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บทความวิจัย 

TJPP 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาพัฒนาการและปัจจยัแห่งความส าเร็จของชมรมคุม้ครองผู้บรโิภคต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา        
จังหวัดชยันาท วธิีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจยัเชงิคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดการสนทนากลุ่มและ
สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูใ้หข้้อมูล คือ แกนน าชมรมฯ  สมาชิกชมรมฯ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกบัชมรมฯ   การถอดบทเรียนท าโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทีร่วบรวมได้ ผลการวิจัย: ชมรมฯ ก่อตั้งปี  พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดย
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา  มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน และผู้แทนประชาชน ในปี 2557 สมาชิกเพิม่เป็น 54 คน  ครอบคลุมสมาชิกจากเทศบาลต าบลตลุก ผู้น าชมุชน 
ผู้ประกอบการ และปราชญ์ชาวบ้าน  กิจกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคทีจ่ัดเน้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  สมาชิกมี
บทบาทรว่มคิด รว่มท า และหาแหล่งงบประมาณ แต่ไม่พบการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จเชงิรูปธรรมที่ชัดเจน  ผลงานส าคญั
คือ  การแก้ไขปัญหาสารเคมปีนเปื้อนในอาหาร  การแจง้เบาะแสร้องเรียนการจัดฟันแฟชัน่เถื่อนและการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เกินจรงิ และการจัดตัง้แผงจ าหน่ายผักและข้าวปลอดสารพิษ ผลการด าเนินงานท าให้ชมรมฯ ได้รับรางวัลมากมายใน
ระดับภูมิภาค ปจัจยัแห่งความส าเร็จ คือ แกนน าชมรมฯ มีทักษะในการท างานชุมชน  การได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลและกองทุนสุขภาพต าบล  การมีสมาชิกที่มาจากหลายภาคส่วน และการมีภาครัฐเปน็ที่ปรึกษา สรุป: แมช้มรมฯ จะ
ก าเนิดจากนโยบายภาครัฐ  แตพ่ัฒนาการของชมรมฯ ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในชมุชน  ผู้เกีย่วข้องควร
พัฒนาศักยภาพชมรมฯ ให้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีอิสระในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของ
ชมรมฯ ที่เป็นรูปธรรม ภาครัฐต้องปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนทางดา้นวิชาการและทรัพยากรตามความ
เหมาะสม  
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บทน า 
 จากปัญหาการเกิดอาหารเป็นพิษในปี พ.ศ. 2554 
เนื่องจากอาหารที่แจกในช่วงน้ าท่วมไม่สะอาด  รวมทั้ง
อาหารและยาที่แจกในช่วงน้ าท่วมที่ยังเหลือหมดอายุ 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
ก าหนดนโยบายให้มีการขับเคล่ือนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออาหารปลอดภัยลงสู่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
จึงได้จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดและ
อ าเภอขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา ใน
ฐานะหน่วยปฏิบัติการระดับอ าเภอ จึงได้พัฒนาชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคในต าบลตลุกและต าบลอื่น ๆ ในอ าเภอ
สรรพยาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  และได้ด าเนินงานมาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก 
นับว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนองค์กรหนึ่งของจังหวัดที่มี
ความเข้มแข็งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยใน
ฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานสร้างและพัฒนาชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดชัยนาท จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนา
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคของต าบลตลุกและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของชมรมดังกล่าว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับต าบลอื่น ๆ ของจังหวัดชัยนาทและใน
จังหวัดอื่นให้บรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

    งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยศึกษา
พัฒนาการของชมรม ผลลัพธ์การด าเนินงาน  และสรุป
บทเรียนการด าเนินการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว
ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 1) การทบทวนเอกสาร ผู้วิจัยทบทวน
เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของต าบลตลุกโดยศึกษาจากเอกสารต่าง 
ๆ ของชมรมฯ 2) การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม 3 
ครั้ง  แต่ละครั้งมีผู้ร่วมสนทนา 12 คน  ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  2 คน กรรมการชมรม
ฯ  8 คน และสมาชิกชมรม 2 คน   ผู้วิจัยก าหนดประเด็น
ในการสนทนากลุ่มล่วงหน้าเพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขที่ท าให้
ชมรมประสบความส าเร็จ  ผู้วิจัยจัดค าถามให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มหรือลดประเด็นในการสนทนากลุ่ม
ได้ตามสถานการณ์ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
และมีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาเมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้ให้ข้อมูลแล้ว 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
2 คน สมาชิกแกนน า 5 คน และสมาชิกชมรม 1 คน  รวม 
8 คน ผู้วิจัยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัย
แห่งความส าเร็จของชมรม ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนา
กลุ่มและบันทึกเสียงระหว่างการให้ข้อมูลหลังจากได้ขอ
อนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว หลังการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มท าความเข้าใจในส่ิงที่ศึกษา 
ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงส่วนที่ยังขาดหายหรือยังอธิบาย
ไม่ได้ หลังจากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่ง
ข้อสรุปที่ได้อิ่มตัว คือ ไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม   

 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เพื่ อให้ เกิดความเชื่ อถือได้ ในข้อมูล  ผู้ วิ จัย

ตรวจสอบสามเส้าโดยน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่
แตกต่างกันทั้งในด้านบุคคล เวลา และสถานที่และข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลทั้งสามวิธีมาตรวจสอบความสอดคล้อง 
หรือความขัดแย้งกันของข้อมูล  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยน าข้อมูลที่ได้

จากการทบทวนเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์โดยจ าแนกและจัดระเบียบ
ข้อมูลให้ เป็นหมวดหมู่ เพื่อท าความเข้าใจต่อความ
หลากหลายของปรากฏการณ์ที่อยู่ภายใต้บริบทของชุมชน 
หลังจากนั้นจัดข้อมูลตามความสัมพันธ์ที่พบ ซึ่งอาจเป็น
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและเป็นผลกัน มีความสัมพันธ์แบบ
ขัดแย้งกัน และน ามาเขียนเป็นข้อสรุปย่อย ๆ  ต่อจากนั้น
น าข้อสรุปย่อย ๆ  นั้นมาโยงหรือผูกกันให้เห็นเป็นแบบ
แผนในเรื่องพัฒนาการของชมรมฯ : ระหว่างปี   พ.ศ. 
2555- 2557 และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาชมรม
ฯ  
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ผลการวิจัย 
พัฒนาการของชมรมฯ  

จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ชุมชน
ต าบลตลุกมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมตามแผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัยของต าบล ตั้งแต่ปี  2550  
ต่อมาใน ปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ ประชาชนไม่ได้รับ
ความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
จึงเกิดกระบวนการเฝ้าระวังในชุมชนขึ้น หลังจากนั้นใน
ปีงบประมาณ 2555  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา
ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลุก (รพ
สต. ตลุก) จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุกขึ้น ใน
ระยะเริ่มแรกชมรมฯ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนที่สนใจร่วม
เป็นสมาชิกรวม 10 คน  กิจกรรมที่ด าเนินการในขณะนั้น 
คือ การตรวจร้านช าและตลาดนัดตามแนวทางของงาน
คุ้มครองผู้บริ โภคด้านสาธารณสุข  แต่ชมรมฯ ขาด
งบประมาณในการด าเนินการและแผนการด าเนินงานยังไม่
ชัดเจน  

หลังจากน้ันในปี 2556 ได้มีการชักชวนเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลตลุก ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน และผู้
จ าหน่ายอาหารร่วมเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากพบวา่
มีการเข้ามาประชาสัมพันธ์ขายยาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
ในพื้นที่ โดยใช้บ้านผู้น าชุมชนเป็นสถานที่ขายและ
ประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2556 ชมรมฯ จึงมีจ านวน
สมาชิกเพิ่ม เป็น 45 คน โดยมีนายกและรอง
นายกเทศมนตรีต าบลตลุกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ 
รพสต. ตลุกและบ้านหนองเป็นที่ปรึกษาชมรมฯ  ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีการชักชวนปราชญ์ชุมชน
ได้แก่ ผู้แทนจากกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
ร่วมเป็นสมาชิกเพื่อด าเนินกิจกรรมอาหารปลอดภัยจาก
สารเคมียาฆ่าแมลง ท าให้ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกเพิ่มเป็น 
54 คน   

จากการที่ชมรมฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ชุมชน  ท าให้สามารถชักชวนคนในชุมชนมาร่วมเป็น
สมาชิกชมรมได้ง่าย ประกอบกับความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในชมรมส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและเป็นเพื่อนบ้าน ท า
ให้ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันท างาน ตัวผู้น าชมรมฯ 
มีความรู้และทักษะสูงในการท างานกับชุมชน สามารถโน้ม
น้าวจิตใจให้คณะกรรมการและสมาชิกให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ การด าเนินกิจกรรม
ของชมรมฯ ก าหนดกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ 
และศักยภาพของชมรมฯ  การที่ชมรมฯ มีสมาชิกที่มาจาก
หลายอาชีพและมาจากหลายภาคส่วนท าให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลตลุกและกองทุน
สุขภาพชุมชนต าบลตลุก และสามารถใช้ทุนทางสังคมมา
แก้ปัญหาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนได้     

ผลงานของชมรมฯ ที่เป็นที่ประจักษ์คือ การแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ้นเนื้อเอ็น การจัดตั้ง
ศูนย์ร้องเรียนประจ าหมู่บ้าน การแจ้งเบาะแสร้องเรียน
คลินิกท าฟันแฟชั่นเถื่อนที่มาตั้งในพื้นที่  การแจ้งเบาะแส
การโฆษณายาและอาหารเสริมเกินจริงในพื้นที่ต าบลตลุก 
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในปลาหมึกกรอบและ
สไบนาง การจัดตั้งแผงจ าหน่ายผักปลอดสารพิษและข้าว
ปลอดสารพิษในชุมชน และการเฝ้าระวังการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  ในปี 2557 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลต
ลุกได้รับรางวัลเครือข่ายการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับเขต แต่พบว่าชมรมไม่มีการก าหนดเป้าหมายของ
ความส าเร็จ  ตัวชี้วัด และไม่มีการวัดผลการด าเนินงานเชิง
รูปธรรม ข้อค้นพบเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรมฯ อื่น 
ๆ แสดงในตารางที่ 1 
 
2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาชมรมฯ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคต าบลตลุกที่สรุปได้จากการวิจัยมีดังนี้ 

1) ผู้น าชมรมฯ มีทักษะในการท างานกับชุมชน 
และมีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมฯ  เป็นผู้
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถโน้มน้าวจิตใจให้
คณะกรรมการและสมาชิกให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ 
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ตาราง 1. พัฒนาการของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2555- 
2557 

 
ประเด็น 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1) การก่อก าเนิด 
ชมรมฯ และการ
ด าเนินงาน 
  
  
  
  
  
  
  

 -ช่วงของการจัดตั้งชมรมและเร่ิมงาน  
-มีการจัดตั้ งชมรมคุ้มครองผู้บริ โภค
ต าบลตลุกมีสมาชิก 10 คน 
- ท ากิจกรรมตรวจร้านช าและตลาดนัด
ตามกรอบแนวทางของงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
แผนการด าเนินงานไม่ชัดเจน  
- พบการเข้ามาประชาสัมพันธ์ขายยาโอ้
อวดสรรพคุณเกินจริงในพื้นที่โดยใช้บ้าน
ผู้น าชุมชนเป็นสถานที่ขายและท าการ
ประชาสัมพันธ์  

-ช่วงของการพัฒนาชมรม  
-มีการพัฒนาชมรม 
โดยชวน ตัวแทนจากเทศบาล
ต าบลตลุก โรงเรียน ผู้น า
ชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ประกอบการ เข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกชมรม สมาชิกเพิ่มเป็น 
45 คน 
- จัดท าแผนงานของชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก  
- การตรวจอาหาร ยา และ
เครื่องส าอางในตลาดนัด ร้าน
ช า ร้านอาหาร และแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  
- ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชนในเวทีประชุมต่าง ๆ 
ของชุมชน  
- อบรมให้ความรู้แก ่อย. น้อย
ในโรงเรียน  
-จั ด ตั้ ง ส ถ า น ที่ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนในทุกหมู่บ้าน 

-ช่ ว ง ข อ ง ก า ร ข ย า ย
เครือข่ายสร้างการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน  
- มีการเชิญผู้แทนกลุ่ม 
ปราชญ์ชาวบ้านจากกลุ่ม
ต่าง  ๆ เข้ ามาร่วมเป็น
สมาชิก อันได้แก่  ก ลุ่ม
ป ลู กผั กปลอดสารพิ ษ 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเพาะ
เห็ด กลุ่มปลูกข้าวปลอด
สารพิษ จนสมาชิกเพิ่ม
เป็น 54 คน 
-มี กิ จ ก ร ร ม อ า ห า ร
ปลอดภัยจากสารเคมี และ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียงที่พบสารฆ่าแมลงใน
เลือดเกินค่ามาตรฐาน  
-ได้รับรางวัลเครือข่ายการ
ด า เ นิ น ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภคระดับเขต 

2) วัตถุประสงค์
ของชมรมฯ 
  
  
 

1. สร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกในการบริโภคที่เหมาะสม พอเพียง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
2. สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ยา และเครื่องส าอาง  ได้มีจิตส านึกใน
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ 
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 
4. ส่งเสริมด้านวิชาการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ต าบลตลุก 
5. ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนให้ได้รับ
ความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนตามสมควร 
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชมรมกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์การเอกชน บุคคล
และองค์กรอ่ืน ๆ ในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งด้านในการบริโภคและกระบวนการผลิต  

3) เป้าหมายเชิง
รูปธรรม 

ไม่ได้ก าหนดอย่างชัดเจน 
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ตาราง 1. (ต่อ) พัฒนาการของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.  
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ประเด็น 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

4) ผลการ
ด าเนินงานชมรมฯ 
 

1. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลท าให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของตนเอง และ
เกิดจิตส านึกในการบริโภคที่เหมาะสม 
พอเพียง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบใน
การซื้อหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณมากขึ้น 
2. สมาชิกชมรมฯ สามารถตรวจสอบเฝ้า
ระวั ง โฆษณา ฉลากของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งเฝ้า
ระวังสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ที่ไม่ปลอดภัย  

1. สามารถแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ้น
เนื้ อ เอ็ นที่ จ าหน่ ายที่ ร้ าน
ก๋วยเตี๋ยวในเขตต าบลตลุก
โดยแนะน าให้เปล่ียนแหล่ง
ซื้อลูกชิ้นหรือซื้อยี่ห้ออ่ืน และ
แจ้ง เบาะแสแก่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลให้จังหวัดที่เป็นสถาน
ที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อแก้ปัญหา
ที่ต้นตอ 
2. จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนประจ า
หมู่บ้านโดยท ากล่องไว้บ้าน
สมาชิกชมรมฯ เพื่อสร้ าง
กระแสการร้องเรียน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า สมาชิก
ชมรมแจ้งเบาะแสเรื่องคลินิก
ท าฟันแฟชั่นเถื่อนที่มาตั้งใน
พื้นที่  และแจ้งเบาะแสการ
โฆษณายาและอาหารเสริม
เกินจริงในพื้นที่ต าบลตลุก 
(เหตุเกิดที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
จึ ง มี ก า รแจ้ ง ให้ ก ลุ่ ม ง าน
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 

1. สามารถแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนในปลาหมึก
กรอบและสไบนาง โดย
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป น เ ปื้ อ น แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า รท ร า บ 
ผูป้ระกอบการปรับตัวโดย
การใช้ปลาหมึกสดแทน
ปลาหมึกกรอบ และไม่ใช้
สไบนางในการประกอบ
อาหาร 
2. จัดตั้งแผงจ าหน่ายผัก
และข้าวปลอดสารพิษ ใน
ตลาดนัดและวันประชุม 
อสม. โดยน าผักจากกลุ่ม
ผลิตข้าวและผัก ปลอด
สารพิษในชุมชน และร่วม
รณรงค์ให้ท าการเกษตร
ปลอดภัยจากสารเคมี 
3. ร่วมโครงการพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชน
เรื่องการเฝ้าระวังการใช้ยา
อย่ า งสม  ซึ่ ง ท า ให้ พบ
ปัญหาต่อไปนี้ การใช้ยา
ชุดแก้ปวด ยาชุดแก้หวัด 
ยาสมุนไพรไม่มีทะเบียน 
และการซื้อยาปฏิชีวนะกิน
เอง การไม่ตระหนักถึง
อันตรายจากการบริโภค
ยา 
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ตาราง 1. (ต่อ) พัฒนาการของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.  
2555-2557 

 
ประเด็น 

รายละเอียดกิจกรรม 
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5) การได้มาของ
สมาชิกชมรมฯ 

 -ผ่านการประชาสัมพันธ์โดย อสม.  
- สมาชิกของชมรมฯ มี อสม. เป็นแกน
ห ลัก ร่ ว มกั บ ข้ า ร าชก า ร ก ร ะท รว ง
สาธารณสุข และข้าราชการบ านาญ รวม
จ านวน 10 คน  

- มีการรับสมาชิกเพิ่มโดย
ชักชวนก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้ที่ชาวบ้านในชุมชน
ให้ความเชื่อถือสูง และยังมี
เจ้าของร้านของช าและกลุ่ม
เจ้าของร้านอาหารเข้าเป็น
สมาชิก  
 
 

 - มีการรับสมาชิกเพิ่ม
โดยชักชวนชุมชนเพิ่มเติม 
คือกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 
ได้แก่  กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ  เพื่อ
มาร่วมแก้ปัญหาสารเคมี
ปนเปื้อนในสินค้าเกษตร 
ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 54 
คน 

6) โครงสร้างการ
บริหารของชมรมฯ 

- คณะกรรมการบริหารจ านวน 10 คน 
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ รอง
ประธาน เหรัญญิก กรรมการ เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ  
- ที่ปรึกษาชมรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองและตลุก 

- เพิ่ มจ านวนคณะ
กรรมการบริหาร เป็น 18 คน  
- เพิ่มสมาชิกชมรมฯ จากทุก
หมู่ บ้ า น ให้ ท า หน้ าที่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร  
- เพิ่มที่ปรึกษาชมรมได้แก่
นายก เทศมนตรี แ ละ รอง
นายกเทศมนตรีต าบลตลุก   

- เพิ่มสมาชิกชมรมจาก 
ทุ ก ห มู่ บ้ า น ใ ห้ เ ป็ น
กรรมการบริหาร หมู่บ้าน
เป็นแห่งละ 3 คน  
 

7) การคัดเลือก
คณะกรรมการของ
ชมรมฯ 

-ใช้วธิีการสมัครใจท างานตามความถนัด การเสนอชื่อและรับรอง 
 

8)   
การประชุมของ
คณะ 
กรรมการชมรมฯ 

-มีการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ เสนอแนะข้อคิดเห็น สรุปปัญหารว่มกัน และช่วยเหลือ
กัน 

9) ลักษณะและ
รูปแบบ 
ความสัมพันธข์อง
สมาชิกในชมรมฯ 

-มีความสัมพันธ์เป็นญาติ สามภีรรยา พี่น้อง และเพื่อน มีความตั้งใจมุง่มั่นร่วมกันท างานในด้านการ
คุ้มครองผู้บรโิภค ลักษณะของเครือข่ายจะเป็นลักษณะองค์กรชมุชนแบบไม่เป็นทางการ 

10) การมีส่วนร่วม
ของทมีงานและ
สมาชิก 

1. มีส่วนร่วมก าหนดกิจกรรมของชมรมฯ   
2. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ  
3. มีส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน  
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ตาราง 1. (ต่อ) พัฒนาการของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.  
2555-2557 

 
ประเด็น 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

11) องค์กร
สนับสนุน 

1.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาทและ  
ส า นั ก ง า น ส า ธ า รณ สุ ข
อ า เ ภ อ ส ร ร พ ย า 
โรงพยาบาลสรรพยาเป็นพี่
เล้ียงในการสนับสนุนด้าน
การก่อตั้ง พัฒนาศักยภาพ 
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์  
2.ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สา ธ า รณ สุข  สนั บ สนุ น
งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ 

องค์กรสนับสนุนเพิ่มเติม คือ 
1. พาณิชย์จังหวัดชัยนาท การค้าภายใน
จังหวัดชัยนาท  หน่วยตรวจสอบเคล่ือนที่
เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร ให้การ
สนับสนุนร่วมตรวจสอบสินค้า 
 2. เทศบาลต าบลตลุก สนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมฯ 
3. มูลนิธิผู้บริโภค สนับสนุนความรู้ แนวคิด
และกระบวนการท างานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน 
4. โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมตรวจ และ
เดินรณรงค์ 

องค์กรสนับสนุนเพิ่มเติม 
คือ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 
ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ  ซึ่งให้
ความรู้ และร่ วม ในการ
กระจายสินค้าการเกษตร
ที่ปลอดภัยสู่ชุมชน 

12) ปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ข้ อ จ า กั ด ใ นก า ร
ด าเนินงาน 

1. ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความเข้มแข็งที่แท้จริงซึ่งมีผลต่อความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจาก
ด าเนินกิจกรรมท าตามกรอบที่ภาครัฐก าหนด 
2..ขาดการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  ตัวชี้วัด และการวัดผลการด าเนินงานของชมรมฯ ที่เป็น
รูปธรรม 
3. ประชาชนมีความตระหนักน้อยและยังให้ความส าคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและโฆษณา 
และการแจ้งเบาะแสร้องเรียนน้อยเกินไป ท าให้ยังเป็นช่องทางส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค 
4. ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทภารกิจของชมรม
ฯ และผลการด าเนินงานของชมรมฯ 

13.ส่ิงที่คาดหวัง 1. พัฒนาศักยภาพชมรมฯ ให้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง มีอิสระในการคิด วิเคราะห์  
ไม่ยึดติดกับหน่วยราชการ มีการก าหนดบทบาทภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนที่ชัดเจน 
2. มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  ตัวชี้วัด และการวัดผลการด าเนินงานของงชมรมฯ ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 
3. จัดหาแหล่งงบประมาณที่จะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ จากแหล่งอื่น เช่น กองทุนสตรี 
กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และ สสส. 
4.  จัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการประชาสัมพันธ์ และ
ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สมาชิกชมรมฯ และประชาชนทั่วไปอย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
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2) การก าหนดกิจกรรมเป็นไปตามความถนัด 
ความสามารถ และศักยภาพของชมรมฯ ไม่มีการก าหนด
กิจกรรมแน่นอนที่จะต้องท าตามแผนทุกแผน โดยไม่มี
เงื่อนไขหรือข้อผูกมัด แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของชมรมฯ 

3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น/ชุมชนในการสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของชมรมฯ ชี้ให้เห็นถึงการเห็นความส าคัญของ
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รูปธรรมที่
ชัดเจน คือ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลต าบลตลุกและกองทุนสุขภาพชุมชนต าบลตลุก 

4) สมาชิกชมรมฯ ที่มาจากหลายภาคส่วนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามความสมัครใจ
และตามความถนัด  รวมถึงมีการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาช่วยให้การด าเนินงานครบวงจรมากขึ้น 

5) การมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน รวมทั้งมีที่
ปรึกษาในการด าเนินงานจากเทศบาลต าบลตลุก และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตต าบลตลุก  เป็น
ส่วนที่ช่วยเสริมพลังในการด าเนินการของชมรมฯ ได้เป็น
อย่างดี 

6) การได้รับการยกย่อง และยอมรับผลงาน เป็น
ที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ เป็นก าลังใจ
ในการท างานเพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ  
 
การอภิปรายและสรุปผล 

ผลการศึกษานี้ ส่ วนใหญ่สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมา การก่อตั้งและพัฒนาการของชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุกเริ่มจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ผู้สนใจกลุ่มเล็ก ๆ และมีการขยายสมาชิกให้ครอบคลุม
กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่พบว่า 
การก่อตั้งและพัฒนาการชมรมด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะ
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีลักษณะการด าเนินการ
แบบค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ของ
สังคมไทยก็คือกลุ่มคนผู้ที่มีความสนใจ ขยายจากคนหนึ่ง
ไปคนหนึ่ง ขยายไปยังกลุ่มต่าง ๆ (1-2) ส าหรับโครงสร้าง
การบริหารจัดการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลตลุก 
ประธานและเลขานุการชมรมฯ  เป็นผู้มีบทบาทค่อนข้างสูง 
มีความเป็นผู้น า เสียสละ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ ท าให้ชมรมฯ มีความ
เข้มแข็งขึ้นเป็นล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่
พบว่า องค์กรชาวบ้าน/กลุ่ม/ชมรมที่มีความเข้มแข็งมักเกิด
จากการที่องค์กรมีผู้น าที่มีความรู้และความสามารถ (3-5)  

การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ มีการน าทุนทาง
สังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน มีการน าเอาความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกันของสมาชิกมาประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดกิจกรรมของชมรมฯ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่
มีความหลากหลาย ซึ่งเกิดขึ้นการระดมความคิดจาก
คณะกรรมการชมรมฯ ท าให้ตรงกับความต้องการของ
สมาชิก ส่งผลท าให้การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การชักชวนกลุ่มของ
ปราชญ์ชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มปลูกผัก 
กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจุด
แข็งที่ชมรมฯ มีอยู่และเป็นจุดขาย ท าให้ประชาชนสนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ ส่วนการก าหนด
กิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของ
ชมรมนั้นส่งผลท าให้ชมรมฯ สามารถด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่
พบว่ า  ปั จจั ยส าคัญที่ น า ไป สู่ความส า เ ร็ จของการ
ด าเนินงานประชาคมสุขภาพ คือ การก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานไม่ตายตัวเกินไป และเหมาะสมกับบริบท วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน  (6)    

เครือข่ายและรูปแบบความสัมพันธ์ของชมรมฯ ที่
ศึกษามีลักษณะองค์กรชุมชนแบบไมเ่ป็นทางการ เป็นญาติ 
เพื่อนบ้าน เป็นการรวมตัวของข้าราชการบ านาญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
เอกชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน บุคคล
เหล่านี้เคยติดต่อพบปะส่ือสารกันประจ าอยู่แล้ว มีความ
ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นร่วมกันท างานในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาในอดีต (1,7) ที่พบว่า 
ชมรมที่ เ ข้ มแข็ ง ส่ วนใหญ่มี เครื อข่ ายและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติในชุมชน กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน และกลุ่มที่คุ้นเคยกันชักชวนกันเป็นสมาชิกชมรมฯ   
การสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
เทศบาลต าบลตลุก และสถานีอนามัยในเขตต าบลตลุก ทั้ง 
2 แห่งในการด าเนินงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ชมรมฯ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่
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พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาชมรมสร้าง
สุขภาพ คือ การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน เช่น 
งบประมาณ ความรู้ด้านการจัดการ เป็นต้น (6) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินงานของชมรมคุ้มครองผู้บริ โภค
ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทถือว่าประสบ
ความสเร็จอย่างมาก แต่ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นอาจจะยงัไม่
มากพอที่จะมีผลต่อความยั่งยืนในอนาคต   ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการต่อไปคือ 1) การพัฒนาชมรมฯ ควร
เป็นไปในทิศทางที่พัฒนาศักยภาพชมรมฯ ให้เป็นองค์กร
ภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง มีอิสระ ในการคิด
วิเคราะห์  ไม่ยึดติดกับหน่วยราชการ มีการก าหนด
บทบาทภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนที่ชัดเจน  2) มีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จ/ตัวชี้วัด และการวัดผลการด าเนินงานการ
ด าเนินงานของชมรมฯ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  3) มีการ
ขยายเครือข่ายที่เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ 4) จัดกิจกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สมาชิกชมรมฯ และประชาชนทั่วไป
อย่างครอบคลุมและประสิทธิภาพ และ 5) ภาครัฐต้องปรับ
บทบาทจากการเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกิจกรรม มาเป็น
ที่ปรึกษาและผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและ
ทรัพยากรตามความเหมาะสม 
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Objectives: To study the developmental process and key success factors of the Consumer Protection 
Club at Taluk subdistrict, Sappaya district, Chinart province.  Methods: The study was qualitative research 
collecting the data from literature review, focus group discussion and In-depth interview with informants including 
leaders of the Club, its members and those involved in the Club. Content analysis was used to analyze data and 
summarize the lesson learned from the Club. Results: The club was established in 2012, following the Ministry of 
Health policy with assistance from the Sapphaya District Health Office. Initially, there were 10 members consisting 
of health workers, village health volunteers and representatives from the community. In 2014, the number of 
members increased to 54 including members of Taluk municipal council, community leaders, entrepreneurs and 
local scholars. Consumer protection activities focused on those consistent to the policy of Public Health Ministry. 
Members of the Club played an important role on sharing idea on activities, conducting the activities, and finding 
sources of budget. However, concrete goal setting was not found.  The major achievements of the Club were the 
elimination of some chemical contaminants in food, whistleblowing of illegal fashion orthodontics and exaggerate 
advertising of health products, and establishment of stalls for chemicals free vegetables and rice. The activities of 
the Clubs led to the wining of many awards at the regional level.   Key success factors were having leading group 
with excellent skill in working with community, having financial support from the Municipal and subdistrict health 
fund, having members from many sectors, and having government sectors as consultants. Conclusions: Even 
though, the Club was started from the government policy but its development led to the reduction of consumer 
protection problems in the community. The relevant party should empower the Club to become a strong civil 
organization with autonomy in setting concrete policies and goals for its operation. The government sector must 
play its role as a consultant and supporter of information and resources as appropriate 
 


