. บทบาทในการบูรณาการ 23 67.6

 4. บทบาทในการธำารงรักษาความเป็นองค์กร 18 52.9

จากตารางที ่1.1 และ 1.2 พบว่า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการดำาเนนิงานส่วน
ใหญ่เป็นบทบาทในการปรับตัว ซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรทีส่่วนใหญ่เป็นบทบาทใน
การปรับตัว รองลงมาคือ บทบาทในการบูรณาการ บางบทบาทแม้ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก แต่ก็มี
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กิจกรรมการดำาเนินงาน เช่น บทบาททีท่ำาให้บรรลุเป้าหมายของสังคม ขณะเดียวกันบางบทบาทก็
ไม่ได้มีกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น บทบาทในการธำารงรักษาความเป็นองค์กร 

1.2  การก่อตั้งองค์กร

จากกลุ่มตวัอย่าง 34 ตัวอยา่ง องค์กรพัฒนาเอกชนมีอายุการก่อตั้งขึ้นต้ังแต่ 1 – 45 ปี 
โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนจัดต้ังขึ้นใหม่เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งและสม่ำาเสมอ 
ดังภาคผนวกที ่2

1.3  บุคลากร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีบุคลากรทีป่ฏิบัติงานประจำา
ใหก้ับองค์กรประเภท part time โดยมีจำานวนบุคลากรเฉลีย่ 6 คน ( จำานวนบุคลากรต่ำาสุดและ
สูงสุดเป็น 0 และ 40 คน ตามลำาดับ ) รองลงมาคือ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลา มี
จำานวนบุคลากรเฉลีย่ 13 คน ( จำานวนบุคลากรต่ำาสุดและสูงสุดเป็น 0 และ 176 คน ตามลำาดับ ) 
และบุคลากรทีช่่วยปฏิบัติงานให้กับองค์กรเป็นบางครั้ง ซึง่มีจำานวนบุคลากรเฉลีย่ 17 คน ( จำานวน
บุคลากรต่ำาสุดและสูงสุดเป็น 0 และ 200 คน ตามลำาดับ ) ดังตารางที ่1.3

ตารางที ่1.3 แสดงจำานวนบุคลากรตามประเภทในการปฏิบัติงาน

ประเภทของบุคลากร จำานวน
องค์กร

จำานวน 
(คน) 

จำานวน 
(คน) 

จำานวน 
(คน) 

ต่ำาสุด สูงสดุ เฉลีย่

1. บุคลากรทีป่ฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลา 26 0 176 13

2. บุคลากรทีป่ฏิบัติงานประจำาให้กับองค์กรประเภท 
part time

31 0 40 6

3. บุคลากรทีช่ว่ยปฏิบัติงานให้กับองค์กรเป็นบางครั้ง 24 0 200 17

1.4 รูปแบบของกิจกรรมหลัก

ผลจากแบบสอบถามพบว่า รูปแบบกิจกรรมหลักขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่
เป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร และการสร้างเครือข่าย ( ร้อยละ 88.2 และ 79.4 ตามลำาดับ ) รอง
ลงมาคือ กิจกรรมเชิงนโยบาย , การดำาเนนิงานของรัฐ , การสร้างอาสาสมัคร และการปกป้อง , 
เรียกร้องสิทธิผู้บริโภค( ร้อยละ 55.9 , 52.9 และ 50.0 ตามลำาดับ ) ดังตารางที ่1.4
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ตารางที ่1.4 เปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมหลักขององค์กร

รูปแบบของกิจกรรมหลัก จำานวนองค์กร ร้อยละ ( % )

 1. เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร 30 88.2

 2. สร้างเครือข่าย 27 79.4

 3. สร้างอาสาสมัคร 18 52.9

 4. ปกป้อง , เรียกร้องสิทธิผู้บริโภค 17 50.0

 5. กิจกรรมเชิงนโยบาย , การดำาเนินงานของรัฐ 19 55.9

1.5 ประเภทของกิจกรรม

ผลจากแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญเป็น
ลำาดับแรก คือ กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องสาธารณสุข รองลงมาคือ กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อม , 
กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับเด็ก , สตรี , คนชรา , กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริมและการประสาน
งาน , กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับวิชาชีพ , กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษา , กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ
ศาสนา และกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี ตามลำาดับ ดังตารางที ่1.5

ตารางที ่1.5 เปรียบเทียบประเภทกิจกรรมขององค์กร

ประเภทของกิจกรรม คะแนนรวม ( คะแนน )

 1. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับเด็ก , สตรี , คนชรา 59

 2. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสาธารณสุข 88

 3. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อม 78

 4. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษา 27

 5. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับศาสนา 9

 6. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับวิชาชีพ 48

 7. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 52
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 8. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 9

 9. กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริมและประสานงาน 55

1.6  กลุ่มเป้าหมายของการดำาเนินงานขององค์กร

ผลจากแบบสอบพบว่า กลุ่มเป้าหมายทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ให้ความสำาคัญเป็น
ลำาดับแรก คือ ประชาชนทัว่ไป รองลงมาคือ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะประชาชนกลุ่มทีส่นใจ เช่น เด็ก 
สตรี คนชรา ผูด้้อยโอกาส เป็นตน้ , กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มทางวิชาการ , วิชาชีพ เช่น สาธารณสุข , การศึกษา , ศาสนา เป็นต้น ดัง
ตารางที ่1.6

ตารางที ่1.6 เปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินงานขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย คะแนนรวม ( คะแนน )

 1. ประชาชนทัว่ไป 102

 2. เฉพาะกลุ่มประชาชนทีส่นใจ เช่น เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 88

 3. เฉพาะกลุ่มทางวิชาการ , วชิาชีพ เช่น สาธารณสุข ,การศึกษา 
,ศาสนา

81

 4. เฉพาะกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ 55

1.7  พื้นทีใ่นการดำาเนินกิจกรรมขององค์กร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า มีองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานท้ังในและต่างประเทศจำานวน 
9 องค์กร คิดเป็น 26.5 % และมีองค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่พืน้ทีใ่นการทำางานในประเทศไทยทัว่
ประเทศ 57.6 % โดยแบ่งเป็นเขตเมือง 12.1 % , เขตชนบท 12.1 % , เขตเมืองและเขตชนบท 
12.1 % , ท้ังเขตเมือง เขตชนบทและชุมชนแออัด 21.2 % และมีองค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่พืน้ทีใ่น
การดำาเนินงานในส่วนของชุมชนท้องถิน่ 60.6 % โดยแบ่งเป็นเขตเมือง 3.0 % , เขตชนบท 12.1 % 
, เขตเมืองและเขตชนบท 21.2 % , ทั้งเขตเมือง เขตชนบทและชุมชนแออัด 24.2 %

1.8 งบประมาณ
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ผลจากแบบสอบถามพบว่า งบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนินกิจกรรม ( รวมเงินเดือนและค่า
ใช้จ่ายทุกอย่าง ) ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมาขององค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มากกวา่ 1 ลา้นบาท ( 
ร้อยละ 53.1 ) เช่นเดียวกับงบประมาณทีใ่ช้เฉพาะในการดำาเนินกิจกรรม ( ไม่รวมเงินเดือน , คา่ใช้
จ่ายประจำา ) ทอ่ีงค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ใช้ คือ มากกวา่ 1 ลา้นบาท ( ร้อยละ 40.6 ) แต่พบ
วา่ยังมีองค์กรจำานวนมากทีมี่งบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนินกิจกรรมในรอบ 1 ปีทีผ่่านมาต่ำากวา่ 1 
ล้านบาท

1.9 แหล่งทุน

ผลจากแบบสอบถามพบว่า แหล่งทนุขององค์กรพัฒนาเอกชน สว่นใหญ่ได้จากการทีอ่งค์กร
พัฒนาเอกชนหารายได้ดว้ยตนเอง ( ร้อยละ 52.9 ) รองลงมาคือ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ไทย ( ร้อยละ 45.5 ) , องค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศและผู้บริจาคเพือ่การกุศล ( ร้อยละ 
36.4 ) , องค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศ ( ร้อยละ 27.3 ) และรัฐบาลตา่งประเทศ ( ร้อยละ 
21.2 ) ดังตารางที ่1.7

ตารางที ่1.7 เปรียบเทียบแหล่งทุนทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนได้รับการสนับสนุนหลัก

แหล่งทนุ ร้อยละ ( % )

 1. รัฐบาลไทย 45.5

 2. รัฐบาลตา่งประเทศ 21.2

 3. องค์กรพัฒนาเอกชนจากตา่งประเทศ 36.4

 4. องค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศ 27.3

 5. หารายได้ดว้ยตนเอง 52.9

 6. ผู้บริจาคเพือ่การกศุล 36.4

1.10 สถานทีห่รือสำานักงาน

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีสถานทีห่รือสำานักงานของ
องค์กร โดยการเช่าและการอาศัยสถานทีข่ององค์กรอืน่ ( ร้อยละ 39.4 ) รองลงมา คอื มีสถานที ่
หรือสำานักงานเป็นขององค์กรเอง ( ร้อยละ 23.5 ) และมีบางองค์กรทีย่ังไม่มีสถานทีห่รือสำานักงาน
ทีแ่นน่อน ( ร้อยละ 3.0 ) ดังตารางที ่1.8
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ตารางที ่1.8 เปรียบเทียบสถานทีห่รือสำานักงานขององค์กร

สถานทีห่รือสำานักงาน ร้อยละ ( % )

 1. มีสถานทีห่รือสำานักงานขององค์กร โดยเป็นเจ้าของเอง 23.5

 2. มีสถานทีห่รือสำานักงานขององค์กร โดยการเช่า 39.4

 3. มีสถานทีห่รือสำานักงานขององค์กร โดยการอาศัยสถานทีข่ององค์กรอืน่ 39.4

 4. ไม่มีสถานทีห่รือสำานักงานทีแ่นน่อน 3.0

1.11 ทรัพยากร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีทรัพยากรเป็นขององค์กรเอง 
โดยทรัพยากรทีอ่งค์กรมีส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์ ( ร้อยละ 82.4 ) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ ( ร้อย
ละ 73.5 ) , โทรสาร ( ร้อยละ 70.6 ) , กล้องถา่ยรูป ( ร้อยละ 58.8 ) , โทรทศัน์ ( ร้อยละ 55.9 ) , 
เครือ่งถ่ายเอกสาร ( ร้อยละ 50.0 ) , เครือ่งเล่นวดีีโอ ( ร้อยละ 44.1 ) , เครือ่งฉายสไลด์ ( ร้อยละ 
41.2 ) , รถยนต์ ( ร้อยละ 38.2 ) , กล้องวีดีโอ ( ร้อยละ 32.4 ) , เครือ่งขยายเสียง ( ร้อยละ 26.5 ) 
ตามลำาดับ สว่นทรัพยากรทีอ่งค์กรเพียงส่วนน้อยมี คอื วทิยุสือ่สาร ( ร้อยละ 17.6 ) และรถ
จักรยานยนต์ ( ร้อยละ 14.7 ) และพบว่ามีองค์กรบางองค์กรทียั่งไม่มีทรัพยากรเป็นขององค์กรเอง

ส่วนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกับปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

2.1 บทบาทขององค์กร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งของบุคลากร
ไม่มีความชัดเจนในเรือ่งบทบาทของตนเองอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัญหาบทบาทของ
องค์กรไม่เป็นทีรู้่จักของสังคมระดับปานกลาง และปัญหาบทบาทขององค์กรไม่เป็นยอมรับของ
คนในสังคม ดังตารางที ่2.1 และแผนภูมิที ่2.1
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ตารางที ่2.1 แสดงระดับปัญหาเรือ่งบทบาทขององค์กร

 ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. บทบาทขององค์กรเป็นทีรู้่จักของสังคมมากน้อย
เพียงใด

4 1 3.06 0.79

2. บทบาทขององค์กรเป็นทีย่อมรับของคนในสังคม 4 1 3.12 0.86

3. บุคลากรในองค์กรมีความชัดเจนในเรือ่งบทบาทของ
ตนเอง

5 2 3.58 0.87

แผนภูมิที ่2.1 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งบทบาทขององค์กร
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2.2 กิจกรรมขององค์กร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาเรือ่งความไม่
สอดคล้องกับบทบาทและวัตถุประสงค์ขององค์กรอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัญหาความไม่
ชัดเจนของแผนงานกิจกรรมในระดับมาก , สมาชิกภายในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก , กิจกรรมทีจ่ัดไม่ประสบความสำาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหา
การไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรในระดับปานกลาง ดงัตารางที ่2.2 และแผนภูมิที ่2.2

ตารางที ่2.2 แสดงระดับปัญหาด้านกิจกรรมขององค์กร

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. กิจกรรมขององค์กรมีความสอดคล้องกับบทบาท
และวตัถุ

5 2 3.97 0.81

 ประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด

2. มีแผนงานกิจกรรมชัดเจนมากน้อยเพียงใด 5 2 3.76 0.90

3. การจัดกิจกรรมขององค์กรสมาชิกในองค์กรให้ความ
ร่วมมือ

5 2 3.66 0.81

 มากน้อยเพียงใด

4. การจัดกิจกรรมขององค์กรมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
มาก

5 1 3.27 0.80

 นอ้ยเพียงใด

5. การจัดกิจกรรมขององค์กรประสบความสำาเร็จมาก
นอ้ย

5 0 3.30 0.95

 เพียงใด
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แผนภูมิที ่2.2 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งกิจกรรมองค์กร

2.3  การบริหารจัดการภายในองค์กร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า การบริหารจัดการภายในองค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่ง
ระบบการประสานงานขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ระบบการจัดสรรงบประมาณ
และระบบประเมินผลการดำาเนินงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง , ระบบการจัดการเอกสาร 
และ ความชัดเจนในการแบ่งบทบาทและหนา้ทีข่องบุคลากรมีปัญหาในระดับปานกลาง และ เรือ่ง
ระบบการตรวจสอบด้านการเงินเป็นปัญหาในระดับน้อย ดงัตารางที ่2.3 และแผนภูมิที ่2.3
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ตารางที ่2.3 แสดงระดับปัญหาเรือ่งการบริหารจัดการภายในองค์กร

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. ระบบการประสานงานองค์กร 5 2 2.84 0.86

2. ความชัดเจนในการแบ่งบทบาทและหน้าทีข่อง
บุคลากร

4 1 2.65 0.84

3. ระบบการจัดสรรงบประมาณ 5 1 2.71 1.01

4. ระบบการจัดการเอกสาร 4 1 2.65 0.84

5. ระบบการตรวจสอบด้านการเงิน 4 1 2.26 1.00

6. ระบบประเมินผลการดำาเนินงาน 4 2 2.71 0.78

แผนภูมิที ่2.3 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งการบริหารจัดการภายในองค์กร

2.4  เครือข่ายและการประสานงาน

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยมีปัญหาในเรือ่งเครือข่าย
และการประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศระดับปานกลาง รองลงมา
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คือ ปัญหาดา้นการประสานความร่วมมือในการดำาเนินงานกับหนว่ยงานของรัฐอยู่ในระดับปาน
กลาง และ องค์กรพัฒนาเอกชนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ภายในประเทศระดับปานกลาง ดงัตารางที ่2.4 และ
แผนภูมิที ่2.4

ตารางที ่2.4 แสดงระดับปัญหาเรือ่งเครือข่ายและการประสานงาน
ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบีย่งเบน

สูงสดุ ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน
1. การประสานความร่วมมือในการดำาเนนิงานกับ
องค์กร

4 0 2.59 0.91

 พัฒนาเอกชนอืน่ ๆ ภายในประเทศ
2. การประสานความร่วมมือในการดำาเนนิงานกับ
องค์กร

4 0 2.74 1.02

 พัฒนาเอกชนอืน่ ๆ ในตา่งประเทศ
3. การประสานความร่วมมือในการดำาเนนิงานกับ
หน่วยงาน

4 1 2.70 0.85

 ของรัฐ

แผนภูมิที ่2.4 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งเครือข่ายและการประสานงาน
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2.5 แหล่งทุนและงบประมาณ

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งแหล่งทุนและเม็ดเงิน
สนับสนนุจากภาครัฐในระดับมาก รองลงมาคือ จำานวนแหล่งทุนและเม็ดเงินสนับสนุนจากต่าง
ประเทศเป็นปัญหาในระดับปานกลาง , ความไม่พอเพียงของงบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนินงานมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง , จำานวนแหล่งทนุและเม็ดเงิน ดงัตารางที ่2.5 และแผนภูมิที ่2.5

ตารางที ่2.5 แสดงระดับปัญหาเรือ่งแหล่งทุนและงบประมาณ

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. ความเพียงพอของงบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนิน
งาน

5 1 3.41 0.95

2. ประสิทธิภาพการใช้เงินในการดำาเนนิการ 5 1 2.65 0.88

3. จำานวนแหล่งทุนและเม็ดเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 5 1 3.67 1.21

4. จำานวนแหล่งทุนและเม็ดเงินสนับสนุนจากภาค
เอกชน

5 1 3.29 1.13

 5. จำานวนแหล่งทนุและเม็ดเงินสนับสนุนจากตา่ง
ประเทศ

5 2 3.44 1.01

6. ความสามารถในการหารายได้ขององค์กร 5 1 3.23 0.96

7. ความสามารถในการของบประมาณจากแหล่งทุน
ตา่ง ๆ

5 1 3.13 0.98

8. เงินทุนหมุนเวียน, สภาพคล่องขององค์กร 5 1 3.16 0.85
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แผนภูมิที ่2.5 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งแหล่งทุนและงบประมาณ

2.6 บุคลากร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาดา้นบทบาทบุคลากร ในเรือ่ง
การขาดบุคลากรทีท่ำางานประจำาในระดับปานกลาง รองลงมาคือ บุคลากรขาดประสบการณ์ใน
การทำางานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง , การมีวิทยากรทีมี่ความชำานาญน้อยเป็นปัญหาระดับ
ปานกลาง , บุคลากรไม่เข้าใจในการดำาเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริงเป็นปัญหาในระดับปาน
กลาง , มีบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถในองค์กรจำานวนน้อยเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 
ส่วนปัญหาในเรือ่งการเปลีย่นบุคลากรบ่อย , บุคลากรขาดกำาลังใจในการทำางาน และ ความไม่รับ
ผิดชอบของบุคลากรต่องานทีมี่ในองค์กรเป็นปัญหาทีอ่ยู่ในระดับน้อย ดังตารางที ่2.6 และแผนภูมิ
ที ่2.6
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ตารางที ่2.6 แสดงระดับปัญหาด้านบุคลากร

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. ขาดบุคลากรทีท่ำางานประจำาองค์กร 5 1 3.09 1.20

2. วทิยากรทีมี่ความชำานาญมีน้อย 5 1 2.63 0.98

3. บุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถมีน้อย 5 1 2.56 0.95

4. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำางาน 5 1 2.75 1.08

5. บุคลากรไม่เข้าใจการดำาเนินงานอย่างแท้จริง 5 1 2.59 1.01

6. บุคลากรขาดกำาลังใจในการทำางาน 5 1 2.25 1.08

7. บุคลกรไม่มีความรับผิดชอบต่องาน 5 1 2.00 0.84

8. เปลีย่นบุคลากรบ่อยทำาให้เสียเวลาในการเรียนรู้งาน 5 1 2.47 1.14

แผนภูมิที ่2.6 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งบุคลากร
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2.7 สือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งการให้ข้อมูลข่าวสารการ
ทำางานขององค์กรผา่นสือ่มวลชนในระดับปานกลาง รองลงมาคือ องค์กรมีปัญหาในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรให้กับชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยู่ในระดับปานกลาง , 
ปัญหาการเผยแพร่การทำางานขององค์กรระดับปานกลาง และปัญหาการได้รับการยอมรับจาก
สือ่มวลชนในการดำาเนนิงานขององค์กรพัฒนาเอกชนน้อยเป้นปัญหาในระดับปานกลาง ดงัตาราง
ที ่2.7 และแผนภูมิที ่2.7

ตารางที ่2.7 แสดงระดับปัญหาเรือ่งสือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. เผยแพร่ข่าวการทำางานขององค์กรมากน้อยเพียงใด 5 1 2.85 1.00

2. การให้ข้อมูลข่าวสารการทำางานขององค์กรมากน้อย 5 1 3.06 1.06

 เพียงใด

3. การดำาเนินงานขององค์ได้รับการยอมรับจาก
สือ่มวลชนมาก

5 1 2.72 1.05

 นอ้ยเพียงใด

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรให้กับชุมชน
และ

5 1 2.88 1.08

 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมากน้อยเพียงใด
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แผนภูมิที ่2.7 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งสือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์

2.8 ทรัพยากรและสถานที่

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อการดำาเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การทีอ่งค์กรไม่มีสถานที ่/ 
สำานักงานเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และปัญหาในการใช้ทรัพยากรร่วมกับองค์กรอืน่เป็น
ปัญหาในระดับน้อย ดังตารางที ่2.8 และแผนภูมิที ่2.8

ตารางที ่2.8 แสดงระดับปัญหาเรือ่งทรัพยากรและสถานที่

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. ทา่นมีปัญหาในเรือ่งสถานที ่/สำานักงานระดับใด 5 1 2.70 0.98

2. ปัญหาในเรือ่งความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ 4 2 2.76 0.66

3. ใช้ทรัพยากรร่วมกับองค์กรอืน่ 5 1 2.27 1.15
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แผนภูมิที ่2.8 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งทรัพยากรและสถานที ่

2.9 สังคมและการเมือง

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาจากการได้รับผลกระทบจาก
นโยบายทีไ่ม่สนับสนนุการดำาเนินงานขององค์กรจากภาครัฐในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การมี
กฎหมาย ข้อบังคับทีไ่ม่เอือ้ต่อการดำาเนินงานขององค์กรเป็นปัญหาในระดับปานกลาง และการมี
อิทธิพลท้องถิน่ทีไ่ม่เอือ้ต่อการดำาเนนิงานขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นปัญหาในระดับน้อย ดงั
ตารางที ่2.9 และแผนภูมิที ่2.9

ตารางที ่2.9 แสดงระดับปัญหาเรือ่งสังคมและการเมือง

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. อิทธิพลท้องถิน่ไม่อำานวยต่อการดำาเนินงานของ
องค์กร

4 1 2.24 0.97

2. กฎหมาย ข้อบังคับไม่เอือ้กับการดำาเนินงานของ
องค์กร

5 1 2.82 1.07

3. ผลกระทบจากนโยบายทีไ่ม่สนับสนนุ NGOs ของ
ภาครัฐ

5 1 2.85 1.12
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แผนภูมิที ่2.9 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งสังคมและการเมือง

2.10 ผู้บริโภค และประชาชน

ผลจากแบบสอบถามพบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งการจูงใจให้ประชาชน
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัญหาในการสร้างความเข้าใจให้
กับประชาชนในเรือ่งบทบาทขององค์กร และปัญหาการไม่มีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกับตัวองค์กร
เป็นปัญหาในระดับปานกลาง ดังตารางที ่2.10 และแผนภูมิที ่2.10

ตารางที ่2.10 แสดงระดับปัญหาด้านผู้บริโภค / ประชาชน

ปัญหา คะแนน คะแนน คะแนน สว่นเบีย่ง
เบน

สูงสุด ต่ำาสุด เฉลีย่ มาตรฐาน

1. การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรือ่งบทบาท
ของ

5 1 2.82 0.92

 องค์กร

2. การจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 4 1 2.97 0.92

3. การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กร 5 0 2.82 1.10
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แผนภูมิที ่2.10 เปรียบเทียบระดับปัญหาในเรือ่งผู้บริโภค / ประชาชน

ผลจากแบบสอบถามพบว่า โดยภาพรวมปัญหาในการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคของ
องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ได้แก่ ด้านกิจกรรมองค์กร , ดา้นบทบาท
ขององค์กร , แหล่งทนุและงบประมาณ , ผู้บริโภคและประชาชน , สือ่มวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์ , สังคมและการเมือง และด้านทรัพยากรและสถานที ่ในขณะทีปั่ญหาด้านเครือ
ข่ายและการประสานงาน , ดา้นการบริหารจัดการภายในองค์กร และด้านบทบาทบุคลากรมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ดังตารางที ่2.11 และแผนภูมิที ่2.11

ตารางที ่2.11 เปรียบเทียบระดับปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัญหา ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน

 1. บทบาทขององค์กร 3.2 0.91

 2. กิจกรรมขององค์กร 3.5 0.92

 3. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2.4 0.96

 4. เครือข่ายและการประสานงาน 2.4 0.84

 5. แหล่งทุนและงบประมาณ 2.9 1.01
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 6. บทบาทบุคลากร 2.4 0.94

 7. สือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์ 2.8 1.03

 8. ทรัพยากรและสถานที ่ 2.5 0.85

 9. สังคมและการเมือง 2.6 0.95

 10. ผู้บริโภค/ประชาชน 2.8 0.95

แผนภูมิที ่2.11 เปรียบเทียบระดับปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
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ส่วนที ่3 : ข้อมูลเกีย่วกับความต้องการด้านการสนับสนุนการดำาเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค

3.1 ความต้องการด้านการสนับสนุนการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลจากแบบสอบถามพบว่าในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค การสนับสนุนทีอ่งค์กร
พัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ใหค้วามสำาคัญเป็นลำาดับแรก คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ดา้น
บุคลากร , ดา้นวิชาการ และดา้นอุปกรณ์และสถานที ่ตามลำาดับ ดังตารางที ่3.1

ตารางที ่3.1 เปรียบเทียบความต้องการด้านการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน

การสนับสนุน คะแนนรวม ( คะแนน )

 1. ดา้นงบประมาณ 145

 2. ดา้นบุคลากร 116

 3. ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่ 77

 4. ดา้นวิชาการ 95

3.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณ

ผลจากแบบสอบถามพบว่า แหล่งทนุสนับสนนุด้านงบประมาณทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชน
ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรก คอื เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รองลงมาคือ เงินสนับสนุนจาก
สาธารณชน , เงินรายได้จากกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนหารายได้ดว้ยตนเอง , เงินสนับสนนุ
จากภาคเอกชนในประเทศ และ เงินทุนจากต่างประเทศ ตามลำาดับ ดังตารางที ่3.2

ตารางที ่3.2 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ

แหล่งทนุสนับสนนุ คะแนนรวม ( คะแนน )

 1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 162

 2. เงินทนุจากตา่งประเทศ 63

 3. เงินสนับสนุนจากสาธารณชน 141
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 4. เงินรายได้จากกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนหารายไดด้้วยตนเอง 119

 5. เงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเทศ 114

3.3 การสนับสนุนด้านบุคลากร

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ความต้องการการสนับสนุนด้านบุคลากรทีอ่งค์กรพัฒนา
เอกชนส่วนใหญ่ ใหค้วามสำาคัญเป็นลำาดับแรก คือ การปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรมีอุดมการณ์ใน
การทำางาน รองลงมาคือ การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร , การมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติ
งาน , การมีสวัสดิการตา่ง ๆ ให้แก่บุคลากรเพือ่เป็นแรงจูงใจให้อยากทำางานในองค์กรพัฒนา
เอกชน , ในการรับบุคลากรเข้าทำางานควรพิจารณาทีเ่ป็นมืออาชีพมากกว่าพวกสมัครเล่น และการ
มีการพิจารณาเรือ่งความดีความชอบในการปฏิบัติงานให้เหมือนหนว่ยงานเอกชน ตามลำาดับ ดัง
ตารางที ่3.3

ตารางที ่3.3 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนด้านบุคลากร

การสนับสนุน คะแนนรวม ( คะแนน )

1. มีบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 122

2. การรับบุคลากรเข้าทำางานควรพิจารณาทีเ่ป็นมืออาชีพมากกว่าพวก 85

 สมัครเล่น

3. ควรมีพิจารณาเรือ่งความดีความชอบในการปฏิบัติงานให้เหมือน
หน่วย

33

 งานเอกชน

4. มีการปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรมีอุดมการณ์ในการทำางาน 152

5. ควรมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรเพือ่เป็นแรงจูงใจให้อยาก
ทำางานใน

98

 องค์กรพัฒนาเอกชน

6. ควรมีการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 134
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3.4 การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสถานที่

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ความต้องการการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสถานที ่ทอ่ีงค์กร
พัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ใหค้วามสำาคัญเป็นลำาดับแรก คือ การต้ังงบประมาณสนับสนุนให้แก่องค์
กรพพัฒนาเอกชนทีช่่วยดำาเนนิการแทนรัฐ รองลงมาคือ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความสนับสนุนในด้านอุปกรณ์และสถานทีใ่นการดำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคของ
องค์กรพัฒนาเอกชน และ การให้การสนับสนนุองค์กรพัฒนาเอกชนในดา้นการขอยืมสถานทีแ่ละ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมขององค์กรพัฒฯาเอกชน , การให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนทีช่่วย
รัฐดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่ให้ประชาชนผูท้ีส่นใจในการดำาเนนิการดา้นนีร่้วมกันบริจาค
เงินในการจัดซือ้อุปกรณ์และสถานที ่ดังตารางที ่3.4

ตารางที ่3.4 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสถานที่

การสนับสนุน คะแนนรวม ( คะแนน )

1. รัฐบาลควรต้ังงบประมาณอุดหนุนในดา้นอุปกรณ์และสถานทีแ่ก่
องค์กร

98

 พัฒนาเอกชน ทช่่ีวยดำาเนินการแทนรัฐ

2. รัฐบาลควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความ
สนับ

71

 สนุนในดา้นอุปกรณ์และสถานทีใ่นการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของ

 องค์กรพัฒนาเอกชน

3. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านการขอยืม
สถาน

71

 ทแ่ีละอุปกรณ์ในการฝึกอบรมขององค์กรพัฒนาเอกชน

4. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนทีช่่วยรัฐดำาเนินการ
คุ้ม

59

 ครองผู้บริโภค เพือ่ให้ประชาชนผู้ทีส่นใจในการดำาเนินการด้านนีร่้วมกัน

 บริจาคเงินในการจัดซือ้อุปกรณ์และสถานที ่
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3.5 การสนับสนุนด้านวิชาการ

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ความต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชน
ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรก คอื การทีรั่ฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีการแลกเปลีย่นและ
ประสานงานกันในทุก ๆ ด้าน รองลงมาคือ รัฐควรให้การสนับสนนุในด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
องค์กรพัฒนาเอกชน , รัฐบาลเป็นศูนย์กลางดา้นข้อมูลข่าวสารดา้นการคุ้มครองผู้บริโภค , รัฐบาล
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในดา้นวิชาการแก่องค์กรพัฒนาเอกชน 
และ รัฐควรจัดการฝึกอบรมเกีย่วกับการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่บุคลากรขององค์กรพัฒนา
เอกชน ดงัตารางที ่3.5

ตารางที ่3.5 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการ

การสนับสนุน คะแนนรวม ( คะแนน )

1. รัฐควรให้การสนับสนุนในดา้นข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ แก่องค์กรพัฒนา 116

 เอกชน

2. รัฐบาลเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 86

3. รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือใน
ดา้น 

56

 วชิาการแก่องค์กรพัฒนาเอกชน

4. รัฐควรจัดการฝึกอบรมเกีย่วกับการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ 48

 บุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน

5. รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนควรมีการแลกเปลีย่นและประสานกันใน
ทกุด้าน

129
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สว่นที ่1

ข้อมูลทัว่ไปขององค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีบทบาทในการดำาเนินงานสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
องค์กร ซึง่สว่นใหญ่เป็นบทบาทในการปรับตัว คือ การทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคม 
เพือ่ให้ได้มาซึง่ความรู้ ความเข้าใจและทรัพยากรอันจำาเป็น และนำาไปใชใ้นกระบวนการปรับตัว
ของสังคม รองลงมาคือ บทบาทในการบูรณาการ บางบทบาท เช่น บทบาทททีท่ำาให้บรรลุเป้า
หมายของสังคม ก็มีกิจกรรมการดำาเนินงาน แม้ไม่ใชว่ัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในขณะทีบ่าง
บทบาท เช่น บทบาทในการธำารงรักษาความเป็นองค์กร ก็ไม่ได้มีกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

การก่อต้ังองค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนมีอายุการก่อตั้งต้ังแต1่-45 ปี โดยต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2522 มีองค์กรพัฒนาเอกชนจัดต้ังขึ้นใหม่เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งและสม่ำาเสมอ

ด้านบุคลากร สว่นใหญ่บุคลากรทีท่ำางานในองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน
ประจำาให้กับองค์กรประเภท part time ส่วนบุคลากรทีป่ฎิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลาและ
บุคลากรทีช่ว่ยปฎิบัติงานให้กับองค์กรเป็นบางครั้งทีท่ำางานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนมีเป็นส่วน
น้อย

องค์กรพัฒนาเอกชนมีรูปแบบของกิจกรรมหลักทีห่ลากหลาย เช่นเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร, 
สร้างเครือข่าย, สร้างอาสาสมัคร,ปกป้องเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคและกิจกรรมเชิงนโยบาย, การ
ดำาเนนิงานของรัฐ, โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบของกิจกรรมเป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ขณะ
เดียวกันประเภทกิจกรรมทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนจำานวนมากให้ความสำาคัญเป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนโดยมากเป็นประชาชนทัว่ไป สว่นน้อยทีก่ลุ่มเป้า
หมายจะเป็นเฉพาะกลุ่มองค์กร ซึง่องค์กรพัฒนาเอกชนทีมี่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มประชาชนที ่
สนใจ และเฉพาะกลุ่มทางวิชาการ, วชิาชีพ ยังคงมีอยู่ในระดับหนึง่

พืน้ทีใ่นการดำาเนนิการขององค์กรพัฒนาเอกชนมีท้ังในประเทศและต่างประเทศ แต่
องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีพืน้ทีใ่นการดำาเนินกิจกรรมอยู่ในประเทศไทย โดยมีท้ังองค์กรที ่
ดำาเนนิกิจกรรมทัว่ประเทศ และองค์กรทีด่ำาเนนิกิจกรรมในส่วนทีเ่ป็นชุมชนท้องถิน่ ซึง่ดำาเนนิ
กิจกรรมท้ังในเขตทีเ่ป็นชนบท เขตเมือง และชุม-ชนแออัด
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ทางด้านงบประมาณขององค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งทีใ่ช้ในการดำาเนินกิจกรรม คือ รวมเงิน
เดือนและค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง และงบประมาณทีใ่ช้เฉพาะในการดำาเนินกิจกรรม คอื ไม่รวมเงิน
เดือน , คา่ใช้จ่ายประจำา ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ส่วนใหญ่มีงบประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ยังมี
องค์กรพัฒนาเอกชนอีกจำานวนมากทีมี่งบประมาณทีใ่ช้ในการดำาเนินกิจกรรมต่ำากวา่ 1 ลา้นบาท

แหล่งทนุขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่มาจากการทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนหารายได้
ด้วยตนเอง มีบ้างทีไ่ด้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย , องค์กรพัฒนาเอกชนจากตา่งประเทศ ,ผู้
บริจาคเพือ่การกุศล และจากองค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศเอง มีส่วนน้อยทีไ่ด้รับเงิน
สนับสนนุจากรัฐบาลตา่งประเทศ

สถานทีห่รือสำานักงานขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่อาศัยการเช่าสถานที ่มีบาง
องค์กรทีมี่สำานักงานเป็นขององค์กรเอง และยังมีบางองค์กรทีไ่ม่มีสถานที ่หรือ สำานักงานในการ
ดำาเนนิการ

ในเรือ่งทรัพยากรขององค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่มีทรัพยากรเป็นขององค์กรเอง 
แต่ยังมีบางองค์กรทีไ่ม่มีทรัพยากรทีน่ำามาใชใ้นการดำาเนนิกิจกรรม

สว่นที ่2

ปัญหาในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
ในภาพรวมพบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนนิการดา้นคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ส่วนใหญ่มีปัญหาการดำาเนนิการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยทีมี่ผลต่อความเข้มแข็งขององค์กร
พัฒนาเอกชน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยจากสิง่แวดล้อมภายใน และสิง่แวดล้อม
ภายนอกองค์กร องค์ประกอบของสิง่แวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยประเภทองค์กร ประเภท
กลุ่ม วตัถุประสงค์ขององค์กร การบริหารองค์กรและการดำาเนินการ บุคลากร และข้อมูลสนับสนุน
ด้านวิชาการและการวิจัย องค์ประกอบของสิง่แวดล้อมภายนอกประกอบด้วย การประสานงานกับ
ภาครัฐ กฎหมายและการเมือง ประชาชนและระบบสังคม / ความเชือ่ / ประเพณีนิยม สถานทีใ่น
การดำาเนินการ และสือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์ ในการศึกษาคร้ังนีจ้ะเน้นองค์ประกอบจาก
สิง่แวดล้อมภายใน และสิง่แวดล้อมภายนอกองค์กรบางปัจจัย

องค์ประกอบของสิง่แวดล้อมภายในองค์กร องค์ประกอบแรกคือ ประเภทองค์กร พบวา่
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ องค์กรเล็กๆและไม่ได้
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึง่สว่นมากจะทำาด้วยใจรักและเสียสละ ไม่มีรายได้จากสิง่เหล่านีแ้ต่อยา่งใด 
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องค์กรเหล่านีส้่วนใหญ่มีปัญหาในเรือ่งของไม่มีแหล่งทุนและงบประมาณในการดำาเนนิงาน 
โครงการและกลุ่มหรือชมรม มีเจ้าหน้าทีป่ระจำาเพียงคนหรือสองคนหรืออาจขออาสาสมัครจากที ่
อืน่ กลุ่มนีมั้กจะขอเงินสนับสนุนจากองค์กรท้ังภายในและภายนอกประเทศทำาเป็นโครงการระยะ
ส้ันเพียง 1-2 ปี องค์กรมักมีปัญหาในเรือ่งความไม่พอเพียงของงบประมาณและจำานวนบุคลากรที ่
ไม่เพียงพอในการดำาเนินการ องค์กรทีมี่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีถู่กต้องตามกฎหมาย เป็น
องค์กรทีมี่เจ้าหนา้ทีป่ระจำามากข้ึน มีงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศมากขึ้น ปัญหาทีพ่บคือปัญหาในเรือ่งการบริหารองค์กรและประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการทำางาน 

 ประเภทกลุ่ม ในปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนมีมากมายและมีความหลากหลายในการ
ทำางาน องค์กรทีท่ำางานดา้นการสังคมสงเคราะห์จะได้รับการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและ
ประชาชนมากกวา่องค์กรทีท่ำางานด้านผลักดันนโยบาย หรือองค์กรทีท่ำางานดา้นเคลือ่นไหว ทั้งนี้
เนือ่งจากภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานด้านเคลือ่นไหว ถูกมองวา่เป็นกลุ่มทีต่่อ
ต้านการทำางานของรัฐ จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในการดำาเนินงานเทา่ทีค่วร

วัตถุประสงค์ขององค์กร พบวา่มีปัญหาในเรือ่งกิจกรรมทีไ่ม่สอดคล้องกับบทบาทและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ต้องเขียนโครงการเพือ่ขอทุนในการดำาเนินการจากแหล่งทุนต่างประเทศ ดงัน้ันจึงจำาเป็นต้อง
เขียนโครงการเพือ่ใหส้อดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน กิจกรรมทีด่ำาเนนิการขององค์กรจึง
ไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขององค์กร แต่อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภคได้แนะนำาว่า ควรเก็บ
เงินจากแหล่งทุนแต่ละโครงการไว้บางสว่นเพือ่ใชใ้นกิจกรรมขององค์กรทีไ่ม่มีแหล่งทุนให้การ
สนับสนนุ และปัญหาทีส่ำาคัญอีกปัญหาหนึง่คือปัญหาในเรือ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรพัฒนา
เอกชน คอืการพัฒนาความเข้มแข็งให้สังคมในระยะยาว แต่เนือ่งจากความจำาเป็นในเรือ่งของ
แหล่งทนุ ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนต้องเขียนโครงการระยะสั้นๆเพือ่ขอทุนในการดำาเนินการ ขณะ
ทีก่ารพัฒนาสังคมจำาเป็นต้องใช้โครงการระยะยาว 

การบริหารองค์กรและการดำาเนินการ การบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังเป็น
ปัญหาในระดับน้อย ขณะทีปั่ญหาสว่นใหญ่อยู่ทีง่บประมาณและแหล่งทุนทีใ่ห้การสนับสนุนใน
การดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่พบวา่ความไม่เพียงพอจากการได้รับเงิน
สนับสนนุจากภาครัฐเป็นปัญหาในระดับมาก เนือ่งจากภาครัฐไม่เห็นความสำาคัญขององค์กร
พัฒนาเอกชนทีท่ำางานดา้นคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนที ่
ทำางานในการผลักดันนโยบายและกระตุ้นให้ประชาชนรักษาสิทธิของตนเองเป็นภาพทีภ่าครัฐมอง
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วา่เป็นงานทีต่อ่ต้านการทำางานของภาครัฐ จึงส่งผลต่อการให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณแก่
องค์กร ในอีกดา้นหนึง่พบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ด้รับการสนับสนนุด้านงบประมาณจากภาครัฐ
ไม่กล้าเคลือ่นไหวมาก เนือ่งจากเกรงว่าภาครัฐจะไม่ให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณต่อไป ใน
ด้านของแหล่งทุนจากต่างประเทศ ปัจจุบันต่างประเทศมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศทีย่ากจน 
ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจจากทัว่โลกทำาให้แหล่งทุนจากต่างประเทศลดการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในบางส่วน สง่ผลให้การทำางานขององค์กรพัฒนา
เอกชนมีปัญหาในการดำาเนนิงาน กลา่วคือการทีมี่งบประมาณไม่เพียงพอ ทำาให้บุคลากรรู้สึกไม่
มัน่คงในการทำางาน และเนือ่งจากงบประมาณแบบปีต่อปีจึงทำาให้วางโครงการในอนาคตได้ยาก 
ปัญหาในเรือ่งของงบประมาณทีไ่ม่เพียงพอสามารถแก้ไขได้โดยการเสนอให้ประชาชนเห็นความ
สำาคัญขององค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนนิการดา้นคุ้มครองผู้บริโภค และเกิดการระดมทุนจากภาค
ประชาชนในทีสุ่ด การร่วมกันทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานดา้นเดียวกนั ตลอดจนการ
ขอลดหย่อนภาษีจากภาครัฐเมือ่มีการบริจาคของประชาชน เป็นตน้ ปัญหาอืน่ๆในเรือ่งการบริหาร
องค์กรและการดำาเนนิงาน ได้แก่ ความต่อเนือ่งของงาน เนือ่งจากปัญหางบประมาณในการทำา
โครงการเป็นระยะส้ันจึงมีผลต่อความต่อเนือ่งของงาน อีกท้ังเป็นปัญหาจากนโยบายขององค์กร
ด้วย กลา่วคือนโยบายในการทำางานไม่สอดคล้องกับนโยบายเก่าสืบเนือ่งจากการเปลีย่นคณะ
กรรมการในการดำาเนนิการในแต่ละปี มูลนิธิหมอชาวบ้านกลา่วถึงการพัฒนาตวัเองขององค์กร 
โดยมองวา่องค์กรพัฒนาเอกชนควรมีการพัฒนาตนเองดว้ย เพราะลักษณะงานคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นงานทีมี่ความหลากหลายและต้องใช้ความไวในการดำาเนินการ

บุคลากร จากการศึกษาครั้งนีพ้บว่า ปัญหาบุคลากรไม่มีความชัดเจนในบทบาทของตนเองมี
ปัญหาในระดับมาก เนือ่งจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำาคัญกับงานองค์กรพัฒนาเอกชนน้อย 
และมองงานขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นงานทีไ่ม่มัน่คง อีกท้ังระบบการศึกษาในปัจจุบันเน้น
วัดผลทางการศึกษา มีการทำากิจกรรมเพือ่สังคมน้อย ซึง่สอดคล้องกับระบบสังคมนิยมทีเ่น้นการ
แข่งขัน ดงัน้ันปัญหาเรือ่งประสิทธิภาพและความต้ังใจในการทำางานของบุคลากรจึงเป็นปัญหาทีมี่
ความสำาคัญ ปัญหาบุคลากรทีมี่ความสำาคัญอีกเรือ่งหนึง่คือจำานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน ท้ังนีเ้นือ่งมาจากปัญหาด้านงบประมาณทีจ่ำากัด ทำาให้ไม่สามารถจ้างบุคลากรเพิม่ได ้
ขณะนีมี้โครงการบัณฑิตอาสา โดยจัดทำาเป็นโรงเรียนพัฒนาบุคลากร เป็นการใช้เวลา 2 ปี ในการ
เรียนรู้งานจากองค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่คาดว่าโครงการนีจ้ะช่วยแก้ปัญหาเรือ่งบุคลากรไดใ้น
อนาคต

ข้อมูลสนับสนุนดา้นวิชาการและการวิจัย ปัญหาทีพ่บคือข้อมูลทีไ่ด้รับไม่เป็นข้อมูลสำาเร็จรูป 
จึงต้องจัดเวทีระดมความคิด และมีข้อมูลบางส่วนทีร่าชการปกปิดจึงจำาเป็นต้องใช้พรบ.ข้อมูล
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ข่าวสารเพือ่ขอให้เปิดเผยข้อมูล อีกท้ังการสนับสนุนข้อมูลจากภาครัฐมีน้อยและไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ

ปัจจัยจากสิง่แวดล้อมภายนอกองค์กร ทีมี่ผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรพัฒนาเอกชน 
ได้แก่

การประสานงานกับภาครัฐ พบวา่การประสานงานและความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนไม่ดนีัก เนือ่งจากเคลือ่นไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนในมุมมองของภาครัฐคือการ
ต่อตา้นการทำางานของรัฐบาล อีกท้ังมองว่าเป็นการก้าวก่ายการทำางานของภาครัฐ ปัญหาทีส่ำาคัญ
ในเรือ่งของการประสานงานระหว่างหนว่ยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนคือ ภาครัฐไม่เข้าใจการ
ทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชน จึงไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงาน

กฎหมายและการเมือง นโยบายสนับสนุนการดำาเนนิงานขององค์กรจากภาครัฐเป็นปัญหาใน
ระดับปานกลาง สว่นใหญ่เป็นความขัดแย้งกันในเชิงนโยบาย เนือ่งจากมุมมองทีแ่ตกต่างกันใน
การทำางาน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได้ยกตัวอยา่ง นโยบายทีรั่ฐเน้นเกษตรกรรม
เชิงเดีย่วและใช้สารเคมีเพือ่เพิม่ผลผลิตและรายได้ ขณะทีอ่งค์กรส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยัง่ยืน 
เพือ่การรักษาสิง่แวดล้อมและลดอันตรายต่อสุขภาพทีเ่กิดจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร หรือ
การผลักดันการใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการสูบบุหรีใ่นทีส่าธารณะของมูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่
สูบบุหรี ่แต่ภาครัฐไม่ให้ความสำาคัญในการบังคับใช้อย่างจริงจังท้ังทีก่ฎหมายมีอยู่แล้ว ความต่อ
เนือ่งของผู้บริหารประเทศเป็นปัญหาทีมี่ความสำาคัญอีกปัญหาหนึง่ เมือ่มีการเปลีย่นแปลงคณะ
รัฐมนตรีทีบ่ริหารประเทศ ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กร
พัฒนาเอกชนดว้ย ท้ังนีขึ้้นกับวิสัยทัศน์ของผู้นำาประเทศเช่นกัน 

ประชาชนและระบบสังคม / ความเชือ่ / ประเพณีนิยม จากการศึกษาครั้งนีพ้บว่าในดา้นผู้
บริโภคหรือประชาชน ผู้บริโภคใหค้วามสนใจในกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนในระดับปาน
กลาง และมีปัญหาในเรือ่งการจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรในระดับปานกลาง 
ประชาชนไม่ใหค้วามสำาคัญดา้นสิทธิทีพึ่งได้รับในงานคุ้มครองผู้บริโภค เนือ่งจากเป็นสภาพของ
สังคมในประเทศไทย ทไ่ีม่นิยมการร้องเรียน หรือทวงถามสิทธิ ์และประชาชนใหค้วามสนใจในเรือ่ง
ทีเ่ห็นผลชัดเจนมากกวา่งานทีต่้องอาศัยระยะเวลาในการดำาเนนิงานเช่นงานคุ้มครองผู้บริโภค อีก
ท้ังภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยยังไม่ดีนัก สังคมไทยมองภาพองค์กรพัฒนาเอกชน
ก้าวร้าว ประท้วง และความรุนแรง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันทีป่ระชาชนต้องหา
รายได้ตลอดเวลาทำาให้ประชาชนใหค้วามสนใจในกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนน้อย
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สถานทีใ่นการดำาเนินการ ปัญหาด้านทรัพยากรและสถานที ่พบว่ามีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่
พอเพียงต่อการดำาเนนิงานในระดับปานกลาง สบืเนือ่งจากปัญหาด้านงบประมาณส่งผลให้แต่ละ
องค์กรมีทรัพยากรทีจ่ำากดั หลายองค์กรต้องยืมสถานทีจ่ากองค์กรอืน่ๆหรือสถานทีร่าชการในการ
ดำาเนนิงาน และปัญหาทีส่ำาคัญอีกปัญหาหนึง่คือสถานทีต่รวจวิเคราะห์สารตวัอย่าง ในกรณี
องค์กรทีรั่บเรือ่งร้องทุกข์ เนือ่งจากหนว่ยงานทีส่ามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ มีเพียงไม่มาก ต้องใช้
ระยะเวลาในการรอตรวจตวัอย่างนาน หากได้รับความร่วมมือจากมหาวทิยาลัยทีมีศักยภาพใน
การตรวจวิเคราะหไ์ด้จะช่วยแก้ปัญหาไดใ้นอีกระดับหนึง่

สือ่มวลชนและการประชาสัมพันธ์ พบวา่มีปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารการทำางานผ่าน
สือ่มวลชนอยูใ่นระดับปานกลาง และองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนนิการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีผลต่อการสือ่สารให้ประชาชนรู้จักองค์กรน้อย ท้ังนี้
สืบเนือ่งมาจากปัญหางบประมาณทีมี่ไม่เพียงพอ

สว่นที ่3

ข้อมูลเกีย่วกับความต้องการด้านการสนับสนุนการดำาเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค

 ในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน การสนับสนนุดา้นงบประมาณเป็น
ส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะเงินสนับสนุนทีม่าจากภาครัฐ สว่นดา้นบุคลากร กร
ปลูกจิตสำานึกให้กับบุคลากรในองค์กรเพือ่ให้อุดมการณ์ในการทำางานเป็นเรือ่งทีอ่งค์กรควรทำาใน
ปัจจุบัน ขณะทีค่วามต้องการการสนับสนุนดา้นวิชาการทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนต้องการ คือ การที ่
รัฐและองค์กรพัฒนาของเอกชนมีการแลกเปลีย่นและประสานงานกันในทุกๆด้านทีส่่งผลต่อการ
ดำาเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคและด้านอุปกรณ์และสถานที ่องค์กรพัฒนาเอกชนต้องการให้ภาครัฐมี
การต้ังงบประมาณสนับสนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนทีช่่วยดำาเนินการแทนรัฐ
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บทวิจารณ์

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า การดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทยได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้น เนือ่งจาก การดำาเนินงานทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในการเป็นฝ่ายถว่งดุลยอ์ำานาจรัฐ และอำานาจธุรกิจ ตลอดจนการดำาเนนิงาน
ในกรณีทีภ่าครัฐไม่มีความคล่องตวัหรืองานทีร่าชการไม่สามารถทำาได้เต็มที ่ในประเทศไทยองค์กร
พัฒนาเอกชนมีมากมายอีกท้ังมีความหลากหลายในการดำาเนนิงาน ซึง่บางองค์กรมีความสัมพันธ์
อันดีกับหน่วยงานราชการโดยทำางานเกือ้หนุนฝ่ายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย บางองค์กรมีการ
สนับสนนุซึง่กันและกันกับราชการ ขณะทีมี่องค์กรพัฒนาเอกชนอีกจำานวนไม่น้อยทีมี่ความขัดแย้ง
ในเชิงความคิด และนโยบายกับภาครัฐ 

ปัจจัยสำาคัญทีส่่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรพัฒนาเอกชนในการดำาเนินการคุ้มครองผู้
บริโภคคือปัญหาในเรือ่งภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่เป็นอุปสรรคสำาคัญข้อหนึง่ในการ
ระดมทุน และเป็นภาพสะท้อนความคิดจากประชาชนในสังคม ทั้งนีเ้ป็นเพราะ ความสัมพันธ์ทีข่ัด
แย้งกันระหวา่งหนว่ยงานรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนทำาให้เกิดทัศนคติทีไ่ม่ดีต่อกัน และรู้สึกเป็น
ปรปักษ์ เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีท่ำางานดา้นรณรงค์ เรียกร้อง หรือ
คัดคา้นโครงการณ์พัฒนาของรัฐบางโครงการ ภาพลักษณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนจึงออกมาใน
รูปแบบของการเคลือ่นไหว คัดค้านและการชุมนุมประท้วง ซึง่มีผลต่อการให้การสนับสนนุจากภาค
รัฐ และในเรือ่งปัจจัยจากสิง่แวดล้อมคือระบบการเมืองการปกครอง ตลอดจนคา่นิยม ทำาให้
ประชาชนในสังคมมองว่าการแก้ปัญหาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเป็นหน้าทีข่องผู้รู้ ผู้
เชีย่วชาญ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และยังมี
ทัศนคตวิ่าการดูแลประชาชนเป็นหน้าทีข่องรัฐเท่าน้ัน สังคมในประเทศไทยเองมีวัฒนธรรมทำาบุญ
กับวัด สร้างวัตถุ แต่ไม่มีวัฒนธรรมการบริจาคเพือ่การวิจัย หรือการพัฒนา 

ปัจจัยทีส่ำาคัญอีกปัจจัยหนึง่คืองบประมาณ ถึงแม้รัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
โดยตรงแก่องค์กกรพัฒนาเอกชนในแต่ละปี แต่ก็เป็นจำานวนเงินทีไ่ม่มาก และยังมีข้อจำากัดเงือ่นไข
ต่างๆมากมาย และความหลากหลายของกิจกรรมก็มีจำากัด ในองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ไม่
ค่อยพบปัญหาในเรือ่งนีเ้นือ่งจากมีแหล่งทุนทีแ่นน่อน และองค์กรใหญ่ทีมี่ชือ่เสียงมีบุคลากรที ่
สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจึงมีโอกาสได้เงินสนับสนุนจากตา่งประเทศมากกว่าองค์กร
ขนาดเล็กทีก่ำาลังพัฒนา ซึง่องค์กรเล็กๆเหล่านีส้ามารถเข้าถึงปัญหาชาวบ้านได้มากและหลาก
หลาย จึงส่งผลให้องค์กรขนาดเล็กขาดแคลนทุนในการดำาเนินงาน การพัฒนาจึงเกิดขึ้นไดน้้อย 
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การแก้ปัญหาในสว่นนีส้ามารถทำาไดโ้ดยการรวมองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กทีท่ำางานดา้น
เดียวกันเข้าด้วยกนั แลว้เสนอโครงการไปยังแหล่งทุน และการทำางานให้ทำางานประสานกนัเป็น
เครือข่าย แต่ปัจจุบัน การประสานงานขององค์กรพัฒนาเอกชนยังมีอยู่น้อย เนือ่งจากบุคลากรใน
องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่เป็นกลุ่มคนทีมี่อุดมการณ์และมีความเชือ่มัน่ในตนเองสูง ปัจเจกสูง 
ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มไม่เป็น การประสานงานจึงทำาได้เพียงระดับหนึง่เท่าน้ัน 

ปัญหาบุคลากรเป็นปัญหาทีมี่ความสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในองค์กรขนาดใหญ่ บุคลากร
ทีท่ำางานให้องค์กร มีประสิทธิภาพในการทำางานน้อย ท้ังในตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ผูน้ำา
องค์กรซึง่ควรเป็นผู้ทีมี่วิสัยทัศน์ มีความสามารถ ซือ่สัตย์ มีการบริหารทีด่ ีย่อมนำาองค์กรไปสู่ความ
สำาเร็จ และเจ้าหน้าทีท่ีป่ฎิบัติงานควรมีการแบ่งงานชัดเจนตามความสามารถ และมีบทบาท
อำานาจหนา้ทีค่วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการทำางานร่วมกันเป็นทีม และบุคลากรมีการทำางาน
อย่างต่อเนือ่ง จะส่งผลให้การดำาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาด้านบุคลากร
แล้ว ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรก็มีความสำาคัญไม่น้อยไปกวา่กัน การบริหารองค์กรของ
องค์กรพัฒนาเอกชนน้ัน ยังมีโครงสร้างการบริหารทีไ่ม่ชัดเจน เพราะมักมองว่าการบริหารจัดการ
องค์กรเป็นเรือ่งของนายทุน ทำาให้การดำาเนนิงานขององค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่ราบรืน่นักดังน้ัน
องค์กรพัฒนาเอกชนจึงควรมีการวางแผนและดำาเนินงานทีชั่ดเจนและโปร่งใส อีกท้ังสามารถตรวจ
สอบงานทีท่ำาไดว้่ามีปัญหาทีเ่กิดขึ้นหรือไม่ และสามารถจัดการปัญหาน้ันไดท้ันเวลา 

บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนนิการดา้นคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตคือการเป็นตวักระตุ้นในการทำางานของภาครัฐ หรือเป็นแกนทีส่ำาคัญทีจ่ะนำาไปสู่การ
ผลักดนันโยบายได้ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนต้องช่วยสังคมให้เข้มแข็ง และเป็นกำาลังใจให้
ประชาชนในการรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แตท้่ังนี้
องค์กรพัฒนาเอกชนยังคงต้องการการสนับสนนุทั้งจากภาครัฐและประชาชนในด้านของงบ
ประมาณ ทรัพยากร ความร่วมมือในการประสานงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองผู้บริโภคอีกมาก
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ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาและวิเคราะห์การวิจัยครั้งนี ้คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนิน
การคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับ
องค์กรภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ดังนี ้

ข้อเสนอแนะสำาหรับองค์กรภาครัฐ

1. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนด้านงบประมาณ และควรส่งเสริม 
สนับสนนุและอำานวยความสะดวกดา้นตา่งๆแก่องค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ำาเนินงานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค เนือ่งจากปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
ของภาครัฐคือ มีบุคลากรในการดำาเนนิงานน้อย โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการ
ใหก้ารสนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในดา้นตา่งๆนั้นจึงเป็นการช่วยลดงานของ
ภาครัฐในการดำาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้มาก ขณะทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนเอง 
ก็ไม่ต้องหาแหล่งทนุสนับสนนุจากตา่งประเทศ ซึง่มีเงือ่นไขการทำางานทียุ่่งยาก และ
อาจไม่ตรงกับปัญหาทีมี่ในพืน้ที ่

2. ภาครัฐควรรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร และการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
หากภาครัฐให้การสนับสนนุด้านการปลูกจิตสำานึก และประชาชนเห็นความสำาคัญ
ขององค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ซึง่ส่งผลต่อความ
เข้มแข็งของงานคุ้มครองผู้บริโภคในทีสุ่ด

ข้อเสนอแนะสำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

1. องค์กรพัฒนาเอกชนควรสร้างภาพลักษณ์ในการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่า
ทีเ่ป็นอยู่ เนือ่งจาก บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในมุมมองของสังคมไทยยังไม่ดี
นัก ซึง่ส่งผลต่องบประมาณสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและการระดมทุนจากภาค
ประชาชนและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กร การประชาสัมพันธ์องค์กรจึง
เป็นสิง่สำาคัญทีส่ง่ผลต่อความเข้มแข็งขององค์กร
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2. ในงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นงานทีมี่ความหลากหลาย และต้องอาศัยความ
รวดเร็วในการดำาเนนิการ ดังนั้น องค์กรพัฒนาเอกชนจึงควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่
สม่ำาเสมอ

3. ในงานการบริหารองค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนมักมองเรือ่งการบริหารเป็นงานของ
กลุ่มนายทุน จึงไม่ใหค้วามสำาคัญกับเรือ่งนีม้ากนัก แต่องค์กรพัฒนาเอกชนยังมี
ปัญหาในภาพรวมเกีย่วกับการบริหารองค์กรอยู่ไม่น้อย ดังน้ันผู้นำาขององค์กรควรให้
ความสำาคัญในเรือ่งนีด้้วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที ่1
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ภาคผนวกที ่2

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชน จำานวน 11 องค์กร สามารถสรุปถึงปัจจัยทีมี่ผล

ต่อการดำาเนินงานดา้นคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน ได้ดังนี ้ (ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
จากภาคผนวก 2 ข้อ 1-11)

1. สิง่แวดล้อมภายในองค์กร
1.1 การบริหารองค์กร

ปัญหาการบริหารงานทีเ่กิดขึ้นเป็นเรือ่งระบบการบริหารภายใน ซึง่มีผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กร 1 ทั้งนีอ้าจมีสาเหตุจาก 

- ความไม่ต่อเนือ่งของนโยบายเก่าและนโยบายใหม่ เนือ่งมาจากการเปลีย่นคณะ
กรรมการในการบริหารงาน และการวางนโยบายยังขึ้นกับผู้นำาองค์กรด้วย หากผู้นำามีการบริหารที ่
ดี มีประสิทธิภาพและเข้าใจการทำางาน การวางนโยบายก็จะมีความสอดคล้องกับงานทีผ่่านมา 
และจะต่อเนือ่งไปถึงงานในอนาคต 7 

- บางองค์กรมีการบริหารงานแบบ “ประคับประคอง” คือ มีการกระตุ้นการทำางานเป็น
ช่วงๆ โดยการดึงจุดสำาคัญลงไปทำาก่อน และอาจต้องรอเวลาอีกช่วงหนึง่จึงมีการจัดประชุมกลุ่ม
สมาชิก เนือ่งจากการทำางานขององค์กรในปัจจุบันเป็นการทำางานโดยอาสาสมัคร ไม่มีเจ้าหน้าที ่
เต็มเวลา ดังน้ันการบริหารงานขององค์กรจึงไม่สามารถทำางานได้เต็มที ่ 9 

- การขาดแคลนคนรุ่นใหม่ทีม่าบริหารงานต่อ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และมี
ความต้ังใจในการทำางานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนน้อย และเรือ่งของช่องว่างระหวา่งวัยยังเป็น
ปัญหาในการทำางานอยู่บ้าง 1 

1.2 ประเภทกลุ่ม

จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มและองค์กรทีท่ำางานด้านเคลือ่นไหว 3 , ผลักดันนโยบาย 2,6  

และทำางานเชิงรุก 9 มักได้รับการสนับสนนุจากรัฐบาลท้ังในดา้นงบประมาณและการประสานงาน
อืน่ ๆ นอ้ย
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- เดิมองค์กรพัฒนาเอกชนเคยได้รับการสนับสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐ แต่พบวา่
ปัจจุบันรัฐได้ตัดงบสนับสนุนในสว่นขององค์กรพัฒนาเอกชนออก องค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางาน
ด้านเคลือ่นไหวต่างก็ประสบปัญหา เช่นเดียวกนักับมูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหรีซึ่ง่มีการ
ทำางานเกีย่วกับการรณรงค์และผลักดันในเรือ่งของกฎหมายอย่างจริงจัง ก็ได้รับผลกระทบในเรือ่ง
การสนับสนุนจากภาครัฐ 3

- องค์กรทีท่ำางานในเชิงรุกก็ขอทุนได้ยาก เช่นเดียวกับองค์กรประเภททีท่ำางานด้านเคลือ่น
ไหวอืน่ๆ 9 

- องค์กรทีท่ำางานเชิงสังคมสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาคจากประชาชน
มากกวา่องค์กรทีท่ำางานเชิงนโยบาย 2 

1.3 ประเภทองค์กร

ประเภทขององค์กรไม่ค่อยมีผลต่อการดำาเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภคได้
กล่าวถึงการดำาเนินงานในรูปแบบมูลนิธิ วา่เป็นการบริหารงานกึง่บริษัท กึง่ราชการ มีสวัสดิการ
ของพนักงานและสวัสดิการสังคมทีด่ี ทำาให้บุคลากรเกิดกำาลังใจในการทำางาน แต่การทีไ่ด้รับเงิน
แบบปีต่อปีเป็นปัญหาทีท่ำาให้บุคลากรรู้สึกวา่ไม่มัน่คงในการทำางาน 5

1.4 บุคลากร

จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาบุคลากรเป็นปัญหาทีส่ำาคัญอีกประการหนึง่ขององค์กร
พัฒนาเอกชนในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประเด็นสำาคัญ คือ

- ประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร 1,4,7,9,10

บุคลากรในองค์กรไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อาจมาจากในปัจจุบันนักศึกษามีความสนใจใน
เรือ่งของสังคมน้อยลง เนือ่งจากระบบการเรียนทีเ่น้นวัดผลทางการศึกษา ทำาให้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยลง ซึง่สอดคล้องกับระบบสังคมทีน่ิยมการแข่งขัน ดังน้ันองค์กรพัฒนาเอกชนนา่จะ
เชือ่มการทำางานกับนักศึกษามากขึ้น ปรับระบบการเรียนในมหาวทิยาลัยให้เป็นการเรียนรู้วิถีชาว
บ้าน หาประสบการณ์ชีวิต ขณะนีมี้การทำาโครงการบัณฑิตอาสา โดยจัดเป็นโรงเรียนพัฒนา
บุคลากร ใช้เวลา 2 ปี ในการเรียนรู้งานจากองค์กรพัฒนาเอกชนหลาย องค์กร คาดวา่ต่อไปองค์กร
พัฒนาเอกชนจะก้าวสู่มืออาชีพยิง่ข้ึน มีความยัง่ยืนและมัน่คงขึ้น 1 
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เนือ่งจากคนรุ่นใหม่ทำางานเพือ่เงิน จึงมององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นบันไดผ่านเพือ่รองาน ทำาให้
องค์กรเอกชนเองเสียเวลาในการสอนงานให้บุคลากร 2

จากข้อมูลข้างต้นพบวา่สอดคล้องกับมูลนิธิหมอชาวบ้านทีม่องปัญหานีว้า่ เป็นผลมาจาก
การศึกษาในระบบปัจจุบันทีเ่น้นการแข่งขัน และการเอาตัวรอด ดังน้ันจึงมีคนกลุ่มน้อยทีใ่ห้ความ
สนใจกับงานทีท่ำาให้สังคม ซึง่ในการทำางานต่อ ๆ ไปนั้น จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้รับความร่วมมือจาก
คนรุ่นใหม่ 4

ขณะทีส่ภาสตรี มองว่าปัญหาบุคลากรเป็นปัญหาทีมี่ความสำาคัญทีส่ดุต่อองค์กรในขณะ
นี ้คือบุคลากรในองค์กรไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และส่วนใหญ่เป็นคนทีท่ำางานมานาน การปรับปรุง
ตัวหรือการตักเตือนจึงทำาได้ยาก และองค์กรยังมีปัญหาในเรือ่งบุคลากรทำางานไม่เป็นระบบ และ
ไม่มีเวลามาทำางาน 7 

องค์กรพัฒนาเอกชนทีจ่ำาเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้เฉพาะทาง เช่น กลุ่มศึกษาปัญหายา ก็
มีปัญหาในเรือ่งการขาดผู้มีความรู้มาร่วมงานอย่างจริงจังเช่นกัน 9

- จำานวนของบุคลากร 2,5,6,7,8,9,11

ปัญหาในเรือ่งของจำานวนบุคลากรเป็นปัญหาทีส่ืบเนือ่งจากปัญหาทางดา้นงบประมาณ
ขององค์กรทีมี่ไม่เพียงพอ จึงมีผลต่อการจ้างบุคลากรทำาให้มีคนมาทำางานด้านนีน้้อย ในขณะที ่
ปริมาณงานมีมาก 2,5,6,7,8,9,11 สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ไดใ้ห้ความเห็นเพิม่เติมว่า การที ่
ไม่มีเจ้าหน้าทีป่ระจำา ทำาให้การทำางานทีต่้องอาศัยความต่อเนือ่งเช่น การรับเรือ่งร้องทุกข์ ทำาได้
ลำาบาก ดงัน้ันงานขององค์กรจึงเป็นงานทีใ่ช้ระยะเวลาส้ันๆ 8

- คนรุ่นใหม่ทำางานกับองค์กรพัฒนาเอกชนน้อย 4,9 

เนือ่งจากการศึกษาในระบบปัจจุบันเน้นการแข่งขัน และเอาตวัรอด ดงันั้นจึงมีคนกลุ่ม
น้อยทีใ่ห้ความสนใจกับงานทีท่ำาให้สังคม ซึง่ในการทำางานต่อ ๆ ไปน้ัน จำาเป็นอย่างยิง่ในการได้รับ
ความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่4

กลุ่มศึกษาปัญหายาได้กล่าวถึงปัญหานีว้า่ คนเข้ามาทำากิจกรรมใหม่ ๆ มีน้อยลง 
เนือ่งจากวิถีชวีิตในการดำารงอยู่ แต่ก็ยังมีคนทีส่นใจเข้ามาร่วม เช่น ชมรมเภสัชชนบท มีเครือข่าย
ส่งต่องาน เกิดการประสานงานกันอยู่ แต่คนไม่ทุ่มเทอย่างสมัยก่อน 9
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- บุคลากรทำางานให้องค์กรไม่เต็มเวลา เนือ่งจากบุคลากรไม่มีเวลามาทำางาน และ
บุคลากรยังได้รับคำาสัง่มาแตกตา่งกัน 7 การขาดผู้มีความรู้มาร่วมงานอย่างจริงจังก็เป็นปัญหาใน
การดำาเนินงาน 9 เนือ่งจากบุคลากรรู้สึกขาดความมัน่คง เพราะเงินทีไ่ด้รับ รับเป็นแบบปีต่อปี 5 

1.5 การดำาเนินการ

- ความต่อเนือ่งของงาน

สืบเนือ่งจากปัญหาความไม่เพียงพอด้านงบประมาณ ส่งผลให้การดำาเนินงานไม่มีความ
ต่อเนือ่ง 2,6 และต้องเลือกทำางานทีมี่ผลต่อประชาชนมากทีส่ดุ ดังน้ันในบางเรือ่งจึงไม่สามารถ
ดำาเนนิการได้อย่างครอบคลุม 3 

- องค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ด้รับการสนับสนนุดา้นงบประมาณจากภาครัฐ ไม่สามารถ
ดำาเนนิงานด้านเคลือ่นไหวมากนัก เนือ่งจากเกรงว่ารัฐบาลจะงดให้การช่วยเหลือ 1 

1.6 วตัถุประสงค์ขององค์กร

- โครงการทีเ่สนอขอทุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศไทย สว่นใหญ่ได้รับงบประมาณจากองค์กรให้ทุนต่างประเทศ ดงัน้ันการเสนอโครงการ
จึงจำาเป็นต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขององค์กรทีใ่ห้ทุน เพือ่แบ่งงบประมาณทีไ่ด้ไปยังส่วนของ
โครงการอืน่ๆ ทีไ่ม่มีเงินสนับสนุน 5 

1.7 ข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย

จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชนพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในเรือ่ง
ของข้อมูล 4,5 เนือ่งจาก

- ข้อมูลทีมี่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีม่าจากการค้นคว้าของบุคลากรในองค์กรและการจัดเวที
ระดมความคิด ดังน้ันข้อมูลทีไ่ด้จึงต้องผ่านกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
นำามาใช้ 5
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- ข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลทีร่าชการปกปิด ทำาให้ประสบปัญหาในการดำาเนินงาน บาง
องค์กรได้นำาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาใช้ ซึง่สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้เพียงระดับ
หนึง่ 5 

2. สิง่แวดล้อมภายนอกองค์กร
2.1 เศรษฐกิจ

กลุ่มศึกษาปัญหายาได้ใหค้วามเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวา่ส่งผลต่อการ
ทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่จากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงทีผ่่านมา สง่ผลต่อ
การทำางานขององค์กร 9

ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทีส่ำาคัญ คอื เรือ่งแหล่งทนุ เนือ่งจากแหล่งทุนทีม่า
สนับสนนุมีความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน เพราะในการคุ้มครองผู้บริโภคต้องมีองค์ประกอบหลาย
อย่างมารวมกันและงานต้องอาศัยความต่อเนือ่ง 8

-  ปัจจุบันแหล่งทุนจากตา่งประเทศ ใหทุ้นสนับสนุนน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิ
งานขององค์กรพัฒนาเอกชน 1

- แหล่งทุนจากต่างประเทศใหค้วามช่วยเหลือด้านงบประมาณน้อยกว่าความต้องการ จึง
ต้องขอเงินทนุจากหลายองค์กรมารวมกัน 2

- องค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบันมีจำานวนมาก ขณะทีอ่งค์กรให้ทนุมีจำานวนน้อย จึงต้อง
ระดมทุนจากหลายๆองค์กรร่วมกันทำาโครงการ 5

- องค์กรภายในประเทศ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนน้อย 
เนือ่งจากการดำาเนนิงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักทำางานด้านเคลือ่นไหวเป็นสว่นมาก 
จึงถูกมองว่าเป็นงานทีต่่อต้านการทำางานของรัฐบาล 5,7

-  รัฐบาลมีงบประมาณให้องค์กรพัฒนาเอกชนไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน 10,11

- องค์กรพัฒนาเอกชนขาดความสามารถในการระดมทุน สาเหตหุนึง่เนือ่งจากการระดม
ทนุจากประชาชนทำาได้ยาก เพราะประชาชนคุ้นเคยกับการบริจาคให้องค์กรด้าน
สังคมสงเคราะห์เท่านั้น 1
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2.2 เทคโนโลยีทีทั่นสมัย

ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนขาดเทคโนโลยีทีท่นัสมัย สืบเนือ่งจากปัญหาดา้นงบ
ประมาณ และส่งผลต่อการประสานงานดว้ย 6

2.3 กฎหมายและการเมือง

จากการสัมภาษณ์พบว่า กฎหมายและการเมือง มีผลต่อการดำาเนนิงานด้านคุ้มครองผู้
บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน กลา่วคือ

- การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้ึนกับกระแสทางการเมือง 1 และนโยบายของ
พรรคการเมืองทีมี่อำานาจ 5,8

- ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีความขัดแย้งกันในเชิงนโยบาย ส่งผลให้รูปแบบในการ
ดำาเนนิงานไม่สอดคล้องกัน 6 

- สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารบ่อย ทำาใหโ้ครงการไม่
ต่อเนือ่ง 2 

2.4 การดำาเนินงานของรัฐ

จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชน พบวา่ปัญหาเรือ่งการดำาเนนิงานของภาครัฐและ
การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนยังเป็นปัญหาอยู่มาก กล่าวคือ

- หนว่ยงานรัฐไม่ให้ความสำาคัญในงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และไม่เข้าใจการทำางาน 
7 ส่งผลให้ภาครัฐเพิกเฉยกับบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน 3 

- แนวคิดของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีความแตกตา่งกัน 2,6 เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกได้กลา่วถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้ยกตัวอยา่งแนวคดิของภาครัฐในการ
พัฒนาประเทศ โดยคำานึงถึงผลผลติและรายได้ ขณะทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนจะให้ความสำาคัญแก่
ระบบในระยะยาว เช่น การใช้สารเคมีเพือ่เพิม่ผลผลิตจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน ซึง่ปัญหานีส้ามารถแก้ไดโ้ดยภาครัฐให้โอกาสแก่ประชาชนซึง่เป็นผู้ปฎิบัติ ในการมี
ส่วนร่วมผลักดนันโยบายมากขึ้น 6 
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- หนว่ยงานรัฐทีป่ระสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเชิงนโยบาย
เจาะลึก มักไม่ให้ความร่วมมือในการทำางาน 3

- ปัจจุบันการประสานงานระหวา่งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่ดีนัก หากภาครัฐ
เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน การทำางานจะดีขึ้นกวา่ทีเ่ป็นอยู่ 9,10

2.5 ประชาชน

ความรู้และความเข้าใจของประชาชนมีผลต่อการดำาเนินงานดา้นคุ้มครองผู้บริโภคของ
องค์กรพัฒนาเอกชน จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนมีปัญหาในเรือ่งดังกลา่ว ต่อไป
นี้

- ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน 1,6,9 

- ประชาชนไม่ใหค้วามสำาคัญกับบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ำางานดา้นคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึง่สามารถเห็นได้จากเงินบริจาคประชาชนทีมี่จำานวนน้อย 2 ,9

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการทำางาน 3,9

2.6 สถานทีใ่นการดำาเนินการ

ปัญหาในเรือ่งของสถานทีใ่นการดำาเนินการไม่เป็นปัญหามากนัก สมาคมพิทักษ์ประโยชน์
ผู้บริโภคได้กลา่วถึงปัญหาทีไ่ม่มีห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ (LAB) เพือ่ทำาการทดสอบ พิสูจน์ 
วา่เนือ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนต้องเสียคา่ใช้จ่ายทีสู่ง และหาสถานทีใ่นการทดสอบได้ยาก หาก
ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวทิยาลัยต่างๆได้ จะเป็นเรือ่งทีด่ี 8 

2.7 ระบบสังคม / ความเชือ่ / ประเพณีนิยม

- องค์กรพัฒนาเอกชนไทยมีภาพทีไ่ม่ดีนัก เนือ่งจากสังคมมององค์กรพัฒนาเอกชนในเรือ่ง
การเคลือ่นไหว เรียกร้องทีรุ่นแรง 1 อีกท้ังภาครัฐมองว่าองค์กรพัฒนาเอกชนก้าวก่ายการ
ทำางานของรัฐ เป็นตัวป่ันป่วนสังคม 9 และองค์กรพัฒนาเอกชนเองก็มีความหลากหลาย 
ภาพรวมทีอ่อกมาจึงถูกสังคมมองว่าองค์กรพัฒนาเอกชนก้าวร้าว และมีภาพทีไ่ม่ดี 9 
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กอปรกับสาเหตุอืน่ๆ เช่น ความเชือ่ อุปนิสัยประนีประนอม และคา่นิยมต่างๆของ
ประชาชน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

- เนือ่งจากสังคมไทยไม่นิยมการร้องเรียน ดังน้ันการกระตุ้นให้ประชาชนรักษาสิทธิข์อง
ตนเองในเรือ่งการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเรือ่งทีท่ำาได้ยาก 5 

- ประชาชนมีค่านิยมด้านสุขภาพในระดับหนึง่ซึง่ข้ึนกับแต่ละชุมชน ในบางพืน้ทีก่ารทำางาน
เกีย่วกับงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงถูกมองว่าเป็นเรือ่งใหม่ทีไ่ปเปลีย่นวิถีชีวิตเดิม จึงไม่ได้รับ
การตอบสนองจากชุมชนมากนัก 11

- ระบบสังคมไทยในปัจจุบันยังมีมุมมองต่อบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ม่ชัดเจนนัก 
เนือ่งจากมองวา่ภาครัฐเท่าน้ันทีมี่หน้าทีป่กป้องสังคม ทำาให้การทำางานขององค์กรพัฒนา
เอกชนทำางานไม่ได้เทา่ทีค่วร 9 

- ทศันคติของประชาชนในสังคมต่อเรือ่งงานคุ้มครองผู้บริโภคคือเฉยๆ ประนีประนอม อีก
ทั้งสังคมไทยยังไม่คุน้เคยต่อการฟ้องร้อง และทวงถามสิทธิ ์10

2.8 องค์กรนอกประเทศ

ปัจจุบันองค์กรนอกประเทศใหค้วามช่วยเหลือด้านงบประมาณน้อยลง เนือ่งจากมองว่า
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนอีกต่อไป อีกท้ังมองว่าประเทศไทยยังมีทรัพยากรทีส่ามารถนำามา
ใชไ้ด้อีกมาก 1 

2.9 สือ่มวลชน

ปัญหาภาพพจน์ขององค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่กิดขึ้นในสังคมไทยนั้น สบืเนือ่งจากการเสนอ
ข่าวการเคลือ่นไหว ขององค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่รียกร้องสิทธิในเรือ่งต่างๆ ทางสือ่มวลชน เนือ่งจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนมีความหลากหลาย และชนิดของงานมีหลายประเภท จึงเกิดเป็นภาพรวมที ่
ไม่ดีนัก ข่าวสารทางสือ่มวลชน นิยมเสนอข่าวทีเ่ป็นความรุนแรง แต่องค์กรทีท่ำางานผลักดนั
นโยบายกลับไม่เป็นทีรู้่จักของสังคม ปัญหาทีส่ำาคัญอีกเรือ่งก็คือปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ 
องค์กรพัฒนาเอกชนสว่นใหญ่ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนรู้จัก
องค์กรพัฒนาเอกชนน้อย
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