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เคร่ืองส าอางในชุมชนและเพื่อศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนหลงัการด าเนินงานเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง โดยเปรียบเทียบความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนก่อนและหลงัสร้าง
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางและเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีสร้างเครือข่ายกบัพื้นท่ีท่ีไม่ไดส้ร้าง
เครือข่าย โดยเปรียบเทียบความชุกของเคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใช ้ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของประชาชนที่มีอาย ุ12-60 ปีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุง
ผิวหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวในชุมชนในต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
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การศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนพบว่า องค์ประกอบที่
เหมาะสมของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ 1) สมาชิกของเครือข่ายประกอบดว้ยตวัแทน
ภาครัฐและเอกชนในชุมชน 2) สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ปัญหาว่าพบเคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใชใ้น
ชุมชนของตน 3) มีจุดมุ่งหมายร่วมกนัคือใหค้วามรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางที่ไม่
ปลอดภยัในชุมชนและจัดตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 4) การปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย สมาชิกมีความ
รับผิดชอบและใหค้วามร่วมมือในการท างานตามหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 5) การส่ือสารภายในเครือข่ายมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วม การศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนหลงั
การด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง พบว่า การสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท าใหค้วามชุกของเคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใชท้ี่จ  าหน่ายในชุมชนลดลงอย่างมี
นยัส าคญั (p value = 0.003) ท  าใหค้วามรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของกลุ่มตวัอย่างต าบล
บา้นไร่เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (p value < 0.001)  พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว 
ฝ้า หนา้ขาวของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั (p value < 0.001) และพฤติกรรมที่ถูกตอ้งใน
การใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท้ี่ไม่เคยมีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอย่าง
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This action research aimed to study about the establishment of consumer 
protection network on cosmetics and to study the outcome of such consumer protection 
network for cosmetics safety in community. The safety network area was established in 
Banrai district and Lansak district was used to be a control site. The incident of unsafe 
cosmetics selling in local store, 12-60 years-old consumer’s knowledge and behavior of 
purchasing and using of acne, melasma and whitening cosmetic products and consumer 
protection behavior, before and after the establishment of cosmetic safety network were 
compared. The study tools were survey forms, observation forms and questionnaires. Data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square test, paired 
samples t-test and independent samples t-test. 

 
The study revealed that the influenced factors of cosmetic safety network 

establishment were 1) members of the network that should be from government and private 
sector, 2) the recognition of the problem of unsafe cosmetics in local area, 3) sharing of same 
objective in educating consumer, retailer and mass media on cosmetic safety surveillance 
including establishment of compliant center, 4) responsibility of members and 5) network 
communication and activities. After establishment of cosmetic safety network, the incidents of 
unsafe cosmetics were reduced significantly (p value = 0.003) and consumer knowledge 
about acne, melasma and whitening cosmetic product was increase significantly (p value < 
0.00). As such as the correct purchasing behavior was increase significantly (p value < 0.001)  
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  เคร่ืองส าอางไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์ั้งแต่อดีตกาลจนถึง
ปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม น าไปสู่การมีสุขภาพจิตและ
สุขอนามยัท่ีดี [1] ระบบตลาดใหม่ ๆ เปิดโอกาสใหมี้การซ้ือขายสินคา้ไดม้ากข้ึน รวมถึงกลยุทธ์ใน
การโฆษณา ประชาสมัพนัธเ์พื่อกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคอยา่งไร้ขีดจ  ากดั [2]  

  ถึงแมว้่าเคร่ืองส าอางจะเป็นผลิตภณัฑใ์ชภ้ายนอก และมีความจ าเป็นระดบั “ใชก้็ได ้ไม่
ใชก้็ได”้ แต่ผลกระทบจากการใชเ้คร่ืองส าอางท่ีผสมสารอนัตรายนั้นมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและ
จิตใจ เมื่อผูบ้ริโภคใชเ้คร่ืองส าอางแลว้อาจเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชเ้คร่ืองส าอางได ้ส่วน
ใหญ่จะเกิดข้ึนบริเวณท่ีสมัผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรง อาจเกิดอาการตั้งแต่ระคายเคือง คนั แสบร้อน 
บวมแดง เป็นผืน่ ผวิแหง้แตก ลอก ลมพิษ หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นแผลพุพอง หรือพบความ
ผดิปกติในบริเวณท่ีไม่ไดส้มัผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2551-
2552 โดยเก็บตวัอยา่งจากผูผ้ลิต และจ าหน่ายในทอ้งตลาดจ านวน 2,076 ตวัอย่าง ตรวจพบสารห้าม
ใช ้ซ่ึงไดแ้ก่ ไฮโดรควิโนน สารประกอบปรอทแอมโมเนีย และกรดวิตามินเอจ านวน 494 ตวัอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 23.80 พบฉลากไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทย ร้อยละ 0.07 [3] และปัญหาพบ
สารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี [4] 

 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานความไม่ปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอาง ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี พ.ศ.2553 โดยอาศยัหลกัการระบาดวิทยา พบว่าอ  าเภอท่ีพบตวัอย่าง
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทัยธานี คืออ  าเภอบ้านไร่ ถึงแม้
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีจะด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางตามแนวทาง
โครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง (Cosmetic Safety) ภายใตพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีการก ากับดูแลก่อนออกจ าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่  การรับแจ้งรายละเอียด
เคร่ืองส าอางควบคุม และการก ากบัดูแลหลงัออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ การตรวจสอบแจง้
เตือนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ตรวจสอบเฝ้าระวงัสุ่มเก็บตวัอย่างเคร่ืองส าอางกลุ่มเส่ียงท่ีมีช่ือ
ไม่ซ ้ากบัเคร่ืองส าอางท่ีเคยประกาศผลตรวจวิเคราะห์แลว้ ติดตามไม่ให้มีวางจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง       
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ผดิกฎหมาย เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้ผูบ้ริโภค แต่ก็ยงัพบปัญหาเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั
ในการใช ้

เครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ตอ้งเผชิญปัญหาต่าง ๆ ปัญหาท่ีใหญ่และซบัซอ้นท่ียากต่อการแกไ้ข เช่น ปัญหาเอดส์ ยาเสพติด 
การคา้เด็กและสตรีเพื่อการบริการทางเพศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพิทกัษ์สิทธิชุมชน 
เป็นตน้ เพราะการท างานแบบเครือข่ายเป็นการท างานแบบ “ประสานพลงั” (synergy) ดงันั้นการ
สร้างเครือข่ายจึงน่าจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุดของการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพราะ
สมาชิกเครือข่ายมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานร่วมกนั เร่ิมดว้ยการก าหนดเป้าประสงค์ ก าหนด
กฎเกณฑ ์ท าใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมและแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัท าและท าบางอยา่งร่วมกนั [5] ส่ิงส าคญั
ท่ีจะท าให้ประชาชนไดรั้บความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองส าอางนั้น ประชาชนจ าเป็นตอ้งทราบ
ปัญหา มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางท่ีถกูตอ้งจนเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง อนัจะน าไปสู่การเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน ซ่ึงเค รือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางน่าจะช่วยแกปั้ญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางได ้ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลบ้านไร่ อ  าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีพบปัญหา
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้มากท่ีสุด และต าบลบ้านไร่เป็นต าบลหน่ึงท่ีมีปัญหา
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้และมีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อ
วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเค ร่ืองส าอาง  แนว
ทางการจัดกระบวนการสร้างและด าเนินการเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน บทบาทของเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในการแกปั้ญหาความไม่
ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง 

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนจากการด าเนินงานเครือข่ายงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดแ้นวทางในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพนอกเหนือจาก
เคร่ืองส าอาง 

2. เกิดความร่วมมือในการท างานด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานและชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานสาธารณสุข 

3. ชุมชนมีความเขม้แข็งในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
4. สามารถน าผลการวิจยัเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาพฒันาการด าเนินงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในจงัหวดัอุทยัธานีต่อไปได  ้
 
ค าถามงานวจิยั 

1. องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางมี
อะไรบา้ง 

2. กระบวนการสร้างและด าเนินการเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน ควรเป็นอยา่งไร 

3. เครือข่ายด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางช่วยแก้ปัญหาความไม่
ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางไดห้รือไม่ 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท าให้ 
1. ความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้ในต าบลบ้านไร่ อ  าเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทยัธานีลดลง 
2. ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของประชาชนท่ีมีอายุ 12-60 

ปี ท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบา้นไร่ อ  าเภอ
บา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีเพ่ิมข้ึน 

3. พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค
ของประชาชนท่ีมีอายุ 12-60 ปี ท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ี
อาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีเพ่ิมข้ึน 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

1. เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว หมายถึง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีใชท้า
หนา้เพื่อบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ทาจุดด่างด า ทาฝ้า ท าใหห้นา้ขาว 

2. เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หมายถึง 
เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีฉลากภาษาไทย  หรือมีส่วนประกอบของฉลากไม่ครบตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 และหรือตรวจสอบสารห้ามใชโ้ดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ (test kit) แลว้
ใหผ้ลบวกหรือมีรายช่ือในเอกสารแผน่พบัเคร่ืองส าอางของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี
ประกาศพบสารหา้มใช ้ฉบบัปรับปรุงล่าสุด คือ รุ่นท่ี 3 (เพ่ิมเติม) พิมพ ์มีนาคม 2554 

3. ความชุกของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
หมายถึงจ านวนเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้ ณ ช่วงเวลา
หน่ึง ๆ หารดว้ยจ านวนเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีตรวจทั้งหมด  

4. ฉลากเคร่ืองส าอางที่ถูกต้อง หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีมีฉลากภาษาไทย  และมี
ส่วนประกอบของฉลากครบตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ว่าดว้ยมาตรา 30 วรรคสอง 
ไดแ้ก่  

4.1 ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอาง 
4.2 ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 
4.3 ช่ือของสารทุกชนิดท่ีเป็นส่วนผสม 
4.4 วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง            
4.5 ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต 
4.6 ปริมาณสุทธิ                    
4.7 เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
4.8 วนัเดือนปีท่ีผลิต 
4.9 ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตราย  (ถา้มี) 

5. ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว หมายถึง ความรู้เก่ียวกบั
ค าจ  ากดัความ การพิจารณาจากรูปแบบ สูตรส่วนผสม วิธีการใชร้วมทั้งวตัถุประสงค์ในการใช้
เคร่ืองส าอาง ประโยชน์และอนัตรายของเคร่ืองส าอาง การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว 
ฝ้า หนา้ขาว ฉลากท่ีถกูตอ้ง วนัผลิตหรือวนัหมดอายุ อนัตรายจากการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีมีสารหา้มใช ้การเลือกร้านจ าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ การรู้ว่าโฆษณาในลกัษณะใดโอ้
อวดเกินจริง วิธีการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีถูกตอ้ง หน้าท่ีของผูบ้ริโภค 
การกระท าใดละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค   

ส่งมอบจังหวัด 

ตรวจวิเคราะห์ยนืยนัผล 
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6. พฤตกิรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว หมายถึง การ
ปฏิบติัหรือแสดงออกเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ เลือกบริโภค การอ่านฉลากก่อนซ้ือ การเลือกร้านจ าหน่าย
ท่ีน่าเช่ือถือ 

7. พฤตกิรรมการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว หมายถึง การปฏิบติั
หรือแสดงออกเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

8. พฤตกิรรมการปกป้องสิทธิผู้บริโภค หมายถึง การปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคเมื่อประสบ
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว  

9. เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง หมายถึง กลุ่ม องค์กรและหรือ
บุคคลท่ีเห็นความส าคัญของปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบา้นไร่ 
อ  าเภอบา้นไร่ จังหวดัอุทัยธานี  มีวตัถุประสงค์หรือขอ้ตกลงร่วมกันในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนแบบมีโครงสร้าง 

10. องค์ประกอบของเครือข่าย หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคญัของความเป็นเครือข่าย 
เช่น สมาชิกของเครือข่าย การมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั การปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย การ
ส่ือสารภายในเครือข่าย และการมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

11. การสร้างเครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยงกลุ่ม องค์กรและหรือบุคคลท่ีสมคัรใจ 
มาร่วมกนัตั้งวตัถุประสงคห์รือขอ้ตกลงร่วมกนัในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ในชุมชน โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกนัภายใต้
พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ  เช่ือถือ  เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั  

12. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพนักนั อาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั และ
มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั มีการท ากิจกรรม เรียนรู้ ร่วมมือและพึ่งพาอาศยักนั 
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Impact  ตวัแปร
ตาม 

 

Output  กิจกรรมเครือข่าย 
 

ตวัแปรอสิระ 

 

ความรู้และพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือ พฤตกิรรมการใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว และ
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคของประชาชนใน
ชุมชน 

ระบบติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุทัยธาน ี
1. เสนอประเด็นปัญหา 
2. เช่ือมประสาน กลุ่มคน องคก์รต่าง ๆ เช่ือมความรู้และทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั  
3. สนบัสนุนวิชาการ 
4. เป็นท่ีปรึกษาเครือข่ายในชุมชน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดบั
การศึกษา  รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือน ประสบการณ์ 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ี
ไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้
พบในแหล่งจ าหน่ายใน
ชุมชน 
 

ระบบตรวจสอบเฝ้าระวงั 

Impact ตวัแปร
ตาม 

 
การรับรู้และความรู้ เก่ียวกบั
เคร่ืองส าอาง 

บ ารุงผิว  ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

1. การสร้างความตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย 

4. การรักษา
ความสัมพนัธ์

และความ
ต่อเน่ือง 

 

3. การพฒันาความสัมพนัธ์และการใชป้ระโยชน์ 
 

2.การสร้าง
พนัธกรณีและ
การบริหาร
เครือข่าย  
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านไร่

กลุ่มเยาวชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลบ้านไร่

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

กระบวนการสร้างเครือข่าย ประเมินผล
เครือข่าย 

ความพึงพอใจใน
การด า เ นินงาน
เครือข่ายคุม้ครอง
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น
เคร่ืองส าอางใน
ชุ ม ช น ข อ ง ผู ้ มี
ส่วนไดส่้วนเสีย 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัเร่ือง การสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน : 

กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 
2. สถานการณ์ปัญหาเคร่ืองส าอางของประเทศไทย 
3. การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเครือข่าย 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัเคร่ืองส าอาง 

1.1 ความหมายของเคร่ืองส าอาง 
1.1.1 “เคร่ืองส าอาง” ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 หมายความว่า 

1.1.1.1 วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือ  
กระท าดว้ยวิธีอ่ืนใดต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้
เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเคร่ืองประทินผวิต่างๆ ดว้ย แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดบัและเคร่ือง
แต่งตวัซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 

1.1.1.2 วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง
โดยเฉพาะ หรือ  

1.1.1.3 วตัถุอ่ืนท่ีก  าหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเคร่ืองส าอาง [6] 
1.1.2 “ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง” ตาม ASEAN Cosmetic Documents หมายความ

ว่า สารหรือต ารับใด ๆท่ีมุ่งหมายส าหรับใชส้มัผสักบัส่วนต่างๆภายนอกของร่างกายมนุษย  ์(ผิวหนัง
ชั้นนอก ระบบเสน้ผม เลบ็ ริมฝีปาก และส่วนภายนอกของอวยัวะสืบพนัธุ์) หรือสัมผสักบัฟันและ 
เยือ่บุผวิในช่องปากเพื่อความสวยงาม หรือ เพื่อความสะอาด ใหมี้กล่ินหอม เปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ท่ี
ปรากฏอยู ่และ/หรือแกปั้ญหากล่ินกาย และ/หรือปกป้อง หรือดูแลส่วนต่างๆเหล่านั้นใหอ้ยู่ในสภาพ
ดี [7] 
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 กล่าวโดยสรุป เคร่ืองส าอางหมายถึงสารหรือผลิตภณัฑ์ใด ๆ ท่ีใชก้บัส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกายภายนอกเพ่ือความสะอาด สวยงาม และแต่งกล่ินหอม  
 

1.2 ประเภทของเคร่ืองส าอาง  
เคร่ืองส าอางแบ่งประเภทตามระดบัของความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค   

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ฉบบั
ต่าง ๆ เดิมไดแ้บ่งเคร่ืองส าอางออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 เคร่ืองส าอางควบคุมพเิศษ ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของสารควบคุม
พิเศษตามท่ีก  าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนด 
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ [8] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 18 พ.ศ. 2537 เร่ือง ก  าหนด
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ [9] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 22  พ.ศ. 2538 เร่ือง ก  าหนด
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ [10] และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2539 เร่ือง 
ก  าหนดเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ [11] โดยใหผู้ผ้ลิตเพ่ือขายหรือผูน้  าเขา้เคร่ืองส าอางประเภทน้ีตอ้ง
ยืน่ข้ึนทะเบียนต ารับเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ จนไดรั้บใบส าคญัการข้ึนทะเบียนเคร่ืองส าอางแลว้
จึงจะผลิตหรือน าเขา้ได ้ 

ประเภทที่ 2 เคร่ืองส าอางควบคุม ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางกลุ่มท่ีอาจมีผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายบา้ง การก ากบัดูแลไม่เขม้งวดเท่าเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ผูป้ระกอบธุรกิจ
เพียงมาแจ้งรายละเอียดต่อหน่วยงานรัฐ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนผลิตหรือน าเข้ามา
จ าหน่ายในราชอาณาจกัร การก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุม มี 2 ลกัษณะ คือ  

1. ก าหนดประเภทของเคร่ืองส าอาง 4 ประเภท เป็นเคร่ืองส าอางควบคุม ไดแ้ก่  
1.1 ผา้อนามยัทั้งชนิดแผน่และชนิดสอด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 

10) พ.ศ. 2536 เร่ือง ผา้อนามยั) [12] 
1.2 ผา้เยน็หรือกระดาษเยน็ในภาชนะบรรจุท่ีปิด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2536 เร่ือง ผา้เยน็) [13] 
1.3 แป้งฝุ่ นโรยตวั (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2536 เร่ือง 

แป้งฝุ่ นโรยตวั) [14] 
1.4 แป้งน ้ า (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2536 เร่ือง แป้งน ้ า) 

[15] 
2. ก าหนดสารควบคุม ดังนั้น เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของสารควบคุม จะจัดเป็น

เคร่ืองส าอางควบคุม ไดแ้ก่  
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2.1 สารป้องกนัแสงแดด จ านวน 19 ชนิด ท่ีปรากฏตามบญัชีแนบทา้ยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2536) เร่ือง ผลิตภณัฑท่ี์มีสารป้องกนัแสงแดด [16] 

2.2 สารขจดัรังแค (ซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทน โอลามีน)  ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2537 เร่ืองก าหนดเคร่ืองส าอางท่ีมีสารซิงก์ไพริไทโอน และ
ไพรอกโทน โอลามีน เป็นเคร่ืองส าอางควบคุม [17] 

2.3 สารขจดัรังแค (คลิมบาโซล) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 26) 
พ.ศ. 2539 เร่ือง ผลิตภณัฑท่ี์มีสารคลิมบาโซล [18] 

ประเภทที่ 3 เคร่ืองส าอางที่นอกเหนือจากเคร่ืองส าอาง ควบคุมพิเศษและเคร่ืองส าอาง
ควบคุม ซ่ึงอาจเรียกว่า เคร่ืองส าอางทั่วไป ในการผลิตเพ่ือขายหรือน าเขา้เพื่อขาย กฎหมายบญัญติัใน
เร่ืองของการแสดงฉลากตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอางท่ีออกตามความใน 
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ว่าดว้ยเร่ืองฉลากของเคร่ืองส าอาง [1] 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดจัดเป็น เคร่ืองส าอางควบคุมตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกการก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุม ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 
มีผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางทั้งผูผ้ลิตและผูน้  าเข้าจะต้องมาแจ้งข้อมูลอนัจ  าเป็นของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางทุกรายการต่อกระทรวงสาธารณสุขก่อนท่ีจะผลิตหรือน าเขา้ ซ่ึงการแจ้ง
รายละเอียดเคร่ืองส าอางควบคุม เป็นการยื่นแบบแจ้งการผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองส าอางควบคุม    
(แบบ จ.ค.) ท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีและช าระค่าธรรมเนียมรายปี ก่อน
วนัผลิตเพื่อขายหรือน าเขา้เพื่อขายเคร่ืองส าอางควบคุม  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีส านักงานประกอบกิจการของ
ผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้ตั้งอยู ่[19] ซ่ึงขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งแจง้รายละเอียด ไดแ้ก่  

1. ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้  
2. ช่ือและประเภทของเคร่ืองส าอาง  
3. รายการสารท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในต ารับ  

 
1.3 ประโยชน์ของเคร่ืองส าอาง [20] 

1.3.1 ใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพื่อสุขอนามยัท่ีดีของร่างกาย เช่น สบู่ แชมพ ูยาสีฟัน 
1.3.2 ใช้ตกแต่งเพ่ิมสีสันเพ่ือความสวยงาม เช่น เคร่ืองส าอางตกแต่งใบหน้า 

เคร่ืองส าอางเปล่ียนสีผมหรือยอ้มผม สีทาเลบ็ 

   ส
ำนกัหอ
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1.3.3 ใชป้รับเปล่ียนร่างกายเลก็นอ้ย เช่น ผลิตภณัฑด์ดัผม ยดืผม ก าจดัขน ระงบั
เหง่ือ 

1.3.4 ใชเ้พ่ือใหเ้กิดกล่ินท่ีดี กลบเกล่ือนกล่ินท่ีไม่ดี ท าให้มีกล่ินหอมสดช่ืน เพ่ิม
ความมัน่ใจ เช่น เคร่ืองส าอางระงบักล่ินกาย น ้ าหอม น ้ ายาบว้นปาก 

1.3.5 เพื่อปกป้องผวิจากอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม  
 
1.4 อนัตรายจากเคร่ืองส าอางและสาเหตุของการเกดิอนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอาง  

 ถึงแมว้่าเคร่ืองส าอางจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย
ค่อนขา้งต ่าแต่บางคร้ังผูบ้ริโภคใชเ้คร่ืองส าอางแลว้ อาจเกิดอาการขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงคไ์ดส่้วน
ใหญ่จะเกิดข้ึนบริเวณท่ีสมัผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรง อาจเกิดอาการไดต้ั้งแต่ระคายเคือง คนั แสบ 
ร้อน บวมแดง เป็นผืน่ ผวิแหง้แตก ลอก ลมพิษ หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นแผลพุพองน ้ าเหลือง 
แต่บางคร้ังอาจพบความผดิปกติในบริเวณท่ีมิไดส้ัมผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรงก็ไดเ้ช่นคนับริเวณ
เปลือกตาเน่ืองจากแพสี้ทาเลบ็ท่ีไปสมัผสัเปลือกตาโดยบงัเอิญ  

1.4.1 อนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอาง [21] ได้แก่ 
1.4.1.1 การระคายเคือง (Irritation) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือร่างกาย

สัมผสักบัส่ิงท่ีระคายเคือง เช่นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นกรดเป็นด่างสูง เช่น น ้ ายาดดัผมผลิตภณัฑ์
ก  าจดัขน และผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยให้ผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกเร็วข้ึน เป็นตน้ ความรุนแรงของการ
ระคายเคืองข้ึนกบัความเขม้ขน้ของสารและระยะเวลาท่ีสารสัมผสักบัผิว การระคายเคืองเกิดข้ึนได้
กบัคนทุกคนและพบไดบ่้อยกว่าการแพ ้

1.4.1.2 การแพ้ (Allergy) เป็นปฏิกิริยาท่ีซบัซอ้นเก่ียวกบัภูมิตา้นทานของ
ร่างกายของแต่ละคน จึงเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล ผูบ้ริโภคอาจเกิดความผดิปกติข้ึนทนัทีท่ีสมัผสักบัสาร
ท่ีก่อใหเ้กิดการแพห้รือมีอาการข้ึนภายหลงัไดส้ารท่ีก่อใหเ้กิดการแพไ้ดบ่้อย ไดแ้ก่สารแต่งกล่ินหอม 
สารกนัเสียและสารป้องกนัแสงแดด  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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1.4.1.3 ตวัอย่างอนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอาง  
ตวัอย่างที่ 1 จากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี 8 มีนาคม 2553  
แฉครีมมรณะน ามาพอกตวั!สาวไฮโซเขมรช็อกดบัสยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 ภาพข่าวแฉครีมมรณะน ามาพอกตวั!สาวไฮโซเขมรช็อกดบัสยอง 
 
    "น.ส.โซ๊ะวนั จวน เสียชีวติเกิดจากการใช้ครีมทาผิวขาวหรือยาลอกผิว ท่ีผลิตในประเทศเวียดนาม     
จนเกิดอาการแพ ้หลงัเกิดเหตุบิดาอุตส่าห์พา น.ส.โซ๊ะวนั จวน ขา้มแดนมารักษาท่ีโรงพยาบาลฝ่ังไทย 
แต่ไม่สามารถช่วยชีวติไวไ้ด ้เสียใจและสงสารลูกสาวมากเพราะก าลงัจะเป็นเจา้สาวแลว้ แต่ตอ้งมาจบ
ชีวิตลง สอบถามแพทย์บอกว่าเกิดจากอาการแพ้ครีมรุนแรง สาเหตุเป็นเพราะมีส่วน ผสมของสาร
ปรอท ท าใหร่้างกายดูดซึมสารปรอทเขา้ไปมาก จนเกิดอาการตบัวายเฉียบพลนั" ร.ต.อ.ซาเมือน จวน 
กล่าวดว้ยสีหนา้เศร้าสลดพร้อมกบัน าเอกสารของโรงพยาบาลท่ีระบุถึงสาเหตุการ  เสียชีวิตมาจากตบั
วายเฉียบพลนั มาแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นหลกัฐาน ก่อนน าศพลูกสาวกลบัไปยงัประเทศบา้นเกิด”  [22] 
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ตวัอย่างที่ 2 จากหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ ฉบบัวนัท่ี 12 มีนาคม 2549 
แฉครีมหนา้ขาว ทรีเดย ์ท าใบหนา้นกัร้องหญิงพงั - ร้อง สคบ.จนัทร์น้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ภาพข่าวแฉครีมหนา้ขาว ทรีเดย ์ท าใบหนา้นกัร้องหญิงพงั - ร้อง สคบ. 
 

    “นกัร้องหญิงร้านอาหารในเมืองระยอง โวยครีมหนา้ขาว ทรีเดย ์ท าใบหนา้พงั แฉ สรรพคุณไม่ดีจริง
ตามท่ีโฆษณาอวดอา้ง แถมเม่ือซ้ือมาใช้แลว้ ท าให้หน้าพงั ใครเห็นก็วิ่งหนี นึกว่า ผี จึงจ าเป็นตอ้ง
ลาออกจากงานอาชีพนกัร้อง เตรียมร้อง สคบ.เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูผ้ลิตครีมหนา้ขาว ทรีเดย์ 
จนัทร์น้ี” [23] 
 

ตวัอย่างที่ 3  
ขอ้มลูจากกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบผูบ้ริโภค
แพเ้คร่ืองส าอางหลงัจากซ้ือเคร่ืองส าอางราคาถกูจากตลาดนดัมาใช ้[24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ภาพผูบ้ริโภคแพเ้คร่ืองส าอางหลงัจากซ้ือเคร่ืองส าอางราคาถกูจากตลาดนดัมาใช ้
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1.4.2 สาเหตุของการเกดิอนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอาง [21] ได้แก่ 
1.4.2.1 อนัตรายจากตวัผลติภัณฑ์ เช่นเป็นเคร่ืองส าอางท่ีเก่า เส่ือมสภาพ

แลว้ อาจเน่ืองจากผลิตมาเป็นเวลานาน หรือเก็บรักษาไม่ดีพอเป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั มีการ
ลกัลอบผสมสารหา้มใชจ้ะสงัเกตไดว้่ามกัจะแสดงฉลากภาษาไทยไม่ครบถว้น  โดยเฉพาะไม่แสดง
แหล่งผลิต หรือวนั เดือน ปีท่ีผลิตสูตร ส่วนประกอบ หรือกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่เหมาะสม 

1.4.2.2 การใช้ผิดวิธี ก่อนใชเ้คร่ืองส าอางควรอ่านวิธีใชท่ี้ฉลากให้เขา้ใจ 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ใชใ้ห้ถูกคน ถูกเวลา ในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะถา้เป็น
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ หรือเคร่ืองส าอางควบคุม มกัมีค  าเตือนและขอ้ควรระวงั รวมทั้งการ
ทดสอบการแพก่้อนใชจึ้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษการใชเ้คร่ืองส าอางผิดวิธีไดแ้ก่การโรย
แป้งฝุ่ นลงบนตวัทารกโดยตรง ผงแป้งจะกระจายไปทัว่ เมื่อเด็กสูดลม หายใจ ผงแป้งไปสะสมใน
ปอดเป็นอนัตรายการใชเ้คร่ืองส าอางในปริมาณท่ีมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปเคร่ืองส าอางท่ีระบุให้
ใชแ้ลว้ลา้งออก ถา้ไม่ลา้งออก ก็อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายไดเ้ช่นกนัการใชผ้ิดเวลา เช่น ระบุให้ทาก่อน
นอน เพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยากบัแสงแดดหากทาในตอนกลางวนั  เมื่อโดนแสงแดด ก็อาจเกิด
อนัตรายได้ใช้เคร่ืองส าอางแลว้ไม่ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท  อาจมีฝุ่ นละอองหรือเช้ือโรคลงไป
ปนเป้ือนได ้

1.4.2.3 ตัวผู้บริโภคเอง เช่น วยัของผูใ้ชเ้ด็กและผูสู้งอายุผิวหนังจะบอบ
บางและแพง่้ายกว่าวยัอ่ืนต าแหน่งของผวิหนงั ผวิหนงับริเวณใบหน้า โดยเฉพาะรอบดวงตาและริม
ฝีปากจะบอบบางกว่าบริเวณอ่ืน อาจเกิดการแพห้รือระคายเคืองได้ง่ายความประมาทในการใช้
เคร่ืองส าอาง เช่นแชมพูเขา้ตาเวลาสระผม การใชเ้คร่ืองส าอางร่วมกบัผูอ่ื้นแลว้ติดโรคมาดว้ย  เช่น
การใชลิ้ปสติกร่วมกบัผูอ่ื้นเส่ียงต่อการติดโรคเริมเป็นตน้การแพเ้ฉพาะบุคคล เช่น แพน้ ้ าหอมหรือ
สารกนัเสียบางชนิด  

 
1.5 การเลอืกซ้ือเคร่ืองส าอาง [25,26] 
เคร่ืองส าอางแมจ้ะมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายนอ้ยกว่าผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืน แต่หาก

เลือกซ้ือ เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีคุณภาพ ก็อาจน าอนัตรายมาสู่ผูใ้ชไ้ด ้นอกจากน้ียงัสามารถวางขายได้
ในร้านคา้ทัว่ไป (หา้งสรรพสินคา้ / ร้านขายของช า / ร้านเสริมสวย / แผงลอยในตลาด ) ดงันั้นเพ่ือจะ
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ  และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกวิธี  และป้องกันการซ้ือ
เคร่ืองส าอางอนัตรายมาใช ้จึงควรเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ดงัน้ี 

1.5.1 ซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านคา้ท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอนเช่ือถือได ้เพราะหากเกิด
ปัญหาสามารถติดต่อผูรั้บผดิชอบได ้

   ส
ำนกัหอ
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1.5.2 ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีฉลากภาษาไทย โดยฉลากของเคร่ืองส าอางต้องใช้
ข้อความภาษาไทยท่ีมองเห็นและอ่านได้ชัดเจนโดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความอันจ าเป็นต าม
ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง ฉลากของเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 [27] ดงัน้ี 

1.5.2.1 ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอางซ่ึงตอ้งมีขนาด
ใหญ่กว่าขอ้ความอ่ืน 

1.5.2.2 ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 
1.5.2.3 ช่ือของสารทุกชนิดท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ซ่ึง

จะต้องเป็นช่ือตามต าราท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  และจะต้อง
เรียงล าดบัตามปริมาณของสารจากมากไปหานอ้ย 

1.5.2.4 วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง 
1.5.2.5 ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ ช่ือ

และท่ีตั้งของผูน้  าเขา้และช่ือผูผ้ลิตและประเทศท่ีผลิต กรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางน าเขา้ 
1.5.2.6 ปริมาณสุทธิ 
1.5.2.7 เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
1.5.2.8 เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต 
1.5.2.9 เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุหรือ ปี เดือน ท่ีหมดอายุ หรือขอ้ความอ่ืนท่ีมี

ความหมายในท านองเดียวกนั ส าหรับกรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีอายุการใชน้้อยกว่า 30 เดือน เช่น 
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide  

1.5.2.10 ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่ออนามยัของบุคคล (ถา้มี) 
1.5.2.11 เลขท่ีใบรับแจง้ ซ่ึงเป็นเลข 10 หลกับนฉลากซ่ึงบ่งช้ีว่าผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางได้ด  าเนินการจดแจง้รายละเอียดการผลิต  เพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส าอาง
ควบคุมแลว้ โดยรัฐจะออกใบรับแจง้เรียงล าดบัตามท่ีมีผูม้าแจง้รายละเอียดในแต่ละปี และแสดงเลข
ล าดบัอยูท่ี่ตอนบนของใบรับแจง้ “เลขท่ีใบรับแจง้” จะประกอบดว้ยตวัเลข 10 หลกั (รูปแบบ xx-x-
xxxxxxx) โดย 2 หลกัแรก บ่งบอกว่าแจง้รายละเอียดท่ีจงัหวดัใด หลกัท่ี 3 บ่งบอกว่าเป็นสินคา้ท่ี
ผลิตหรือน าเขา้หรือผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก  หลกัท่ี 4 และ 5 จะบ่งบอกว่าแจง้รายละเอียดในปี 
พ.ศ. ใด และหลกัท่ี 6-10 จะเป็นล าดบัของการออกใบรับแจง้ในปี พ.ศ. นั้น ตวัอย่างเช่น 10-1-53-
99999 แปลความได ้ดงัน้ี 
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10 หมายถึงแจง้รายละเอียดท่ีกรุงเทพฯ   
1   หมายถึงผลิต   
53 หมายถึงแจง้ในปี พ.ศ. 2553   
99999 หมายถึงเป็นใบรับแจง้ล  าดบัท่ี 99999 ท่ีออกในปี พ.ศ. 2553  

ประโยชน์ของเลขที่ใบรับแจ้ง [28] 
 เลขท่ีใบรับแจง้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งช้ีว่าเคร่ืองส าอางนั้น ไดแ้จง้รายละเอียดต่อรัฐตามท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถใชต้ัวเลขเหล่าน้ีในการส่ือสาร 
ร้องเรียน สืบคน้ขอ้มูลจากฐานข้อมูลของอย .ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย  ากว่าการสืบค้นด้วยช่ือ
เคร่ืองส าอางซ่ึงมกัจะมีหลายพยางค ์หรือเป็นคาทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ 

1.5.2.12 ในกรณีของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากท่ีมีภาชนะบรรจุ
ขนาดเล็ก และมีพ้ืนท่ีในการแสดงฉลากน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยตอ้งแสดงช่ือ
เคร่ืองส าอาง เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิตและเลขท่ีใบรับแจง้ แสดง
ตวัอยา่งรายละเอียดฉลากเคร่ืองส าอางดงัรูปท่ี 2.4 
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Herbal  Shampoo  
 

ไพรพฤกษาแชมพู 
ผสมสมุนไพรมะกรูด 

(KAFFIRL IME SHAMPOO) 
มีส่วนผสมของน ้ ามะกรูดและกลิ่น
มะกรูดตามธรรมชาติ เน้ือครีมเขม้ข้น 
นุ่มละมุนช่วยใหผ้มนุ่มสลวยมีน ้ าหนัก 
จัดทรง ง่ า ยทะนุถนอมเส้ นผมให้
แขง็แรงดูเงางามตามธรรมชาติ 
วิธีใช้ : ชโลมแชมพูพอประมาณลงบน
ผมท่ีเปียก ขยี้ เบา ๆ ให้ทัว่จนเกิดฟอง 
แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด ควรใชคู่้กบั
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรมะกรูด 
ผลิตโดย : กลุ่มไพรพฤกษา 
114/1 หมู่ 8 ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่  
จ.อุทยัธานี 
ส่วนประกอบส าคญั 
น ้ามะกรูด                               75 % 
Sodium lauryl ether sulfate   10 % 
Cocamine diethanolamide      5 % 
Amphoteric surfactants           5 % 
Acrylate copolymer                5 % 
ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิลิตร 
ผลิตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 
หมดอายวุันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
เลขที่ผลิต  3/2554 
ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5400001 

ไพรพฤกษา 

แชมพู 
ผสมสมุนไพรมะกรูด 

 

เพิ่มความสดช่ืนดว้ย
ความมัน่ใจในคุณค่า
ของสมุนไพรไทยจาก
ธรรมชาติ 
 

2.ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 
 

1. ช่ือเคร่ืองส าอาง
และช่ือทางการคา้ 

4.วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง 

5.ช่ือและท่ีตั้ง
ของผูผ้ลิต 

3.ส่วนประกอบ
ส าคญั 
 

6. ปริมาณสุทธิ 
 

8. วนัเดือนปีที่ผลิต 
 

9. วนัเดือนปีที่หมดอาย ุ
 

7. เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
 

11. เลขที่ใบรับแจง้ 
 

ค าเตือน : ควรระวงัไม่ให้แชมพู
เขา้ตาอาจท าใหร้ะคายเคืองตา 
 10.ค าเตือน  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งรายละเอียดฉลากเคร่ืองส าอาง 
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1.5.3 ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีภาชนะบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพดีไม่แตกร่ัว และมีการ
เก็บรักษาอยา่งดี ไม่อยูใ่นท่ีร้อนช้ืนหรือโดนแสงแดด 

1.5.4 อยา่หลงเช่ือค าโฆษณาท่ีอวดอา้งสรรพคุณเกินจริง 
 

1.6 ข้อแนะน าในการใช้เคร่ืองส าอาง [20,25] 
  การใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งปลอดภยั นอกจากจะเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีน่าเช่ือถือ ซ้ือจาก
ร้านคา้ท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีขอ้ความอนัจ าเป็นครบถว้นชดัเจนแลว้ จะตอ้งใช้
เคร่ืองส าอางอยา่งถกูตอ้งดว้ยผูบ้ริโภคจึงจะปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองส าอาง ซ่ึงมีค  าแนะน าในการใช้
เคร่ืองส าอาง ดงัน้ี 

1.6.1 อ่านฉลากผลิตภณัฑใ์หล้ะเอียด โดยเฉพาะวิธีใชแ้ละค าเตือน 
1.6.2 ควรมีการทดสอบก่อนใช้ โดยการทาเคร่ืองส าอางในปริมาณเล็กน้อยท่ี

บริเวณทอ้งแขน แลว้ท้ิงไว ้24 – 48 ชัว่โมง หากไม่มีความผดิปกติ แสดงว่าปลอดภยั 
1.6.3 เมื่อใชเ้คร่ืองส าอางเสร็จแลว้ตอ้งปิดใหส้นิท และเก็บไวท่ี้ไม่โดนแสงแดด 
1.6.4 อยา่แบ่งปันหรือใชเ้คร่ืองส าอางร่วมกบัผูอ่ื้นเพราะอาจเกิดการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค 
1.6.5 เมื่อเคร่ืองส าอางมีลกัษณะสี กล่ิน ความขน้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่า

เสียดาย ใหท้ิ้งไป 
1.6.6 หากใชเ้คร่ืองส าอางใดแลว้ มีความผิดปกติเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใชค้ร้ัง

แรกหรือใชม้านานแลว้ก็ตาม ตอ้งหยดุใชท้นัที และรีบไปพบแพทย ์ 
 

1.7 รายการสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางและสารห้ามใช้ที่มักพบในเคร่ืองส าอางใน
ปัจจุบัน 

 สารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางทุกประเภท
จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรก เพราะเคร่ืองส าอางทุกชนิด ทุกประเภท จะตอ้งไม่มีส่วนผสม
ของสารห้ามใช้หรือท่ีเรียกเป็นภาษากฎหมายว่า  “วัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เคร่ืองส าอาง”  ซ่ึงเคร่ืองส าอางใดท่ีตรวจวิเคราะห์พบว่ามีสารห้ามใช้ ถือว่าเป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่
ปลอดภยัในการใช ้ผูใ้ดผลิตเพ่ือขาย น าเขา้เพื่อขาย หรือขายเคร่ืองส าอางดงักล่าว จะตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

1.7.1 รายการสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีรายการสารหา้มใชเ้ป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
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1.7.1.1 สารท่ีห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางโดยส้ินเชิง ไม่มีข้อยกเว ้นใด ๆ 
ทั้งส้ิน หากตรวจวิเคราะห์พบว่าเคร่ืองส าอางใดมีส่วนผสมของสารเหล่าน้ีแมเ้พียงเล็กน้อย จะผิด
กฎหมายทนัที 

1.7.1.2 สารท่ีห้ามใชใ้นเคร่ืองส าอางโดยมีขอ้ยกเวน้ว่าอาจปนเป้ือนใน
เคร่ืองส าอางได้เล็กน้อยหรือหากจะมีการใช้ในเคร่ืองส าอางต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด 
ตวัอยา่งเช่น ตะกัว่ สารประกอบของตะกัว่และแร่ธาตุของตะกัว่ ปรอท สารประกอบปรอทและแร่
ธาตุ [29] 
 ตามท่ีประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงท่ีจะปรับกฎระเบียบด้านเคร่ืองส าอางให้
สอดคลอ้งกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  จึงต้องปรับปรุงกฎหมายด้านเคร่ืองส าอางให้
สอดคลอ้งกับอาเซียน ประเทศสมาชิกต้องรับรายการสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองส าอางตาม
บทบญัญติัของสหภาพยโุรปฉบบัท่ี 76/768/EEC (Cosmetic Ingredient Listings of the EU Cosmetic 
Directive 76/768/EEC) รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขปรับปรุงล่าสุด [7] การน ารายการสารดา้นเคร่ืองส าอาง
ของสหภาพยุโรปมาใช้ และเน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดเ้คยออกประกาศ
ก าหนดช่ือวตัถุท่ีหา้มใชเ้ป็น ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง รวมทั้งก  าหนดช่ือและปริมาณของ
วตัถุท่ีอาจใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอางไวบ้้างแลว้  ดังนั้น เพื่อให้รายการสารด้าน
เคร่ืองส าอางของไทยสอดคลอ้งกบัอาเซียน คณะกรรมการเคร่ืองส าอางไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัรายการ
สารของสหภาพยุโรปอย่างรอบคอบ ก่อนท่ีน ามาประกาศก าหนดเป็นกฎหมายไทย โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคชาวไทยเป็นส าคญั ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศฯฉบบั
ใหม ่เก่ียวกบัสารท่ีหา้มใช ้และสารท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามเง่ือนไขท่ีก  าหนด จ านวน 6 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดวตัถุท่ีห้ามใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิต
เคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2551 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2551 เป็นตน้ไป [30] 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดวตัถุท่ีห้ามใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิต
เคร่ืองส าอาง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ. 2552 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป [31] 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดวตัถุกนัเสียท่ีอาจใชเ้ป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2550 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป [32] 
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4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดสีท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2551 
มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2551 เป็นตน้ไป [33] 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 46) พ.ศ. 2550 เร่ือง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ี
มีสารป้องกนัแสงแดด ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2550 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป [34] 

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดช่ือและปริมาณของวตัถุท่ีอาจใชเ้ป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2551 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 เป็นตน้ไป [35] 

1.7.2 สารหา้มใชท่ี้มกัพบในเคร่ืองส าอางในปัจจุบนั [36] ไดแ้ก่  
1.7.2.1 สารไฮโดรควิโนน มีคุณสมบติัในการฟอกสีผิว (Skin bleaching 

agent) เป็นสารท่ีเคยอนุญาต ใหใ้ชใ้นครีมแกฝ้้า แต่ภายหลงัพบว่า สารไฮโดรควิโนน ท าให้เกิดการ
ระคายเคือง และจุดด่างขาวท่ีหน้าผิวหน้าด า เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย (ochronosis หรือ defiguring 
effect) นอกจากน้ีพบว่า สารไฮโดรควิโนน มีความเป็นพิษ โดยมีค่า LD50 orally in rats เท่ากบั 320 
มิลลิกรัมต่อน ้ าหนกัตวัหนู 1 กิโลกรัม พบว่ามีฤทธ์ิก่อกลายพนัธุ์ และก่อมะเร็งในหนู rat และ mice 
สามารถใชเ้ป็นสารออกฤทธ์ิในสูตรต ารับยาชนิดครีม ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2-4 % สารไฮโดรควิโนน 
ถูกก  าหนดเป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ส าหรับใบหน้า ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตามพระราชบญัญัติ
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 

1.7.2.2 กรดเรทิโนอิก เป็นสารท่ีช่วยให้เกิดการแบ่งตวัของเซลลผ์ิวหนัง
และหลุดลอกได ้(peecling agent) จึงช่วยใหสิ้วเส้ียนและผวิหนงัท่ีหยาบกร้านหลุดลอกออกง่าย ข้ึน
ท าใหผ้วิผอ่งใสและนุ่มเนียน โดยเฉพาะเมื่อใชร่้วมกบัสารไฮโดรควิโนนจะช่วยให้สารไฮโดรควิ
โนน ซึมเขา้สู่ผวิหนงัและออกฤทธ์ิไดม้ากกว่าปกติ ความเป็นพิษ คือ ท าให้หน้าแดงและแสบร้อน
รุนแรง เกิดการระคายเคือง อกัเสบ แพแ้สงแดดหรือแสงไฟไดง่้าย เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ์ มี
คุณสมบติั teratogenesis มีค่า LD50 orally in rats เท่ากบั 2,000 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักตวัหนู 1 
กิโลกรัม กรดเรทิโนอิกถูกก าหนดเป็นสารห้ามใชใ้นเคร่ืองส าอางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสาร
หา้มใชล้  าดบัท่ี 375 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดวตัถุท่ีห้ามใชเ้ป็นส่วนผสมใน
การผลิตเคร่ืองส าอาง ตามท่ีปรากฏใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2551 กรดเรทิโนอิกสามารถใชเ้ป็นสารออกฤทธ์ิในสูตรต ารับยาชนิดครีมท่ีระดบัความ
เขม้ขน้ 0.01-0.1 % 
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1.7.2.3 ปรอทแอมโมเนีย  ออกฤทธ์ิรบกวนการท างานของเอนไซม ์
tyrosinase ท าให ้ลดการสร้างเมด็สีผวิเมลานิน จึงช่วยให้ผิวขาวข้ึน ปรอทแอมโมเนีย มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย ชนิด staphylococcus จึงป้องกนัสิวไดด้ว้ย ปรอทแอมโมเนียสามารถ ท าลายไต ระบบ
ประสาท เยือ่บุและทางเดินหายใจ การใชป้รอทแอมโมเนียติดต่อกนัเป็นเวลานานจะท าให้เกิดพิษ
สะสมของสารปรอทในผวิหนงัและดูดซึมเขา้สู่กระแสโลหิต ท าให้ตบัและไตอกัเสบเกิดโรคโลหิต
จาง ทางเดินปัสสาวะอกัเสบ ท าลายสีของผวิหนงัและเลบ็มือท าใหผ้วิบางข้ึนเร่ือย ๆ เกิดการแพห้รือ
เป็นแผลเป็นได ้มีความเป็นพิษเฉียบพลนั ค่า LD50 orally in rat เท่ากบั 86 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักตวั
หนู 1 กิโลกรัม ถูกก  าหนดเป็นสารห้ามใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสารห้ามใช้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก  าหนดวตัถุท่ีหา้มใชเ้ป็นส่วนผสม ในการผลิตเคร่ืองส าอาง ล  าดบัท่ี 221 
ตามท่ีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอน พิเศษ 80 ง ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 โดยก าหนด
ช่ือสารหา้มใช ้คือ “ปรอท และสารประกอบของปรอท”  

 
1.8 ช่องทางการจัดจ าหน่าย [37] ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทย   มีการจ าหน่าย

ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.8.1 ขายตรง (Direct Sale) เป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีลกัษณะผูข้ายน าสินคา้

ไป แนะน าให้แก่ลูกคา้ถึงท่ีพกั ซ่ึงนับวนัจะเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีสภาพการแข่งขนัเขม้ขน้
ยิง่ข้ึนทุกขณะ [38] 

1.8.2 ห้างสรรพสินค้า  (Counter Sale) เป็นลักษณะการขายในพ้ืนท่ีของ
ห้างสรรพสินคา้ และมีพนักงานของบริษทัประจ าจุดขายเรียกว่า บี.เอ (Beauty Advisor) เป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าทางดา้นความงาม ซ่ึงนับเป็นช่องทางการการขายปลีกท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดย
ตรงท่ีให ้ผลดีในการสร้างภาพลกัษณ์และประชาสมัพนัธ ์สินคา้เคร่ืองส าอางท่ีวางจ าหน่ายส่วนใหญ่
มกัเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง [38] เช่น เดอะมอลล ์เซ็นทรัล เอมโพเรียม พารากอ้น 
พาตา้ เซ็นทรัลเวิลด ์และหา้งทอ้งถ่ินตามต่างจงัหวดั [37] 

1.8.3 ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ฟู้ ดไลออ้น วิลล่า ท็อป 
1.8.4 ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenient Store) เป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีสะดวก

ต่อผูซ้ื้อ เน่ืองจากเปิดตลอด 24 ชัว่โมงแต่สินคา้ท่ีจ  าหน่ายมกัเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชป้ระจ าวนั [38] เช่น 
เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิล่ีมาร์ท วีชอร์ป [37] 

1.8.5 ร้านเสริมสวย (Beauty Salon) ปัจจุบนัในประเทศไทยมีร้านเสริมสวยและ
สถาบนัเสริมความงามเป็นจ านวนมากกระจาย ทัว่ประเทศ โดยเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีบรรดา
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางนิยมใหเ้ป็นตวั แทนจ าหน่าย เพราะเป็นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัความสวย
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ความงามโดยตรง และมีผูเ้ช่ียวชาญหรือช่างเสริมสวยช่วยสาธิตแนะน าการใช้ จึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ส าหรับผูบ้ริโภคระดบัหน่ึง [38] 

1.8.6 ร้านขายยา (Drug Store) นบัเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยเมื่อไม่นานมาน้ี เน่ืองจากในปัจจุบันจะมีกลุ่มเคร่ืองส าอางก่ึงยาท่ีเรียกว่า “เวชส าอาง” 
(Cosmeceutical) เกิดข้ึนและขยายวงกวา้งมากข้ึนในประเทศไทย [38] 

1.8.7 ร้านขายปลีก เช่น วตัสนั บูทส์ โมนา คอสเมดิกา 
1.8.8 ร้านขายส่ง 
1.8.9 ซุปเปอร์สโตร์ เช่น บ๊ิกซี คาร์ฟร์ู โลตสั แมค็โคร 
1.8.10 อินเตอร์เน็ต 
1.8.11 แคตตาลอ็ก เช่น เซเว่นแคตตาลอ็ค เมลเบซอง 
1.8.12 คลินิกเสริมความงาม 
1.8.13 สปา 
1.8.14 แผงลอย [39] 

โดยอตัราส่วนการขายผา่นช่องทางการขายตรงมากท่ีสุด คือร้อยละ 60 รองลงมาคือขาย
ผา่นหา้งสรรพสินคา้ และสุดทา้ยคือช่องทางอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 10 แต่แนวโน้มของช่องทางอ่ืน 
ๆ มีโอกาสขยายตวัข้ึนสูงคือโมเดิร์นเทรดและอินเตอร์เน็ต [37] 

 
1.9 แนวโน้มการตลาดเคร่ืองส าอางไดมี้ผูว้ิเคราะห์แนวโนม้ตลาดเคร่ืองส าอางไวด้งัน้ี 

 ศนูยว์ิจยักสิกรไทย ไดศ้ึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเมืองไทยพบว่าปัจจุบนัหันมาให้
ความส าคัญต่อเคร่ืองส าอางเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ จนกลายมาเป็นส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนั
ส าหรับผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยันับ ตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวยัท างาน และไม่เฉพาะแต่
กลุ่มสุภาพสตรีเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงลกูคา้กลุ่มใหม่ในกลุ่มสุภาพบุรุษท่ีนบัวนัจะกา้วข้ึนมามีบทบาท 
เพ่ิมมากข้ึนตามล าดบัดว้ย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงปรุงแต่งท่ีใชแ้ต่งหน้าหรือบ ารุงผิว ส่ิงปรุงแต่งส าหรับใช้
กบัผม ส่ิงปรุงแต่งเพ่ืออนามยัในช่องปากและฟัน หรือส่ิงปรุงแต่งท่ีใชโ้กนหนวด อาบน ้ าและดบั
กล่ินตวั โดยปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเมืองไทยมีมูลค่าการตลาดรวมกนัเกินกว่า  20,000 
ลา้นบาท ส่วนภาวะตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางภายในประเทศในปี 2549 นั้น ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 
คาดว่าน่าจะเป็นไปในลกัษณะท่ีทรงตวัจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจดว้ยระดบัการ เติบโตประมาณ
ร้อยละ 8-10 ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีแนวโนม้อ่ิมตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ชมพ-ูครีมนวดผม และสบู่กอ้น ส่วน
ผลิตภณัฑท่ี์มีแนวโนม้ท่ีค่อนขา้งดีคือ เคร่ืองส าอางประเภทครีมกนัแดด ครีมต่อตา้นร้ิวรอย รวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ท าใหผ้วิขาว [40] 
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 พชัรินทร์  อศัวานุชิต ไดท้ าการศึกษาแนวโนม้ธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทย พบว่า 
แนวโน้มเคร่ืองส าอางในปัจจุบัน คือ เวชส าอาง ท่ีประกอบด้วยสาระส าคัญท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อผิวอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในเคร่ืองส าอางลดร้ิวรอย ท าให้ผิวขาว 
เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่และใหม่ก  าลงัเติบโตสูงมีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 
22 [37] 
 ศนูยว์ิจยักสิกรไทยไดศ้ึกษาตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในประเทศไทยพบว่าภาพรวม
การส่งออกอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางของประเทศไทยในปี  2552 มีมูลค่าประมาณ 33,000-34,000 
ลา้นบาท ดว้ยอตัราการเติบโตท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2551  ท่ีประมาณร้อยละ 4-7 ซ่ึงพิจารณาแยกตาม
ประเภทของการน าเขา้เคร่ืองส าอาง พบว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2552 กลุ่มเคร่ืองส าอางท่ีมีมลูค่า
การน าเขา้มากท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความงามใบหน้าและบ ารุงรักษาผิวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61.5 ของมูลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองส าอาง
ส าหรับใชก้บัผม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.1 หัวน ้ าหอมและน ้ าหอม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.0 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใชโ้กนหนวด อาบน ้ า และดบักล่ินตวั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 และกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์พื่ออนามยัในช่องปากและฟัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0  ตามล าดบั [41] แมว้่าจะมีการ
ประมาณการเศรษฐกิจของประเทศจะมีการเติบโตท่ีชะลอลง  แต่ผูบ้ริโภคยงัคงหันมาใส่ใจกบัการ
ดูแลความสวยงามและสุขภาพ รวมทั้งผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนจากสินคา้น าเขา้ทั้งจากประเทศ
กลุ่มประเทศตะวนัตก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และกลุ่มประเทศเอเซีย โดยเฉพาะญ่ีปุ่นและ
เกาหลีใต ้เน่ืองจากผลของขอ้ตกลงกรอบการคา้เสรี (FTA) ต่างๆ ท่ีส่งผลให้ภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0 เมื่อช่วงตน้ปี 2553 โดยผลิตภณัฑน์ าเขา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความ
งามใบหนา้ และบ ารุงรักษาผวิ กลุ่มเคร่ืองส าอางท่ีใชก้บัผม และกลุ่มหวัน ้ าหอมและน ้ าหอม คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 61.0, 11.2 และ 10.1 ของมูลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางทั้งหมด ตามล าดบั ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย คาดว่าในปี 2554 มูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางน าเขา้จะมีมูลค่าไม่ต  ่ากว่า 17,000 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของมลูค่าตลาดเคร่ืองส าอางของไทย [42]  
 

1.10 ความรู้และพฤตกิรรมเกีย่วกบัการบริโภคเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
 มีนักวิชาการไดศ้ึกษาเก่ียวกับความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวของประชากรในประเทศไทยไวด้งัน้ี 
 บุษบา  เดชะคุปต์  ได้ศึกษาความคิด เห็นของผู ้บ ริโภคสตรีวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างมากในเร่ืองจะใช้
เคร่ืองส าอางท่ีพบว่าดีจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นอีก จะซ้ือเคร่ืองส าอางขนาดเล็กมาทดลองใชก่้อน การใช้
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เคร่ืองส าอางท าให้มีบุคลิกภาพดีข้ึน และการใชเ้คร่ืองส าอางท าให้รู้สึกมัน่ใจในตนเอง การซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีมีราคาแพงท าใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม การใชเ้คร่ืองส าอางท าให้มัน่ใจในตนเอง การ
ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีผลิตจากต่างประเทศเพราะคุณภาพจะดีกว่าท่ีผลิตในประเทศ กับความเช่ือว่า 
เคร่ืองส าอางราคาสูงจะท าใหม้ัน่ใจไดว้่าใชแ้ลว้ไม่แพห้รือไม่เป็นอนัตราย รายได ้อาชีพ สถานภาพ
สมรสไม่มี ความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง เหตุผลในการใชเ้คร่ืองส าอางประเภท
แต่งความงามเพราะช่วย ส่งเสริมบุคลิกภาพ ส าหรับเคร่ืองส าอางประเภทผิวพรรณ เพื่อท าความ
สะอาดและบ ารุงผวิ [43] 
 จิตต์ระพี  บูรณศกัด์ิ ไดศ้ึกษาครีมหน้าขาวกบัการสร้างตวัตนและอตัลกัษณ์ของสาว
โรงงานการศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการใชค้รีมหน้าขาวของสาวโรงงาน 
ศึกษาการให้ความหมาย เชิงสัญญะ “ความขาว” ของสาวโรงงานท่ีน าไปเสริมสร้างตวัตนและอตั
ลกัษณ์ของสาวโรงงาน และศึกษาผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและวิถีชีวิตของผูห้ญิงหลงัการใชค้รีม
หน้าขาว พบว่า สาวโรงงานให้ความหมายของความขาว ว่าหมายถึง ความสะอาด  บริสุทธ์ิ มี
ความหมายในแง่ บวกทั้งส้ิน คือความสดช่ืน ความสดใส สว่าง ไม่มืดมวัและหมองคล ้ า ให้
ความหมายของความสวย ซ่ึงมีความขาว ความผอม รูปร่างดี เป็นส่วนประกอบด้วยกันทั้งส้ิน
นอกจากน้ีเหตุท่ีความขาวกลาย เป็นความสวยก็เพราะผิวขาวนั้นดูเป็นผูดี้ สาวโรงงานส่วนใหญ่ใช้
ครีมหน้าขาวเพื่อต้องการน าเสนอตวัตนท่ีมีใบหน้าขาว สวย  สดใสการมีใบหน้าขาวจึงเป็นการ
สร้างอตัลกัษณ์ของความทนัสมยั แสดงถึงความเป็นผูห้ญิงยคุใหม่ท่ีมีใบหน้าขาวตามสมยันิยม  และ
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหค้วามหมายต่อต่อตน เองก่อนการใชค้รีมหน้าขาวว่ารู้สึกว่า ใบหน้า
หมองคล ้า ไม่สดช่ืน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้รีมหนา้ขาวต่อเน่ืองในปัจจุบนัส่วนใหญ่ ให้ความหมาย
ตนเองหลงัใชค้รีมหนา้ขาวว่ารู้สึกดีใจท่ีใบหนา้ขาวข้ึน มัน่ใจในตนเองในการออกไปพบปะผูค้น ท า
ใหต้ดัสินใจใช ้ครีมหนา้ขาวอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีปัจจุบนัเลิกใชค้รีมหน้าขาว 
ท่ีส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างรู้สึกผิดหวงัท่ีใบหน้า ไม่ขาวข้ึนอย่างท่ีคาดหวงัไว ้รู้สึกอบัอาย และขาด
ความมัน่ใจเม่ือเกิดอาการแพ ้ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มน้ีตดัสินใจเลิกใชค้รีม หน้าขาวในท่ีสุด จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  ร่างกายนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้
เน่ืองมาจากมี วิวฒันาการและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และการมีเงินเพียงพอท่ีจะใชใ้นการเปล่ียนแปลง
ร่างกายของตนเอง และกลุ่มตวัอย่างมีความ ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงร่างกายให้มีผิวหน้าขาวดว้ย
การใชค้รีมหนา้ขาว และมีความเห็นว่าเป็นการลงทุนทางกายภาพอย่างหน่ึงท่ี ท าให้มีโอกาสไดง้าน
ท่ีดีและเป็นงานท่ีต้องการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผูช้ายชอบผูห้ญิงสวย และมี
ใบหน้าขาวและกลุ่มตัวอย่างอยากมีหน้าขาวเพราะอยากสวย และเพ่ิมความมัน่ใจให้กับตนเอง 
มากกว่าท่ีอยากมีใบหนา้ขาวเพราะอยากใหผู้ ้ชายมาชอบ อีกทั้งโฆษณาก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจใน
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การใชค้รีมหนา้ขาวเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เช่ือในโฆษณาและอยากท่ีจะใชค้รีมหน้าขาวตามท่ี
โฆษณาในโทรทศัน์ เพราะอยากหนา้ขาว อยากสวยเหมือนในโฆษณา จากการศึกษาพบว่า การแพ้
ครีมหนา้ขาวของกลุ่มตวัอย่างท่ีปัจจุบนัเลิกใชค้รีมหน้าขาวแลว้นั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
ชดัเจนทั้งทางร่างกายและดา้นจิตใจ ไดแ้ก่อาการแสบร้อนไหม ้ผิวหนังบวมแดง และทางดา้นจิตใจ 
ไดแ้ก่ ความอบัอาย ในการตอ้งเผชิญกบัสายตาของบุคคลอ่ืนท่ีมองมาท่ีใบหนา้ท่ีเป็นรอยด า หรือรอย
ด่าง ความทุกขท์รมานท่ีตอ้งอดทนอยูก่บัใบหนา้ท่ีเสียโฉมของตนเองไปตลอดชีวิต [44] 
 นฤมล บวัระบดัทอง ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ในสถานประกอบการท่ีมีตรายีห่อ้ไทยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าคือ ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าในขั้นตอนการรับรู้ปัญหาดา้นเหตุผลท่ีใช ้คือ 
ผิวหน้าหมองคล ้า มีสิว ฝ้า บุคคลท่ีสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลคือ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นความงาม ส่ือ
โฆษณาท่ีรับรู้ข่าวสาร คือ ใบปลิว ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกซ้ือเม่ือเห็นโฆษณา เหตุผลส าคญั
มากท่ีสุดท่ีตดัสินใจซ้ือคือ ราคาคุม้ค่าและเหมาะสม ประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าท่ี
ใชแ้ละซ้ือ คือ ชุดหนา้ขาวใส เนียนเรียบ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ ผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ดา้นความงาม ในขั้นตอนการประเมินผลหลงัการซ้ือ ความรู้สึกหลงัจากไดใ้ช้ คือ ใบหน้าใสขาว 
เนียนเรียบ ผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการใชคื้อ ใบหน้าใสขาว เนียนเรียบ ความถ่ีในการซ้ือคือ 1 
คร้ัง/เดือน ปัญหาท่ีพบจากการใช ้คือ ลดราคานอ้ย การตดัสินใจซ้ือในอนาคตอยูใ่นระดบัไม่ใช ้[45] 
 อุไรวรรณ  รัตนพนัธ ์ไดศ้ึกษามายาคติในโฆษณาครีมหนา้ขาวส าหรับ ผูห้ญิงของไทยปี 
2550 ผลการศึกษาพบว่า มายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวถูกน าเสนอผ่านทุกองค์ประกอบของ
โฆษณา สญัญะส่วนท่ีส่ือมายาคติไดม้ากท่ีสุดคือ เสียงพูดของตวัแสดง เสียงบรรยาย  และตวัแสดง 
และพบว่ามายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวมีลักษณะเป็นพลวตัร เป็นลกัษณะของสายโซ่แห่ง
ความหมาย มีมายาคติท่ีถกูน าเสนอในโฆษณาทั้งหมด 5 ประเภท แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ มายาคติจาก
ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความขาวกับธรรมชาติและความ  ขาวกบันวตักรรม และมายาคติจากปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ความขาวกบัความรัก  ความขาวกับการท างาน และความ  ขาวกับการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ลกัษณะมายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวระดบัมวลชนและครีมหน้าขาวระดบั
มวลชนก่ึงชน ชั้นสูง แตกต่างจากครีมหน้าขาวระดบัชนชั้นสูงและโฆษณาท่ีมีภาพลกัษณ์แตกต่าง
กนัทั้ง หมดมีการใช้สัญญะท่ีแตกต่างกนั มายาคติความขาวมีอ  านาจต่อความคิด ความเช่ือ และ
พฤติกรรมของผูห้ญิงวยัท างานโดยกลุ่มท่ีมีผิวคล ้าทั้งหมดและมีผิวขาวส่วนใหญ่ตอ้งการมีผิวหน้า
ขาวและเช่ือว่าการมีผวิหนา้ขาวส่งผลต่อการท างาน ความรัก และช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต
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ได้ และทั้งสองกลุ่มได้รับอิทธิพลจากมายาคติความขาวกับธรรมชาติ มากกว่าความขาวกับ
นวตักรรม นอกจากน้ีจากการศึกษาการรับรู้ภาพยนตร์โฆษณาของวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งสองช่วงวยัเขา้ใจภาพยนตร์โฆษณา จดจ าและถกูดึงดูดใจโดยสญัญะประเภทเดียวกนั วยั
ผูใ้หญ่ เช่ือถือในประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ในโฆษณามากกว่าวยัรุ่น  แต่วยัรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ากกว่า [46] 
 ศิริพร พุ่มพึ่งพุทธและกลัยา นามสงวน ไดท้ าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองส าอางของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตเพาะช่างพบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การ
เปล่ียนชนิดของเคร่ืองส าอางบ่อย  การใช้เคร่ืองส าอางร่วมกบัผูอ่ื้น และก่อนใช้ไม่ได้ทดสอบ
เคร่ืองส าอางก่อนว่าแพห้รือไม่  ซ่ึงเคร่ืองส าอางท่ีใชแ้ลว้เกิดการแพส่้วนใหญ่เป็นเคร่ืองส าอาง
เฉพาะท่ี และเป็นสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง  การใชเ้คร่ืองส าอางท่ีหมดอายุ การเก็บ
รักษาเคร่ืองส าอางไม่ถกูวิธี การท าความสะอาดไม่ดี การไม่ระมดัระวงัในเร่ืองความสะอาด ดงันั้น 
จึงเป็นส่ิงจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสถานศึกษาและผูส้อน ท่ีจะตอ้งให้ความรู้และความใจในหลกัการ
และวิธีการต่างๆ ท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมแก่ผูเ้รียนไดม้ีความรู้ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและถูกวิธี  ใน
เร่ืองของการในการเลือกซ้ือหรือเลือกใช ้หลกัและวิธีการใชเ้คร่ืองส าอาง องคค์วามรู้อนัเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะหรือปัญหาอนัอาจจะเกิดจากการแพเ้คร่ืองส าอางในลกัษณะต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการ
รักษาหรือแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาข้ึน [47] 
 พรชนนั สุขเจริญชยักิจ ไดศ้ึกษาการเลือกเคร่ืองส าอางทาฝ้าท าให้หน้าขาวของวยัรุ่น : 
กรณีศึกษาอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
โฆษณาและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางทาฝ้า ท าให้หน้าขาวจากส่ือโทรทัศน์และเพื่อน การใช้
เคร่ืองส าอางท าใหห้นา้ขาวของวยัรุ่นพบอาการไม่พึงประสงคท่ี์เกิดจากการใช ้ไดแ้ก่ เป็นสิว เกิดผื่น 
มีอาการคนั แสบหนา้ หนา้ลอก และหน้าด าหลงัเลิกใช ้ร้อยละ 30.2 จากการศึกษาจะพบว่าส่ือเป็น
ส่วนส าคญัท่ีช่วยในการใหข้อ้มลูข่าวสาร โฆษณาและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางทาฝ้า ท าให้หน้า
ขาวกบัวยัรุ่น การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นได ้จะท าใหว้ยัรุ่นไดรั้บความรู้
ท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางทาฝ้า ท าให้หน้าขาวไดอ้ย่างปลอดภยั การเลือกเคร่ืองส าอาง
ตวัอยา่ง จ  านวน 10 ผลิตภณัฑ ์ของกลุ่มตวัอยา่งจ  านวนทั้งส้ิน 100 คน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีฉลาก
ถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีก  าหนด 4 ผลิตภณัฑ ์และไม่อยู่ในรายการประกาศเคร่ืองส าอางอนัตรายของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 5 ผลิตภณัฑ์ พบว่า ร้อยละ 58.8 ของการเลือกเคร่ืองส าอาง
ตวัอยา่งเป็นการเลือกเคร่ืองส าอางท่ีถกูตอ้งเมื่อพิจารณาจ าแนกตามฉลาก และร้อยละ 58.6 ของการ
เลือกเคร่ืองส าอางตัวอย่างเป็นการเลือกเคร่ืองส าอางท่ีถูกต้องเมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายการ
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ประกาศเคร่ืองส าอางอนัตราย กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 68.9 ท่ีเลือกเคร่ืองส าอางตวัอย่างโดยพิจารณา
ฉลากและสามารถเลือกเคร่ืองส าอางตวัอยา่งไดถ้กูตอ้งมากกว่า ร้อยละ 50.0 การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร
หรือโฆษณาจากส่ือบุคคลมีความส าพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับร้อยละ ของการเลือก
เคร่ืองส าอางตวัอยา่งไดถ้กูตอ้งโดยพิจารณาฉลาก (p = 0.028) [48] 
 ดงันั้นจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว  ผูว้ิจัยสรุปได้ว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าการใช้เคร่ืองส าอางท าให้มี
บุคลิกภาพดีข้ึน และการใชเ้คร่ืองส าอางท าให้รู้สึกมัน่ใจในตนเอง ส่วนประสมทางการตลาด เช่น 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว นอกจากน้ีโฆษณาก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจในการใชค้รีม
หนา้ขาวเพราะเช่ือในโฆษณาและอยากท่ีจะใชค้รีมหน้าขาวตามท่ีโฆษณาในโทรทศัน์ เพราะอยาก
หนา้ขาว อยากสวยเหมือนในโฆษณา เช่ือว่าการมีผวิหนา้ขาวส่งผลต่อการท างาน ความรัก  และช่วย
ใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิตได้ ยงัมีประชาชนบางส่วนมีความเช่ือว่า การซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีผลิต
จากต่างประเทศเพราะคุณภาพจะดีกว่าท่ีผลิตในประเทศ และเคร่ืองส าอางราคาสูงจะท าให้มัน่ใจได้
ว่าใชแ้ลว้ไม่แพห้รือไม่เป็นอนัตราย ใหค้วามหมายของความสวย ซ่ึงมีความขาว ความผอม รูปร่างดี 
เป็นส่วนประกอบดว้ยกนัทั้งส้ินนอกจากน้ีเหตุท่ีความขาวกลาย เป็นความสวยก็เพราะผิวขาวนั้นดู
เป็นผูดี้ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชค้รีมหน้าขาว เคยมีประสบการณ์แพ ้และการแพส่้งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอย่างชดัเจนทั้งทางร่างกายและดา้นจิตใจ ไดแ้ก่อาการแสบร้อนไหม ้ ผิวหนังบวมแดง 
และทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความอบัอาย ในการตอ้งเผชิญกบัสายตาของบุคคลอ่ืนท่ีมองมาท่ีใบหน้าท่ี
เป็นรอยด า ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเลือกซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิ ทาสิว ฝ้า ท าใหห้นา้ขาวแก่ประชาชน โดยใชส่ื้อท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้ขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด  
 
2. สถานการณ์ปัญหาเคร่ืองส าอางของประเทศไทย 

2.1 ปัญหาเคร่ืองส าอางที่พบในท้องตลาด มดีังนี้ 
2.1.1 เคร่ืองส าอางไม่มีฉลากภาษาไทยและการแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง/

ครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอางเร่ืองฉลากของเคร่ืองส าอาง ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ด  าเนินการกับผูก้ระท าการฝ่าฝืน
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ในลกัษณะความผดิต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1.1.1 กรณีความผิดฐานขายเคร่ืองส าอางท่ีมีฉลากแต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากนั้นไม่ถกูตอ้ง ร้านวาเลนไทน์ บิวต้ี สถานประกอบการเลขท่ี 904 (ห้องบี -047 ชั้นใตดิ้น 
บี 1 ของศนูยก์ารคา้ซีคอน-สแควร์) หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
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เน่ืองจากเมื่อว ันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสถานประกอบการพบผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง จ านวน 2 รายการ แสดงฉลากไม่ถูกตอ้งครบถว้นโดยไม่แสดงช่ือ - ท่ีตั้งของผูผ้ลิตท่ี
ชดัเจน ไม่ระบุส่วนประกอบส าคญั ปริมาณสุทธิ เดือนปีท่ีผลิต ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ชุดหน้าใส แสดง
ขอ้ความ “La Lee Tree อาหารผวิบ ารุงก่อนนอน รักษาฝ้า กระ ท าใหห้นา้ขาว เนียนใส” และ“La Lee 
Tree บ ารุงเชา้ มีรองพ้ืนกนัแดด หน้าบางใส รักษาสิว - ฝ้า” ผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 
บาท (สามพนับาทถว้น) เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2553 [49] 

2.1.1.2 กรณีความผิดฐานขายเคร่ืองส าอางท่ีมีฉลากแต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากนั้นไม่ถกูตอ้ง และขายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชโ้ดยประมาท ร้าน เอ็ม แอนด ์
เบลล ์ซุปเปอร์มาร์ท สถานประกอบการเลขท่ี 265/33 หมู่ 2 ต าบลประชาธิปัตยอ์  าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี เน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2553 เจา้หน้าท่ีไดต้รวจสถานประกอบการพบผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง “POP POPPULAR FACIAL CREAM” ไม่มีการแสดงฉลากภาษาไทย และเก็บ
ตวัอยา่งส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบสารประกอบของปรอท ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีห้ามใชเ้ป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง จึงถือว่าเป็นการขายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชโ้ดย
ประมาท ผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2553 [50] 

2.1.2 มีการลกัลอบใส่สารหา้มใช ้
จ า ก ผ ล ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง ก อ ง เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง แ ล ะ วั ต ถุ อัน ต ร า ย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ในปีงบประมาณ 2547 ถึง มิถุนายน 2551 พบว่า ตรวจพบสารห้ามใช้
ร้อยละ 31 (157 จาก 501 ตวัอย่าง), ร้อยละ 23 (72 จาก 317 ตวัอย่าง), ร้อยละ 23 (92 จาก 405 
ตวัอยา่ง), ร้อยละ 28 (146 จาก 531 ตวัอยา่ง) และ ร้อยละ 15.4 (76 จาก 493 ตวัอยา่ง) ตามล าดบั สาร
หา้มใชท่ี้ตรวจพบมากท่ีสุด คือ ปรอทแอมโมเนียโดยตรวจพบ ร้อยละของตวัอย่างท่ีตรวจวิเคราะห์
ทั้งหมด ดงัน้ี ร้อยละ 14 (71 จาก 501 ตวัอยา่ง), ร้อยละ 19.6 (62 จาก 317 ตวัอย่าง) ร้อยละ 10.6 (43 
จาก 405 ตวัอย่าง), ร้อยละ 16.9 (90 จาก 531 ตวัอย่าง) และ ร้อยละ 8.5 (42 จาก 493 ตวัอย่าง) 
ตามล าดบั รองลงมาคือ ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน รวมกบักรดเรทิโนอิก  และพบตวัอย่างท่ีมีสาร
ไฮโดรควิโนน หรือ กรดเรทิโนอิกอยา่งเดียว รองลงมาตามล าดบั [51]  

จากผลการตรวจสอบเฝ้าระวงัเคร่ืองส าอางกลุ่มเส่ียงตามทอ้งตลาดทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค ไดสุ่้มเก็บตวัอย่างเคร่ืองส าอาง 1,112 ตวัอย่าง พบสารห้ามใช ้293 ตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ 
26.35 [4] 

2.1.3 ผลิตเคร่ืองส าอางปลอม /น าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส าอางปลอม ผูว้ิจัยได้
รวบรวมขอ้มลูจากข่าวท่ีเป็นประเด็นในสงัคมได ้ดงัน้ี 
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กรณี “ปศท.จบัมือ อย.บุกจบัสองสาวลกัลอบผลิตเคร่ืองส าอางปลอม แอบอา้งว่าน าเขา้
จากเมืองนอก แถมโวไดร้างวลัเกียรติยศเหรียญทองคุณภาพยอดเยี่ยม 2 รางวลัซอ้น เอาไวว้างขาย
ตามหา้ง-ส่งต่างจงัหวดั ชาวบา้นหลงเช่ือซ้ือไปใชเ้กิดอาการระคายเคือง ตอ้งมาร้องเจา้หน้าท่ี พบทั้ง
แหล่งผลิตและเก็บสินค้าเตรียมส่งจ าหน่าย ยึดของกลางไวไ้ด้เพียบ” รายละเอียดในข่าวพบว่า
โรงงานดงักล่าวลกัลอบผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองส าอางปลอมจากการตรวจสอบคุณภาพและสารเคมี
ท่ีอยูใ่นเคร่ืองส าอางดงักล่าวพบว่ามีสารตอ้ง หา้มผสมอยูจ่  านวนมาก ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อร่างกายและ
ผวิหนงั นอกจากน้ียงัพบว่าเคร่ืองส าอางทั้งหมดนั้นใชฉ้ลากปลอมนอกจากน้ียงัมีใบโฆษณาชวนเช่ือ
โดยแอบอา้งว่าเป็นผลิตภณัฑน์ าเขา้ จากอเมริกา ไดรั้บรางวลัเกียรติยศเหรียญทองคุณภาพยอดเยี่ยม 
2 รางวลัซอ้น พร้อมกบัระบุรายละเอียดเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีบรรจุอยู ่เช่น ครีมทาหวันมชมพสูกดัจาก
สมุนไพรว่านหางจระเข ้และวิตามินอี ช่วยให้หญิงท่ีมีหัวนมด าเป็นสีชมพูไดภ้ายใน 1 สัปดาห์จะ
เห็นผล ท าใหมี้ผูบ้ริโภคหลงเช่ือซ้ือไปใชจ้นเกิดอาการระคายเคือง [52] 

กรณี จบัเคร่ืองส าอางปลอมขายผา่นเน็ตกว่า 30 ลา้นบาท ดี เอสไอ ร่วมกบักรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ทลายเครือข่ายลกัลอบขายเคร่ืองส าอาง น ้ าหอม เลียนแบบยี่ห้อดงัผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ลา้นบาทจากการสอบสวนพบว่า  ผูต้ ้องหาเป็นผูค้ ้ารายใหญ่ทาง
อินเทอร์เน็ตจ าหน่ายสินคา้ปลอมผา่นทาง เวบ็ไซตม์าเป็นเวลานาน โดยน าเขา้สินคา้มาจากทางภาค
ตะวนัออก โดยวิธีการจ าหน่ายนั้นจะให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต และโอนเงินผ่านบญัชี
ธนาคาร ก่อนท่ีจะส่งของไปทางไปรษณีย ์[52] 

กรณีความผดิฐานน าเขา้เพื่อขายเคร่ืองส าอางปลอม บริษทั โนเบิล คอสเพอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั สถานประกอบการเลขท่ี 24 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 เจา้หน้าท่ีไดต้รวจสอบการน าเขา้
พร้อมเก็บตวัอย่างเคร่ืองส าอาง “Selecta Premium Hair Color Cream 11/0 Kadus” เลขทะเบียน
น.246/2542 เลขท่ีผลิต L0293866 วนัท่ีผลิต 01-10-09 วนัหมดอายุ 05/2012 ตามใบขนสินคา้ขาเขา้
เลขท่ี A004-0521108087 น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบ 
toluene-2 และ 5-diamine sulfate 0.040% w/w มีปริมาณสารส าคญัต ่ากว่าปริมาณท่ีแจง้ไว้ 83.33% 
(ปริมาณท่ีแจง้ไว ้0.24% w/w) เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีสารส าคญัขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบ ตามท่ีข้ึน
ทะเบียนไว ้จึงถือว่าเป็นเคร่ืองส าอางปลอม ผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถว้น) เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 [54] 

กรณีความผิดฐานน าเขา้เพื่อขายเคร่ืองส าอางปลอม ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจยดี์ อินเตอร์
เนชัน่แนล เทรดเดอร์ สถานประกอบการเลขท่ี 334 ซอยสารภี 1 ถนน-อิสรภาพ แขวงสมเด็จ
เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2553 เจา้หน้าท่ีไดต้รวจสอบการ
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น าเขา้พร้อมเก็บตวัอย่างเคร่ืองส าอาง “SYNAA Herbal Darkest Brown Henna” เลขท่ีแจง้ 10-2-
5203955 รุ่นการผลิตท่ี 0904 วนัท่ีผลิต 11/2009 วนัหมดอายุ 10/2012 ตามใบขนสินคา้ขาเขา้เลขท่ี 
A018-05303-03896 น าเขา้จากประเทศอินเดีย  ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบ p-
phenylenediamine 0.412% w/w ต ่ากว่าท่ีแจง้ไว  ้ 79.4% w/w (ปริมาณท่ีแจง้ไว  ้ 2.0% w/w) เป็น
เคร่ืองส าอางท่ีมีสารส าคญัขาดกว่าร้อยละยีสิ่บ ตามท่ีแจง้ไว  ้จึงถือว่าเป็นเคร่ืองส าอางปลอม ผลคดี 
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2554 [50] 

2.1.4 โฆษณาโออ้วดเกินจริง การแสดงสรรพคุณเคร่ืองส าอาง 
 ผลการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) มีเร่ือง
ร้องเรียนเขา้มารวมทั้งส้ิน 1,124 เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 120 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 11 โดย
ประเด็นท่ีมีการร้องเรียนเขา้มามาก คือสงสัยคุณภาพเคร่ืองส าอาง และสงสัยว่าเคร่ืองส าอางมีสาร
อนัตรายหรือไม่ และในปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52) มีเร่ืองร้องเรียนเขา้มารวมทั้งส้ิน 
1,294 เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 132 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 11 โดยประเด็นท่ีมีการร้องเรียน
เขา้มามาก คือโฆษณาโออ้วดเกินจริง [55] 
 กรณีของเคร่ืองส าอางท่ีช่ือ “ไวอะโซม” เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดย
บริษทั วีว่า ไบโอเทคโนโลย ีจ  ากดั บริษทัไดข้ออนุญาตส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาน าเขา้
ผลิตภณัฑน้ี์ในลกัษณะเป็นเคร่ืองส าอางทัว่ไปประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ใชเ้พื่อความสะอาดและ
ความสวยงามของร่างกายเท่านั้น แต่บริษทัวีว่า ไบโอเทคโนโลย ีจ  ากดั ไดน้ าไปโฆษณาว่าผลิตภณัฑ์
ไวอะโซมเป็นครีมเหลวใชท้าบริเวณจุดซ่อนเร้นของ ผูห้ญิง ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้แก่หญิง
สาวอายุระหว่าง 18-60 ปี และส่ือให้เข้าใจว่าช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ  โดยน าไป
เปรียบเทียบกบัยาท่ีรักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากน้ียงักล่าวอา้งว่าไดรั้บการรับรอง
จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอีกดว้ย จากโฆษณาดงักล่าวน้ี นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัต-
นพฤกษ ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดใ้หข้อ้มูลว่าการอวดอา้งสรรพคุณของผลิตภณัฑ์
ไวอะโซมน้ีเป็นเท็จทั้งส้ิน ขอใหผู้บ้ริโภคอยา่หลงเช่ือ ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าลงัเตรียมด าเนินการตามกฎหมายกบัเจา้ของผลิตภณัฑ์ในความผิดโฆษณาขอ้ความเป็นเท็จ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ [56]  
 จากขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาเคร่ืองส าอางในประเทศไทยจะเห็นว่ามีผูก้ระท าการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง  พ.ศ. 2535 ในลกัษณะความผิดท่ีหลากหลายทั้งการจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถกูตอ้ง การลกัลอบใส่สารหา้มใช ้การน าเขา้เพื่อ
ขายเคร่ืองส าอางปลอม การโฆษณาโออ้วดเกินจริง  การแสดงสรรพคุณเคร่ืองส าอาง  ดังนั้น 
หน่วยงานของรัฐจะต้องปรับรูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบทางธุรกิจท่ีกระท าการฝ่าฝืน
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พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะมีการปรับกฎหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายเคร่ืองส าอางท่ีอาเซียนก าหนดซ่ึงเป็นการส่งเสริมการคา้ท่ีคล่องตวั รัฐจึงยกเลิกการก าหนด
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษซ่ึงต้องมาข้ึนทะเบียนก่อนผลิตหรือน าเข้า และเพ่ิมมาตรการให้
เคร่ืองส าอางทุกรายการจดัเป็นเคร่ืองส าอางควบคุม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมาแจ้งรายละเอียดต่อรัฐ
ก่อนผลิตหรือน าเขา้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามยอ้นกลบัได  ้หากผลิตภณัฑ์ก่อให้เกิดอนัตราย แต่
อยา่งไรก็ตามมาตรการดงักล่าวจะใชไ้ดเ้ฉพาะผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมาแจง้รายละเอียดต่อรัฐเท่านั้น แต่
ยงัมีผูล้กัลอบผลิตเคร่ืองส าอางและแจง้ท่ีอยูป่ลอมอีกมากมาย ท่ีรัฐจะตอ้งมีมาตรการป้องกนัไม่ให้มี
การลกัลอบผลิตเคร่ืองส าอางอีกต่อไป 
 
3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง 

3.1 ววิฒันาการการคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง 
การคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง  (ช่วงก่อนก่อตั้งส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2452 - 2516)  
 ในช่วงน้ีมิไดมี้การควบคุมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ทั้งอาจเป็นเพราะ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในช่วงเวลานั้นยงัไม่มีความซบัซอ้นและหลากหลาย เคร่ืองส าอางท่ีใชก้นั
ประจ าวนัไดแ้ก่ ยาสีฟัน สบู่ แป้ง ฯลฯ แมใ้นช่วงเวลาน้ีจะยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง
ออกมาโดยเฉพาะ แต่ทางกองอาหารและยา (ซ่ึงต่อมาเป็นกองควบคุมอาหารและยา) ไดต้ระหนักถึง
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเคร่ืองส าอางท่ีไม่ไดม้าตรฐาน จึงเร่ิมมีการควบคุมดูแลเคร่ืองส าอางในยคุน้ี 
แต่เป็นการควบคุมโดยน าพระราชบญัญติัยามาปรับใช ้[36] 
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง (ช่วงทศวรรษแรก พ.ศ. 
2517 - 2526)   
 บทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของภาครัฐเร่ิมชัดเจนและ
เด่นชัดข้ึน โดยมีการออกกฎหมายหลกัฉบับแรกในการควบคุมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางคือ  
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2517 ข้ึน พร้อม ๆ กบัการแบ่งส่วนราชการให้มีหน่วยงาน
รับผดิชอบโดยตรงคือ “กองควบคุมเคร่ืองส าอาง” เหตุผลในการตราพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง 
พ.ศ. 2517 ฉบบัน้ี เน่ืองจากในขณะนั้น ยงัไม่มีกฎหมายว่าดว้ยเคร่ืองส าอาง  เป็นเหตุให้บุคคล
ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางไดรั้บอนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอางบางประเภทหรือบางชนิด  จึงสมควรมี
กฎหมายควบคุมการผลิตเพ่ือขาย การน าเขา้เพื่อขาย และการห้ามขายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใชแ้ละเคร่ืองส าอางปลอม เพื่อใหค้วามปลอดภยักบัคุม้ครองอนามยัและสุขภาพของประชาชน
ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอาง และไดก้  าหนดนิยามความหมายของ “เคร่ืองส าอาง” และประกาศให้เคร่ืองส าอาง
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ท่ีใส่สารบางชนิด และอตัราส่วนของวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอางเป็นเคร่ืองส าอาง
ควบคุม ก าหนดให้เคร่ืองส าอางต้องมีฉลาก อาจกล่าวไดว้่า ในช่วงทศวรรษแรกของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาน้ี เป็นช่วงการออกประกาศเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง อนัเป็นการวางรากฐาน 
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในอนาคต [36]  
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง (ช่วงทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2527 
-2536) 
 ทศวรรษท่ี 2 น้ี การด าเนินการคุม้ครองความปลอดภยัในการบริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
เร่ิมมีการด าเนินงานลงสู่การแกไ้ขปัญหามากข้ึนโดยตราพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ข้ึน
แทนพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2517 เน่ืองจากบงัคบัใชม้าเป็นเวลานานมีบทบญัญติับาง
ประการท่ีไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าระบบอนุญาตมาใช ้ในการ
ผลิต เพื่อขาย หรือน าเขา้เพื่อขายเคร่ืองส าอาง เป็นการเคร่งครัดเกินความจ าเป็น สมควรลดมาตรการ
ควบคุมของรัฐลงมาเป็นการข้ึนทะเบียนและก ากบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงได้
นิยามของเคร่ืองส าอางใหม่ มีความแตกต่างจากของเดิมเพียงเล็กน้อย  โดยเพ่ิมขอ้ความให้มีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน ว่า“เคร่ืองส าอางไม่รวมถึงเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอก
ร่างกาย” และปรับลดระบบการควบคุม และการอนุญาตท่ีเคร่งครัดเกินความจ าเป็น มาเป็นระบบ
ก ากบัดูแลแทนระบบเดิมโดยยดึหลกัการว่าเพื่อใหเ้อกชนสามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไดค้ล่องตวั
และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอดว้ย [36]  
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง (ช่วงทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2537 
- 2546) 
 ทศวรรษน้ี การคุม้ครองความปลอดภยัในการบริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเร่ิมกา้วเขา้สู่สากล
อย่างเห็นไดช้ัดปี พ.ศ.2537 มีการสนับสนุนและส่งเสริมในเร่ืองการพฒันามาตรฐานการผลิต
เคร่ืองส าอางให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอาง  (Good 
Manufacturing Practice หรือ GMP) โดยไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติัและหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิตเคร่ืองส าอางส าหรับสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางให้สามารถพฒันาการผลิตเคร่ืองส าอาง  (Good 
Manufacturing Practice หรือ GMP) ใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์GMP ซ่ึงเป็นหลกัสากล และไดผ้ลผลิต
เคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2539 เร่ิมจากวนัท่ี 18 มีนาคม 2539 กอง
ควบคุมเคร่ืองส าอางในขณะนั้นไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ หรือ ระบบและวิธีการ
ท างาน หลกัใหญ่ ๆ คือ การปรับลดขั้นตอนการท างาน การใหบ้ริการเชิงรุกในรูปแบบท่ีทนัสมยั คือ 
หน่วยบริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ข้ึนภายในกองควบคุมเคร่ืองส าอาง ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีน าร่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และไดก้  าหนดแผนงานติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวงัหลงั
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วางตลาด (Post-marketing) ใหม้ีแผนการด าเนินงานท่ีแน่นอน และเป็นแผนเชิงรุก ในปี พ.ศ. 2540 
ไดเ้ร่ิมมีความกา้วหนา้ในการเปล่ียนแปลงสู่สากลอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการปรับกฎระเบียบดา้น
เคร่ืองส าอางให้สอดคลอ้งกันในกลุ่มประเทศอาเซียน  (ASEAN Harmonization of Cosmetic 
Regulation) เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี รัฐมนตรีของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ รัฐบาลแห่งประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดล้งนามในขอ้ตกลงการปรับ
กฎระเบียบเคร่ืองส าอางให้สอดคลอ้งกนัในกลุ่มประเทศอาเซียน  หรือท่ีเรียกว่า Agreement on 
ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) [36] 
 การคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคด้านเคร่ืองส าอาง (ช่วงทศวรรษที่ 4 พ.ศ. 2547 
- ปัจจุบัน) 
 การด าเนินการของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุม้ครองความปลอดภยั
ในการบริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในทศวรรษน้ี เป็นช่วงของการเตรียมตวัและปรับเปล่ียนกฎระเบียบ
ในประเทศสู่สากลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงท่ีไดล้งนามไวร่้วมกนักบัประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน  
ซ่ึงเนน้การลดการก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางก่อนออกสู่ตลาด ใหเ้ป็นเพียงเคร่ืองส าอางท่ีจดแจง้เท่านั้น 
โดยมุ่งเนน้การก ากบัดูแลเคร่ืองส าอางหลงัออกสู่ตลาด รวมทั้งมุ่งใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอเพื่อช่วยการตดัสินใจในการเลือกใช ้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ส่วนผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ และผูข้าย จะตอ้งมี
ความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ ์รวมถึงการดูแลและเฝ้าระวงัผลิตภณัฑใ์หม้ีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
จึงออกประกาศ ฯ ก าหนดให้เคร่ืองส าอางทุกชนิดเป็นเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีตอ้งแจง้รายละเอียด
ก่อนการผลิตเพ่ือขาย หรือน าเขา้เพ่ือขายทั้งน้ีไดก้  าหนดใหบ้ริษทั หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบในการวาง
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในทอ้งตลาด จะตอ้งจดัท าขอ้มูลผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแต่ละชนิด  และเก็บ
รักษาขอ้มูลทางคุณภาพ ปริมาณสารทุกตวัท่ีเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง  รวมทั้ง
ขอ้มลูวตัถุดิบ ขอ้มลูทางคุณภาพ ปริมาณของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ขอ้มลูทางวิชาการ การประเมิน
ความปลอดภยั ขอ้มูลสนับสนุนการกล่าวอา้งสรรพคุณของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง  และพร้อมให้
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัในพ้ืนท่ีตรวจสอบไดท้นัที 
อีกทั้งตอ้งรับรายการสารต่าง ๆ อนัไดแ้ก่รายการสารห้ามใช้ รายการสารท่ีก  าหนดเง่ือนไขและ
ปริมาณการใช ้ รายการสี รายการวตัถุกนัเสีย และรายการสารกนัแดด ท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอาง ตาม
บทบญัญติัของสหภาพยุโรป ฉบบัท่ี 76/768/EEC (Cosmetic Ingredient Listings of EU Cosmetic 
Directive 76/768/EEC) รวมถึงฉบับท่ีแก้ไขปรับปรุงล่าสุด  และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ตอ้งใชอ้กัษรท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน อ่านง่ายและมีขอ้ความตามขอ้ก าหนดของอาเซียน 
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รวมทั้งใหน้ าแนวทาง GMP มาใชใ้นสถานท่ีผลิตเพ่ือเป็นหลกัประกนัระดบัหน่ึงให้แก่กรรมวิธีการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง โดยปฏิบติัตามแนวทางวิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอางของอาเซียน  (ASEAN 
Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) [36] 
 

3.2 ทิศทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป  การก ากับดูแลเคร่ืองส าอางในประเทศไทยเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงว่าดว้ยแผนการปรับกฎระเบียบเคร่ืองส าอางให้สอดคลอ้งกนัแห่งอาเซียน (Agreement on 
the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme มีช่ือย่อว่าAHCRs) ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวน้ี  
มีความเป็นมาสืบเน่ืองมาจากในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ของอาเซียน (ASEAN  Consultative  Committee  for Standards and Quality มีช่ือย่อว่า
ACCSQ) ไดรั้บค าร้องจากสมาคมเคร่ืองส าอางอาเซียน (ASEAN  Cosmetic Association มีช่ือย่อว่า
ACA)  ขอใหพ้ิจารณาปรับกฎหมายเคร่ืองส าอางของประเทศสมาชิกอาเซียนใหส้อดคลอ้งกนั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ หรือขจัดข้อจ ากัดทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (Non Tariff 
Barrier)  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เคร่ืองส าอางท่ีวางตลาดในอาเซียนมี
ความปลอดภยั  มีคุณภาพ  และมีสรรพคุณตามท่ีกล่าวอา้งในขอบเขตของเคร่ืองส าอาง เมื่อปี  พ.ศ. 
2546 ประเทศไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงท่ีจะปรับกฎระเบียบดา้นเคร่ืองส าอางให้สอดคลอ้งกนัใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ( AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED COSMETIC 
REGULATORY SCHEME) ซ่ึงจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลให้ประเทศไทยน า  ASEAN 
COSMETIC DIRECTIVE เฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดักบัพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง  พ.ศ. 2535 มาใช้
ในการก ากับดูแลเคร่ืองส าอางท่ีวางจ าหน่ายในประเทศไทยซ่ึงมีการปรับปรุงกฎหมายด้าน
เคร่ืองส าอางใหส้อดคลอ้งกบัอาเซียน ดงัน้ี 

3.2.1 ค าจ ากดัความของ “เคร่ืองส าอาง”  
 เน่ืองจาก ASEAN COSMETIC DIRECTIVE ก าหนดว่า A “cosmetic product” shall 
mean any substance or preparation intended to be placed in contact with the various external parts 
of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with the teeth 
and the mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, 
perfuming them, changing their appearance and/or correcting body odours and/or protecting them 
or keeping them in good condition ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าจ  ากดัความของ “เคร่ืองส าอาง” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 [19] 
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3.2.2 หน่วยงานรัฐจะต้องมข้ีอมูลเกีย่วกบัเคร่ืองส าอางทุกรายการที่วางจ าหน่าย 
 เน่ืองจากแต่เดิมกฎหมายท่ีประเทศไทยใช้อยู่  ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกับ
เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ และเคร่ืองส าอางควบคุมเท่านั้น ท่ีจะต้องแจ้งข้อมูลอนัจ าเป็นต่อ
หน่วยงานรัฐ (การข้ึนทะเบียนและจดแจง้) ในขณะท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางทัว่ไปไม่ตอ้งมา
แจง้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนผลิตหรือน าเขา้ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางกลุ่มน้ีไม่ครบถว้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการใหม่น้ี 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดป้รับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดประเภทของเคร่ืองส าอาง  โดย
ยกเลิก การก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ และก าหนดให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดเป็น
เคร่ืองส าอางควบคุม ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางทั้งผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ จะตอ้งมาแจง้
ขอ้มลูอนัจ  าเป็นของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางทุกรายการต่อกระทรวงสาธารณสุข  ก่อนท่ีจะผลิตหรือ
น าเขา้กระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้อกประกาศฯเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองส าอางแลว้  จ านวน 2 
ฉบบั ไดแ้ก่  

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยกเลิกการก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ลง
วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 เป็นตน้ไป  

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การก าหนดเคร่ืองส าอางควบคุม ลงวนัท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 เป็นตน้ไป  
 จากประกาศ ฯ 2 ฉบบัขา้งตน้ เป็นผลให้ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดจดัเป็น
เคร่ืองส าอางควบคุม ส่วนเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษท่ีไดรั้บทะเบียนอยูก่่อนวนัท่ีประกาศฯใชบ้งัคบั 
ใหถื้อว่าเป็นเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีไดรั้บการจดแจง้แลว้ กรณีเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีจดแจง้อยู่ก่อน
วนัท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ก็สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามเดิม  ส่วนผูผ้ลิตหรือผูน้  าเข้า
เคร่ืองส าอางทัว่ไป ท่ีมกีารผลิตหรือน าเขา้อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั และประสงค์จะท าธุรกิจ
เคร่ืองส าอางต่อไป จะตอ้งมาจดแจง้ใหเ้รียบร้อยภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้ท่ี
ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มาจดแจง้เคร่ืองส าอางใหเ้รียบร้อยก่อนผลิตหรือน าเขา้ ถือเป็นการกระท าความผดิ
ตามมาตรา 28  มีบทก าหนดโทษตามมาตรา 55 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ [19]  
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3.2.3 การน ารายการสารด้านเคร่ืองส าอางของสหภาพยุโรปมาใช้ 
เน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดเ้คยออกประกาศก าหนดช่ือวตัถุท่ีห้าม

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง  รวมทั้งก  าหนดช่ือและปริมาณของวตัถุท่ีอาจใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอางไวบ้า้งแลว้ ดงันั้น เพื่อให้รายการสารดา้นเคร่ืองส าอางของไทย
สอดคลอ้งกบัอาเซียน คณะกรรมการเคร่ืองส าอางไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัรายการสารของสหภาพยุโรป
อย่างรอบคอบ ก่อนท่ีน ามาประกาศก าหนดเป็นกฎหมายไทย  โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยเป็นส าคญั [19] 

3.2.4 ข้อความอนัจ าเป็นที่ฉลากเคร่ืองส าอาง 
เน่ืองจากคณะกรรมการเคร่ืองส าอางไดเ้คยออกประกาศเก่ียวกบัฉลากเคร่ืองส าอางอยู่

บา้งแลว้ ดงันั้น เพื่อให้ขอ้ความอนัจ าเป็นท่ีฉลากภาษาไทยสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของอาเซียน  
คณะกรรมการเคร่ืองส าอางได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดต่างๆใน
รายละเอียด โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคชาวไทยเป็นส าคญั  ขณะน้ีคณะกรรมการ
เคร่ืองส าอางไดอ้อกประกาศฯฉบบัใหม่ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ความอนัจ าเป็นรวมทั้งค  าเตือนท่ี
ฉลากเคร่ืองส าอางบางชนิด รวมจ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่  

1. ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง การระบุขอ้ความอนัจ าเป็นท่ีฉลากของ
เคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 29 ตุลาคม 2550 
มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ ให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ท่ีมีส่วนผสมของวตัถุกนัเสีย ตอ้งระบุขอ้ความอนัจ  าเป็นท่ีฉลากเคร่ืองส าอางตามท่ีก  าหนดในบญัชี
ทา้ยประกาศน้ี 

2. ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง การแสดงค าเตือนท่ีฉลากของเคร่ืองส าอาง 
ลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2551 มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 เป็นตน้ไป สรุปสาระส าคญัได ้ ดงัน้ี 

2.1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอางเก่ียวกบัการแสดงค าเตือนท่ี
เคร่ืองส าอาง  จ  านวน 10 ฉบบั  

2.2 ให้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของสารตามบญัชีทา้ยประกาศน้ีตอ้งแสดงค า
เตือนตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศดงักล่าวไวใ้นฉลาก 

2.3 ใหผู้ผ้ลิตเพ่ือขายหรือผูน้  าเขา้เพื่อขายท่ีผลิตหรือน าเขา้เคร่ืองส าอางอยูก่่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งปรับปรุงฉลากใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2553 

2.4 ความในขอ้ 5.2 ไม่ใชบ้งัคบักบัเคร่ืองส าอางท่ีผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก 
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3. ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง ฉลากของเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 
พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2551 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 
กนัยายน 2551 เป็นตน้ไป [19] สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

3.1 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอางเก่ียวกับฉลากของเคร่ืองส าอาง  
จ  านวน 4 ฉบบั 

3.2 ฉลากของเคร่ืองส าอางตอ้งใชข้อ้ความภาษาไทยท่ีมองเห็นและอ่านไดช้ดัเจน  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุขอ้ความอนัจ  าเป็นดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอาง  ซ่ึงตอ้งมีขนาด
ใหญ่กว่าขอ้ความอ่ืน 

3.2.2 ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 
3.2.3 ช่ือของสารทุกชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง  

เรียงล าดบัตามปริมาณของสารจากมากไปหานอ้ย 
3.2.4 วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง 
3.2.5 ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต   กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศช่ือ

และท่ีตั้งของผูน้  าเขา้  และช่ือผูผ้ลิตและประเทศท่ีผลิต  กรณีเป็นเคร่ืองส าอางน าเขา้ 
3.2.6 ปริมาณสุทธิ  
3.2.7 เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
3.2.8 เดือน ปีท่ีผลิต  หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต 
3.2.9 เดือน ปีท่ีหมดอายหุรือปี เดือนท่ีหมดอายใุนกรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอาง

ท่ีมีอายกุารใชน้อ้ยกว่า 30 เดือน เช่น เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide 
3.2.10 ถา้ฉลากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ให้แสดงเฉพาะช่ือ

เคร่ืองส าอางและช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอางและเลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิตส่วนรายละเอียดอ่ืนให้
แสดงในเอกสารก ากบัเคร่ืองส าอาง 

3.3 ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของประเทศคู่คา้ 

3.4 ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีผลิตเพ่ือขายหรือน าเขา้เพื่อขายอยูก่่อนวนัท่ีประกาศ
น้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชต่้อไปไดถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

4. ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง ฉลากของเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
14 กนัยายน 2554  เป็นตน้ไป สรุปสาระส าคญัเพ่ิมเติมจากประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง 
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ฉลากของเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 22 
กนัยายน 2551 ได ้ดงัน้ี 

4.1 ฉลากของเคร่ืองส าอางจะตอ้งระบุเลขท่ีใบรับแจง้ 
4.2 ช่ือของสารทุกชนิดท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ซ่ึงจะตอ้งเป็น

ช่ือตามต าราท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด และจะตอ้งเรียงล  าดบัตาม
ปริมาณของสารจากมากไปหานอ้ย 

4.3 ในกรณีของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากท่ีมีภาชนะบรรจุขนาดเลก็ และ
มีพ้ืนท่ีในการแสดงฉลากนอ้ยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้ความช่ือเคร่ืองส าอาง
และช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอาง เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิตและ
เลขท่ีใบรับแจง้ 
 จากประกาศฉบบัน้ีจึงเป็นผลให้ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีผลิตตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยายน 
2554  เป็นตน้ไปตอ้งแสดงขอ้ความบงัคบัแบบใหม่ คือจะตอ้งแสดง “เลขท่ีใบรับแจง้” บนฉลาก 
หากผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้เคร่ืองส าอางควบคุมไม่แสดง “เลขท่ีใบรับแจง้บนฉลาก” จะมีความผิดตาม
มาตรา 57 ขอ้หาแสดงฉลากไม่ถกูตอ้งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ทั้งน้ี หากเป็นการกระท าโดยประมาท ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 
บาท แต่ถา้เป็นการกระท าของผูผ้ลิตหรือผูน้าเขา้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่
เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ [57] 

3.2.5 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ (PRODUCT INFORMATION FILE : PIF)  
 เน่ืองจากอาเซียนก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบการวางจ าหน่ายเคร่ืองส าอางจะตอ้งมีข้อมูล
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางนั้นพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ณ สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีน าเข้า เช่น ข้อมูลเก่ียวกับชนิดและปริมาณของสารท่ีใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 
คุณลกัษณะเฉพาะของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  กระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบั ASEAN 
Cosmetic GMP เป็นตน้ ซ่ึงขณะน้ีคณะกรรมการเคร่ืองส าอางไดเ้ห็นชอบในหลกัการท่ีจะให้ออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่  เพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการผลิตหรือวิธีการน าเข้า
เคร่ืองส าอางควบคุมแลว้ และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอยูร่ะหว่างด าเนินการ [19]   

3.2.6 ผลกระทบของกฎหมายใหม่ต่อผู้เกีย่วข้อง  
 เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยยงัคงใชพ้ระราชบัญญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายหลกัในการก ากบัดูแลเคร่ืองส าอาง  โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดของข้อก าหนดใน
กฎหมายระดบัรอง เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก และ
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ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงกวา้ง ทั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีของรัฐ ผูป้ระกอบธุรกิจ รวมทั้ง
ผูบ้ริโภคด้วย จึงจ  าเป็นต้องเร่งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายใหม่เหล่าน้ี โดยเร่ิมจากการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบทัว่กนัว่า ขณะน้ีผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดเป็นเคร่ืองส าอางควบคุม 
ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจต้องมาจดแจง้ขอ้มูล (ขอ้มูลเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง และข้อมูลเก่ียวกบัผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้) ต่อภาครัฐก่อนผลิต หรือน าเขา้ เมื่อไดรั้บใบรับแจง้เรียบร้อย
แลว้ ก็ตอ้งก  ากับดูแลให้มัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตหรือน าเข้ามานั้น มีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี  

1. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจะต้องไม่มีส่วนผสมของวัตถุท่ีห้ามใช้  หากพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีเก็บตวัอยา่งเคร่ืองส าอางส่งตรวจวิเคราะห์แลว้พบวตัถุท่ีหา้มใช ้จะถือว่าเป็นเคร่ืองส าอางท่ี
ไม่ปลอดภยัในการใช ้ผูใ้ดผลิตเพ่ือขาย น าเขา้เพื่อขาย หรือขายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช  ้
จะตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

2. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ท่ีมส่ีวนผสมของสารท่ีมีกฎหมายก าหนดเง่ือนในการใช้ เช่น 
สี สารกนัเสีย สารป้องกนัแสงแดด หรือสารอ่ืนๆท่ีปรากฏอยู่ในประกาศฯเก่ียวกบัช่ือและปริมาณ
ของสารท่ีอาจใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง  จะตอ้งใชส้ารตามท่ีก  าหนดตามกฎหมาย 
หากพบว่ามีการใชส้ารเหล่าน้ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศ จะถือว่าเคร่ืองส าอางนั้นมี
วตัถุท่ีหา้มใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ถือว่าเป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้ 
ผูใ้ดผลิตเพื่อขาย น าเขา้เพื่อขาย หรือขายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน
หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

3. ปริมาณของสารส าคญัในเคร่ืองส าอาง เน่ืองจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั
ท่ี 14) พ.ศ. 2536 ก าหนดใหส้ารส าคญัในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมีค่าคลาดเคล่ือนได ้นอ้ยกว่าไม่เกิน
ร้อยละสิบหา้ หรือมากกว่าไม่เกินร้อยละสิบแปดตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ้หรือท่ีไดแ้จง้ไวต่้อพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี หรือท่ีระบุไวใ้นฉลาก  

4. เคร่ืองส าอางทุกชนิดจะตอ้งมีคุณสมบติัทางจุลชีววิทยาท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นเคร่ืองส าอาง
ท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 40) พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
ลกัษณะของเคร่ืองส าอางท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย  

5. เคร่ืองส าอางทุกชนิดตอ้งจดัท าฉลากท่ีมีขอ้ความภาษาไทย ซ่ึงจะตอ้งแสดงขอ้ความ
อนัจ  าเป็นใหค้รบถว้นตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง อีกทั้งเคร่ืองส าอางบางประเภทตอ้ง
แสดงค าเตือนตามท่ีก  าหนดไวอี้กดว้ย  ส่วนขอ้ความอ่ืนๆท่ีฉลากจะตอ้งเป็นความจริง  มีเอกสาร
หลกัฐานพร้อมพิสูจน์ และไม่ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
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บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ ซ่ึงหมายถึงพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 
2535 โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดของขอ้ก าหนดในกฎหมายระดบัรอง  เช่น ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึง
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก และส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวข้อง  ดังนั้น
บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักฎหมายใหม่ มีดงัน้ี 

1. พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
 พนกังานเจา้หนา้ท่ีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขอ้ก  าหนด กฎระเบียบใหม่ เป็นอย่างดี สามารถน าไปวางแผนการปฏิบติังานเพื่อให้เหมาะสมกบั
ความเส่ียงของเคร่ืองส าอางแต่ละประเภท และสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทั้งก่อนและหลงัอออกสู่ตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งตอ้งเนน้ประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงกฎหมายใหม่เหล่าน้ีไดโ้ดยง่าย 
รวมทั้งสามารถใหค้  าแนะน าแก่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

2. ผูป้ระกอบธุรกิจ  
ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งติดตามความคืบหนา้เก่ียวกฎหมายดา้นเคร่ืองส าอาง และพฒันา

สูตรต ารับ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิต เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องตนมีคุณภาพดี ทั้งคุณสมบติัทางเคมีและจุล
ชีววิทยา ไม่ขดัต่อกฎหมายและปรับตวัให้พร้อมต่อการแข่งขนั  เพราะจะมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนส่งสินคา้มาขายในประเทศไทยไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน  

3. ผูบ้ริโภค  
เมื่อมีการปรับกฎระเบียบดา้นเคร่ืองส าอางใหส้อดคลอ้งกนัแลว้ การคา้ขายเคร่ืองส าอาง

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะคล่องตวัยิง่ข้ึน มีสินคา้ใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือมากมาย ผูบ้ริโภคตอ้ง
สนใจใฝ่รู้เก่ียวกฎหมายดา้นเคร่ืองส าอางด้วยเช่นกนั เพราะเมื่อผูบ้ริโภคทราบบทบาทหน้าท่ีของ
ภาครัฐและผูป้ระกอบธุรกิจแลว้ จะไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลตนเอง ไม่หลงเช่ือง่าย มีหลกัการ
ท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือ น าไปใชถ้กูวิธี เป็นผลใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองส าอาง [19] 
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4. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัเครือข่าย 

4.1 ความหมายของเครือข่าย 
 ค าวา่  “เครือขา่ย”   มีความหมายท่ีหลากหลาย  ข้ึนอยูก่บัมุมมองในลกัษณะต่าง ๆ 
ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 Plucknett และคณะ ไดก้ล่าวว่า เครือข่าย คือ กลุ่มบุคคลหรือสถาบนัท่ีต่างมีความเป็น
เอกเทศมารวมตัวกนั โดยมีเป้าประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มให้การสนับสนุน
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการส่ือสารระหว่างกนั [58]  
 Dubini และ Aldrich ไดก้ล่าวว่า เครือข่าย (Networks)  เป็นความสมัพนัธร์ะหว่าง บุคคล 
กลุ่มและองคก์รต่างๆ [59] 
 Paul Starkey ใหค้วามหมายของ “เครือข่าย (Network)”  คือ การรวมกลุ่มของบุคคลหรือ
องคก์รท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มลูระหว่างกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั ในลกัษณะท่ีบุคคล
หรือองคก์รสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการ
ท าใหบุ้คคลและองคก์รท่ีกระจดักระจายไดติ้ดต่อและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการร่วมมือกนั
ดว้ยความสมคัรใจ อีกทั้งใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสมัพนัธก์นัโดยต่างก็มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินกิจกรรมของตน [60] 
 เสรี พงศพ์ิศ  ค าว่า “เครือข่าย” ในปัจจุบนัมีความหมายประการหน่ึง คือ ขบวนการทาง
สังคม อนัเกิดจากการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และความตอ้งการบางอยา่งร่วมกนั ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมบางอยา่ง โดยท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายยงัคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนัอีกประการหน่ึง หมายถึงวฒันธรรมองค์กร เป็น
กระบวนทศัน์ใหม่ท่ีท า ให้มีการจดัความสัมพนัธ์ภายในองค์กรหน่ึง ระหว่างคนในองค์กร และ
ระหว่างองค์กรนั้ นกับองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยการเปล่ียนจากการจัดการแบบล าดับชั้น 
(hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย (networking) [5] 
  พระมหาสุทิตย ์อาภากโร ไดก้ล่าวถึงฐานคิดของค าว่า “เครือข่าย” น้ีไวซ่ึ้งพอจะสรุปได้
ดงัน้ี  

1. เครือข่ายคือธรรมชาติท่ีแทข้องสรรพส่ิง เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างไร้ระเบียบและมี
การจดัการตนเอง อธิบายถึงระบบความสมัพนัธข์องวิถีชีวิต ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสงัคม ท่ี
เป็นเสมือนการพิจารณาและยอมรับถึงหลกัความจริงของชีวิตและความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงว่า การ
เช่ือมโยงเกาะเก่ียวและการพ่ึงพาอาศยักนัเท่านั้นท่ีจะท าใหก้ารด ารงอยูข่องสรรพส่ิงท่ีด  าเนินไปอยา่ง
เหมาะสม ก่อใหเ้กิดพลงัและกระบวนการท่ีต่อเน่ืองรวมทั้งเป็นเครือข่ายท่ีสามารถสร้างและจดัการ
ตนเองไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

2. เครือข่ายเป็นความสมัพนัธเ์ชิงกระบวนระบบ ท่ีเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยไม่
ละท้ิงสาเหตุ ผลลพัธ ์และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการมองสรรพส่ิงอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ
เปิด ท่ีสามารถจะเช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง และสุดทา้ยคือ ความเป็นกระบวนการท่ีท า
หนา้ท่ีระหว่างกนัหรือการมีปฏิกิริยาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

3. เครือข่าย คือโครงสร้างท่ีออกแบบและโครงสร้างธรรมชาติ  ท่ีปรากฏข้ึนมาจากการ
เรียนรู้ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ใหม่ นวตักรรมใหม่ ฐานคิดน้ีอธิบายถึงกระบวนการสร้างภาระหน้าท่ีของ
ตนเองและเครือข่าย และเพ่ือให้กระบวนการนั้นให้มีความเล่ือนไหลและเป็นไปอย่างมีระบบ มี
ความสมัพนัธท่ี์ย ัง่ยนื โดยไม่เขา้จ  ากดัหรือท าลายโครงสร้าง กระบวนการ และแบบแผนแห่งความ
เป็นองคก์รจดัการตวัเองท่ีล่ืนไหลไปอยา่งอิสระเสรี 

4. เครือข่ายเป็นความสมัพนัธใ์นสงัคมมนุษย ์ ท่ีเกิดข้ึนจากความสมัพนัธเ์ชิงวฒันธรรม 
อ  านาจ และกระบวนการเรียนรู้ เป็นฐานคิดท่ีส าคญัของเครือข่ายในฐานะเป็นระบบความสัมพนัธ์
ทางสงัคมมนุษย ์ ซ่ึงความสมัพนัธด์งักล่าว น าไปสู่การจดัการเครือข่ายทางสังคมท่ีมีโครงสร้างและ
รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย ดงันั้น การประยุกต์ใชแ้ละสร้างความเขา้ใจถึงบริบทต่าง ๆ 
ยอ่มจะช่วยใหมี้มุมมองในการพิจารณาเครือข่ายทางสงัคมไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

5. เครือข่ายคือการขยายผลและการเติบโตอย่างมีพลงั  ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของ
เครือข่าย โดยเป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้ การปรับตวัและการประสานผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บบน
ความสามารถในการจดัการของทุกฝ่ายซ่ึงการขยายผลนั้น จะตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมใน
การท างานเชิงปฏิสัมพันธ์ ในลักษณะของการให้ข้อมูลทางเลือกเพื่อการตัดสินใจท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัและเพื่อให้เกิดขบวนการท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองการขยายผลและการเติบโต
อยา่งมีพลงันั้นเป็นฐานคิดท่ีส าคญัของเครือข่ายในฐานะท่ีสร้างความร่วมมือเพ่ือให้การด ารงอยู่ของ
สรรพส่ิงมีความมัน่คงมากข้ึน [61] 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า เครือข่าย หมายถึงความสมัพนัธแ์ละการเช่ือมโยงหรือ
เป็นความร่วมมือระหว่างระหว่างบุคคล กลุ่ม และ/หรือองคก์รท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาเดียวกนั
ด าเนินงานภายใตเ้ป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยสมาชิกมีความเป็นอิสระใน
การด าเนินกิจกรรมของตน 
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4.2 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
 รูปแบบเครือข่าย  (network  configuration) คือ ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ
ระหว่างสมาชิกต่างๆ ในเครือข่าย ซ่ึงมีรูปแบบส่ีชนิด [62] คือ   

1. แบบคู่ (dyad) เป็นเครือข่ายการติดต่อส่ือสารของกลุ่มแบบคู่ คือระหว่าง A กบั B 
 
 
 
 
 
 

2. เครือข่ายแบบวงลอ้ (wheel  network) เป็นเครือข่ายการติดต่อส่ือสารของกลุ่มแบบวง
ลอ้คือ C เป็นศูนยก์ลางของการติดต่อส่ือสาร ทุกเส้นทางการติดต่อส่ือสารจะติดต่อส่ือสารกบั C  
เท่านั้นจะไม่มีเสน้ทางการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงระหว่าง  A,  B,  D  และ  E 
 
 
 
 
 
 

3. เครือข่ายแบบทุกช่องทาง (all-channel  network) เป็นเครือข่ายการติดต่อส่ือสารของ
กลุ่มแบบทุกช่องทาง คือสมาชิกของกลุ่มจะมีทางติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงกนัและกนั   
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4. เครือข่ายแบบลูกโซ่ (chain  network) เป็นเครือข่ายการติดต่อส่ือสารของกลุ่มแบบ
ลกูโซ่  คือมีช่องทางเช่ือมโยงจาก B  ไปยงั A  และไปยงั C  และจาก  D  ไป  E  และไปยงั C และมี
การติดต่อส่ือสารทั้งแบบระดบับนลงสู่ระดบัล่าง  และจากระดบัล่างข้ึนไปสู่ระดบับน และมีการ
ติดต่อส่ือสารแบบแนวราบหรือแนวนอน คือ ระหว่าง B  กบั D   

 
 
 

 
 
 
 

 
เครือข่ายมีหลายประเภท ข้ึนอยู่กบัสมาชิก พ้ืนท่ี กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ และ

โครงสร้างการด าเนินงานในลกัษณะองคก์รของเครือข่ายเอง  
 มีเครือข่ายแนวราบโดยการประสานบุคคลท่ีอยู่ใน “ระดบั” เดียวกนั อาชีพเดียวกนั ให้
มาเช่ือมประสานเป็นเครือข่ายกนั เช่น เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายนักพฒันา เครือข่ายนักวิจยั เป็น
ตน้ อาจเป็นปัจเจกบุคคลหรืออาจเป็นสถาบนัก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบนัวิจยั เครือข่ายศูนยข์อ้มูล 
เป็นตน้ บางเครือข่ายอาจเปิดส าหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได้ท่ีสนใจในเร่ืองหรือ
ประเด็นเดียวกนันั้น 
 มีเครือข่ายท่ีมีลกัษณะแนวตั้ง เช่น การน า ผูค้นจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกต่างกนัมาเป็น
เครือข่ายกนั เช่น เกษตรกร นักพฒันา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค์กรทุน เป็นตน้ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันโดยเน้นท่ีการให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนั เครือข่ายน้ีมีมากข้ึนวนัน้ีเพราะการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ทช่วยให้คนไม่ว่าอาชีพ
อะไร ฐานะไหน ระดบัใด สามารถเป็นสมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนั [5] 

 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร แบ่งเครือข่ายออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายท่ีอาศยัพ้ืนท่ี

ด าเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการท างานร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาท่ีอาศยักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีเป็นเป้าหมายน าทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการท่ีไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกนั โดยยดึ
เอาพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย   

2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ีใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่ม องค์กร โดยมองขา้มในเชิงมิติพ้ืนท่ี มุ่งเน้นการจดัการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อยา่งจริงจงั และพฒันาใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ี   ได้แก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัภารกิจ/
กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย  ซ่ึงอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน  โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด  หลกัการ วตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงาน หรือโครงการสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ [61] 

 
4.3 ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 

 ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายว่าเน่ืองจาก
เครือข่ายสามารถช่วยแกปั้ญหาหน่วยงานพฒันา ต่างหน่วยต่างท างานกันไปไม่เคยเก่ียวขอ้งกับ
หน่วยงานท่ีท างานคลา้ยคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพฒันาเอกชนหรือหน่วยงานพฒันาของรัฐยุ่ง
อยู่ก ับการแก้ปัญหาวนัต่อวนั เพ่ือให้หน่วยงานของตนอยู่รอด มีการท างานซ ้ าซ้อนกันในพ้ืนท่ี
เดียวกนั แต่ละหน่วยงานก็มีการส่งข่าวสารขอ้มลูไหลเวียนกนัอยูภ่ายในหน่วยงานของตนและขอ้มลู
ข่าวสารมีค่อนขา้งจ ากดั การท างานใชก้รอบความคิดหรือหลกัการเฉพาะท่ีเคยใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึง 
พฒันาในสาขาแคบ ๆ และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร หรือแมแ้ต่องค์กรชุมชนในหมู่บ้าน
เดียวกันก็ต่างกลุ่มต่างท างานของตนไปไม่เคยติดต่อช่วยเหลือกิจการของกนัและกัน ไม่เคยให้
ค  าปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนั [63] 
 ธนา ประมุขกุล ไดก้ล่าวถึง “ท าไมตอ้งเป็นเครือข่าย” ว่าเครือข่ายเป็นรูปแบบการท างาน 
ในลกัษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกนั ในแนวราบ ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดว้ยการระดมสรรพ
ก าลงั อนัรวมถึงคน สติปัญญา ความสามารถ และทรัพยากรในการท างาน เพื่อเอาชนะอุปสรรค ท่ี
เป็นจุดอ่อนของระบบงานราชการ ผลจากการรวบรวมกนัน้ี ย่อมก่อให้เกิดพลงัในการด าเนินการ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดโ้ดยเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสภาพสงัคมปัจจุบนั ท่ีลกัษณะทางโครงสร้าง
สงัคม และวิถีชีวิตของผูค้น มีความหลากหลายข้ึนกว่าเก่าก่อน ไดก่้อให้เกิดความสลบัซบัซอ้นของ
ปัญหามากข้ึน เป็นเงาตามตวัเช่นกนั การแกไ้ขปัญหา วิธีคิด วิธีปฏิบติัในลกัษณะวิธีการท่ีเคยท ากนั
มาแต่เดิมนั้น จึงมีประสิทธิผลน้อยลงเร่ือยๆ จนแทบจะกล่าวไดว้่า ไร้ประสิทธิผลไปเลยส าหรับ
ปัญหาในขณะน้ี ดงันั้น วิธีคิด วิธีปฏิบติั ในการแกปั้ญหา จึงตอ้งปรับเปล่ียนไป โดยท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั
ก็คือ ถา้การแกไ้ขปัญหายงัคงยดึอยูบ่นพ้ืนฐาน ท่ีใหห้น่วยงานของรัฐเป็นตวัจกัรส าคญัแลว้ ก็คงยาก
ท่ีจะประสบผลส าเร็จอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเราจะพบกบัปัญหาส าคญั อนัเน่ืองมาจากความเป็นระบบ
ราชการของรัฐ คือ หน่ึง การแยกส่วนกนัในการท างาน สอง ความติดขดัล่าชา้ จากระเบียบขั้นตอน
การปฏิบติั สาม การท างานตามสายการบงัคบับญัชา ท่ีอาศยัการสัง่การในแนวด่ิง และส่ี เป็นการรวม
ศนูยอ์  านาจ - ทรัพยากร ในขณะท่ี เครือข่าย เป็นการเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างเป้าหมายร่วมกนั ของภาคี
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สมาชิก ซ่ึงแมว้่า สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีบทบาทหน้าท่ีความถนัดต่างๆ กนั แต่เมื่อทุกคนไดเ้ขา้มา
รับรู้ในเป้าหมาย หรือปัญหาร่วมกนัแลว้ สมาชิกแต่ละส่วน ก็จะได้ปรับ และแสดงบทบาทตาม
ศกัยภาพ / ความถนดัของตน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของเครือข่าย ไดอ้ยา่งตรงต่อสภาพท่ีแทจ้ริง 
โดยมิตอ้งรอการสัง่การใดๆ จากผูก้  าหนดนโยบายในสายงานบงัคบับญัชา ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มกัจะมิไดรู้้ 
หรือเขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของพ้ืนท่ี [64] 
 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร กล่าวถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายว่ามีความจ าเป็น 3 
ประการ คือ 

1. สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อม ได้แก่  สถานการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อน
หลากหลาย และขยายตวัเกินความสามารถของกลุ่มหรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง ท่ีจะด าเนินการแกไ้ข
ได้จ  าเป็นต้องมีการรวมพลงัหรือมีกลไกการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหานั้น และ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เช่นเกิดการรวมกลุ่ม เครือข่าย เกิดผูน้  า เกิดประสบการณ์และมีความ
ตอ้งการท่ีจะเช่ือมโยงคน กลุ่ม และประสบการณ์นั้นให้เป็นขบวนการ เพื่อจดัการปัญหาและขยาย
ผลการพฒันา โดยนัยน้ี จ  าเป็นต้องมีการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลงัในการจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2. การสร้างพ้ืนท่ีทางสงัคม เน่ืองจากเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือและยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อ
การระดมทรัพยากรและความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆเพื่อน าไปสู่การการแกไ้ขปัญหา การใช้พลงั
เครือข่ายในฐานะเคร่ืองมือดงักล่าว ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงทางสังคม ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้
และการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม เพราะเม่ือสมาชิกและกลุ่มต่าง ๆ มีความตอ้งการคลา้ยกัน มีความ
คิดเห็น มีอุดมการณ์เหมือน ๆ กนั มารวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารกบับุคคล 

3. กลุ่ม หรือองคก์รอ่ืน จะท าให้ตนหรือกลุ่มของตนมีความรู้สึกว่ามีพ้ืนท่ีทางสังคมท่ี
ชดัเจน ซ่ึงเป็นการตอบสนองทางดา้นจิตใจ ความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจแก่กนั 

4. การประสานประโยชน์อยา่งเท่าเทียมถือเป็นความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายเพราะ
เมื่อทุกกลุ่ม องคก์ร หรือเครือข่ายมีการประสานผลประโยชน์ต่อกนัในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยั
กนัแลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือเครือข่ายเกิดการเรียนรู้และมีกิจกรรมการพฒันาท่ีต่อเน่ืองซ่ึงจะช่วย
ใหเ้กิดการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ [61] 
 เสรี พงศ์พิศ ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่ายว่าเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ  ปัญหาท่ีใหญ่โตและ
ซบัซอ้นเกินกว่าท่ีใครจะเผชิญไดโ้ดยล าพงัคนเดียว อยา่งเอดส์ ยาเสพติด การคา้เด็กและสตรีเพื่อการ
บริการทางเพศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพิทกัษ์สิทธิชุมชน เป็นตน้ การสร้างเครือข่าย
หรือท า งานเป็นเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือท่ีท า ให้เกิดผลกระทบท่ีมากกว่าในระดบัภูมิภาค  ระดบัชาติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 
และระดบันานาชาติ เพราะการท างานแบบเครือข่ายเป็นการท างานแบบ “ประสานพลงั” (synergy) 
ประโยชน์ของการท างานเป็นเครือข่ายอธิบายไดอี้กนยัหน่ึง คือ 

1. ก่อใหเ้กิดผลบางอยา่งท่ีใครคนเดียวท าใหเ้กิดไม่ได ้
2. ท าการรณรงคไ์ดก้วา้งกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
3. ส่งอิทธิพลต่อคนอ่ืนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย 
4. ท าให้เกิดคามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหรือประเด็นหน่ึง  หรือการต่อสู้หน่ึงชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึนเพราะมีแง่มุมหลายแง่มองจากหลายคนหลายองคก์ร 
5. ร่วมมือกนัท าแบ่งงานกนัท า 
6. ลดงานท่ีซ ้าซอ้นลง และลดการส้ินเปลืองทรัพยากร 
7. ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจ และทกัษะต่างๆท าให้

เกิดความสามคัคี ใหก้  า ลงัใจกนั และช่วยกนัในรูปแบบต่างๆ ในบางกรณีช่วยให้สามารถระดมทุน
ไดดี้ [5] 
 ภานุโชติ  ทองยงั ไดก้ล่าวถึงเครือข่ายว่าการมีเครือข่ายจะช่วยให้เจา้หน้าท่ีรับรู้ปัญหา
ดา้นการบริโภคท่ีไม่ปลอดภยัและแกไ้ขปัญหาไดท้นัเหตุการณ์ เพราะปัญหาดา้นการบริโภคท่ีไม่
ปลอดภยัเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวัเรามากมาย ในขณะท่ีปริมาณเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานมีนอ้ย [65] 
 ดงันั้น ในการพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง การสร้างเครือข่ายการ
ท างานจึงเป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และมีระบบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชเ้ขา้มาจ าหน่ายในชุมชนได ้เน่ืองจากปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางนั้น
เป็นปัญหาท่ีซบัซ้อน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ปลอดภัยจากการบริโภคเคร่ืองส าอางนั้นไม่
สามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จดว้ยองคก์รเดียว จึงจ าเป็นตอ้งมีการร่วมมือกนัระหว่างบุคคล กลุ่มหรือ
องคก์รหรือสร้างเครือข่ายในการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางข้ึน 
 

4.4 องค์ประกอบของเครือข่าย 
มีนกัวิชาการกล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเครือข่ายไวด้งัน้ี 

 เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศศ์กัด์ิ กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเครือข่ายว่ามีอยู่ 7 ประการ 
ประกอบดว้ย  

1. การรับรู้มุมมองร่วมกนั การท่ีสมาชิกท่ีเขา้มาอยู่ในเครือข่าย ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิด
และการรับรู้ร่วมกนัถึงเหตุผลการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย เช่น มีความเขา้ใจปัญหา มีส านึกในการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกันและมีความต้องการช่วยเหลือในลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิก
เครือข่ายเกิดความรู้สึกผกูพนัในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างเพ่ือแกปั้ญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน 
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2. การมวีสัิยทัศน์ร่วมกนั เป็นการมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนัระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม การรับรู้เขา้ใจในทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายท่ีจะด าเนินไปด้วยกัน จะช่วยให้
ขบวนการเคล่ือนไหวของเครือข่ายมีพลงั เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทาความขัดแยง้อนัเกิดจาก
มุมมองท่ีแตกต่างลงไป 

3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การท่ีสมาชิกแต่ละคนมาร่วมกันเพื่อ
ประสานผลประโยชน์และความตอ้งการนั้นจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จไดห้ากสมาชิกต่างคนต่าง
อยู่ ดังนั้นจึงมีการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมท่ีมากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็น
เครือข่าย 

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมของสมาชิกมี
ความส าคญัต่อการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเง่ือนไขท่ีท า
ให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างแข็งขัน ดังนั้นสมาชิกใน
เครือข่าย จึงควรเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะของความเท่าเทียมและในฐานะหุ้นส่วนของ
เครือข่ายและควรสานต่อความสมัพนัธใ์นแนวราบ 

5. มกีระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน การท่ีสมาชิกในเครือข่ายต่างก็ตอ้งเสริมใน
กระบวนการท างานของกนัและกนั โดยท่ีใชจุ้ดแข็งของฝ่ายหน่ึง ไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีจุดอ่อน 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกนั การเสริมสร้างต่อกนันั้น เกิดข้ึนจากการรวมตวั
เป็นเครือข่ายซ่ึงมีผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

6. มกีารพึง่องิร่วมกัน การเติมเต็มในส่วนท่ีขาดของแต่ละฝ่ายเน่ืองจากทุกฝ่ายต่างก็มี
ขอ้จ  ากดัในกระบวนการท างานและมีความรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง ดงันั้นจึงมีการพ่ึงพาอาศยักนั
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

7. การมปีฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี่ยน การท่ีสมาชิกในเครือข่ายมีการท ากิจกรรมร่วมกนั
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพนัธ์ เชิงแลกเปล่ียนระหว่างกันนั้ น
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายตามดว้ย [66] 
 ทวีคูณ สวรรคต์รานนทแ์ละคณะ กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเป็นเครือข่ายท่ี
ท าใหเ้กิดเครือข่ายและมีความเขม้แข็งประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. สมาชิกหรือหน่วยชีวิต เป็นองค์ประกอบเบ้ืองตน้หรือองค์ประกอบหลกัของความ
เป็นเครือข่ายท่ีสร้างระบบเครือข่ายใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ โดยแต่ละหน่วยชีวิตหรือสมาชิกแต่ละคนจะ
ด าเนินการสานต่อเพื่อหาแนวร่วมหรือแกนน าเครือข่ายเพื่อสร้างสรรคง์านและพฒันาชุมชนให้เจริญ
ทางดา้นจิตใจและวตัถุต่อไป 
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2. จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม
องค์กรมารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงโดยไร้ความมุ่งมั่นอุดมการณ์หรือ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมิอาจกล่าวไดว้่าเป็นเครือข่าย  เพราะความเป็นเครือข่าย
จะต้องมีความหมายถึง “การร่วมกนัอย่างมีจุดหมาย” เพื่อท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมี
วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

3. การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก  การท่ีแต่ละหน่วยชีวิตหรือสมาชิกแต่ละคนจะมา
รวมกนันั้น ส่ิงท่ีจะยึดโยงส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั คือ การท าหน้าท่ีต่อกนั และกระท าอย่างมีจิตส านึก 
เพราะหากขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมแลว้ กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงการจดัตั้งและเพ่ือเรียกร้องหา
ผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น โดยกลุ่มเครือข่ายนาหวา้ และเครือข่ายคูเมืองเน้นการพฒันาคนใน
ดา้นจิตใจก่อน เพื่อใหรู้้ถึงการเสียสละแลว้จึงพฒันาดา้นศกัยภาพของคนพฒันากระบวนการท างาน 
เป็นตน้ 

4. การมส่ีวนร่วมและการแลกเปลีย่น ในองคป์ระกอบของความเป็นเครือข่าย ส่ิงหน่ึงท่ี
จะขาดมิไดก้็คือการมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศยัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆของสมาชิกจะเป็นปัจจยัท่ีหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายนั้นมีพลงัมากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมจะท า
ให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย  ซ่ึงจะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเขา้หากนั
และพ่ึงพากนัมากข้ึนและจะน าไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากร/การให้การ
สนบัสนุนเงินงบประมาณ เพ่ือใหภ้ารกิจท่ีเครือข่ายด าเนินการร่วมกนันั้นบรรลุถึงเป้าหมาย 

5. ระบบการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ ถา้กล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพนัธ์ท่ี
โยงใยแลว้ ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อเครือข่าย คือขอ้มลูและการส่ือสารระหว่างกนั นับตั้งแต่การส่ือสาร
ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัปัจเจกบุคคล กลุ่มกบักลุ่มและระหว่างเครือข่ายกบัเครือข่าย รวมทั้งการเป็น
ส่ือกลางหรือกระบอกเสียงประชาสัมพนัธ์แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาครัฐ ระบบ
ความสมัพนัธใ์นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกระบวนการส่ือสารนั้นจะช่วยใหส้มาชิกในเครือข่ายเกิด
การรับรู้เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานของเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะ
เป็นผลดีต่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งใหเ้กิดกบัชุมชนและยงัช่วยรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนั [67] 
 จอหน์  เวอร์เนอร์ อา้งถึงในปาริชาติ    สถาปิตานนท์ และชัยวฒัน์   ถิระพนัธ์ 2546
กล่าวถึงองคป์ระกอบของเครือข่าย โดยใชต้วัอกัษรยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวัคือ LINK หรือการเช่ือมต่อ
เพ่ืออธิบายองคป์ระกอบดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. การเรียนรู้ (Learning) ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

2. การลงทุน (Investing) ไดแ้ก่ การลงทุนดา้นเวลา และพลงังานในการติดต่อและเช่ือม
ประสานกบับุคคลต่าง ๆ  

3. การดูแล (Nurtuting) การดูแลสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่ายอยา่งใกลชิ้ด 
ทั้งในเร่ืองของการท างานและสมัพนัธภาพส่วนตวั 

4. การรักษา (Keeping) การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความตอ้งการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อแสวงหา
แนวทางท่ีทรงพลงัในการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย [61] 
 องค์ประกอบของเครือข่ายต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีความแตกต่างและ
หลากหลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปองค์ประกอบของเครือข่าย เพ่ือเป็นองค์ประกอบเบ้ืองตน้ในการ
สร้างเครือข่ายในงานวิจัยการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน : 
กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีไดว้่า องค์ประกอบของเครือข่ายในเบ้ืองตน้
ประกอบดว้ย  

1. สมาชิกของเครือข่าย 
2. มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
3. การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกในเครือข่าย  
4. การส่ือสารภายในเครือข่าย  
 
4.5 การสร้างเครือข่าย 

 การสร้างเครือข่ายเป็น “การจดัความสัมพนัธ์ใหม่” ความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นระหว่าง
คนกบัธรรมชาติรอบตวั ระหว่างชุมชนกบัชุมชน ระหว่างชุมชนกบัอ านาจรัฐ อ านาจธุรกิจ อ  านาจ
เงิน [5] 
 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าใหม้ีการติดต่อและการสนบัสนุนใหม้ีการแลกเปล่ียน
ขอ้มลู  ข่าวสาร และการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ [63] 
 การสร้างเครือข่าย เป็นกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม  โดยมีว ัตถุประสงค์ในการ
แลกเปล่ียน การจดักิจกรรมหรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิกเครือข่ายนั้นจ  าเป็นตอ้งอาศยัการมี
ปฏิสมัพนัธร่์วมกนัมาก่อนหนา้ท่ีจะท าความตกลงเป็นองคก์รเครือข่าย การสร้างเครือข่ายอาจปรากฏ
ในรูปของการจดัตั้งเป็นเครือข่ายใหม่ การสร้างเครือข่ายนั้นมีหลายลกัษณะไม่ว่าจะเป็นในองค์กร
ธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นสร้างมูลค่าเพ่ิมในการเชิงธุรกิจ  ส่วนดา้นการพฒันาสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ใน
วฒันธรรมชุมชนของชาวบา้นแลว้  การสร้างเครือข่ายในงานพฒันาปรากฏในหลายลกัษณะ เช่น 
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เครือข่ายขององคก์รระหว่างชุมชน  เครือข่ายตามกิจกรรม และในหลายกรณีท่ีมีเครือข่ายท่ีเกิดจาก
การจดัตั้งโดยความพยายามของหน่วยงานรัฐเอง [68] 
 ดงันั้นผูว้ิจัยจึงขอสรุปความหมายของการสร้างเครือข่ายได้ ดังน้ี การสร้างเครือข่าย 
หมายถึง การเช่ือมโยงกลุ่ม องค์กรและ /หรือบุคคลท่ีสมคัรใจ มาร่วมกันตั้งวตัถุประสงค์หรือ
ขอ้ตกลงร่วมกัน แลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหน่ึง
ร่วมกนั 

 
4.6 กระบวนการสร้างเครือข่าย 

 นฤมล  นิราทร ไดจ้  าแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. ขั้นการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายเป็นขั้นตอนท่ีผูป้ฏิบติังานหรือ

ฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  เพ่ือท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้ง
พิจารณาองคก์รต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมเขา้เป็นเครือข่ายในการท างาน ค าถามส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนน้ี ก็คือ 

1.1 จะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกบัองคก์รใด 
1.2 จะไดรั้บประโยชน์หรือจะตอ้งสละประโยชน์ดา้นใดบา้งในการเขา้ร่วมเป็น

เครือข่าย 
1.3 ระยะเวลาในการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย จะนานเท่าใด 

2. ขั้นการติดต่อกบัองคก์รท่ีจะเป็นเครือข่าย หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจในองค์กรท่ีเห็น ว่า
เหมาะสมในการเขา้ร่วมเครือข่ายก็จะเป็นขั้นตอนของการติดต่อสัมพนัธ์เพ่ือชกัชวนให้เขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายในการท างาน  โดยการรวมเป็นเครือข่ายจะเกิดข้ึน เมื่อองค์กรมีความตอ้งการเหมือนกนั
และตอ้งการกระท ากิจกรรมตอบสนองความตอ้งการเหมือนกนั ดงันั้น จะตอ้งสร้างความคุน้เคย 
และการยอมรับ รวมทั้งความไวว้างใจระหว่างกนั  เป็นขั้นตอนของการปลูกจิตส านึก โดยการให ้  
ขอ้มลู  แลกเปล่ียนขอ้มลู และกระตุน้ใหอ้ยากแกปั้ญหาร่วมกนัอาจเรียกขั้นตอนน้ีวา่เป็นขั้นตอนการ
เตรียมการ หรือเตรียมเครือข่าย (Pre-Group) 

3. ขั้นตอนการสร้างพนัธกรณีร่วมกนั  เป็นขั้นตอนของการสร้างความผกูพนัธ์ร่วมกนั    
ซ่ึงหมายถึง การตกลงในความสมัพนัธต่์อกนั  ในขั้นตอนน้ีองคก์รเขา้สู่การตกลงท่ีจะท างานร่วมกนั 
ซ่ึงในกาท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ปัญหา กลุ่มองค์กรจะตอ้งมี
ความรู้เพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมได้ ดังนั้นจึงต้องเสริมความรู้ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงอาจกระท าได้โดย
แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม หรือ แลกเปล่ียนกบัองคก์รนอกกลุ่ม เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมา
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ถ่ายทอดเพ่ิมพูนความรู้ เป็นตน้ อาจเรียกขั้นตอนน้ีว่า กลุ่มศึกษาเรียนรู้ (Learning Group) หาก
พิจารณาในประเด็นระดบัการสร้างเครือข่ายก็เป็นขั้นตอนของ Informal Cooperation 

4. ขั้นตอนการพฒันาความสมัพนัธ ์เป็นขั้นตอนท่ีการสร้างเครือข่ายปรากฏผลงานเป็น
รูปธรรม เป็นขั้นตอนของการเร่ิมท ากิจกรรมโดยใชท้รัพยากรร่วมกนั ขณะเดียวกนั มีการตกลงกนั
ในเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ก าหนดกิจกรรมจดั
วางขอ้ตกลงในการท างาน ก าหนดบทบาทของสมาชิก  รวมทั้งสิทธิหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่ม เป็นตน้  
ขั้นตอนน้ีอาจเรียกว่า ขั้นกลุ่มกิจกรรม (Action Group)  หากพิจารณาในประเด็นระดบัการสร้าง
เครือข่าย  ก็เรียกว่า เป็นระดบั Formal Agreement 

5. หลงัจากขั้นตอนการพฒันาความสมัพนัธ ์จนน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกนัแลว้ เมื่อ
ผลงานเป็นท่ีปรากฏชัด  องค์กรเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่าย
ความสมัพนัธข์องเครือข่ายจะแน่นแฟ้นข้ึนพร้อมกบัการเรียนรู้ร่วมกนั  การเรียนรู้ร่วมกนันอกจาก
จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของฝ่ายปฏิบติัการแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพนัธ์
ดว้ย ความสมัพนัธท่ี์แน่นแฟ้น  อาจน าไปสู่การขยายตวั ซ่ึงอาจปรากฏในรูปของการขยายกิจกรรม 
หรือการขยายกลุ่ม ตามพ้ืนท่ีหรือตามลกัษณะกิจกรรม ในดา้นระดบัการสร้างเครือข่าย ขั้นตอนน้ี 
อาจอยู่ในระดบัการเขา้ “ลงทุน”  ในองค์กรใหม่ (Minority Investment)  และการจดัตั้งองค์ใหม่
ร่วมกนั (Joint Venture) [69] 
 ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท ์ในขั้นตอนของการสร้างเครือข่าย นกัพฒันาและทีมงานจะตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี   

1. การส ารวจชุมชน เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของชุมชนว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนนั้นเป็นอยา่งไร มีปัญหาอะไรบา้งหรือไม่ท่ีมีความรุนแรงในความรู้สึกของคนใน
ชุมชน มีองคก์รอะไรอยูบ่า้งในชุมชน องคก์รต่าง ๆ มีความร่วมมือกนัอยูบ่า้งหรือไม่ในระดบัใด เพื่อ
ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีควรเชิญชวนเขา้มามีส่วนร่วมสร้างและพฒันาเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อไป 
ส าหรับการส ารวจสถานการณ์ขององค์กรชุมชน เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กรชุมชน 
การรับรู้ของสมาชิกองคก์รต่อ สถานการณ์ดงักล่าว กระตุน้ให้สมาชิกต่ืนตวัท่ีจะร่วมมือกนัพฒันา
ศกัยภาพขององคก์ร และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชน ซ่ึงอาจจดักระบวนการประชุม
เชิงปฏิบติัการดว้ยเคร่ืองมือหน่ึงในชุดเคร่ืองมือประเมินสถานการณ์ชนบทแบบมีส่วนร่วม (PRA) 
เช่น แผนท่ีหมู่บ้านแสดงขอ้มูลการกระจายของสมาชิก ความทัว่ถึงของการให้บริการ หรือการ
กระจายประโยชน์ใหก้บัสมาชิก แผนผงัความสมัพนัธ ์VENN แผนผงัใยแมงมุม แผนผงัวงกลม ฯลฯ 
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2. การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  ควรให้องค์กรชุมชนท่ีจะมาเป็นเครือข่ายกนัเป็นผู ้
ตดัสินใจ และร่วมกนัออกแบบใหม้ากท่ีสุด ทีมงานนักพฒันามีหน้าท่ีเพียงเอ้ืออ  านวยกระบวนการ
เรียนรู้และตดัสินใจร่วมกนัของคน กลุ่ม/องค์กรท่ีจะมาเป็นเครือข่ายกนั อาจท าในรูปของการจัด
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระดบัหมู่บา้นหรือต าบล เชิญกลุ่มองค์กรตามความสมคัรใจ
มาร่วมตดัสินใจออกแบบ   เครือข่ายองคก์รชุมชน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กรและ
ชุมชน วิเคราะห์ความจ าเป็นในการเป็นเครือข่าย ออกแบบเครือข่าย และการจดัการเครือข่ายใน 3 
เร่ือง คือ สมาชิกเครือข่ายเป็นใคร เร่ืองอะไรท่ีจะเอามาช่วยกนั และทรัพยากรท่ีจะตอ้งจดัการร่วมกนั
ในเครือข่าย หลงัจากนั้นก็เป็นการออกแบบกิจกรรมเครือข่าย และวางแผนปฏิบติัการ   หากมีแผนท่ี
จะขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ทีมนกัพฒันาอาจจะร่วมกบัเครือข่ายแสวงหาแหล่งงบประมาณ 
โดยมีเง่ือนไขว่า เม่ือเสร็จจากการประชุมทุกคร้ัง ให้ผูแ้ทนองค์กรน าผลการประชุมกลบัไปแจง้ให้
สมาชิกองคก์รทราบ และรับขอ้คิดเห็นกลบัมาเขา้   ท่ีประชุมเครือข่ายคร้ังต่อไปเสมอ เพราะการเป็น
เครือข่ายนั้น มิใช่เป็นเครือข่ายของผูน้  าองคก์ร หากแต่ประสงคจ์ะใหเ้ป็นเครือข่ายขององค์กรชุมชน 
ดงันั้นสมาชิกขององคก์รควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั 

3. การพฒันาเครือข่าย อาจท าไดท้ั้งโดยเครือข่ายเอง และทีมนกัพฒันา เม่ือเครือข่ายได้
มีการ   ออกแบบวตัถุประสงค์ของเครือข่าย รวมทั้งแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิก
เครือข่าย และแผนปฏิบติัการของเครือข่ายแลว้ ทีมนักพฒันาก็ตอ้งมีหน้าท่ีติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัการของเครือข่าย และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
วิเคราะห์ศกัยภาพเครือข่าย   และวางแผนสนับสนุนเพื่อพฒันาศกัยภาพการจดัการและการด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่าย ขจดัปัญหาอุปสรรคให้กับเครือข่ายเท่าท่ีจ  าเป็น ส่ิงท่ีเครือข่ายส่วนใหญ่
ต้องการได้รับการพฒันา ได้แก่ ศกัยภาพในการบริหารงาน การวิเคราะห์และพฒันางาน การ
สนบัสนุนและแกปั้ญหากิจกรรมใหส้มาชิก การแสวงหาแหล่งทุน การแสวงหาแหล่งสนับสนุนดา้น
วิชาการ แต่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนเห็นว่าส่ิงท่ีควรพฒันาใหก้บัเครือข่ายก่อนอย่างอ่ืน คือ กระบวนทศัน์ในการ
พฒันา ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชน ภาวะผูน้  า และทกัษะการปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม 

4. การสนับสนุนการบริหารงานของเครือข่าย  นักส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายตอ้งมี
ความเขา้ใจธรรมชาติของเครือข่าย การสนับสนุนให้เครือข่ายมีองค์กรแกนท่ีแข็งตวัเกินไปไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการเติบโตของเครือข่าย นอกจากค าแนะน าจาก Starkey Burke และอาจารยจ์  านงค ์ 
แรกพินิจ  ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ผูเ้ขียนเห็นว่าการบริหารงานของเครือข่ายท่ีจะท าให้เครือข่ายมี
ความเติบโตและย ัง่ยนืยงัตอ้งใหค้วามส าคญัใน 3 เร่ือง  คือ 
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4.1 เครือข่ายจะจดัการใหม้ีการแลกเปล่ียนอะไรระหว่างสมาชิก จะแลกเปล่ียน
กนัอย่างไร แลกเปล่ียนเพื่ออะไร ใครเป็นผูไ้ด้ประโยชน์ ประโยชน์ท่ีได้มีคุณค่าเพียงใดส าหรับ
สมาชิก 

4.2 เครือข่ายจะจดัการใหม้ีการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกอยา่งไร เร่ืองอะไรท่ี
ควรจะมีการติดต่อส่ือสาร จะใช้ส่ือประเภทใดในการส่ือสาร สารท่ีส่ือมีความหมายต่อสมาชิก
หรือไม่ อยา่งไร ความถ่ีในการติดต่อส่ือสารมีมากนอ้ยแค่ไหน 

4.3 เครือข่ายจะจัดการให้ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกเป็นไปใน
ทิศทางใด ทางการหรือไม่เป็นทางการ มีรูปแบบหรือไร้รูปแบบ เอ้ืออาทรหรือท าตามหน้าท่ี ผกูพนั
เป็นเจา้ของร่วม หรือเป็นเพียงผูถื้อหุน้และรับก าไร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกมีขอบเขตถึงไหน 
แค่ตวัแทนหรือสมาชิกกลุ่ม [63] 
 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร  การก่อตวัหรือการเกิดข้ึนของเครือข่ายนั้น มีการก่อตัวท่ี
หลากหลายทั้งเกิดจากการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเกิดข้ึนด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ 
เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดข้ึนเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการ
เครือข่าย ซ่ึงวงจรชีวิตของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นตระหนักและการก่อตวั
ของเครือข่าย  ขั้นการสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย  ขั้นการพฒันาความสัมพนัธ์และการ
ใชป้ระโยชน์ และขั้นการรักษาความสมัพนัธแ์ละการต่อเน่ือง การจดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้นสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของ
เครือข่าย กระบวนการจดัการเครือข่าย 4 ขั้นตอนตามวงจรชีวิตของเครือข่าย ไดแ้ก่  

1. ขั้นตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย ในขั้นน้ีมีวิธีการท่ีจะจดัการ คือ  
1.1 การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ ความพร้อมภายในกลุ่มตนเองและเครือข่าย

อ่ืน เพื่อทราบกิจกรรมและบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.2 การสร้างศรัทธาและการหาแนวร่วม เพื่อให้เกิดความไวว้างใจ ยอมรับและ

เห็นความส าคญัท่ีจะมาร่วมกนัเป็นเครือข่าย  
1.3 การสร้างความตระหนกัหรือการเสนอใหเ้ห็นประเด็นปัญหา   
1.4 การแสวงหาขอ้มลูทางเลือก อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาและ

จะน าไปสู่กระบวนการรวมกลุ่มและเครือข่าย  
1.5 การคน้หาความตอ้งการและการหาจุดร่วมในการพฒันาเครือข่าย  
1.6 การแสวงหาทางเลือกในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์และการ

แสวงหาแกนน าเครือข่าย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

1.7 การสร้างระบบความสัมพนัธ์ของเครือข่าย เป็นการให้ทุกคนไดม้ีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ไดม้ีบทบาทในการพฒันาเครือข่าย 

2. ขั้นการสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย ในขั้นน้ีเป็นจุดก่อเกิดความร่วมมือ
ของความเป็นเครือข่ายมีวิธีการจดัการดงัน้ี  

2.1 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอ้ตกลงร่วมกนั   
2.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี และการวางผงัเครือข่าย เป็นการก าหนดใน

รายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ีของผูท่ี้เขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแกนน าและคณะท างาน
ฝ่ายต่าง ๆ   

2.3 การเสริมสร้างและพฒันาผูน้  า  เน่ืองจากผูน้  าท่ีดีจะเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่าย  

2.4 การจดัระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่าย 
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  

2.5 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง  
2.6 การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยให้เห็นศกัยภาพและ

ขอ้จ ากดัของตนเองและพยายามหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
2.7 การส่งเสริมและด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ คือ  การส่งเสริมและการักษา

ผลประโยชน์และการรักษาความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

3. ขั้นการพฒันาความสมัพนัธแ์ละการใชป้ระโยชน์ ในขั้นน้ีเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะ
ใหเ้ครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยนื มีวิธีการและขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 การทบทวนและสรุปบทเรียน วิธีการน้ีจะท าให้เครือข่ายไดท้บทวนตวัเอง 
ไดรู้้ถึงศกัยภาพและปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพฒันาและการจดัการเครือข่ายท่ี
ต่อเน่ือง  

3.2 การพฒันาเครือข่าย การเสริมสร้างผูน้  าเครือข่าย คือ การเขา้ไปสนับสนุนให้
เกิดการแสวงหาและพฒันาผูน้  าท่ีมีจิตสาธารณะ  

3.3 การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลกเปล่ียนความรู้  
3.4 การขยายกิจกรรมและมโนทศัน์ การขยายแนวคิดและกิจกรรมของเครือข่าย

ท่ีไดจ้ากประสบการณ์การท างานและสรุปบทเรียนท่ีเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้สาธารณชนทราบ หรือ
เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการด าเนินการในระดบันโยบาย นอกจากน้ี จะท าใหเ้ครือข่ายเกิดการเรียนรู้
และเกิดอ  านาจ/พลงัในการต่อรอง  

3.5 การสร้างความรู้ใหม่และการจดัการความรู้ท่ีต่อเน่ือง  
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3.6 การเสริมสร้างวฒันธรรมเครือข่ายเพื่อขจดัความขดัแยง้  
3.7 การเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  
3.8 การเสริมสร้างผูน้  าและหน่วยน าของเครือข่าย ผูน้  าจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามคิดและ

เป็นผูเ้อ้ือประโยชน์ต่อ  
4. ขั้นการรักษาความสมัพนัธแ์ละความต่อเน่ือง มีแนวทางดงัน้ี  

4.1 การจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ือง  
4.2 การรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกของเครือข่าย  
4.3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ การ

ก าหนดสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
4.4 การบริหารจดัการขอ้มลู ระบบส่ือสาร และการจดัการความรู้ท่ีต่อเน่ือง 
4.5 การใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย  
4.6 การเสริมสร้างผูน้  ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง [61] 

 จะเห็นไดว้่า การก่อตวัหรือการเกิดข้ึนของเครือข่ายหรือกระบวนการสร้างเครือข่าย
ขา้งตน้นั้น มีหลายระยะและแต่ละระยะก็มีรายละเอียดประเด็นท่ีมากน้อยแตกต่างกนัออกไป  ใน
การศึกษาน้ีจึงน าคุณลักษณะของเครือข่ายน ามาประยุกต์ใช้ร่วมเพื่อสร้างความชัดเจนใน
กระบวนการสร้างเครือข่าย โดยคุณลกัษณะของเครือข่ายประกอบดว้ยกลุ่ม องคก์รและ/หรือบุคคลท่ี
เห็นความส าคญัของปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้น
ไร่ จงัหวดัอุทยัธานี มีวตัถุประสงค์หรือขอ้ตกลงร่วมกนัในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชนแบบมีโครงสร้าง ดังนั้ น เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายท่ี
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ผูว้ิจยั สรุปไดว้่ากระบวนการสร้างเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น
ขั้นตอน ไดด้งัน้ี         

1. ขั้นตอนการสร้างความตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย 
2. ขั้นตอนการสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย 
3. ขั้นตอนการพฒันาความสมัพนัธแ์ละการใชป้ระโยชน์ 
4. ขั้นตอนการรักษาความสมัพนัธแ์ละความต่อเน่ือง 

 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

4.7 การประเมนิผลเครือข่าย 
ในการประเมินผลเครือข่าย Heather Creech [70] ไดก้ล่าวไวว้่าควรประเมินสองดา้น คือ 

4.7.1 ประสิทธิผลของเครือข่าย  (The effectiveness of the network) 
 Alter and Hage  ไดเ้สนอแนวทางการสร้างแบบส ารวจเพื่อวดัประสิทธิผลของเครือข่าย
โดยพิจารณาจากเกณฑต่์างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย ความสามารถในการจดัทรัพยากร 
ความราบร่ืนในการท างาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครือข่ายและความพึงพอใจโดยรวม
ต่อผลงานของเครือข่ายตามแบบส ารวจ [71] 
 Kim S.  Cameron and David A.  Whetten ใชท้ฤษฎีในการประเมินประสิทธิผลของ
องคก์รทั้ง 4 ทฤษฎี คือ  

1. Goal Model   ประเมินประสิทธิผลขององคก์รจากระดบัของการบรรลุเป้าหมาย 
2. System-Resource  Model  ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากความสามารถในการ

จดัหาทรัพยากรท่ีจ  าเป็น 
3. Internal Process Model  ประเมินประสิทธิผลขององค์กร จากกระบวนการในการ

ท างาน เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน และเป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง การกระจายอ านาจการตดัสินใจไปให้แก่ฝ่ายท่ีมีขอ้มูลส าคญัต่อการตดัสินใจในประเด็น
นั้นๆ บรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตรและปรึกษาหารือกนัโดยสม ่าเสมอ ฯลฯ 

4. Strategic Constituencies Model  ประเมินประสิทธิผลจากความพอใจของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียส าคญั  [72] 

4.7.2 ประสิทธิภาพของเครือข่าย  (The efficiency of the network)  ได้แก่ 
กิจกรรมการด าเนินงาน (ความสม ่าเสมอในการประชุมของสมาชิกเครือข่าย )  ความย ัง่ยืนของ
งบประมาณ ความส าเร็จตามเวลาท่ีก  าหนด และการผสานทรัพยากร [70] 

 
5. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

5.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการสร้างเครือข่าย 
 ทวีคูณ สวรรคต์รานนทแ์ละคณะ ไดท้ าการศึกษาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม ในเขตพ้ืนท่ี 10 พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างหรือจดัตั้งเครือข่ายสามารถแบ่งได ้ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก 1) ปัจจยัภายในท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างและพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่ายการ
กระจายอ านาจภาคประชาชน  ได้แก่ ลกัษณะชุมชนท่ีเอ้ือต่อการสร้างเครือข่าย สภาพสังคม
วฒันธรรม 
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วฒันธรรมของชุมชน จิตส านึก แกนน าหรือผูน้  าท่ีมีจิตวิญาณ อุดมการณ์ในการท างาน ความรู้ ความ
ซ่ือสัตยอ์งค์ความรู้ของเครือข่าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนัการสร้างภูมิความรู้และการมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง และ 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบาย
รัฐบาล กฎหมายรองรับสถานะเครือข่าย สภาพเศรษฐกิจ การส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
กองทุนดงันั้น จึงช้ีให้เห็นว่าปัจจยัระดบับุคคล ระดบัชุมชน และระดบัองค์การ เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายและพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายภาคประชาชน  เพื่อสร้างสังคม
ชุมชนใหน่้าอยูแ่ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [67] 
 ระพีพรรณ  ทองห่อและคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง พบว่าการจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนของกลุ่มตัวอย่างภาคกลางยงัมีลกัษณะของการท างานท่ีแยกส่วน ขาดการ
ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั และระดบักลุ่มจงัหวดั ภายหลงัการจดั
เวทีเพื่อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดว้ยการใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มสมาชิกท่ีจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เกิดความตระหนักและเห็นความส าคญั
ของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ขณะเดียวกนัยงัก่อใหเ้กิดตวัแทนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
ในระดบัจงัหวดัท่ีเป็นรูปธรรมในการประสานเช่ือมโยง และขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนร่วมกนัภายในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง เพื่อรับฟังและแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง 
ๆ ดว้ยการถอดบทเรียนจากเครือข่าย รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม [73] 
 สกุลวิชย์  พูนนวล ได้ท าการวิจัยการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาต าบลบางโกระ อ  าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีผลการวิจยั มีดงัน้ี 

1. การสร้างเครือข่ายการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนมี 5 ขั้นตอน คือ 
1) การสร้างบรรยากาศการยอมรับของชุมชน 2) การสร้างความตระหนักถึงปัญหาโรค 3) การสร้าง
เครือข่ายการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน  4) การด าเนินงานของเครือข่าย และ5) 
การประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย 

2. ผลของเครือข่ายท่ีมีต่อการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพบว่าการ
ด าเนินงานเกิดข้ึนจากความร่วมมือของชุมชนทั้ งแกนน าและผูท่ี้เก่ียวข้องภายในชุมชน การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ความเส่ียงในการเกิดโรคไขเ้ลือดออกลดลง เกิดการมีส่วนร่วม  การ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และโดยภาพรวมในส่วนของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว มี
การปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกบา้งเป็นบางคร้ังไม่สม  ่าเสมอ  
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3. ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน  
ชุมชน คือ การขาดจิตสาธารณะของแกนน าเครือข่าย ภาระงานของแกนน าเครือข่ายท่ีมีมากเกินไป 
และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี [74] 
 

5.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบเครือข่ายและใน
ชุมชน 
 ปรีชา  แก้วค าปา ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
สาธารณสุขใน 5 หมู่บา้นท่ีไดรั้บรางวลั อ  าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จากการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้
เห็นว่าการด าเนินงานของกลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในหมู่บา้น โดยการสร้างและใช้
องคก์รในหมู่บา้น ควรด าเนินไปในลกัษณะท่ียดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและสังคมเป็นแกนน าในการพฒันา และก าหนด
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาของตนและชุมชนไดเ้อง ซ่ึงรูปแบบการด าเนินงานชองทั้ง 5 กลุ่มท่ีได้
ศึกษาสรุปได้ว่า  การใช้กระบวนการกลุ่มขององค์กรชุมชนหรือตัวแทนชาวบ้านตามกลวิธี
สาธารณสุขมลูฐาน จะน าไปสู่การพ่ึงตนเองซ่ึงเป็นการพฒันาคุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์ส าคญัยิ่ง 
ท่ีจะท าให้สมาชิกของชุมชนเขา้ร่วมปฏิบติัการดา้นสาธารณสุขของชุมชน (community action for 
health) ท่ีแสดงความเป็นหุน้ส่วนระหว่างชุมชนกบัองคก์รดา้นสาธารณสุข บทบาทการกระท าก่อน 
(pro-active role) ของชุมชน และภารกิจกบัวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนขององค์กรดา้นสาธารณสุขท่ีจะ
แบ่งอ  านาจ (power-sharing) ดงันั้น ในกระบวนการร่วมท างานกบัชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้
ศกัยภาพของตนในการจดัการปัญหา การศึกษาในอนาคตจ าเป็นตอ้งศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางมิติวฒันธรรม สงัคม การเมืองทอ้งถ่ิน ว่ามีผลอย่างไรกบักระบวนการกลุ่ม และมีความพร้อมท่ี
จะร่วมด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลไปสู่การคุ้มครองตนเองให้ไดบ้ริโภคในส่ิงท่ีควร 
ภายใตก้ารแนะน า/สนบัสนุนขององคก์รภาครัฐ/เอกชน โดยรูปแบบวิธีการด าเนินงานของกลุ่มเขา้ได้
กบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเพื่อให้การมีส่วนร่วมด าเนินงานไม่ใช่การครอบง าทางความคิด
หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัใคร อนัจะน าไปสู่การพฒันาการมีส่วนร่วมด าเนินงานท่ีย ัง่ยืน 
และกา้วสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตต่อไป [75] 
 สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ไดท้ าการศึกษาเครือข่ายทางสังคมภาคตะวนัออกกบัการ
เสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคเพื่อศึกษากระบวนการ รูปแบบ กลวิธี  บทบาทหน้าท่ีและแนวทางการ
ด าเนินงานของเครือข่ายทางสงัคมทั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออก
รวมทั้งเพ่ือดูถึงผลการด าเนินงานของเครือข่าย เพื่อสังเคราะห์หารูปแบบ กลไกและแนวทางการ
ท างานท่ีเอ้ือให้เกิดการเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคพบว่า กลุ่มหรือชุมชน มีจุดร่วมเหมือนกนัคือ การ
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รักษาสิทธิ พิทกัษสิ์ทธิของสมาชิก และการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครู้จกัคุม้ครองสิทธิของตน ซ่ึงลกัษณะ
ส าคญัของกลุ่มมีดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมุ่งเนน้แกไ้ขปัญหา ท่ีสมาชิกกลุ่มเผชิญอยู ่ 
2. กลุ่มเกิดจากกระแสความรุนแรงของปัญหาท่ีมากข้ึน  
3. กลุ่มท่ีเกิดจากการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของกลุ่มเอง  
4. กลุ่มท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐ  
5. กลุ่มเกิดจากกระแสความตอ้งการของสงัคม  
6. กลุ่มท่ีสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภค  ซ่ึงผลของการด าเนินงานท่ีกระตุน้และ

เสริมสร้างพลงั ไดท้ าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยรวม ดงัน้ี  
6.1 เรียนรู้ถึงประโยชน์ในการรวมกลุ่มและพลงักลุ่มในการพิทกัษสิ์ทธิ  
6.2 เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเช่ือมประสานกนัระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในลกัษณะ

ขา้มเครือข่าย ขา้มพ้ืนท่ี  
6.3 สมาชิกเกิดวินัยและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  โดยการท าให้

สมาชิกและผูบ้ริโภคเห็นถึงเป้าหมายและประโยชน์ท่ีจะเกิดร่วมกนั  
6.4 การท าใหเ้กิดการยอมรับจากสาธารณชนมากข้ึน โดยเฉพาะในเครือข่ายผูติ้ด

เช้ือและและผูป่้วยเอดส์  
6.5 การบริหารจดัการและการขับเคล่ือนกลุ่มเครือข่ายจากการต่อสู้ดว้ยความ

รุนแรงสนัติวิธี  
6.6 การขยายตัวของกลุ่ม เครือข่าย การมีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมและสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

โดยพบว่ากลุ่มส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษามีการขยายตวัมากข้ึน  
6.7 เกิดการพึ่งพาตนเอง ตระหนกัในศกัยภาพของตนเองมากข้ึน 

 จากการถอดบทเรียนต่อแนวทางในการเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภค  สามารถแบ่งได้ 2 
ประเด็น คือ แนวทางการเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออก  บริบททางสังคม ลกัษณะภูมิ
ประเทศ วิถีชีวิตของสงัคม และผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก  
แนวทางการเสริมสร้างพลงัผูบ้ริโภคในสังคมไทย ต้องท าใน 2 มิติ คือ การให้โอกาสผูบ้ริโภค
สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์  โดยรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ให้
ประชาชนทราบและเรียนรู้ท่ีจะปกป้องตนเอง ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน ขณะเดียวกนักระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ตอ้งมีการสร้างและสอนเด็กและเยาวชนตั้งแต่เยาวว์ยัให้รู้จกั 
และเขา้ใจในการเลือก ตดัสินใจ ในการบริโภคท่ีปลอดภยั รวมทั้งการสร้างหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างให้
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เด็กเรียนรู้ท่ีจะรักษาและพิทกัษสิ์ทธิของตนเอง และส่วนรวมโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น [76] 
 ประชาสรรค ์  แสนภกัดี ท าการศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัการจดัการความรู้ของเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือการคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ ปัจจัยเอ้ือหนุนด้านต่าง ๆ ท่ีมีต่อการจัดการความรู้ 
เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ และการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผลกา รวิจัยพบว่า 
สภาพการณ์ปัจจุบนัของเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน องค์กร
พัฒนาเอกชนมีการประสานงานโดยมีองค์กร ท่ีท าหน้าท่ี เป็นชุมทางการประสานงานใน
ระดบัประเทศและองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแกนประสานพ้ืนท่ีในระดบัภูมิภาคของแต่ละภาคส่วน ส่วน
องคก์รในระดบัทอ้งถ่ินจะมีการประสานงานกบัองค์กรแกนประสานพ้ืนท่ีกบัทั้งสามภาคส่วนคือ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีการประสานงานในดา้นขอ้มูลข่าวสาร การสนับสนุน
งบประมาณ การพัฒนาระหว่างกันและกัน  และพบว่าสภาพการณ์ปัจจุบันของกระบวนการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพจะมีระบบงาน ท่ีแตกต่างกนัระหว่างองคก์รภายในเครือข่าย
โดยภาครัฐจะเป็นส่วนหลกัในการด าเนินงานและมีเครือข่ายภาคธุรกิจและภาคประชาชน องค์กร
พฒันาชุมชนร่วมด าเนินงานในลกัษณะภาคีเครือข่ายซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบประเด็นดา้นเครือข่าย
ทางสงัคม 4 ดา้น ดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 กรอบประเด็นดา้นเครือข่ายทางสงัคม 4 ดา้น 

 

รายละเอียด ระบบ 
(system) 

เคร่ืองมือ 
(tools) 

ปัจจยัเอ้ือหนุน 
(enablers) 

กระบวนการ 
(process) 

ความหมาย
และ
ขอบเขต 

ระบบต่าง ๆ ภายใน
องคก์ร ทั้งระบบการ
ด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและระบบการ
จดัการความรู้ 

เคร่ืองมือท่ี
องคก์รใช้
ในการ
ด าเนินงาน
ขององคก์ร 

ปัจจยัเอ้ือหนุนต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคขององคก์ร 

กระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใน
การด าเนิน 
งานของ
องคก์ร 

ตวัอยา่ง 1.ระบบงบประมาณ 
2.ระบบการประสานงาน 
3.ระบบการแกไ้ขปัญหา
ผูบ้ริโภค 
4.ระบบการส่ือสาร 

1.วิทยุ
ชุมชน 
2.วารสาร
ฉลากซ้ือ 
3.เวบ็ไซด ์

ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้น
เทคโนโลยแีละการ
ส่ือสาร 

1.การรณรงค ์
2.การประ 
เมินผล 
3.การบงัคบั
ใชก้ฎหมาย 
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 และพบว่ารูปแบบการจดัการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  

1. การสร้างผงัเครือข่าย (network mapping) เพื่อเป็นการแสดงแผนผงัโครงสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละการแบ่งบทบาทภายในเครือข่าย 

2. การจดัท าแผนท่ีความรู้ (knowledge mapping) เพื่อแสดงแหล่งความรู้และการใช้
ความรู้ภายในเครือข่าย  

3. การบริหารความรู้ (knowledge administration) เพื่อเป็นการด าเนินการจดัการความรู้
ในภาคปฏิบติั 

4. การสรุปบทเรียนร่วมกนัของเครือข่าย (knowledge sharing) [77] 
 สุจินดา   สุขก าเนิดและคณะ ได้ถอดบทเรียนการด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคของ
เครือข่าย อสม.จากพ้ืนท่ี 11 จงัหวดัพบว่าแมว้่าจะมีทิศทางและแนวทางการพฒันาท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนั แต่ในหลกัการนั้นพบว่ามุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพของผูบ้ริโภค และสร้างกลไกการเฝ้าระวงัติดตาม ตรวจสอบสินค้า และบริการท่ี
มีในแต่ละพ้ืนท่ี กระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี พบว่ามีขั้นตอนการด าเนินงานส าคญั 4 ระยะ 
คือ 

ระยะที่ 1 การคน้หา วิเคราะห์สถานการณ์งานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนัในชุมชน เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนในระยะน้ี จะบ่งบอกกระบวนทศัน์หรือแนวคิดของชุมชนว่าเป็น
อย่างไร ซ่ึงข้ึนอยู่ก ับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในกลุ่มหรือแกนน าชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหามีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เม่ือความรู้ของชุมชนมีมากข้ึนนัน่เอง 

ระยะที่ 2 การสร้างคน เพื่อสร้างแนวคิดการพึ่งตนเอง กับงานท างานด้านคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค ทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ระยะที่ 3 การสร้างกลุ่ม เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภค โดยเน้นการสร้างเวทีเรียนรู้
แลกเปล่ียนความรู้แต่ละเครือข่าย เป็นการจดัการความรู้ซ่ึงท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการท างาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค และเกิดการประสานงานร่วมมือของเครือข่ายในการสร้างพลงัขบัเคล่ือนงาน
คุม้ครอง 

ระยะที่ 4 การสร้างความต่อเน่ืองใหย้ ัง่ยนืในชุมชน 
 ส่ิงส าคญัท่ีพบในการด าเนินงานคือ ต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือน าความรู้ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนสะทอ้นใหชุ้มชนไดรู้้จกัตนเอง และสร้างเวทีการแลกเปล่ียนความรู้ในแต่ละเครือข่าย เพื่อให้
เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนงานสู่สาธารณะท่ีน าไปสู่การปกป้องสิทธิท่ีพึงประสงค์ อนัจะน าไปสู่สุข
ภาวะของชุมชน [78] 
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 จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ จะท าให้เกิด
กระบวนการร่วมกนัทั้งกลุ่มบุคคลในชุมชนเอง ภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ จากการท างานร่วมกนั
ท าใหม้ีศกัยภาพในการจดัการปัญหาดา้นต่าง ๆ ได ้การเกิดข้ึนของเครือข่ายนั้นมีทั้งเกิดข้ึนการจดัตั้ง 
และการเกิดข้ึนโดยความตระหนกัและเห็นความส าคญัของสถานการณ์ปัญหาเกิดเป็นรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี เป็นการรวมตวัของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายท่ีอาศยัพ้ืนท่ีด าเนินการเป็นปัจจยั
หลกั เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัใน
การรวมกลุ่ม องค์กร เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้าง อาศยัภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่ม
ผลประโยชน์ในสงัคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย โดยรูปแบบวิธีการด าเนินงานของเครือข่าย
เขา้ไดก้บัสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน รวมทั้ง
มีการจดัการท่ีเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชน เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ด าเนินงานไม่ใช่การครอบง าทางความคิดหรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาการมีส่วนร่วมด าเนินงานท่ีย ัง่ยนื และกา้วสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตต่อไป 
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บทที ่3 

 

วธิีด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาการสร้างเครือข่าย และผลของเครือข่ายงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางต่อความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตของการศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. รูปแบบการวจิยั 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 
6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
7. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
8. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
1. ขอบเขตของการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบล

บา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
2. ศึกษาผลการด าเนินงานเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางโดย

เปรียบเทียบข้อมูลความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางของชุมชนก่อนและหลงัสร้างเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ และเปรียบเทียบขอ้มูลกบั
ต าบลลานสัก อ  าเภอลานสัก เพื่อทราบผลการด าเนินงานของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง ซ่ึงขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบประกอบดว้ย 

2.1 การส ารวจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ณ แหล่ง
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน โดย 

2.1.1 ความถกูตอ้งของฉลากเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
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2.1.2 ตรวจสอบสารหา้มใชเ้คร่ืองส าอางโดยเทียบดูจากเอกสารแผ่นพบั
เคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือตรวจสอบหาสารห้ามใช้ใน
เคร่ืองส าอางดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ (test kit)  

2.2 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของประชาชนท่ีมีอายุ 12-
60 ปีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวในชุมชน ในต าบลบา้นไร่ 
อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะต้องการศึกษาองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  กระบวนการสร้างและด าเนินการ
เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนแลว้ยงัศึกษาผลลพัธ์ท่ีได้จากการตั้ง
เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางซ่ึงได้แก่การเปล่ียนแปลงปริมาณผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้มีจ  าหน่าย ณ แหล่งจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางในชุมชน และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคของประชาชนดงันั้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาผลลพัธข์องเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางจึงมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.1.1 เค ร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในแหล่งจ าหน่ าย
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ในพ้ืนท่ีต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
และในพ้ืนท่ีต าบลลานสกั อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี 

1.1.2 ประชาชนท่ีมีอายุ 12-60 ปีซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 
ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ท่ีอาศยัอยู่ใน
ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่และต าบลลานสกั อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี  
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ต าบลลานสกั 

ร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 13 ร้าน 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทั้งหมด 
17 ร้าน 

ร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีไม่
ปลอดภยัในการใช ้8 ร้าน 

 

ต าบลบา้นไร่ 

ร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 10 ร้าน 

ร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีไม่
ปลอดภยัในการใช ้7 ร้าน 

 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทั้งหมด 
14 ร้าน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
1.2.1 เค ร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในแหล่งจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ในพ้ืนท่ีต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ และต าบลลานสัก 
อ  าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงผ่านขั้ นตอนในการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) คือสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวและผ่านการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือส ารวจ
เฉพาะผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีมีจ  าหน่าย ณ หนา้ร้าน ต าบลบา้นไร่
มีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทั้งหมดจ านวน 14 ร้านเป็นร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทา
สิว ฝ้า หน้าขาว 10 ร้านและเป็นร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่
ปลอดภยัในการใชจ้  านวน 7 ร้าน ต าบลลานสักมีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทั้งหมดจ านวน 17 ร้าน
เป็นร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 13 ร้านและเป็นร้านท่ีจ  าหน่าย
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้จ  านวน 8 ร้านซ่ึงจะส ารวจ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีมีจ  าหน่าย ณ หนา้ร้านทุกชนิด ดงัรูปท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.1 แผนผงัการสุ่มตวัอยา่งเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ในแหล่งจ าหน่าย 
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ประชากรทั้งหมด 7,161 คน 

ต าบลลานสกั 11 หมู่บา้น 

ประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปีท่ีเคยซ้ือ
และเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว จ  านวน  443 คน 

ประชากรทั้งหมด 10,016 คน 

จ านวนหลงัคาเรือน 2,975 ครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปีท่ีเคยซ้ือ
และเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว จ  านวน  447 คน 

 

ต าบลบา้นไร่ 11 หมู่บา้น 

จ านวนหลงัคาเรือน 2,382 ครัวเรือน 

แผนผงัการสุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ 
และต าบลลานสัก อ  าเภอลานสัก จงัหวดัอุทัยธานีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

การค านวณความชุกของเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใช ้(Prevalence) ใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ ดงัน้ี  

 

         Prevalence   =     จ านวนเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้ 
                          จ  านวนเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีตรวจทั้งหมด 

  

1.2.2 ประชาชนท่ีมีอายุ 12-60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่และ
ต าบลลานสกั อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหน้า ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาว ซ่ึงผา่นขั้นตอนในการสุ่มตวัอย่างเป็นแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) คือ การ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีในการด าเนินงาน และผา่นการสุ่มแบบโควตา 
(Quota sampling) เพ่ือแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลของผูช่้วยนักวิจัย ผ่านการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดว้ยการเลือกเก็บเฉพาะประชาชนท่ีเคยซ้ือและเคยใช้เคร่ืองส าอางบ ารุง
ผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวและผ่านการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือเก็บเฉพาะ
ประชาชนท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ดงัรูปท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2  
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การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามใช้สูตรการค านวณขนาด
ตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบสดัส่วนระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยค านวณไดจ้ากสูตร [79] 

 

 
 

โดย  
n  = ขนาดตวัอยา่งต่อกลุ่ม  
p =   (pT+pC)/2    
 เมื่อ pT คือ สดัส่วนในกลุ่มทดลอง และ   
        pC คือ สดัส่วนในกลุ่มควบคุม  
Δ= ความต่างของผล (effect size) ค านวณจาก pT- pC   
 ใช ้Zα/2 ทดสอบสมมติฐานเป็นแบบสองดา้น H0 : 1 =  2 
  H1 : 1 ≠ 2 

         

 เน่ืองจากไม่เคยมีการรายงานเก่ียวกบั ใชเ้คร่ืองส าอางในกลุ่มประชากรมาก่อน ดงันั้นจึง
ไดท้ าการศึกษาน าร่อง (pilot study) สดัส่วนการใชเ้คร่ืองส าอางในกลุ่มประชากร (p) โดยสอบถาม
ประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปีในชุมชน ในต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี จ  านวน 30 คน 
ว่าเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวหรือไม ่พบว่า 

1. ต าบลบา้นไร่มีคนเคยซ้ือและเคยใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว
จ านวน 26 คน เก็บขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2554 ดงันั้น ไดค่้า p = (26/30) = 0.87  

2. ต าบลลานสักมีคนเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว
จ านวน 24 คน เก็บขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2554 ดงันั้น ไดค่้า p = (24/30) = 0.80 

ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (ไดค่้า Z/2 = Z 0.025 = 1.96) 
ก าหนดให ้ α = 0.05      

Z/2 = Z 0.025  = 1.96    
β = 0.2 (Power 80)     Zβ=0.84  

แทนค่า     
   pT = 0.87       
   pC = 0.80   
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   p   =  (pT + pC)/2 = (0.87+0.80)/2 =0.835 
Δ = 0.87-0.80 = -0.07 

 
 
 

ดงันั้นตอ้งเก็บขอ้มลูต าบลละ 441 คน แต่การเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามอาจมีขอ้มูลท่ี
ไม่สมบูรณ์ หรือ แบบสอบถามสูญหาย จึงไดเ้พ่ิมการเก็บตวัอย่างข้ึนร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ค  านวณได ้ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งตอบแบบสอบถามทั้งหมดต าบลละ 485 คน 

 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิยั 

พฤศจิกายน 2553 – ตุลาคม 2554 
 
4. รูปแบบการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 
 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวิจัย ขั้นตอน
ปฏิบติัการและขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล โดยกระบวนการสร้างเครือข่ายจะอยูใ่นขั้นตอน
เตรียมชุมชนส าหรับการวิจยั และขั้นตอนปฏิบติัการซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1. ขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวจิยั ( 1 เมษายน 2554 – 16 มถุินายน 2554 ) 
5.1.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อทราบสภาพการณ์ปัจจุบันของการด าเนินงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ศึกษาแนวคิดและประสบการณ์การท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการออกแบบการวิจยัและแสวงหาเน้ือหาท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการสร้างแบบสอบ 
ถาม โดยทบทวนการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอาง รูปแบบเครือข่าย  การสร้าง
เครือข่าย กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา แนวทางการด าเนินการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางซ่ึงกรอบเน้ือหาท่ีใช้ส าหรับการพฒันาแบบสอบถามได้แก่ ความรู้
เก่ียวกบัฉลากของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ความรู้เก่ียวกบัขอบเขตเคร่ืองส าอาง 
ความรู้เก่ียวกบัการอ่านวนัหมดอายุ ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีมีส่วนผสมของสารหา้มใช ้ ความรู้เก่ียวกบัการโฆษณาโออ้วดเกินจริง ความรู้
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เก่ียวกบัร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอนความรู้เก่ียวกบัการทดสอบการแพก่้อนใช้
เคร่ืองส าอาง/อาการแพเ้คร่ืองส าอาง ความรู้เก่ียวกบัหน้าท่ีของผูบ้ริโภค ความรู้เก่ียวกบัการละเมิด
สิทธิผูบ้ริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว พฤติกรรมการใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค พร้อมการสร้าง
และพฒันาแบบสอบถาม  

5.1.2 การคดัเลือกพ้ืนท่ีในการด าเนินการวิจยั โดยหลกัเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนท่ี 
คือ พ้ืนท่ีในจงัหวดัอุทยัธานีท่ีพบปัญหาดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนปัญหาของเคร่ืองส าอางในชุมชน (เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีฉลากภาษาไทย หรือมี
ส่วนประกอบของฉลากไม่ครบตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 และ/หรือตรวจสอบสาร
ห้ามใช้โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น (test kit) แล้วให้ผลบวกหรือมีรายช่ือในเอกสารแผ่นพับ
เคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีประกาศพบสารห้ามใช้ ฉบับปรับปรุง
ล่าสุด)  จากรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางจงัหวดัอุทยัธานี 
(cosmetic safety) ประจ าปีงบประมาณ 2553 พบว่าในพ้ืนท่ีจังหวดัอุทยัธานี อ  าเภอบา้นไร่เป็น
อ าเภอท่ีพบตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชม้ากท่ีสุดและต าบลบ้านไร่ มีร้าน
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางกระจายตวัอยูม่ากกว่าต าบลอ่ืนในพ้ืนท่ีอ  าเภอบา้นไร่ รายละเอียดดงัภาคผนวก 
ข 

5.1.3 การเตรียมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาใหเ้ป็นผูช่้วยวิจยัในการเก็บขอ้มูล
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน และ
ส ารวจความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ จ  านวน 45 คนในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2554 และต าบล
ลานสกัจ านวน 45 คนในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2554 ดงัน้ี 

5.1.3.1 คดัเลือกนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละหมู่บา้น
ในต าบลบา้นไร่และต าบลลานสักท่ีมีความรับผิดชอบเพื่อเขา้รับการอบรมเป็นผูช่้วยวิจยัคดัเลือก
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม อย.นอ้ย โดยท าการคดัเลือกผูช่้วยวิจยัหมู่บา้นละ 3 คน ต าบลบา้นไร่มี 
11 หมู่บา้นและต าบลลานสกัมี 11 หมู่บา้น ซ่ึงต าบลบา้นไร่และต าบลลานสักส่งนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่และต าบลลานสกัต าบลละ 45 คน รวมจ านวน 90 คน  

ส่งมอบจังหวัด 

ตรวจวิเคราะห์ยนืยนัผล 
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5.1.3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาท่ี
อาศยัอยู่ในต าบลบา้นไร่ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2554 และต าบลลานสักในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2554 
ในการเป็นผูช่้วยนกัวิจยัในการเก็บขอ้มลู เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั เคร่ืองมือการวิจยั 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยให้ผูช่้วยนักวิจัยตอบ
แบบสอบถามก่อนและฝึกปฏิบติัใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจริงในกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการวิจยั ฝึกทกัษะการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลต่างๆ และน าปัญหาท่ีพบมาน าเสนอ
และอภิปรายวิธีการแกไ้ขในกลุ่ม การคดัเลือกผูช่้วยนักวิจยัจะคดัเลือกจากความถูกตอ้ง ครบถว้น
ของการเก็บขอ้มลูและการปฏิบติัตามขั้นตอนการเก็บขอ้มลู ดงัน้ี  

1. การแนะน าตวั 
2. การบอกวตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มลู  
3. การถามค าถามน า 
4. การตรวจสอบความครบถว้นของการเก็บขอ้มลูก่อนออกจากสถานท่ี 
5. การกล่าวค าขอบคุณ 

5.1.3.3 ทดสอบความรู้ความสามารถหลงัอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงมีวิธีการ
คดัเลือกผูช่้วยวิจยัโดยใชเ้กณฑใ์นการตดัสินคดัเลือกผูช่้วยนกัวจิยัคือ ผูท่ี้สามารถตอบแบบสอบถาม
ไดค้รบถว้นมากกว่าร้อยละ 80 และการปฏิบติัตามขั้นตอนการเก็บขอ้มูลปฏิบติัไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 4 ขอ้จาก 5 ขอ้ ผลการคดัเลือกผูช่้วยนกัวิจยัต าบลบา้นไร่มีผูผ้่านการคดัเลือกจ านวน 42 คน 
และต าบลลานสกัมีผูผ้า่นการคดัเลือกจ านวน 39 คนซ่ึงเพียงพอต่อการเก็บขอ้มลูคร้ังน้ีคือโดยเฉล่ียมี
ผูช่้วยนักวิจัยในการเก็บขอ้มูลอย่างน้อยหมู่บา้นละ 3 คนซ่ึงแต่ละคนจะเก็บขอ้มูลในชุมชนของ
ตนเอง 

5.1.4 การส ารวจปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนคร้ังแรกเพ่ือ
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 โดยใช้แบบส ารวจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลบา้นไร่และต าบลลาน
สัก เก็บขอ้มูลโดยผูช่้วยนักวิจยัร่วมกบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขระดบัอ  าเภอ และส ารวจความรู้และ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และ
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของประชาชนในต าบลบ้านไร่ และต าบลลานสัก จังหวดั
อุทยัธานีโดยใชแ้บบส ารวจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางและแบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรมเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว โดยผูช่้วยนกัวิจยั  
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5.1.5 การประสานงานเพื่อขออนุญาตให้ผู ้วิจัยเข้าท างานในชุมชน โดย
ประสานงานกบัสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลบา้นไร่ และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ในชุมชน  

5.1.6 การศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ในชุมชนว่าในชุมชนมีกลุ่ม องค์กรหรือ
บุคคลอะไรบ้าง แต่ละองค์กรมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร มีกลุ่มใดบ้างท่ีจะบูรณาการงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ไปได ้ชุมชนมีทรัพยากรอะไรบา้ง  ชุมชนมีอะไรท่ีเขม้แข็งอยู่แลว้ 
ความสมัพนัธข์องกลุ่ม องคก์รหรือบุคคลในชุมชนเป็นอยา่งไร โดยการสมัภาษณ์สาธารณสุขอ าเภอ
บา้นไร่ว่าในชุมชนมีกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลอะไรบ้างท่ีจะบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางเขา้ไปได ้หลงัจากนั้นผูว้ิจยัเขา้ไปพบกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลในชุมชนในแต่ละกลุ่ม
ดว้ยวิธีการโทรศพัทน์ดัหมายเวลาและเขา้ไปพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนและขอค าแนะน าว่าจากกลุ่ม 
องค์กรหรือบุคคลนั้น ๆ ว่าในชุมชนมีกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลอะไรอีกบ้างท่ีจะบูรณาการงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ไปได้เพื่อจะไดท้ราบว่ามีกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลในชุมชน
ใดบา้งท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ไปประสานงานท าเช่นน้ีจนกว่าจะไม่มีการเสนอรายช่ือกลุ่ม องค์กรหรือ
บุคคลในชุมชนเพ่ิมเติม และคดัเลือกกลุ่ม องคก์รหรือบุคคลท่ีมีแนวโนม้ความเป็นไปไดท่ี้จะบูรณา
การงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ไปในงานของแต่ละภาคีนั้น ๆ ไดโ้ดยผูว้ิจยัพิจารณา
จากนโยบายการท างาน อ  านาจหนา้ท่ี บทบาทในชุมชนของกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลนั้น ๆ ลกัษณะ
การด าเนินงานท่ีท า ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงได้กลุ่ม 
องคก์รหรือบุคคลในชุมชนทั้งหมด 13 ภาคีและศึกษาขอ้มูลของชุมชนจากเอกสารของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ โรงพยาบาลบา้นไร่ และฐานขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตไทยต าบลดอทคอม 
(http://www.thaitambon.com) 

5.1.7 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อบูรณาการงานและนโยบายของกลุ่ม องค์กร
หรือบุคคลในชุมชนทั้งหมด 13 ภาคีโดยผูว้ิจัยไดท้ าหนังสือราชการเชิญตวัแทนของแต่ละกลุ่ม 
องค์กรหรือบุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ งาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง โดยเร่ิมจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีน าขอ้มูลท่ีได้
จากส ารวจปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน เผยแพร่ขอ้มูล เสนอประเด็นปัญหา 
และน าเสนองานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางว่าปัจจุบนัด าเนินงานอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรค
อยา่งไร และใหแ้ต่ละกลุ่ม องคก์รหรือบุคคลไดรั้บรู้และร่วมอภิปรายปัญหาว่ามีมุมมองอยา่งไร 
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5.1.8 คน้หาผูน้  ากลุ่มท่ีส าคญัโดยใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลท่ี
เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ คดัเลือกผูน้  าของแต่ละกลุ่มหรือองค์กร ของ
ตนเอง หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะสอบถามความสมคัรใจของผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกว่ามีความสนใจและ
ยนิดีเขา้ร่วมด าเนินงาน เพ่ือเป็นผูน้  าในการจดัตั้งเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางระดบั
ชุมชนหรือไม่ และท าความเขา้ใจกับผูน้  าท่ีได้รับการคดัเลือกว่าผูน้  าแต่ละกลุ่มจะตอ้งไปเสนอ
ประเด็นปัญหาแก่สมาชิกในกลุ่ม และรับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 

5.1.9 ประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง โดย
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี เป็นผูเ้ช่ือมโยงท าให้มีการติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยท าหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือจดัตั้งเครือข่ายในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 และ
ขอความคิดเห็นจากภาคีต่าง ๆ ว่าควรจะมีค าสัง่แต่งตั้งเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
อยา่งเป็นทางการหรือไม่ ใครควรเป็นผูแ้ต่งตั้ง และขอบเขตงานของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ด้านเคร่ืองส าอางควรเป็นอย่างไร และสนับสนุนด้านวิชาการโดยอบรมเชิงปฏิบัติการในหัว
ขอ้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง การใชเ้คร่ืองส าอางอย่างปลอดภยั 
การใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ โฆษณาในลกัษณะใดโออ้วดเกินจริง หนา้ท่ีของผูบ้ริโภคและการกระท า
ใดละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ย
ความสมคัรใจ มติท่ีประชุมมีความเห็นว่าให้เทศบาลต าบลบ้านไร่มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางอยา่งเป็นทางการรายละเอียดดงัภาพผนวก ค 
 

5.2. ขั้นตอนการปฏิบัติการของเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง       
(16 มถุินายน 2554 – 15 กนัยายน 2554) 

5.2.1 การวางแผน (planning)  
5.2.1.1 เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางร่วมกนัวิเคราะห์

สภาพปัญหาความไม่ปลอดภยัด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน เพื่อให้ทราบสาเหตุ ความเป็นมา ร่าง
เป้าประสงคห์รือขอ้ตกลงร่วมกนั 

5.2.1.2 ก าหนดกิจกรรม และวางแผนการด าเนินงานของเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผน 
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5.2.2 การปฏิบติัการ (action) 

5.2.2.1 ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

5.2.3 การสังเกตกิจกรรมของการปฏิบติั (observing) โดยผูว้ิจยัเขา้ร่วมสังเกต
การทุกกิจกรรม 

5.2.3.1 สังเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน 

5.2.3.2 บนัทึกเก็บรวบรวมขอ้มลูการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
5.2.3.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูผลของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน การปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ี
ก  าหนดไวแ้ละไดด้  าเนินการไปแลว้ กิจกรรมท่ียงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  

5.2.4 การสะทอ้นผลการปฏิบติัการ (reflecting) โดย 
5.2.4.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน

กิจกรรมต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติและสรุปปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมท่ียงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนและปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติงาน  ข้อเสนอแนะ และวิธีการ
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการในคร้ังต่อไป 

 
5.3 ขั้นตอนการประเมนิผลและสรุปผล ( 16 กนัยายน 2554 – 31 ตุลาคม 2554) 

5.3.1 การส ารวจปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนคร้ังท่ี 2 ใน
วนัท่ี 16 กนัยายน 2554 เพ่ือน าขอ้มลูไปเปรียบเทียบกบัการส ารวจคร้ังแรก โดยผูช่้วยนกัวิจยัร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขระดบัอ าเภอ ใชแ้บบส ารวจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลบ้านไร่และต าบลลานสักโดยไม่ไดแ้จง้ให้
ผูป้ระกอบการทราบล่วงหนา้และผูช่้วยนกัวิจยัส ารวจความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรม
การใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของ
ประชาชนในชุมชน ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่และต าบลลานสัก อ  าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี
โดยใชแ้บบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทา
สิว ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคหลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
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ด้านเคร่ืองส าอางในต าบลบ้านไร่ อ  าเภอบ้านไร่ ซ่ึงมีต าบลลานสัก อ  าเภอลานสักเป็นต าบล
เปรียบเทียบเพื่อศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนจากการด าเนินงานเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  

5.3.2 การวิเคราะห์เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนเม่ือ
เสร็จส้ินกระบวนการวิจยัโดยผูว้ิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการท างานของเครือข่าย 
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่าย  วิเคราะห์ผลงานของเครือข่ายการด าเนินงาน
เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางจากการวดัความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคของประชาชนในชุมชนและจ านวนผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้พบใน
แหล่งจ าหน่ายในชุมชน การประเมินประสิทธิผลของเครือข่ายโดยประเมินจากการบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละกิจกรรม การจดัทรัพยากรท่ีตอ้งการได ้ความราบร่ืนในการท างานและความพึงพอใจใน
การด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  การ
ประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยประเมินจากความสม ่าเสมอในการประชุมของสมาชิกเครือข่าย การ
จดัหาทรัพยากร ความส าเร็จตามเวลาท่ีก  าหนด 

5.3.3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูว้ิจยัร่วมกบัตวัแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชนและสมาชิกเครือข่ายหลงัเสร็จส้ินการวิจยั ในประเด็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของการปฏิบัติ มีบทเรียนหรือข้อค้นพบอะไรบา้ง  ขอ้คิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานต่อการ
ด าเนินงานในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ข้อขัดแยง้ท่ีพบตลอด
ระยะเวลาของการท างานและแนวทางในการแกไ้ข เทคนิคต่างๆในการจดัการ เครือข่ายไดเ้รียนรู้
อะไรจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี และองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของเครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางท่ีควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานคร้ังต่อไปในชุมชน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.3.4 สรุปผลการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของเครือข่ายงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางมีอะไรบ้าง 
กระบวนการสร้างและด าเนินการเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนเป็น
อย่างไร เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางช่วยแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยด้าน
เคร่ืองส าอางได้หรือไม่และสรุปบทเรียนหรือข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครือข่าย
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คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน และแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
6. เคร่ืองมอืที่ใช้ในงานวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส ารวจ แบบสังเกตการณ์และ
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีโดยแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวิจยั ขั้นตอนปฏิบติัการและขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล ซ่ึง
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

6.1 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอื 
ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ ์วารสาร หนงัสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเครือข่ายในชุมชนและการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอาง  และหลกัเกณฑ ์
รูปแบบและวิธีการสร้างเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  

6.1.2 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดขอบข่ายการศึกษาและเน้ือหาของ
เคร่ืองมือ 

6.1.3 สร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ แบบ
ประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินผลการด าเนินงานใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามท่ีก  าหนดไว ้

6.1.4 น าแบบสอบถามท่ีร่างได้ ทดสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้ ให้เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีจ  านวน 6 คนตรวจสอบความถกูตอ้งความเหมาะสม
ของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในเคร่ืองมือต่าง ๆ กับ
วตัถุประสงค์การวิจยัและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้อ่านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและ
ชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

6.1.5 น าเคร่ืองมือท่ีท่ีปรับปรุงแลว้มาตรวจสอบความเท่ียงตรงโดย  เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถกูตอ้งความเหมาะสมของภาษา ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาใน
เคร่ืองมือต่าง ๆ กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
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6.1.6 น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความถกูตอ้งอีกคร้ัง 

6.1.7 น าแบบสอบถามทดสอบเพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยก าหนดให้มีการน าแบบสอบถามไปสอบถามประชาชนในต าบลอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ประชากรจ านวน 30 คน (Try out) ดว้ยวิธีการใหป้ระชาชนอ่านแบบสอบถามแลว้ตอบค าถามดว้ย
ตนเอง แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่า Coefficient of Alpha แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
กลับมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีพบเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ซ่ึงผลการทดสอบ
แบบสอบถาม 1 ชุดไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ในแต่ละตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 2 วดัความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.678 

ตอนท่ี 3 วดัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวไดค่้าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.545 

ตอนท่ี 4 วดัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.738 

ตอนท่ี 5 วดัพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.692 
 แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.545 - 0.738 ซ่ึงค่า Coefficient of Alpha 
มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง ค่า Coefficient of Alpha มีค่าเขา้ใกล ้0.5 
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือปานกลางและค่า Coefficient of Alpha มีค่าเขา้ใกล ้0 แสดง
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือน้อย [80] ดงันั้นแบบสอบถามฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือปานกลาง
ถึงสูงเหมาะสมแก่การน าไปใชไ้ด ้จากผลการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข 
ดงัมีรายละเอียดแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีแสดงในภาคผนวก ง 

6.1.8 จดัท าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูต่อไป 
 

6.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งการเก็บขอ้มลูเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวิจยั 

1.1 แบบส ารวจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวในแหล่งจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางท่ีผูว้ิจัยสร้างและพฒันาข้ึนมาใช้ส าหรับงานวิจัยน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 

สถานการณ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้เน้ือหาในแบบส ารวจ
แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ช่ือร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
ช่ือ – สกุลเจา้ของร้าน ท่ีตั้งร้าน ประเภทร้าน 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและแหล่งท่ีมา ไดแ้ก่ ช่ือเคร่ืองส าอาง/
ยี่ห้อ เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต ขนาดบรรจุ จ  านวนเคร่ืองส าอางท่ีตรวจสอบ แหล่งท่ีมาของ
เคร่ืองส าอางท่ีน ามาจ าหน่ายและประเภทเคร่ืองส าอาง 
 ตอนท่ี 3 ความถูกตอ้ง/ครบถว้นของฉลากเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า หน้าขาว ไดแ้ก่การ
ตรวจสอบรายละเอียดของฉลากเคร่ืองส าอางตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ืองฉลาก
ของเคร่ืองส าอางลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2551 

 ตอนท่ี 4 การตรวจสอบสารห้ามใช้เคร่ืองส าอางโดยเทียบดูจากเอกสารแผ่นพับ
เคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตรวจสอบหาสารห้ามใช้ใน
เคร่ืองส าอางดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ (test kit) 

1.2 แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาใช้
ส าหรับงานวิจยัน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความรู้เก่ียวกบัฉลากของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ความรู้เก่ียวกบัขอบเขตเคร่ืองส าอาง ความรู้เก่ียวกบัการอ่านวนัหมดอายุ ความรู้
เก่ียวกบัอนัตรายท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีมีส่วนผสมของสารห้าม
ใช ้ ความรู้เก่ียวกบัการโฆษณาโออ้วดเกินจริง ความรู้เก่ียวกบัร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีมีหลกั
แหล่งแน่นอนความรู้เก่ียวกบัการทดสอบการแพก่้อนใชเ้คร่ืองส าอาง/อาการแพเ้คร่ืองส าอาง ความรู้
เก่ียวกับหน้าท่ีของผูบ้ริโภค ความรู้เก่ียวกับการละเมิดสิทธิผูบ้ ริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค โดยเน้ือหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร และประสบการณ์การซ้ือและการใชเ้คร่ืองส าอางของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ  านวน 13 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว มีจ  านวน 9 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวมีจ  านวน 5 ขอ้ 
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ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวมีจ  านวน 8 ขอ้ มี
ความหมายทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีความหมายในทางบวกจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1,2,3,4,5 
และ 7 และมีความหมายในบางลบจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 6 และ 8 

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคมีจ  านวน 4 ขอ้ 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับขั้นตอนปฏิบติัการ 
2.1 แบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนตนเองท่ี

ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบสาเหตุ ความเป็นมา  
มุมมองในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และการทบทวนตนเอง 

2.2 แบบสังเกตการณ์ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานท่ี
ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการท างานเป็น
กลุ่ม 

2.3 แบบสงัเกตการณ์ปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาใช้
ส าหรับงานวิจยัน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

2.4 แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท่ีผูว้ิจัยสร้างและพฒันาข้ึนมาใช้ส าหรับ
งานวิจยัน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ทราบปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการ
ปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบติัการในคร้ังต่อไป 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล 
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน

เคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของเครือข่ายโดยเน้ือหาในแบบประเมินแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป้ระเมิน 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน

ชุมชน 
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7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินกิจกรรมในชุมชนในระหว่างเดือน
เมษายน 2554 – ตุลาคม 2554 โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

7.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวิจยั  
7.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ี

ศึกษาคือต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ไดแ้ก่ สภาพชุมชน ลกัษณะภูมิประเทศ การ
ปกครอง ประชากร อาชีพ การคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ว ัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 

7.1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบส ารวจปัญหาความไม่ปลอดภยัของเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีอาศยั
อยูใ่นแต่ละหมู่บา้นในต าบลบา้นไร่และต าบลลานสักท่ีผ่านการอบรมในการเป็นผูช่้วยนักวิจยัเก็บ
ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับอ าเภอ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความรู้และ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการ
ปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคโดยนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละหมู่บา้นในต าบลบา้นไร่
และต าบลลานสกัท่ีผา่นการอบรมในการเป็นผูช่้วยนกัวิจยั โดยมอีาจารยท่ี์ปรึกษานักเรียน อย.น้อย
โรงเรียนบา้นไร่วิทยา และอาจารยท่ี์ปรึกษานักเรียน อย.น้อยโรงเรียนลานสักวิทยา เป็นผูติ้ดตาม
แบบส ารวจและแบบสอบถาม และรวบรวมส่งส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี  

7.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในขั้นตอนปฏิบติัการ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ทบทวนตนเอง แบบสังเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงาน แบบ
สงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และแบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยผูว้ิจยัเป็นผู ้
สงัเกตการณ์ บนัทึกและรวบรวมขอ้มลู  

7.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและชุดค าถามในการถอดบทเรียนการ
สร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนรายละเอียดดงัภาคผนวก ฎ โดยผูว้ิจยั
เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 
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8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามา
ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลูแลว้น าขอ้มลูดงักล่าวมาผา่นกระบวนการวิเคราะห์ (Data 
processing) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ส าหรับสถิติท่ีใช ้คือ 

8.1 วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มลู ซ่ึงประกอบดว้ยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

8.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวท่ีไม่ปลอดภยัในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่ก่อนและหลงัสร้างเครือข่าย
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางโดยใช ้(Pair Sample t-test) 

8.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวท่ีไม่ปลอดภยัในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางระหว่างต าบลบา้นไร่กบัต าบลลานสกัก่อนและ
หลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางโดยใช ้(Independent Sample t-test) 

8.4 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคในต าบลบา้นไร่
ก่อนและหลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางโดยใช ้(Pair Sample t-test) 

8.5 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคระหว่างต าบลบา้น
ไร่กับต าบลลานสักก่อนและหลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางโดยใช้ 
(Independent Sample t-test) 

8.6 การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายขอ้มลู ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน: 
กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี  เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง กระบวนการสร้างและด าเนินการเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน  การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางเพื่อช่วยแกปั้ญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง ผลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งน าเสนอเป็น 
4 ส่วน ดงัน้ี 

1. สภาพของชุมชน 
2. กระบวนการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
3. การวิเคราะห์เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

3.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบและกระบวนการของเครือข่าย 
3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธข์องเครือข่าย 
3.3 การวิเคราะห์ผลงานของเครือข่าย  

4. การประเมินเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
4.1 การประเมินผลประสิทธิผลของเครือข่าย 
4.2 การประเมินประสิทธิภาพของเครือข่าย 

 
ตอนที่ 1  สภาพของชุมชน 
1.1 ข้อมูลทั่วไปต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอุทยัธานี (ต าบลสร้างเครือข่าย) 

1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์  
ต าบลบา้นไร่ตั้งอยูใ่นอ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี

ท าเลท่ีเหมาะสม ในการตั้งบา้นเรือน และประกอบอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ยา้ยถ่ินฐานมาจากเมือง
เวียงจันทร์ ประเทศลาว  และตั้งเป็นต าบลบา้นไร่ เม่ือ พ.ศ. 2468 จนถึงปัจจุบันลกัษณะพ้ืนท่ี
โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงมีภูเขาสลบัซบัซอ้น สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมส าหรับการเพาะปลกูพืช
และเล้ียงสตัว ์เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม ้สภาพอากาศจึงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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ในฤดูหนาวจะหนาวถึงหนาวจดั ซ่ึงอยูใ่นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์  ฤดูร้อนเร่ิม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม [81] 

1.1.2 อาณาเขต 
อ าเภอบา้นไร่ ตั้งอยูห่่างจากจงัหวดัอุทยัธานี เป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณา

เขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีต่อไปน้ี [82] 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลหว้ยแหง้, ต าบลเจา้วดั อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลหว้ยขม้ิน อ  าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลบา้นบึงและเทศบาลต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดั

อุทยัธานี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแก่นมะกรูด อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีรายละเอียดดงั

แสดงในรูปท่ี 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปท่ี 4.1 แผนท่ีต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
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1.1.3 การปกครอง 
ต าบลบา้นไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บา้น จ  านวนหลงัคาเรือน 2,382 ครัวเรือน 

สถิติจ  านวนประชากร และบา้น รายจงัหวดั รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 มี
ประชากรทั้งหมด 7,161 คน เป็นชาย  3,663 คน เป็นหญิง 3,498 คน  อยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลบา้นไร่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ [83]  

1.1.4 อาชีพ  
อาชีพหลกั ท าสวน/ท าไร่  อาชีพเสริม หตัถกรรมในครัวเรือน 
1.1.5 ลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลือนับถือศาสนาคริสต ์ 

ลกัษณะทัว่ไปของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นไร่ จะประกอบดว้ยหลายชนชาติและเผ่าพนัธุ์ 
เช่น ชาวกะเหร่ียง ละวา้และขมุ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก  จึงท าให้มีวฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีแตกต่างกันออกไป  การตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน จึงมีลกัษณะการ
กระจายมกัจะตั้งเป็นกลุ่มบา้นหรือเป็นกลุ่มในเครือญาติกนั 

1.1.6 การคมนาคม 
การคมนาคมค่อนขา้งสะดวก เน่ืองจากแหล่งชุมชนใหญ่จะอยู่ติดกบัถนนสายหลกั ทุก

ต าบลมีถนนตดัผา่นเขา้สู่หมู่บา้นทุกหมู่บ้าน แหล่งชุมชนหลกัมีรถโดยสารประจ าทางผ่าน เช่น รถ
สายอุทยัธานี-บา้นไร่ และ รถสายบา้นไร่-ด่านชา้ง 

1.1.7 สถานท่ีส าคญัของต าบล ไดแ้ก่ 
1.1.7.1 ถ ้าเขาวงษ ์
1.1.7.2 ถ ้าเขาพุหวาย 
1.1.7.3 ท่ีว่าการอ าเภอบา้นไร่ 
1.1.7.4 วดับา้นไร่ 
1.1.7.5 โรงพยาบาลบา้นไร่ 
1.1.7.6 เทศบาลต าบลบา้นไร่ 
1.1.7.7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 
1.1.7.8 โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ 
1.1.7.9 ศนูยแ์นะน าการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลบา้นไร่ 
1.1.7.10 อุทยานการเรียนรู้สมาคม “แพนดา้แคมป” 
1.1.7.11 สถานท่ีผลิตและจ าหน่ายผา้ทอต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผา้ลายโบราณ กลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองปรือ 2 กลุ่มแปรรูปผา้ทอ และกลุ่มทอผา้ป้านาง 
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จากการศึกษาสภาพชุมชนของต าบลบา้นไร่ พบว่าต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดั
อุทัยธานี เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีท าเลท่ีเหมาะสมในประกอบอาชีพเกษตรกรรม การ
คมนาคมค่อนขา้งสะดวก ต าบลบา้นไร่ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองจังหวดัอุทัยธานี เป็นระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร บริบทของต าบลบา้นไร่ เป็นต าบลท่ีติดกบัจังหวดัสุพรรณบุรี วิถีชีวิตของ
ประชาชนในต าบลบา้นไร่ จะเป็นหมู่บา้น แต่ละหมู่บา้นจะตั้งอยูห่่างกนัเพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็น
พ้ืนท่ีการเกษตร จึงท าใหแ้หล่งซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีสะดวกคือ ร้านขายยา ร้านช าในหมู่บา้น 
ธุรกิจขายตรงและแผงลอยในตลาดนัด 2 แห่งคือตลาดนัด 15 ค  ่าจะมีทุก 15 ค  ่าของทุกเดือนและ
ตลาดนดับา้นไร่จะมีทุกวนัพฤหสับดีเวลา 14.00 – 19.00 น. 
1.2 ข้อมูลทั่วไปต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี (ต าบลเปรียบเทยีบ) 

1.2.1 สภาพภูมิศาสตร์  
 ต าบลลานสกัเคยอยู่ในการปกครองของอ าเภอบา้นไร่ จังหวดัอุทยัธานี พ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นป่าและภูเขา สญัลกัษณ์ของต าบลลานสกัคือ ตน้สัก ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม 
เหมาะแก่การท านา และเพาะปลกู อากาศไม่ร้อนหรือแหง้จนเกินไปในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเยน็
ปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนขา้งชุก 

1.2.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ  าเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค ์
ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลป่าออ้ อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลน ้ ารอบ อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลระบ า อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 
1.2.3 การปกครอง 
ต าบลลานสกั แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บา้น จ  านวนหลงัคาเรือน 2,975 ครัวเรือน 

สถิติจ  านวนประชากร และบา้น รายจงัหวดั รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553  มี
ประชากรทั้งหมด 10,016 คน เป็นชาย  5,029 คน เป็นหญิง 4,987 คน  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลลานสกั และองคก์ารบริหารส่วนต าบลลานสกั [84]  

1.2.4 อาชีพ 
อาชีพหลกั : ท าสวน/ไร่ 
อาชีพเสริม : ท านา เล้ียงสตัว ์
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1.2.5 ลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม 
 ลกัษณะเป็นสงัคมชนบท มีการท าเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มี
วดัเป็นศนูยร์วมจิตใจ ก่อใหเ้กิดความรักใคร่ สามคัคีกลมเกลียวกนั นอกจากน้ีประชาชนในต าบลทุก
คนก็ยงัมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนัพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

1.2.6 การคมนาคม 
ต าบลลานสกัมีเสน้ทางคมนาคมติดต่อกบัท่ีว่าการอ าเภอลานสัก  จ านวน 3 เส้นทาง อยู่

ห่างจากศาลากลางจงัหวดัอุทยัธานี ประมาณ 61 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 285 
กิโลเมตร 

1.2.7 สถานท่ีส าคญัของต าบล ไดแ้ก่ 
1.2.7.1 วดัป่าสกั 
1.2.7.2 วดัแดนนาบุญ 
1.2.7.3 วดัลานสกั 
1.2.7.4 เขาพระยาพายเรือ 
1.2.7.5 ป่าสกัธรรมชาติ 

จากการศึกษาสภาพชุมชนของต าบลลานสกั พบว่าต าบลลานสกัมีขอ้มลูพ้ืนฐานคลา้ยกบั
ต าบลบา้นไร่ ทั้งลกัษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครอง  อาชีพและลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม 

 
ตอนที่ 2 กระบวนการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

การสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน : กรณีศึกษาต าบล
บา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี คร้ังน้ีมีกระบวนการสร้างเครือข่าย 4 ขั้นตอนตามวงจรชีวิต
ของเครือข่ายของพระมหาสุทิตย ์อาภากโร [61] ซ่ึงมีค  าส าคญัอยู่ 4 ค  า คือ “ก่อตวั  สร้างพนัธะ 
พฒันา รักษาความสมัพนัธ”์ มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ขั้นท่ี 1 “ก่อตวั”  การสร้างความตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย ในขั้นตอนน้ี
สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยได ้6 ขั้นตอนคือ “ศึกษาสภาพการณ์ ประสานหาแนวร่วมรับรู้ 
บูรณาการงาน ค้นหาความต้องการและหาจุดร่วมในการพฒันา แสวงหาแนวทาง สร้างระบบ
ความสมัพนัธ”์ 

2.1.1 “ศึกษาสภาพการณ์ “ เป็นการศึกษาขอ้มูลและสภาพการณ์  เพื่อทราบ
บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และความเป็นไปไดใ้นการเสริมสร้างเครือข่ายโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและลง
พ้ืนท่ีศึกษาชุมชน  
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จากการศึกษาข้อมูลโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง (cosmetic safety) ใน
ปีงบประมาณ 2553 ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงมีนางสาวสิริลกัษณ์  ร่ืนรวยเป็น
ผูรั้บผดิชอบโครงการ [39] โดยอาศยัหลกัการทางระบาดวิทยาท าให้ทราบปัญหาความไม่ปลอดภยั
ดา้นเคร่ืองส าอางพบว่าอ  าเภอท่ีพบตวัอย่างเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชม้ากท่ีสุดในพ้ืนท่ี
จงัหวดัอุทยัธานี คืออ  าเภอบา้นไร่  (72.41%) รองลงมาคือ อ  าเภอลานสัก (52%) อ าเภอหนองฉาง 
(33.33%) อ าเภอหว้ยคต (25.88%) อ าเภอเมืองอุทยัธานี (25%) อ  าเภอสว่างอารมณ์ (21.92%) อ าเภอ
หนองขาหยา่ง (20%) และอ าเภอทพัทนั (6.25%) ตามล าดบั ต าบลบา้นไร่มีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ทั้งหมด จ านวน 10 ร้าน เป็นร้านท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวจ านวน 7 
ร้าน เป็นร้านท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอนซ่ึงไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านช า ร้านขายยาและร้านเสริมสวย 
และเป็นร้านท่ีไม่มีหลกัแหล่งแน่นอนซ่ึงไดแ้ก่ ตลาดนัดโดยผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางในตลาดนัดจะ
เป็นผูจ้  าหน่ายท่ีอาศยัอยูใ่นอ  าเภอบา้นไร่และมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง จากการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) บุคคลท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  อาสาสมคัรสาธารณสุข  องคก์รภาควิชา
การ  องคก์รภาคประชาชน  องคก์รพฒันาชุมชน  เจา้หน้าท่ีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานีทุกอ  าเภอในวนัท่ี  28  มิถุนายน  2553  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้        
โรงแรมหว้ยขาแขง้เชษฐศิลป์ ในการหาแนวทางการจดัการความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางใน
จังหวดัอุทัยธานี สรุปได้ว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีควรปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มหรือองคก์รต่าง ๆ  ดว้ยการสร้างองคก์รเครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคระดบัชุมชนเพราะปัญหาเกิดข้ึนในชุมชน จะเป็นปัญหากบัคนในชุมชน ถา้คนในชุมชนรู้ว่า
เป็นปัญหาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ชุมชนก็จะปลอดภยัจากเคร่ืองส าอางอนัตรายและจากการลง
พ้ืนท่ีศึกษาชุมชนพบว่าในชุมชนมีลกัษณะชุมชนท่ีเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายคือ องค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนตระหนกั เห็นความส าคญัถึงปัญหาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง และบรรยากาศในชุมชน
มีลกัษณะเป็นชุมชนชนบท มีความเอ้ืออาทร และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเป็นเครือญาติ 
ประชาชนจะทราบความเป็นอยูแ่ละการเคล่ือนไหวของแต่ละบา้น และผูน้  าชุมชนมีลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 
มีหน่วยงานสาธารณสุขท่ีรับผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยตรง มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
ไดแ้ก่เทศบาลต าบลบา้นไร่และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ตระหนักถึงปัญหาความปลอดภยั
ดา้นเคร่ืองส าอาง และตอ้งการท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาในชุมชน นอกจากน้ียงัมีภาคราชการหลาย
กระทรวงอยูใ่นชุมชนเช่น เกษตรต าบล  พฒันาชุมชน ต ารวจชุมชน  มีก  านัน ผูใ้หญ่บา้น  ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีเช่ือมต่อระหว่างรัฐกบัชุมชน มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพ มีองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีอุดมการณ์ใน
การท างานด้านสมุนไพรพ้ืนบา้น มีการท างานดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนัแบบ
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หลวม ๆ และลกัษณะการท างานเป็นการท างานตามนโยบายของแต่ละกลุ่มหรือองคก์รนั้น ๆ ยงัไม่มี
การท างานร่วมกนัในประเด็นเคร่ืองส าอางอนัตราย อาทิเช่น องค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีอุดมการณ์ใน
การท างานดา้นสมุนไพรพ้ืนบา้น เทศบาลต าบลบา้นไร่เน้นคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นไร่เนน้การสนบัสนุนงบประมาณในการซ้ือชุดทดสอบใหแ้ก่โรงพยาบาลบา้น
ไร่เพื่อใหด้  าเนินงานดา้นผลิตภณัฑ ์

ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่าสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางพบมากใน
อ าเภอบา้นไร่และอ าเภอลานสกั ตามล าดบั แต่ไดเ้ลือกอ าเภอบา้นไร่เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาความ
ไม่ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง เพราะชุมชนมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการสร้างเครือข่าย กล่าวคือมีความเป็น
เครือญาติ สมาชิกในชุมชนใส่ใจความเป็นอยู่ซ่ึงกนัและกนั และมีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีนโยบาย
สอดคลอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 

2.1.2  “ประสานหาแนวร่วมรับรู้”  เป็นการน าขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นปัญหาเขา้ไป
สร้างให้บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความไวว้างใจ ยอมรับ และเห็นความส าคัญท่ีจะมา
ร่วมกนัเป็นเครือข่าย 

จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ในชุมชนจ านวน 5 คร้ัง เพื่อส ารวจกลุ่ม 
องคก์รหรือบุคคลในชุมชน บทบาทของ แต่ละกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลในชุมชน ความสัมพนัธ์ของ
กลุ่ม องค์กรหรือบุคคลในชุมชน  สภาพการณ์ทัว่ไปของชุมชนและน าขอ้มูลประเด็นปัญหาดา้น
เคร่ืองส าอางไปน าเสนอใหแ้ต่ละภาคส่วนในชุมชนไดท้ราบ ตลอดจนการส ารวจการด าเนินการดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคของชุมชน ในการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนและดว้ยวิธีการโทรศพัท์นัดหมายเวลาและ
เขา้ไปพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า มีกลุ่มใดบา้งท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการบูรณาการงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ไปในแต่ละกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลได ้พบว่าบุคคลและกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน ไดม้องเห็นความส าคัญถึงความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอาง รับทราบถึงปัญหา
เคร่ืองส าอางในชุมชน และมีความสนใจท่ีจะมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 หารือกับสาธารณสุขอ าเภอบ้านไร่ ณ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น.  บรรยากาศในการพูดคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มี
ความเป็นมิตร พบว่า สาธารณสุขอ าเภอทราบและเขา้ใจดีเก่ียวกบัปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางเป็นอย่างดี
และเห็นความส าคญัในการท่ีจะสร้างเครือข่ายในคร้ังน้ีเพราะเป็นงานประจ าท่ีตอ้งรับผิดชอบ  และ
เคยตรวจพบเคร่ืองส าอางอนัตรายในชุมชน พร้อมทั้งไดแ้จง้ผูจ้  าหน่ายและยึดเคร่ืองส าอางอนัตราย
มาท าลาย แต่ผูป้ระกอบการจะต่อรองว่า “ยึดคร้ังหน้าไม่ไดห้รือ” สาธารณสุขอ าเภอเห็นว่าไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเคร่ืองส าอางเหล่าน้ีได้ เพราะตรวจพบได้เร่ือย ๆ จึงเห็นด้วยกับการสร้าง
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เครือข่ายในคร้ังน้ี และควรเชิญองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ เทศบาลต าบลบ้านไร่และผูน้  า
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเครือข่าย นอกจากน้ีสาธารณสุขอ าเภอยงัเป็นผูน้  าผูว้ิจยัเขา้
ไปพบปะพูดคุยกบักลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ องค์กรพฒันาเอกชน  (NGOs) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นไร่ เทศบาลต าบลบา้นไร่และช่วยประสานกบัผูน้  าชุมชนต่าง ๆ เพื่อนัดหมายคุยประเด็น
ปัญหา 

เวลา 11.15 น. – 12.10 น. สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่เป็นผูน้  าผูว้ิจยัเข้าไปพบตัวแทน
เทศบาลต าบลบา้นไร่ ซ่ึงประกอบดว้ย รองนายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่  ปลดัเทศบาลต าบลบา้นไร่  
ผูช่้วยเจา้หน้าท่ีธุรการ และผูช่้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เพ่ือพูดคุยประเด็นดงัเน้ือหาใน
หวัขอ้การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ บรรยากาศในการพูดคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร
ซ่ึงทางเทศบาลต าบลบ้านไร่ได้ด  าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคอยู่แลว้แต่จะเน้นทางด้านอาหาร
ปลอดภยั เช่นตลาดสดน่าซ้ือและการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ส าหรับงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางยงัไม่มีการด าเนินงาน แต่จากการพดูคุยกบัผูว้ิจยัในคร้ังน้ีทางเทศบาลต าบลบา้นไร่ก็มี
ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและไดเ้สนอช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าทาง
เทศบาลต าบลบา้นไร่มีการออกเสียงตามสายวนัละ 3 คร้ังซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการให้ความรู้
แก่ประชาชนได้และเอ้ือเฟ้ือห้องประชุมให้ผูว้ิจ ัยจัดประชุมเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอาง นอกจากน้ียงัแนะน าให้เชิญสภาเด็กและเยาวชนเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายด้วยเพราะ
เคร่ืองส าอางส่วนใหญ่หน้าขาวมกัจะใชใ้นวยัรุ่น สภาเด็กและเยาวชนมีกลุ่มท่ีด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาอยู่แลว้ และควรเชิญผูป้ระกอบการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเขา้มาร่วมด าเนินการด้วยซ่ึงทาง
เทศบาลเสนอเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและงานประชาสัมพนัธ์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในคร้ังน้ี 
นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหจ้ดัการประชุมไดท่ี้หอ้งประชุมเทศบาลต าบลบา้นไร่ 

เวลา 13.30 น. – 14.00 น. สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่เป็นผูน้  าผูว้ิจยัเข้าไปพบตัวแทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ จ.อุทยัธานี  ซ่ึงประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือพูดคุยประเด็นดงัเน้ือหาในหัวขอ้การศึกษาขอ้มูลและ
สภาพการณ์ บรรยากาศในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นไร่ ในงานท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ไดด้  าเนินโครงการ 
กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนบ้านไร่ เช่น 
โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โครงการส่งเสริมการบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน โครงการ
สุขภาพดีท่ีบ้านไร่ ทั้ งในรูปแบบสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข การจัดซ้ือ
บริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน
การบริหารจดัการกองทุนและพฒันาระบบบริหารจดัการ ในส่วนของงานคุม้ครองผูบ้ริโภคองค์การ
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บริหารส่วนต าบลบา้นไร่ทราบว่าไดรั้บการถ่ายโอนอ านาจดา้นอาหารมาแลว้ ปัจจุบนัไดส้นับสนุน
งบประมาณใหแ้ก่โรงพยาบาลบา้นไร่ในการซ้ือชุดทดสอบ และก าลงัจะไปประชุมเก่ียวกบัการถ่าย
โอนอ านาจในเดือนถดัไป แต่เร่ืองเคร่ืองส าอางน้ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ไม่เคยมี
กิจกรรมทางดา้นน้ีเลย แต่คาดว่าอนาคตจะตอ้งรับการถ่ายโอนอ านาจมาอีก ทั้งน้ีปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นไร่และเจา้หนา้ท่ีมีความสนใจในเร่ืองความปลอดภยัของเคร่ืองส าอางอยู่แลว้ เคยส่ง
ตัวอย่างเคร่ืองส าอางให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเบ้ืองต้นให้ ก็พบว่ามีอาจสาร
อนัตรายในเคร่ืองส าอางนั้น ๆ  เพราะเคยใชแ้ลว้หน้าขาวผิดปกติ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นไร่ไดถ้ามผูว้ิจยัว่าชุดทดสอบเบ้ืองตน้ราคาเท่าไหร่ ผูว้ิจยัจึงแนะน าแหล่งซ้ือชุดทดสอบเบ้ืองตน้
และราคาโดยประมาณ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่แสดงความสนใจท่ีจะซ้ือชุดทดสอบ
เบ้ืองต้นมาทดสอบดว้ยตนเอง คาดว่าต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่น่าจะเป็นแหล่ง
ศนูยก์ลางในการตรวจสอบหาสารอนัตรายเบ้ืองตน้ได ้จึงสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายโดยจะเชิญ
ประธานวิทยชุุมชนเขา้ไปร่วมดว้ยจะไดช่้วยกนัประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนและเขา้ใจงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 หารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา อย.น้อยและแกนน า
นกัเรียน อย.นอ้ย ณ โรงเรียนบา้นไร่วิทยา ระหว่างเวลา 11.00 น. – 12.00 น. บรรยากาศในการพดูคุย
เป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร พบว่าโดยปกติ อย.นอ้ยมีการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคอยูแ่ลว้
ทั้งท างานร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.)และส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุทยัธานี (สสจ.) ซ่ึงมีกิจกรรมตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ตรวจฉลาก มีกิจกรรมให้ความรู้
ทางเสียงตามสาย และ อย.น้อยเคล่ือนท่ี ซ่ึงจะไปจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ นักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษา นอกจากน้ียงัประชาสมัพนัธด์า้นความรู้ต่าง ๆ ในเว็บไซด์ของโรงเรียน  และจะมีการ
จดัอบรมนกัเรียนแกนน า อย.นอ้ย ปี 2554 น้ีแต่ยงัไม่ไดว้างรูปแบบกิจกรรม อาจารยมี์ความสนใจท่ี
จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายซ่ึงคิดว่าน่าจะบูรณาการงานร่วมกนัได้ และจะขอสนับสนุนชุดทดสอบ
เบ้ืองต้นในการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร และชุดทดสอบเบ้ืองต้นในการหาสารห้ามใช้ใน
เคร่ืองส าอางจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 

เวลา 14.00 น. – 15.00 น. หารือกบัตวัแทนองคก์รพฒันาเอกชน (อพช.) หรือมกัจะเป็นท่ี
รู้จกัและเรียกกนัทัว่ไปว่า เอ็นจีโอ ( NGOs : Non Governmental Organizations ) ณ อุทยานการ
เรียนรู้สมาคม “แพนดา้แคมป” บรรยากาศในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ผูว้ิจยัได้
เปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหวัขอ้การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ พบว่าตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชน 
ทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาเคร่ืองส าอางเป็นอยา่งมาก ตวัแทนองคก์รพฒันาเอกชน
กล่าวว่า “ผมสนใจท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นสมุนไพรใหทุ้กคน โดยสมุนไพรเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะ
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แนะน าใหป้ระชาชนใช ้ในเม่ือเคร่ืองส าอางอนัตราย การท่ีเราจะสอนให้ประชาชนเปล่ียน (change) 
แลว้เราก็ต้องมีทางเลือก (Choice) ให้ประชาชน โดยการจดัค่ายอบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ประชาชนและอสม.ใชเ้คร่ืองส าอางจากสมุนไพรและมีงบประมาณในการจดัค่ายอบรมแต่จะเขา้ไป
เสนอในวนัประชุมเครือข่ายคือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554” นอกจากน้ีตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชน ยงั
เป็นอาจารยพิ์เศษสอนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนบา้นไร่วิทยาอาจารยส์นใจ
ท่ีจะน าขอ้มลูหรือความรู้เขา้ไปสอดแทรกในเน้ือหาการสอนของอาจารยเ์อง  

คร้ังท่ี  3 ว ันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 หารือกับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
โรงพยาบาลบา้นไร่ ณ โรงพยาบาลบา้นไร่  ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.45 น. บรรยากาศในการ
พดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหัวขอ้การศึกษาขอ้มูล
และสภาพการณ์ พบว่าหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมชุมชนทราบและเขา้ใจในปัญหาเป็นอย่างดี  และ
เสนอว่า “พ่ีคิดว่าเราควรจะท าอะไรก็ไดท่ี้เป็นความรู้ให้อยู่คู่มือประชาชน แผ่นพบัท่ี อย. แจกนั้นพ่ี
คิดว่าดีอยูแ่ลว้แต่ไม่เพียงพอท่ีจะแจกใหแ้ก่ประชาชนทุกคน พี่คิดว่าน่าจะท าถุงใส่ยาโดยใส่รายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตรายลงไปใหป้ระชาชนทราบ ซ่ึงถุงยาน้ีมีทุกบา้นเรือน ระหว่างนั่งรอรถมารับก็นั่ง
อ่านกนัไป หรือจะคุน้ตาว่าช่ือน้ีเป็นเคร่ืองส าอางอนัตราย” 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเชิญชวนผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง ณ ร้านช าแห่ง
หน่ึงในต าบลบา้นไร่ บรรยากาศในการพดูคุยผูป้ระกอบการค่อนขา้งระแวงผูว้ิจยัว่าวนัน้ีมาท าอะไร 
ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหวัขอ้การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ บรรยากาศในการพดูคุยเร่ิม
เป็นกันเองมากข้ึน พบว่าผูป้ระกอบการเขา้ใจและทราบว่ามีปัญหาน้ีต าบลบา้นไร่แมแ้ต่ตนเองก็
ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายในร้านเพราะไม่มีเวลาตรวจสอบ เมื่อสินค้ามาถึง เพียง
ตรวจสอบจ านวนว่าครบหรือไม่แลว้ตอ้งรีบน ามาวางบนชั้นจ  าหน่าย ในประเด็นเครือข่ายน้ีไม่สนท่ี
จะเขา้ร่วมเพราะไม่มีเวลา 

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. หารือกบัผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง ณ ร้านขายส่งเคร่ืองส าอาง
แห่งหน่ึง ซ่ึงผูว้ิจยัไดโ้ทรศพัทม์าพดูคุยก่อนท่ีจะมาพบ บรรยากาศในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มี
ความเป็นมิตร ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหวัขอ้การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ พบว่าเจา้ของ
ร้านทราบและเขา้ใจในปัญหาเคร่ืองส าอางอนัตรายเป็นอยา่งดีและไดเ้ล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่ามกัจะมีลูกคา้
มาถามหายีห่อ้ท่ีมีในแผน่พบัเสมอเมื่อตนอธิบายว่าอนัตรายก็ไม่เช่ือบอกใหต้นเอามาขายเพราะว่าใช้
แลว้ไดผ้ล “ปัจจุบนัพี่ก็คดัเลือกสินคา้เขา้มาในร้านดว้ยตนเองโดยส่วนใหญ่จะอ่านแต่ฉลากแต่ทราบ
ว่ามีชุดทดสอบสารห้ามใชใ้นเคร่ืองส าอางพี่ก็สนใจท่ีจะน ามาทดสอบสารห้ามใชใ้นเคร่ืองส าอาง
ก่อนรับสินคา้เขา้ร้าน” เจา้ของร้านมีความสนใจท่ีจะเป็นร้านตวัอย่างในต าบลบา้นไร่โดยจะเป็นจุด
แจกแผน่พบัเคร่ืองส าอางอนัตรายและแจง้ประชาชนเก่ียวกบัวิธีการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง การอ่าน
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ฉลาก นอกจากน้ีจะตั้งชุดทดสอบเบ้ืองตน้ไวห้น้าร้านเพ่ือให้ประชาชนท่ีสงสัยว่าเคร่ืองส าอางท่ีใช้
อยูน่ั้นมีสารหา้มใชห้รือไม่มาตรวจสอบดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ 

เวลา 14.15 น. – 15.00 น. หารือกับประธานชมรมร้านขายยา ณ ร้านขายยาท่ี 1  
บรรยากาศในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหัวขอ้
การศึกษาขอ้มลูและสภาพการณ์ ประธานชมรมร้านขายยากล่าวว่า “ในเร่ืองเคร่ืองส าอางอนัตราย
ประธานคิดว่าร้านขายยาโดยส่วนใหญ่จะรู้ว่าเคร่ืองส าอางอะไรน่าจะมีอนัตราย ส่วนใหญ่ร้านขายยา
จะซ้ือครีมต่าง ๆ จากบริษทัโดยตรง มีลูกคา้มาถามหาครีมทาหน้าท่ีมีในแผ่นพบัทั้งนั้นเลย พอทาง
ร้านไดบ้อกว่าเป็นเคร่ืองส าอางอนัตราย ลกูคา้ก็บอกว่าใชแ้ลว้มนัไดผ้ล ลกูคา้มกัจะบอกว่าให้เอามา
ขายบอกยีห่อ้ บอกสีกล่องเลย โดยส่วนตวัผมคิดว่าร้านท่ีเป็นปัญหามากน่าจะเป็นร้านแผงลอยใน
ตลาดนดักบัร้านช าบางร้านเท่านั้นเพราะขายแลว้ก็ไปจากพ้ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ประจ า ร้านท่ีอยู่ประจ าใน
ชุมชนเม่ือสินคา้ไม่ดีก็กลบัมาขอเปล่ียนหรือต่อว่ากนัได ้เดิมร้านขายยาไดม้ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคคือน าแผน่พบัเคร่ืองส าอางอนัตรายท่ี อย.ประกาศว่าพบสารห้ามใชม้าติดประกาศ
ไวห้น้าร้านให้ประชาชนรับทราบแต่ช่วงหลงั ๆ ไม่ได้ท าแต่คิดว่าสามารถท าได้และควรจะท า
ต่อไป” 

เวลา 15.15 น. – 16.00 น. หารือกบัเจา้ของร้านขายยา ณ ร้านขายยาท่ี 2 ในต าบลบา้นไร่
บรรยากาศในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร มีลูกคา้เขา้มาซ้ือยาบา้งระหว่างสนทนา 
ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหวัขอ้การศึกษาขอ้มูลและสภาพการณ์ เจา้ของร้านขายยากล่าวว่า 
“พี่มีความคิดว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุทัยธานีน่าจะด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้
หลกัการตลาด ท าหนา้ร้านพ่ีก็ไดต้ั้งเตน้ทป์ระชาสมัพนัธใ์หน่้าสนใจ ในส่วนตวัพ่ีสามารถเป็นแหล่ง
ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ถา้มีเอกสารอะไรมาฝากพี่แจกได้” นอกจากน้ียงัสนใจท่ีจะเป็นจุด
ตรวจสอบสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางใหแ้ก่ประชาชน  

คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 หารือกับประธานสภาองค์กรชุมชน และสมาชิกสภา
องค์กรชุมชนซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บ้านหมู่ 2 ต  าบลบ้านไร่  ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บ้านหมู่ 2 ต  าบลบ้านไร่ 
ระหว่างเวลา 15.00 น. – 15.30 น. ซ่ึงผูว้ิจยัไดโ้ทรศพัท์มาพูดคุยก่อนท่ีจะมาพบ ผูว้ิจยัไดพู้ดคุยถึง
ประเด็นปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางท่ีพบในต าบลบา้นไร่พร้อมให้ดูแผ่นพบัเคร่ืองส าอางอนัตรายและ
กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอาง บรรยากาศในการพูดคุยเป็น
บรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ประธานสภาองค์กรชุมชนไดก้ล่าวว่า “ไม่เคยทราบเร่ืองเก่ียวกับ
ปัญหาเคร่ืองส าอางอนัตรายมาก่อน” เมื่อสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเห็นรูปเคร่ืองส าอางอนัตรายใน
แผ่นพบัแลว้กล่าวว่าเคยเห็นเคร่ืองส าอางเหล่าน้ี เม่ือพูดคุยถึงอนัตรายของเคร่ืองส าอาง พบว่า
ประธานสภาองคก์รชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
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เคร่ืองส าอางเพื่อไปแลกเปล่ียนมุมมองและฟังหน่วยงานอ่ืน ๆ อาจจะมีแนวคิดหรือแนวทางท่ีระ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในพ้ืนท่ีได ้ 

คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2554 หารือกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกต าบลจ านวน 126 คน 
ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น. ซ่ึงเป็นวนัประชุมประจ าเดือนของ อสม. บรรยากาศในการพูดคุย
เป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหัวขอ้การศึกษาข้อมูลและ
สภาพการณ์พร้อมใหดู้แผน่พบัเคร่ืองส าอางอนัตราย พร้อมวางตวัอยา่งเคร่ืองส าอางอนัตรายไวใ้ห้ดู
และกล่าวถึงการสร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง และกล่าวเชิญชวนว่ามีอาสาสมคัร
สาธารณสุขท่านใดบา้งท่ีสนใจจะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในต าบล
บา้นไร่ซ่ึงมีผูส้นใจทั้งหมด 8 หมู่บา้นจึงคดัเลือกเพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย 3 หมู่บา้น
เพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินการต่อไป มีอาสาสมคัรสาธารณสุขหลายท่านกล่าวว่าตนเอง “เคยใช้
เคร่ืองส าอางพวกน้ี ใชแ้ลว้หนา้ขาวดี แต่ขาวไดร้ะยะนึงแลว้ก็กลายเป็นฝ้า ตอนน้ีเป็นหนักกว่าเดิม
เลยเลิกใช ้ตอนนั้นไม่รู้ว่ามนัมีสารอนัตราย ตอนน้ีรู้แลว้ไม่คิดจะกลบัไปใชอี้กและจะบอกคนอ่ืน ๆ 
ว่าไม่ตอ้งใช ้มนัอนัตราย” 

11.30 น. – 12.30 น. หารือกบัก านันและผูน้  าชุมชน ณ ท่ีท าการก านันต าบลบา้นไร่ ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดโ้ทรศพัท์มาพูดคุยก่อนท่ีจะมาพบ บรรยากาศในการพูดคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็น
มิตร ก  านนักล่าวว่าประเด็นน้ีควรไปน าเสนอในเวทีการประชุมประจ าเดือนของก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
ควรให้สาธารณสุขอ าเภอบ้านไร่น าเขา้วาระการประชุมและเน้นย  ้านายอ  าเภอบ้านไร่ให้ติดตาม
ประเด็นเคร่ืองส าอางอนัตรายทุกเดือน ผูน้  าชุมชนทุกคนจะไดไ้ปย  ้าเตือนประชนชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
รับผดิชอบของตนเองต่อไปได ้

13.00 น. – 13.45 น. หารือกบัประธานสภาเด็กและเยาวชน ณ ส านักงานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงผูว้ิจยัไดโ้ทรศพัทม์าพดูคุยก่อนท่ีจะมาพบ บรรยากาศ
ในการพดูคุยเป็นบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นมิตร  ผูว้ิจยัไดเ้ปิดประเด็นดงัเน้ือหาในหัวขอ้การศึกษา
ขอ้มลูและสภาพการณ์พร้อมใหดู้แผน่พบัเคร่ืองส าอางอนัตราย  พบว่าประธานสภาเด็กและเยาวชน
ทราบและเขา้ใจในประเด็นปัญหาเป็นอยา่งดีเพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัทั้งประธานสภาเด็กและเยาวชน
และเพื่อน ๆ สมาชิกอยู่ในวยัท่ีดูแลตนเอง อยากขาวใสตามกระแสนิยม “ผมมีความสนใจท่ีจะเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง เพราะมนัเป็นเร่ืองใกลต้วั ทั้งตวัผมเองและ
เพ่ือน ๆ ก็อยากหนา้ขาวใส แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเคร่ืองส าอางท่ีเป็นอนัตราย พอรู้แลว้ก็ไม่รู้จะไปซ้ืออะไร
มาใช ้อยากใหพ้ี่ ๆ บอกยี่ห้อมาเลยว่าอะไรปลอดภยั ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนมีเว็บไซด์อยู่
แลว้สามารถน าเน้ือหาและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางอนัตรายลงในเวบ็ไซดไ์ด ้ส่วนการรณรงค์ผม
ว่าเราสามารถบูรณาการงานร่วมกนัไดต่้อไปครับ”  
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ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่าการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม องค์กร
หรือบุคคลในชุมชนท าใหเ้กิดความไวว้างใจ ยอมรับซ่ึงกนัและกนั ตระหนักถึงปัญหาเคร่ืองส าอาง
ในชุมชนและสนใจท่ีจะมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน  

2.1.3  “บูรณาการงาน” เป็นขั้นตอนการบูรณาการงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางเขา้สู่กลุ่ม องค์กรและ/หรือบุคคลท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาความไม่ปลอดภยัดา้น
เคร่ืองส าอางใหเ้ขา้กบังานและนโยบายของกลุ่ม องคก์รและ/หรือบุคคลนั้น ๆ  

หลงัจากประสานหาแนวร่วมรับรู้และได้แกนน าท่ีจะมาร่วมสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางแลว้ ผูว้ิจยัและแกนน าตกลงท่ีจะจดัเวทีเพื่อบูรณาการงานและนโยบายโดย
จดัข้ึนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบา้น
ไร่ มีผูเ้ข้าร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 40 คน โดยสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ กล่าวรายงานการจัด
ประชุม รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านไร่ เป็นประธานในพิ ธีเปิดการประชุมเครือข่ายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางระดบัชุมชน ซ่ึงมีแกนน าท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการงานและนโยบาย
รายละเอียดแสดง ดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนแกนน าท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการงานและนโยบาย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน (คน) 
ตวัแทนส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ 2 
ตวัแทนโรงพยาบาลบา้นไร่ 2 
ตวัแทนเทศบาลต าบลบา้นไร่ 4 
ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 3 
ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข 4 
ตวัแทนส่ือ 2 
ตวัแทนผูจ้  าหน่าย 5 
ครูและตวัแทนนกัเรียน อย.นอ้ย 4 
ตวัแทนองคก์รพฒันาเอกชน 1 
สมาชิกสภาองคก์รชุมชน 3 
ผูน้  าชุมชน 3 
ตวัแทนส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 7 

รวม 40 
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ผูว้ิจัยเสนอข้อมูลท่ีได้จากส ารวจปัญหาความไม่ปลอดภัยดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
เผยแพร่ขอ้มลู เสนอประเด็นปัญหา ยกตวัอยา่งข่าวต่าง ๆ พร้อมแสดงภาพท่ีเก่ียวกบัอาการแพห้รือ
อนัตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า ท าให้หน้าขาวและน าเสนองานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางว่าปัจจุบนัด าเนินงานอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ให้แกนน าท่ีเขา้ร่วมประชุม
ไดรั้บรู้ หลงัจากนั้นแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน ใหร่้วมอภิปรายปัญหาว่าปัญหาเคร่ืองส าอาง
ท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้พบในชุมชนมีอะไรบา้ง ดงัแบบบนัทึกความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและทบทวนตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้พบในชุมชนมีดงัน้ี 
1.1 ใชแ้ลว้เกิดผลขา้งเคียง เช่น เกิดอาการแพ ้ผืน่แดง เป็นฝ้าถาวร 
1.2 มีร้านค้าจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีผิดกฎหมายในหมู่บ้านรวมทั้งพบการ

จ าหน่ายเคร่ืองส าอางอนัตรายในตลาดนดั 
1.3 มีวิทยชุุมชนโฆษณาสรรพคุณเคร่ืองส าอาง พบการโฆษณาโออ้วดเกินจริง 
1.4 มีการขายตรงในหมู่บ้าน เชิญชวนให้ซ้ือสินค้า และให้บอกต่อ ๆ กัน 

นอกจากน้ียงัมีการสาธิตเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืนว่าของตนเองดีกว่า 
1.5 ร้านเสริมสวยแอบขายเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า ท าให้หน้าขาวหลงัร้านโดยไม่

น าสินคา้มาโชวห์นา้ร้าน ใชว้ิธีบอกปากต่อปาก 
1.6 มีรถขายเร่จากจงัหวดัอื่นเขา้มาขายในหมู่บา้น 
1.7 มีการแอบอา้งว่าเคร่ืองส าอางน้ีท าจากสมุนไพรไม่มีอนัตราย 

2. สาเหตุของปัญหานั้นไดแ้ก่ 
2.1 ผูจ้  าหน่ายส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี 
2.2 มีตลาดนดับ่อยและอยูไ่กลจากเมือง 
2.3 มีช่องทางใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและราคาถูกท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือไดง่้าย ถา้

ใชไ้ม่ไดผ้ลหรือไม่พอใจสามารถท้ิงได ้เช่น ร้านช า แผงลอยในตลาดนดั  
2.4 ผูบ้ริโภคหลงเช่ือง่ายมีการใชต้ามค าบอกกล่าวท่ีว่าใชไ้ดผ้ล 
2.5 ผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองฝ้าว่าเป็นอาการท่ีรักษาไม่หายการ

ทายาหรือการทาครีมท าใหฝ้้าลดเท่านั้น รวมทั้งไม่มีความรู้ในการเลือกซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอางทา
สิว ฝ้า ท าใหห้นา้ขาว 

2.6 ขาดเคร่ืองมือตรวจสอบว่าเป็นเคร่ืองส าอางจริงหรือปลอม รวมทั้งขาด
เคร่ืองมือในการตรวจสอบว่ามีสารอนัตรายหา้มใชห้รือไม่ 

2.7 ผูบ้ริโภคอยากเห็นผลของการใชเ้คร่ืองส าอางเร็ว ทนัใจ 
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2.8 ผูจ้  าหน่ายอยากไดก้  าไร 
2.9 ผูจ้  าหน่ายขาดความรู้ในการเลือกสินคา้มาจ าหน่าย 
2.10 ค่านิยมท่ีชอบคนผวิขาว หนา้ใสท าใหผู้บ้ริโภคอยากขาวเหมือนพรีเซนเตอร์ 
2.11 ผูผ้ลิตขาดจิตส านึก เห็นแก่ตวั 
2.12 ส่ือไดรั้บผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในการโฆษณา 
2.13 ไม่มีการควบคุมส่ือ 
2.14 ไม่มีการควบคุมการขายสินคา้ในตลาดนดั 
2.15 ขาดการประชาสมัพนัธเ์คร่ืองส าอางอนัตราย 
2.16 ไม่มีทางเลือกใหป้ระชาชน ขาดแหล่งท่ีจะซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
2.17 ส่ือขาดความรู้ในการโฆษณา 
2.18 ขาดแหล่งท่ีจะปรึกษาว่าซ้ือไดไ้หม ได้แลว้เกิดโทษท าอย่างไร จะรักษา

อาการท่ีเป็นอยา่งไร 
2.19 เจา้หนา้ท่ียงัใชก้ฎหมายไม่เต็มท่ี การด าเนินการทางกฎหมายไม่เคร่งครัดพอ 
2.20 หน่วยงานราชการปล่อยใหร้ะบบขายตรงเขา้มาสาธิตในหน่วยงานราชการ 

3. นโยบาย มาตรการทางสงัคม ท่ีช่วยในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ไดแ้ก่ 
3.1 ใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคโดยผา่นเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และวิทยชุุมชน 
3.2 จัดท าส่ือให้ความรู้ว่ามีเคร่ืองส าอางอะไรบ้างท่ีเป็นอันตราย โทษของ

เคร่ืองส าอางอนัตราย และวิธีการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
3.3 จดัหาเคร่ืองมือในการตรวจสอบ เช่นชุดทดสอบเบ้ืองตน้ให้มีในชุมชนทุก

หมู่บา้น 
3.4 ใหค้วามรู้และมีมาตรการในการควบคุมส่ือทอ้งถ่ิน 
3.5 ให้ความรู้ว่ามีเคร่ืองส าอางอะไรบา้งท่ีเป็นอนัตราย โทษของเคร่ืองส าอาง

อนัตราย และวิธีการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางแก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข นักเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  า
ชุมชนทุกหมู่บา้น 

3.6 ขอความร่วมมือส่วนราชการในการตรวจสอบระบบขายตรงก่อนอนุญาตให้
เขา้มาสาธิตในหน่วยงานราชการ 

3.7 ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เช่น 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีต ารวจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียน 

3.8 จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชนใหเ้ขา้ถึงง่าย 
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3.9 พฒันาร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตน้แบบเพ่ือใหป้ระชาชนซ้ือเคร่ืองส าอางได้
อยา่งปลอดภยั 

3.10 จดัหาแหล่งท่ีปรึกษาปัญหาดา้นผิวพรรณ การรักษาและเมื่อเกิดปัญหาจาก
การใชเ้คร่ืองส าอาง 

ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่าการมีเวทีให้กลุ่ม องค์กรและหรือบุคคลท่ีเห็นความส าคญัของ
ปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ช่วยท าใหก้ลุ่ม องคก์รและหรือบุคคล เกิดความเป็นเจา้ของปัญหา
จึงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการบูรณาการงานงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางให้เขา้กบั
บริบทของตนเองได ้

2.1.4 “ค้นหาความต้องการและหาจุดร่วมในการพฒันา” เป็นขั้นตอนการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหาและแลกเปล่ียนหรือประสานผลประโยชน์ทั้งคน งบประมาณ
และดา้นต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการท างานและการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม 
องคก์รและ/หรือบุคคล ดงัแบบบนัทึกความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวน
ตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 
1.1 ให้ความรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข นกัเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  าชุมชนทุกหมู่บา้น 
1.2 เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน  
1.3 จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

2. ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ไดแ้ก่ 
2.1 ชุดทดสอบเบ้ืองตน้หาสารหา้มใช ้
2.2 ส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ เ ร่ืองต่าง ๆ อาทิรูปพร้อมรายช่ือ

เคร่ืองส าอางอนัตราย วิธีการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
2.3 ช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสาร เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และ

วิทยชุุมชน 
2.4 บุคลากร 
2.5 ท่ีประชุมไดร้ะบุถึงแหล่งท่ีมาของทรัพยากรแต่ละประเภท ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงแหล่งท่ีมาของทรัพยากรท่ีมีในชุมชนและทรัพยากรท่ีตอ้งการเพ่ิมเติม 
 

ทรัพยากรที่มใีนชุมชน แหล่งที่มาของทรัพยากร 
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แผน่พบั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
เสียงตามสาย เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หอกระจายข่าว ผูน้  าชุมชน 
วิทยชุุมชน ภาคีส่ือ 
บุคลากร คน กลุ่ม องคก์รในชุมชน 
ทรัพยากรที่ต้องการเพิม่เตมิ แหล่งที่สามารถสนบัสนุนได้ 
ป้ายคทัเอาท ์ เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ถุงยาเตือนภยั โรงพยาบาลบา้นไร่ 
 

ในขั้นตอนน้ี เป้าหมายท่ีเครือข่ายก าหนดร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน คือ 

1. ให้ความรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุข นกัเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  าชุมชนทุกหมู่บา้น 

2. เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน  
3. จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
นอกจากน้ีได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงทรัพยากรอาทิเช่น คน งบประมาณท่ีต้องใช้ในการ

ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง แหล่งท่ีมาของทรัพยากรเหล่านั้น  
2.1.5  “แสวงหาแนวทาง” เป็นการร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

โดยใหทุ้กกลุ่มเสนอเพื่อใหเ้ห็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาและร่วมกนัวิเคราะห์ทางเลือก 
ทุกภาคีเครือข่ายเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่าในแต่ละ

แนวทางมีความเป็นไปไดอ้ย่างไร แนวทางใดน่าจะท าได ้แนวทางใดไม่ควรท า ซ่ึงในท่ีประชุมได้
สรุปว่าจะท ากิจกรรมแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนโดยใชช่้องทางท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชนซ่ึงไดแ้ก่ เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวและวิทยุชุมชนและขอข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้
ประชาชนทราบทั้งดา้นการใหค้วามรู้และการแจง้เตือนเคร่ืองส าอางอนัตราย 

2. ถุงยาเตือนภยัโดยใส่รายช่ือเคร่ืองส าอางอนัตรายพิมพ์ลงบนถุงห้ิวใส่ยาเพ่ือให้เกิด
การคุน้ช่ือ คุน้ตาว่าเป็นเคร่ืองส าอางอนัตรายไปใหป้ระชาชนทราบ 
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3. ค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือก เพื่อมีทางเลือกให้กบัประชาชนและ
เป็นการใชส้มุนไพรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ 

4. ร้านยาอาสา เพื่อใหป้ระชาชนมีท่ีปรึกษาปัญหาดา้นผิวพรรณ การรักษาและเมื่อเกิด
ปัญหาจากการใชเ้คร่ืองส าอาง 

5. อย.นอ้ยร่วมใจ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่วิทยามีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง
การเลือกซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง เคร่ืองส าอางอนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณาเคร่ืองส าอาง 

6. ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตน้แบบ เพื่อมีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีเป็นทางเลือก
ใหแ้ก่ประชาชน 

7. จดัตั้งศนูยร้์องเรียน เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนและจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
แนวทางที่ในที่ประชุมตกลงว่าไม่ควรท า ไดแ้ก่ 

1. การประชาสมัพนัธย์ีห่อ้เคร่ืองส าอางท่ีปลอดภยัให้ประชาชนทราบ ในท่ีประชุมตก
ลงว่าไม่ควรท า เน่ืองจากเคร่ืองส าอางมีหลายยี่ห้อ และหลากหลายชนิด การประชาสัมพนัธ์ยี่ห้อ
เคร่ืองส าอางท่ีปลอดภยัอาจท าไดไ้ม่ครอบคลุม ควรท าประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนเฉพาะเคร่ืองส าอาง
อนัตรายท่ีพบในพ้ืนท่ีมากกว่า และประชาสมัพนัธร้์านจ าหน่ายท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ว่าจ  าหน่าย
เคร่ืองส าอางปลอดภยั 

ในขั้นตอนน้ี เครือข่ายไดก้  าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้7 
กิจกรรม คือ ใหค้วามรู้แก่ประชาชนผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีมีในชุมชน จดัท าถุงยาเตือนภยั จดัค่ายเรียนรู้
เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือก จดัให้มีร้านยาอาสาและร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตน้แบบ อย.
นอ้ยร่วมใจ และจดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

2.1.6 “สร้างระบบความสัมพันธ์” เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในเครือข่าย โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าในแต่ละกิจกรรมควรมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งไร ผลดงัตารางท่ี  4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กจิกรรม ขั้นตอน 

1. ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน 

1.1 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนโดยเดินแจกเอกสารแผ่นพบั
ในตลาดนดัและจดัขบวนรณรงค ์
1.2 ตั้งจุดตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
1.3 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนและแจง้เตือนผ่านเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว และวิทยชุุมชน 
1.4 ติดป้ายคทัเอาทบ์ริเวณตลาดนดัและบริเวณชุมชนท่ีมีคนสญัจรผา่น 

2. ถุงยาเตือนภยั 2.1 จดัท าถุงใส่ยามีขอ้ความแจง้เตือนและประกาศรายช่ือเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

3. ค่ายเรียนรู้
เคร่ืองส าอางจาก
สมุนไพรทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางผดิกฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ท่ีของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
3.2 จดัฐานสอนการท าเคร่ืองส าอางจากสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 

4. ร้านยาอาสา 
 
 
 

4.1 จดับริการใหค้  าปรึกษา 
4.2 จดับริการตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
4.3 จดัระบบรายงาน APR  
4.4 แจกเอกสารแผน่พบัและส่ืออ่ืน ๆ  

5. อย.นอ้ยร่วมใจ 5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางผดิกฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ท่ีของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
5.4 จดับอร์ดประชาสมัพนัธ ์
5.5 จดัเสียงตามสาย 
5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง 
5.7 ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในชุมชน 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

กจิกรรม ขั้นตอน 

6. ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลากและสุ่มตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง
ก่อนซ้ือสินคา้มาวางจ าหน่าย 
6.2 แจกเอกสารแผน่พบัและส่ืออ่ืน ๆ 
6.3 จดับริการตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

7. จดัตั้งศนูยร้์องเรียน 7.1จดัตั้งศนูยร้์องเรียน 
7.2 จดัระบบประสานงานเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 

 

ในขั้นตอนน้ีสมาชิกทุกคนทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมท่ีชัดเจนมากข้ึนท าให้สมาชิก
ภายในเครือข่ายมองเห็นความเช่ือมโยงของกิจกรรม และรับทราบขอบเขตและผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในแต่ละกิจกรรมของเครือข่าย 

2.2 ขั้นท่ี 2 “สร้างพนัธะ” การสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่ายในขั้นตอนน้ี
สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยได ้6 ขั้นตอนคือ “ก าหนดวตัถุประสงค์และขอ้ตกลงเครือข่าย 
มอบหมายหน้าท่ีและมีการวางผงั  เสริมสร้างและพัฒนาผูน้  า  จัดท าระบบส่ือสาร ท างานด้วย
กระบวนการเรียนรู้ ดูแลและติดตามประเมินผล” 

2.2.1 “ก าหนดวตัถุประสงค์และข้อตกลงเครือข่าย” เป็นการท่ีเครือข่ายได้
ก  าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าจะด าเนินการในเร่ืองใด ระยะเวลาเท่าใด ใครเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 
  ท าโดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างขอ้ตกลงในแต่ละกิจกรรมและมอบหมายงานซ่ึง
กนัและกนัว่า ใครจะรับผิดชอบกิจกรรมอะไร ก  าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจะด าเนินการร่วมกนั โดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุทยัธานีและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ เป็นผูส้นับสนุน
ขอ้มูลดา้นวิชาการและด้านการประสานงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคีทุกภาคีจัดหา
งบประมาณ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางไดด้งัตารางท่ี 4.4 
 ในขั้นตอนน้ีเครือข่ายได้แผนการด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมท่ี
ชดัเจน มีตวัช้ีวดัผลงานของแต่ละกิจกรรม แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
สถานท่ีจดักิจกรรม มีผูรั้บผดิชอบงานท่ีชดัเจน 
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     ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดการจดักิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง                                                                                                           
 

กจิกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 

(how) 
วัตถุประสงค์ 

(why) 
ตัวช้ีวัด งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
(when) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(who) 

สถานที ่
(where) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ใหค้วามรู้
แก่ประชาชน 

1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนโดย
เดินแจกเอกสารแผน่พบั
ในตลาดนดัและจดัขบวน
รณรงค์ 
1.2  ตั้งจุดตรวจสอบหา
สารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/แจง้เตือนเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 
คร้ัง 

- ก.ค.54-
ส.ค.54 

ประชาชน
ทัว่ไป 

บริเวณ
หนา้
ตลาดนดั
คลองถม 

นกัเรียน อย.
นอ้ยและโม
บายยนิูต 

 1.3  ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
แจง้เตือนผ่านเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว และวิทยุ
ชุมชน 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่
ของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง 

- ก.ค.54-
ส.ค.54 

ประชาชน
ทัว่ไป 

ทุก
หมู่บา้น 

-เทศบาลบา้น
ไร่ 
-อบต.บา้นไร่ 

-ผูน้  าชุมชน 
-ผูแ้ทนส่ือ 

 1.4  ติดป้ายคทัเอาทบ์ริเวณ
ตลาดนดัและบริเวณชุมชน
ที่มีคนสัญจรผ่าน 

-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระมดั  
ระวงัในการซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้

มีป้ายคทัเอาทติ์ด
บริเวณตลาดนดัและ
บริเวณชุมชนที่มีคน
สัญจรผ่าน ≥ 2 ป้าย 

 10,000 
 (รพ.บา้น
ไร่) 

ก.ค.54 ประชาชน
ทัว่ไป 

-ตลาดนดั 
-ตลาดสด 

โรง 
พยาบาลบา้น
ไร่ 
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      ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดการจดักิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

ตัวช้ีวัด งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
(when) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(who) 

สถานที่ 
(where) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2. ถุงยาเตือน
ภยั 

2.1 จดัท าถุงใส่ยามี
ขอ้ความแจง้เตือนและ
ประกาศรายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

-เพื่อใหป้ระชาชนทราบรายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย 
-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระมดั  
ระวงัในการซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้

มีถุงยาเตือนภยั
ใชแ้ทนถุงยา
เดิมอยา่งนอ้ย 2 
เดือน 

25,000 
โรงพยา 
บาลบา้น
ไร่ 

ก.ค.54-
ส.ค.54 

ประชาชน
ทัว่ไป 

โรงพยาบาล
บา้นไร่ 

เภสัชกรและ
เจา้หนา้ที่หอ้งยา 
โรงพยาบาล
บา้นไร่ 

3. ค่ายเรียนรู้
เคร่ือง 
ส าอางจาก
สมุนไพร
ทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การ
เลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอาง
ผิดกฎหมายและอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
3.2 จดัฐานสอนการท า
เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร
ในทอ้งถิ่น 

-เพื่อให ้อสม.และประชาชนที่
สนใจตระหนกัในอนัตรายของ
เคร่ืองส าอาง (change) 
-เพื่อให ้อสม.และประชาชนที่
สนใจมีทางเลือกในการใช้
เคร่ืองส าอาง (choice) 

อสม.และ
ประชาชนที่
สนใจเขา้ค่าย
อยา่งนอ้ย 200 
คน 

40,000 
องคก์ร
พฒันา
เอกชน 

4 ก.ค. 54 อสม.และ
ประชาชนที่
สนใจ 

อุทยานการ
เรียนรู้
สมาคม 
“แพนดา้
แคมป” 

ผูแ้ทนองคก์ร
พฒันาเอกชน 
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      ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดการจดักิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 

(how) 
วัตถุประสงค์ 

(why) 
ตัวช้ีวัด งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
(when) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(who) 

สถานที ่
(where) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

4. ร้านยาอาสา 
 
 
 
 
 

4.1 จดับริการใหค้  าปรึกษา 
4.2 จดับริการตรวจสอบ

หาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

4.3 จดัระบบรายงาน APR  
4.4 แจกเอกสารแผ่นพบั

และส่ืออื่น ๆ  

-เพื่อใหป้ระชาชนมีที่
ปรึกษาปัญหาดา้นผิวพรรณ 
การรักษาและเม่ือเกิดปัญหา
จากการใชเ้คร่ืองส าอาง 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการ
เลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/แจง้เตือน
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

มีการ
จดับริการใน
ร้านขายยา
อยา่งนอ้ย 3 
กิจกรรม 

- ก.ค.54-
ส.ค.54 

ประชาชน
ทัว่ไป 

ร้านหมอยา
บา้นไร่ 

เภสัชกรร้านหมอ
ยาบา้นไร่ 

5. อย.นอ้ยร่วม
ใจ 

5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้
ทัว่ไปเกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/
การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอาง
ผิดกฎหมายและอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

-เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน
บา้นไร่วิทยามีความรู้
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การ
เลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอาง
อนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

อย.นอ้ยมีการ
จดักิจกรรม
อยา่งนอ้ย 3 
กิจกรรม 

15,000 
(รร.บา้นไร่
วิทยา) 
5,000 
(รพ.บา้นไร่) 
 

ก.ค.54-
ส.ค.54 

นกัเรียน
โรงเรียน
บา้นไร่
วิทยา 

โรงเรียน
บา้นไร่
วิทยา 

ครูและนกัเรียน 
อย.นอ้ย 
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      ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดการจดักิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 

(how) 
วัตถุประสงค์ 

(why) 
ตัวช้ีวัด งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
(when) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(who) 

สถานที ่
(where) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

5. อย.นอ้ยร่วม
ใจ (ต่อ) 

5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสาร
หา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
5.4 จดับอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
5.5 จดัเสียงตามสาย 

       

 5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง -เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน
อนุบาลบา้นไร่วิทยามีความรู้
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือก
ซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่
ของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

มีการจดักิจกรรมพี่
สอนนอ้งอยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง 

 ส.ค.54 นกัเรียน
โรงเรียน
อนุบาลบา้น
ไร่ 

โรงเรียน
อนุบาล
บา้นไร่ 

ครูและนกัเรียน 
อย.นอ้ยรร.บา้น
ไร่วิทยา 

 5.7 ตรวจสอบฉลาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
ในชุมชน 

เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวงั
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

มีกิจกรรมการ
ตรวจสอบฉลากอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง/เดือน 

 ก.ค.54-
ส.ค.54 

ร้านคา้
บริเวณ รร.
บา้นไร่วิทยา 

ร้านคา้
บริเวณ 
รร.บา้นไร่
วิทยา 

ครูและนกัเรียน 
อย.นอ้ยรร.บา้น
ไร่วิทยา 
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      ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดการจดักิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 

(how) 
วัตถุประสงค์ 

(why) 
ตัวช้ีวัด งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
(when) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(who) 

สถานที ่
(where) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

6. ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง
ตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลาก
และสุ่มตรวจสอบหา
สารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางก่อนซ้ือ
สินคา้มาวางจ าหน่าย 
6.2 แจกเอกสารแผ่นพบั
และส่ืออื่น ๆ 
6.3 จดับริการตรวจสอบ
หาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

-เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้
เคร่ืองส าอางอนัตรายเขา้มา
จ าหน่ายในต าบลบา้นไร่ 
-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชน
ระมดัระวงัในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางมาใช ้

-มีการตรวจสอบ
ฉลากเคร่ืองส าอางทุก
คร้ังก่อนน าสินคา้มา
จ าหน่ายทุกคร้ัง 
-มีการตรวจหาสาร
หา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางอยา่ง
นอ้ยก่อนน าสินคา้มา
จ าหน่ายคร้ังแรกใน
ร้าน 

- ก.ค.54-
ส.ค.54 

ลูกคา้และผู ้
ที่สนใจ 

ร้าน buty 
shop 

เจา้ของร้าน buty 
shop 

7. จดัตั้งศูนย์
ร้องเรียน 

7.1จดัตั้งศูนยร้์องเรียน 
7.2 จดัระบบ
ประสานงานเร่ือง
ร้องเรียนในชุมชน 

-เพื่อใหมี้ระบบประสานงาน
เร่ืองร้องเรียนในชุมชน 

มีศูนยร้์องเรียนใน
ต าบลบา้นไร่อยา่ง
นอ้ย 2 แห่ง 

- ก.ค.54-
ส.ค.54 

ประชาชน
ทัว่ไป 

-เทศบาล
บา้นไร่ 
-ร้านขายยา
หมอยาบา้น
ไร่ 

-เทศบาลบา้นไร่ 
-ร้านขายยาหมอ
ยาบา้นไร่ 
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เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
 

ระบบให้ความรู้ และ
ประชาสัมพนัธ์ /แจ้งเตอืน 
- อบต.บา้นไร่ 
- ส่ือ 
- ครูและแกนน าอย.นอ้ย 
- เทศบาลบา้นไร่ 
- ร้านขายยา/แกนน าร้าน

จ าหน่าย  
- ผูน้  าชุมชน 
- รพ.บา้นไร่ 
- อสม. 
- สภาองคก์รชุมชน 
 
 

ระบบการประสาน 
งานร้องทุกข์ 
- เทศบาลบา้นไร่ 
- อบต.บา้นไร่ 
- ร้านขายยาหมอ

ยาบา้นไร่ 
- ส านกังาน

สาธารณสุข
อ าเภอบา้นไร่ 

 

ระบบเฝ้าระวงัไม่ให้มี
ผลติภัณฑ์อนัตรายเข้า
มาในพืน้ที่  
- ร้านขายยา 
- ร้าน buty shop 
- อบต.บา้นไร่ 
- เทศบาลบา้นไร่ 
- อสม. 
- เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข 
 
 
 

มทีางเลอืกให้ประชาชน 
- ร้านขายยาหมอยาบา้นไร่ (เป็นท่ีปรึกษา) 
- ร้าน buty shop (ร้านจ าหน่ายตัวอย่างท่ี

ประชาชนมัน่ใจได)้ 
- NGO (สมุนไพรทางเลือก)  
 

ตั้งศูนย์ประสานงาน
ร้องทุกข์ 
 

มเีคร่ืองมอืในการตรวจสอบ 
 

2.2.2 “มอบหมายหนา้ท่ีและมีการวางผงั” เป็นการก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบั
บทบาทหน้าท่ี และการวางผงัเครือข่ายว่าเครือข่ายมีระบบงานอะไรบ้าง ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ด าเนินการโดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางไดก้  าหนดใน
รายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ีของผูท่ี้เขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแกนน า ดงัรูปท่ี 4.2 
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.2 แสดงการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
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ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่าเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางแบ่งระบบการท างาน
ได ้3 ระบบ คือ ระบบใหค้วามรู้และประชาสมัพนัธ ์แจง้เตือน ระบบการประสานงานร้องทุกข์ และ
ระบบเฝ้าระวงัไม่ให้มีผลิตภณัฑ์อนัตรายเขา้มาในพ้ืนท่ี ซ่ึงท าให้แต่ละภาคีเครือข่ายทราบบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง 

2.2.3 “เสริมสร้างและพฒันาผูน้  า”  เป็นการเสริมสร้างและพฒันาผูน้  า ท าโดยจดั
กิจกรรม WALK RALLY ข้ึน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเอง และการท างานร่วมกัน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม ฐานละ 10-15 นาทีซ่ึงไดแ้ก่ 
กิจกรรมหัวบอดทา้ยใบ้ กิจกรรมเกาะมหาสนุก กิจกรรมหลุมอุกาบาท กิจกรรมตรวจสอบฉลาก
เคร่ืองส าอาง กิจกรรมใช้ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง  เพื่อฝึกฝนการเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดในการส่ือสารของความเป็นภาวะผูน้  า ไปสู่สมาชิกในทีม ให้ตรงเป้าหมายของการส่ือสาร
และฝึกทกัษะในการส่ือสารภายในองคก์ร และการประสานงานในทางท่ีมีจุดมุ่งหมาย และทิศทางท่ี
ทุกคนมองเห็นร่วมกัน ฝึกทักษะกระบวนการการพฒันาทีมงาน ทดสอบการท างานในสภาวะท่ี
กดดนั จากความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เรียนรู้และถ่ายทอด เทคนิค วิธีการ ไปพร้อมๆกนั โดย
กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีเกณฑก์ารตดัสินอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบคะแนนได้ เมื่อทีม
อ่ืนเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเห็นแตม้ของทีมอ่ืนๆ ดว้ย  
 ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่า การฝึกท างานร่วมกนั ไดเ้รียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเองท าให้แกน
น าในแต่ละภาคีเครือข่ายมีความเป็นผูน้  าและมีทกัษะในการส่ือสารและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหว่างด าเนินกิจกรรมได ้

2.2.4 “จดัท าระบบส่ือสาร” เป็นการจดัระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกใน
เครือข่าย โดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แต่ละภาคีเครือข่ายน าเสนองานของตนเองว่าท าอะไร ท่ี
ไหน อยา่งไร และจะส่งต่อขอ้มลูกนัอยา่งไร แสดงผลดงัรูปท่ี 4.3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใชแ้ลว้เกิดปัญหา 

แจง้กลบัเครือข่ายเฝ้าระวงั 

ชาวบา้นจะซ้ือเคร่ืองส าอางใช ้

ผลลบ 

แจง้ชาวบา้นสามารถใชต่้อ/ใหค้วามรู้ 
 

- ปรึกษาร้านขายยาหมอยา
บา้นไร่  

- สอบถาม อสม./อบต.บา้น
ไ ร่ / เ ท ศ บ า ล บ้ า น ไ ร่ /
เจา้หนา้ที่สาธารณสุข 

 

ซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้

สงสัย ไม่สงสัย 

 buty shop (ร้านจ าหน่าย
ตวัอยา่ง)  
-ตรวจสอบฉลากและสุ่ม
ตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มา
วางจ าหน่าย 
 

ใหค้  าปรึกษาพร้อมแนะน า
ร้านที่สามารถเลือกซ้ือได ้

ผลบวก 

การด าเนินการในระดับ
ต าบล 
-  แจง้ชาวบา้นใหห้ยดุใช ้ 
-  ผญบ.ประกาศทางหอ
กระจายข่าว 
-   แจง้และตกัเตือนผู ้
จ  าหน่ายถึงผลิตภณัฑไ์ม่
ปลอดภยัและใหค้วามรู้ผู ้
จ  าหน่าย 

 

การด าเนินการในระดับอ าเภอ 

-  สสอ./รพช.ร่วมกบักองสาธารณสุข
เทศบาล ตรวจสอบผลิตภณัฑใ์นตลาด
นดั,ร้านคา้,รถเร่  
-  แจง้ชาวบา้นใหห้ยดุใช ้ 
- สสอ./รพช.ใหค้วามรู้ชาวบา้นถึง
อนัตรายของผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั 
พร้อมส่ือประชาสัมพนัธ์ 
-  สสอ./รพช.จดัท าฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ที่ไม่ปลอดภยั 
 

-  สัมภาษณ์ถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ 
-  อสม.แจง้ชาวบา้นไวเ้บ้ืองตน้สงสัยว่าผลิตภณัฑไ์ม่ปลอดภยัจึงไม่
ควรใชต่้อไป  
-   ส่งตวัอยา่ง/ขอ้มูลการสัมภาษณ์เกบ็รวบรวม ที่ สสอ./รพช./กอง
สาธารณสุขเทศบาลบา้นไร่/อบต.บา้นไร่ 
- สสจ.ส่งตวัอยา่ง Confirm ที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

การด าเนินการในระดับ
จังหวัด 

- สสจ. จดัท าฐานขอ้มูล
ผลิตภณัฑท์ี่ไม่ปลอดภยั 
- สสจ.ร่วมกบัอ  าเภอ 
ตรวจสอบผลิตภณัฑซ์ ้ า
ในแหล่งจ าหน่าย 
- พบซ ้ าด  าเนินการตาม
กฎหมายและส่งขอ้มูล
ใหอ้ย.ประกาศ 
 
 

ศูนย์ประสานงานร้องทุกข์ 
- เทศบาลบา้นไร่ 
- ร้านขายยาหมอยาบา้นไร่ 

เครือข่ายเฝ้าระวังไม่ให้มีผลิตภัณฑ์
อันตรายเข้ามาในพื้นที่  
ร้านขายยา/ร้าน buty shop/อบต.
บ้านไร่/ เทศบาลบ้านไร่ /อสม. /
เจา้หนา้ที่สาธารณสุข 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงการจดัระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 
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 ในขั้นตอนน้ี เครือข่ายไดจ้ดัระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในเครือข่ายท าให้
สมาชิกเครือข่ายมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัและกนัทุกขั้นตอน ตั้งแต่เม่ือเกิดขอ้สงสัย
ก่อนเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้ไปจนถึงเม่ือตรวจพบเคร่ืองส าอางอนัตรายในชุมชน 

2.2.5  “ท างานดว้ยกระบวนการเรียนรู้” เป็นการลงมือปฏิบติังานและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองท าโดยใหแ้ต่ละภาคีเครือข่ายด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อสร้าง
ความเขา้ใจใหส้มาชิกในเครือข่าย และชุมชนเห็นความส าคญัของการจดัการปัญหาดา้นเคร่ืองส าอาง
ในชุมชนร่วมกนั และเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง โดย   

2.2.5.1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม โดยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใหส้มาชิกเครือข่ายและชุมชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง  

2.2.5.2 ด าเนินกิจกรรม โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่าย
คุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางให้สมาชิกเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ ว่าจะท ากิจกรรมอะไร ท่ีไหน เม่ือใด และอยา่งไร 

2.2.5.3 ผูว้ิจัยร่วมกับผูรั้บผิดชอบงานติดตาม ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดระหว่างด าเนินกิจกรรมและแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในเครือข่ายตลอดทุกกระบวนการเพื่อรายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินกิจกรรม 

2.2.5.4 ผูรั้บผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมตามตารางท่ี 4.4 สรุป 1 
หน้ากระดาษส่งให้ทุกภาคีเครือข่ายทราบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางหรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน
กิจกรรมต่อไปได ้
 ในขั้นตอนน้ีสรุปได้ว่าการวางแผนการด าเนินกิจกรรม และปฏิบัติงานตามแผนการ
ด าเนินกิจกรรมจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งกระบวนการท างานร่วมกนัของเครือข่าย ช่วยให้ได ้
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดระหว่างด าเนินกิจกรรมและการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย 

2.2.6  “ดูแลและติดตามประเมินผล” เป็นการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วม ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์ทุกกิจกรรมและด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.2.6.1 ขั้นการออกแบบการติดตามและประเมินผลท าโดยการวาง
แผนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม การทบทวนตัวช้ีวดัของแต่ละกิจกรรม ก  าหนด
กรอบการประเมินผล ก  าหนดวิธีการ และแหล่งขอ้มูลเพื่อการประเมินผล จดัท าแผนการติดตาม
ประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ
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2.2.6.2 ขั้นการด าเนินการติดตามและประเมินผลท าโดยรวบรวมขอ้มูล  
วิเคราะห์ขอ้มลูผลการด าเนินกิจกรรม วิเคราะห์ขอ้มลูประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรม 

2.2.6.3 ขั้นการรายงานและการน าเสนอผลการประเมินผล ท าโดยเขียน
รายงานผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินผลหลงัด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน  
 ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่า ในการด าเนินงานจ าเป็นตอ้งมีผูป้ระสานงานเครือข่ายและช่วย
แกไ้ขปัญหาระหว่างการด าเนินกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถ
ติดตามกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกกิจกรรม 
 

2.3 ขั้นท่ี 3 “พฒันา” การพฒันาความสัมพนัธ์และการใช้ประโยชน์  ในขั้นตอนน้ี
สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยได ้2 ขั้นตอนคือ “ทบทวนกระบวนการท างานและการจดัการ
เครือข่าย ขยายกิจกรรม” 

2.3.1 “ทบทวนกระบวนการท างานและการจดัการเครือข่าย” เป็นการทบทวน
บทเรียนและสรุปกระบวนการท างานให้รู้ถึงศกัยภาพและปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่าย เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาและการจดัการเครือข่ายท่ีต่อเน่ือง  ท าโดยให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
กิจกรรมจะมาวิเคราะห์แลกเปล่ียนในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 (หลงัด าเนินกิจกรรม 3 เดือน) เพื่อการ
ตรวจสอบหรือสะทอ้นความคิดเห็นในกิจกรรมแต่ละขั้นตอน และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัท าใหเ้ครือข่ายเห็นศกัยภาพและขอ้จ ากดัของตนเองและพยายาม
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.3.1.1 ทบทวน แผนงานกิจกรรมและกระบวนการ/ขั้นตอนด าเนินงาน
ของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนท่ีไม่เป็นไปตามแผน หรือตามท่ีคาดหวงับา้ง เพราะ
อะไร ผลการทบทวนบทเรียน ปรากฏดงัตารางท่ี 4.5  
ตารางท่ี 4.5 แสดงการทบทวน แผนงานกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

 

แผนงานกจิกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน กระบวนการ/กจิกรรมที่คดิว่าไม่
เป็นไปตามแผน/ 
ตามที่คาดหวงัไว้ 

1 . ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

1.1 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่
ประชาชนโดยเดินแจกเอกสารแผน่พบั
ในตลาดนดัและจดัขบวนรณรงค ์
1.2 ตั้งจุดตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

 
 
 
-เป็นไปตามแผนแต่ช่วงฤดูฝนตก
จึงท าใหด้  าเนินกิจกรรมไม่เต็มท่ี 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงการทบทวน แผนงานกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ) 

 

แผนงานกจิกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน กระบวนการ/กจิกรรมที่
คดิว่าไม่เป็นไปตามแผน/ 

ตามที่คาดหวงัไว้ 
1. ใหค้วามรู้แก่

ประชาชน (ต่อ) 
1.3 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนและ
แจง้เตือนผา่นเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และ
วิทยชุุมชน 
1.4 ติดป้ายคทัเอาทบ์ริเวณตลาดนดัและบริเวณ

ชุมชนท่ีมีคนสญัจรผา่น 

-การจดัสรรงบประมาณ
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินชา้ท าใหล่้าชา้
กว่าแผน 

2. ถุงยาเตือนภยั 2.1 จดัท าถุงใส่ยามีขอ้ความแจง้เตือนและประกาศ
รายช่ือเคร่ืองส าอางอนัตราย 

 

3. ค่ายเรียนรู้
เคร่ืองส าอางจาก
สมุนไพร
ทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง/การ
เลือกซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางผดิ
กฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ท่ีของผูบ้ริโภคและสิทธิ
ผูบ้ริโภค 
3.2 จดัฐานสอนการท าเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร

ในทอ้งถ่ิน 

 

4. ร้านยาอาสา 
 
 
 

4.1 จดับริการใหค้  าปรึกษา 
4.2 จดับริการตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น

เคร่ืองส าอาง 
4.3 จดัระบบรายงาน APR  
4.4 แจกเอกสารแผน่พบัและส่ืออ่ืน ๆ  

 
 
 
-สามารถจดักิจกรรมได้
ตามแผนแต่ไม่มี case 

5. อย.นอ้ยร่วมใจ 5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางผดิกฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/สิทธิและหนา้ท่ีผูบ้ริโภค 
5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

 



112 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงการทบทวน แผนงานกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ) 

 

แผนงานกจิกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน กระบวนการ/กจิกรรมที่คดิ
ว่าไม่เป็นไปตามแผน/ 
ตามที่คาดหวงัไว้ 

5. อย.นอ้ยร่วมใจ 
(ต่อ) 

5.4 จดับอร์ดประชาสมัพนัธ ์
5.5 จดัเสียงตามสาย 
5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง 
5.7 ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางใน
ชุมชน 

 

6. ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง
ตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลากและสุ่มตรวจสอบหาสาร
หา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มาวาง
จ าหน่าย 
6.2 แจกเอกสารแผน่พบัและส่ืออ่ืน ๆ 
6.3 จดับริการตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

 

7. จดัตั้งศนูย์
ร้องเรียน 

7.1จดัตั้งศนูยร้์องเรียน 
7.2 จดัระบบประสานงานเร่ืองร้องเรียนใน
ชุมชน 

 

 
2.3.1.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน ขอ้จ ากดัท่ีพบมี

อะไรบา้ง ท าใหง้านติดขดัตรงไหน เพราะอะไร ส่งผลต่องานอย่างไรบา้งและมีแนวทางการแกไ้ข
อยา่งไร จากการทบทวนบทเรียนพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงการทบทวนบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากดัตรงไหน/ส่งผลต่อ
งานอย่างไรบ้าง 

แนวทางการแก้ไข 

- สมาชิกมีเวลาไม่
สอดคลอ้งกนั 

-ตอ้งเล่ือนเวลาในการจดั
กิจกรรมใหเ้หมาะสมท าใหก้าร
ด าเนินงานบางกิจกรรมล่าชา้ 

-สร้างทีมเสริมทีมงานหลกั  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงการทบทวนบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากดัตรงไหน/
ส่งผลต่องานอย่างไรบ้าง 

แนวทางการแก้ไข 

-บางกิจกรรมมีผล
ต่อฐานเสียงของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเช่น 
กิจกรรมตรวจสอบ
เฝ้าระวงัร้านคา้อาจ
มีผูป้ระกอบการ
บางคนไม่พึงพอใจ 

-ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีจาก
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้ร่วมกิจกรรม
ไดไ้ม่เต็มท่ี 

-คิดกิจกรรมเชิงบวกใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมได ้เช่น เม่ือตรวจสอบเฝ้าระวงัร้านคา้
เสร็จแลว้พบว่าไม่มีเคร่ืองส าอางอนัตรายครบ 
3 คร้ังติดต่อกนัใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมอบป้ายรางวลั 

-แต่ละภาคีมีหนา้ท่ี
และภารกิจท่ี
หลากหลาย 

- ท าใหก้ารด าเนินงานบาง
กิจกรรมล่าชา้ 

-พฒันาศกัยภาพแต่ละภาคีเครือข่ายใหส้ามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบวงจรตั้งแต่
ใหค้วามรู้จนถึงสามารถจดัการปัญหาในพ้ืนท่ี
ไดแ้บบ one stop service 

-การบริหาร
งบประมาณของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่
เต็มท่ีซ่ึงรวมถึงการ
กระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเร่ือง
เคร่ืองส าอางยงัไม่
ชดัเจน 

- ท าใหก้ารจดัหาเงิน
งบประมาณมาสนบัสนุน
กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางยงัไม่
เต็มท่ี 

-ควรเขียนแผนงานโครงการเพื่อจดักิจกรรม
ในเร่ืองต่าง ๆ ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเขา้สภา
พิจารณาการใชง้บประมาณในปีถดัไป 
-ในเร่ืองการกระจายอ านาจดา้นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาอยูร่ะหว่างการ
ขบัเคล่ือนภารกิจดา้นเคร่ืองส าอางสู่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในคร้ังน้ีถือ
ไดว้่าเป็นการเรียนรู้งานแต่ควรมีแผนงาน
โครงการในปีงบประมาณถดัไปซ่ึงตอ้งเขียน
แผนงานโครงการช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อให้
จดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงการทบทวนบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากดัตรงไหน/
ส่งผลต่องานอย่างไรบ้าง 

แนวทางการแก้ไข 

-การมองไม่เห็น
ปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
 

-ท าใหเ้กิดการไมต่่อยอด
ความคิดซ่ึงกนัและกนั 

-หลงัด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินควรใหส้มาชิก
ทุกคนบอกปัญหาในการท างานทุกคนและ
สรุปเป็นประเด็นไว ้

-ก านนั ผูใ้หญ่บา้น
ไม่มีทกัษะการ
เขียนโครงการ 

-ท าใหไ้ม่สามารถดึง
งบประมาณมาใชใ้น
ชุมชนไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

-พฒันาศกัยภาพใหผู้น้  าชุมชนดา้นการเขียน
โครงการ 

 

ในขั้นตอนน้ี เครือข่ายไดท้บทวนแผนงานกิจกรรม เพื่อปรับแผนเน่ืองจากพบอุปสรรคท่ี
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ฝนตกท าใหด้  าเนินกิจกรรมตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใชไ้ม่สามารถท างาน
ไดเ้ต็มท่ี การจดัสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินล่าชา้ เวลาว่างส าหรับนัดประชุม
สมาชิกท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้นการด าเนินเครือข่ายจึงตอ้งมีการประเมินแผนงานเป็นระยะๆ 
 

2.3.2 “ขยายกิจกรรม” เป็นการขยายแนวคิดและภารกิจของเครือข่ายท่ีได้จาก
ประสบการณ์การท างานเพื่อให้สาธารณชนทราบ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทั้ งในระดับ
ปฏิบติัการและในระดบันโยบายท าโดยวิธีแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยตั้งค  าถามว่า “เราจะน าเอาความรู้ไป
ปรับปรุง ขยายผลอยา่งไร” ผลเป็นดงัน้ี 

2.3.2.1 น าขอ้มลูใหผู้บ้ริหารของแต่ละกลุ่ม องค์กรพิจารณาตดัสินใจใน
การสนบัสนุนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.3.2.2 รวบรวมเป็นคู่มือคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเพื่อเผยแพร่
ชุดองคค์วามรู้ใหก้บักลุ่ม องคก์ร บุคคลหรือเครือข่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป 

2.3.2.3 ประสานขอ้มูลของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
กบัแผนของหน่วยงานสาธารณสุข/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ภาคีต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือสนับสนุน
การเช่ือมโยงการท างานในพ้ืนท่ี 

2.3.2.4 ผลกัดนัใหชุ้มชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของงานหรือสร้างจิตส านึก
ของภาคประชาชนท่ีจะด าเนินการริเร่ิมเองโดยน ากรณีตัวอย่างท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้
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เคร่ืองส าอางมาเป็นประเด็นพดูคุยในชุมชนแลว้ใหค้นในชุมชนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
หาแนวทางแกไ้ข 

2.3.2.5 ควรจะผลกัดนัเขา้สู่แผนพฒันาต าบล ระดบัชุมชน อ  าเภอ จงัหวดั 
สู่ภูมิภาคและขยายการด าเนินงานจากด าเนินการเฉพาะเคร่ืองส าอางเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืน ๆ ดว้ย 
 ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่า ตอ้งมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่ม 
องคก์รเพื่อการสนบัสนุนการด าเนินงานในปีต่อไป เสนอผลงานต่อสาธารณชนโดยการจดัท าคู่มือ
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  ตลอดจนการประผลกัดนัให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของงานและสนบัสนุนใหกิ้จกรรมของเครือข่ายเขา้สู่แผนพฒันาต าบล ระดบัชุมชน 
ระดบัอ  าเภอ ระดบัจงัหวดัและสู่ระดบัภูมิภาค 
 

2.4 ขั้นท่ี 4 “รักษาความสมัพนัธ”์ การรักษาความสมัพนัธแ์ละความต่อเน่ือง ในขั้นตอน
น้ีสามารถแบ่งเป็นกระบวนการยอ่ยได ้2 ขั้นตอนคือ “รักษาความสมัพนัธ ์จดัการความรู้” 

2.4.1 “รักษาความสัมพนัธ์” เป็นการรักษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของ
เครือข่ายโดยด าเนินกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังเคร่ืองส าอางอนัตรายในพ้ืนท่ีทุกเดือนร่วมกัน  
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและแจง้เตือนผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และวิทยุ
ชุมชนทุกสปัดาห์ นอกจากน้ีแกนน า ผูป้ระสานงานเครือข่าย และตวัแทนสมาชิกเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) 
จงัหวดัอุทยัธานี ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประกาศร่างระเบียบวาระสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 
2554 ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 จ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ 1.การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภยัใน
การท างานของผูใ้ชแ้รงงาน 2.การจดัการทรัพยากรลุ่มน ้ าอย่างย ัง่ยืน 3.การจดัการภยัพิบติั 4.การ
จดัการปัญหาการฆ่าตวัตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) 5.การจดัการปัญหาโฆษณายาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
และ 6.ความปลอดภยัทางอาหาร : การใชน้ ้ ามนัทอดซ ้า ซ่ึงหลงัจาก คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คจ.สช.) จังหวดัอุทัยธานีสรุปผลการประชุมจะยื่นข้อเสนอนโยบายแต่ละเร่ือง  จัด
กระบวนการพฒันาเอกสารและร่างขอ้เสนอนโยบายเพื่อเตรียมเสนอเขา้สู่ท่ี ประชุมสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ คร้ังท่ี 4 ต่อไปซ่ึงจะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2554 ณ ศนูยป์ระชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
 ในขั้นตอนน้ีสรุปไดว้่าการรักษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของเครือข่ายในคร้ังน้ี
โดยการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีร่วมกนัทุกเดือน การเผยแพร่งานเครือข่ายของชุมชนใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ 
ในจงัหวดัทราบโดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) จังหวดั
อุทยัธานี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.2 “จดัการความรู้” เป็นการถอดบทเรียนจากการสร้างเครือข่ายส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี ในการถอดบทเรียนคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จ  านวน 56 คน
ไดม้ีการใชป้ระเด็นค าถามท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการร่วมกนัคิด วิเคราะห์ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ป็น 
3 กลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกนัไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยให้แต่ละกลุ่ม องค์กรและ/หรือบุคคล
เสนอว่าได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอาง มี
บทเรียนหรือขอ้คน้พบอะไรบา้ง เป็นบทสรุป (ความรู้) ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีไดจ้ากกระบวนการท างาน 
เป็นการอธิบายผลการท างานตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้และปัจจยัเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดผล
เช่นนั้นและขอ้คน้พบใหม่ (ความรู้) ท่ีไดจ้ากกระบวนการท างาน เป็นการอธิบายผลการท างานท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายทั้งท่ีพึงประสงค ์และไม่พึงประสงค ์แต่เป็นประโยชน์ต่อการท างานให้ดี
ข้ึนกว่าเดิม และปัจจัยเง่ือนไขท่ีท าให้ส่ิงนั้นเกิดข้ึน โดยเร่ิมจากการให้แต่ละภาคีเครือข่ายเล่า
ประสบการณ์การท างาน เพื่อให้เห็นภาพการท างานท่ีประสานและเช่ือมโยงกนัของฝ่ายต่างๆใน
พ้ืนท่ี ทั้งน้ีไดมี้การใชป้ระเด็นค าถามท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

2.4.2.1 ให้เล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผูร่้วมถอด
บทเรียน ทบทวนวตัถุประสงค์และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน ผลการถอด
บทเรียนปรากฏดงัตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารด าเนินงาน  
 

วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ที่เกดิ เหตุผล 
1. เพื่อใหค้วามรู้ผูบ้ริโภค ผู ้
จ  าหน่าย และส่ือ รวมทั้งกลุ่ม
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
นกัเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  า
ชุมชนทุกหมู่บา้น 

-จากการประเมนิความรู้ของ
ประชาชนท่ีเคยซ้ือและเคยใช้
เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทา
สิว ฝ้า หนา้ขาว พบว่ามากข้ึน 
 

-คนในชุมชนไดรั้บการพฒันา
ความรู้ 
-มีช่องทางการเรียนรู้ระหว่าง
กนั และระหว่างหน่วยงาน  
 

2.เพื่อมีระบบเฝ้าระวงั
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใช ้

-เกิดระบบเฝ้าระวงั
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใชใ้นชุมชน 

-ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
-มีอาสาสมคัรดา้นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารด าเนินงาน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ที่เกดิ เหตุผล 
3.เพื่อมีศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน - มีศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียนใน

ชุมชนและมีเร่ืองท่ีไดรั้บการ
แกไ้ขจ านวน 4 เร่ือง 

-ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง 
-ประชาชนตระหนกัถึงอนัตราย
ท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองส าอางทา
สิว ฝ้า หนา้ขาว 

 
2.4.2.2 ส่ิงท่ีคิดว่าเราท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ มีอะไรบ้าง และ

เพราะเหตุใดท าใหท้ าไดดี้จากการถอดบทเรียนพบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีประสบการณ์ท่ีดีในการด าเนินงาน 
ดงัตารางท่ี  4.8  
ตารางท่ี  4.8  แสดงส่ิงท่ีท าไดดี้ และปัจจยัท่ีท าใหท้ าไดดี้  

 

ส่ิงที่ท าได้ดี คอื ปัจจยัที่ท าให้ท าได้ดี คอื 
-การท างานเป็นทีม -มองการแกไ้ขปัญหาเป็นจุดหมาย 

-มีการจดัประชุมร่วมกนัก าหนดวิธีการท างาน/ก าหนดประเด็นส าคญัเพือ่
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
-แบ่งงาน/หนา้ท่ีในการท างาน 
-มีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินกิจกรรม 
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ตารางท่ี  4.8  แสดงส่ิงท่ีท าไดดี้ และปัจจยัท่ีท าใหท้ าไดดี้ (ต่อ) 

 

ส่ิงที่ท าได้ดี คอื ปัจจยัที่ท าให้ท าได้ดี คอื 
-เกิดเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชน
ท าใหเ้กิดการท างาน
รูปแบบตวัเลือกท่ี
หลากหลาย น าไป
ปรับใชใ้หเ้หมาะสม
ในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

-คน้หาแกนน าซ่ึงอาจเป็นผูน้  าท่ีเขม้แข็ง/ผูน้  าธรรมชาติ/ชุมชนยอมรับ 
-พฒันาศกัยภาพแกนน า 
-การมีจิตอาสาของสมาชิกเครือข่าย 
-ด าเนินการทั้งมีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ (Informal)  
-มีการคดัเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายและคดัเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติังาน 
-มีเวทีให้กลุ่ม องค์กรและบุคคลในชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น
และไดท้ างานร่วมกนั 
- ติดตามประเมินผล/ปรับปรุง/ถอดบทเรียน 
-หน่วยงาน/เครือข่าย/ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในเชิง
นโยบายด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางแก่ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 

-เกิดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ือง
เคร่ืองส าอางท่ี
หลากหลายกบัเยาวชน
และบุคคลทัว่ไป 

-มีการค้นหาแกนน าซ่ึงอาจเป็นผูน้  าท่ีเข้มแข็ง/ผูน้  าธรรมชาติ/ชุมชน
ยอมรับซ่ึงทราบปัญหาของชุมชนและสามารถกระจายความรู้ข้อมูล
ข่าวสารไดถึ้งชุมชน 
-มีการพฒันาศกัยภาพแกนน าใหม้ีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
และสามารถใหค้วามรู้แก่ผูอ่ื้นได ้

-การมีศนูยรั์บเร่ือง
ร้องเรียนและ
ประสานงานในชุมชน 

-มีการประสานงานเพ่ือส่งต่อขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
-การมีผูรั้บผดิชอบหลกัในพ้ืนท่ี 

-แนวโนม้พฤติกรรมดี
ข้ึน 

-มีทางเลือกใหป้ระชาชนเช่นสามารถเลือกร้านท่ีจ  าหน่ายสินคา้ท่ี
ปลอดภยัและมีทางเลือกดา้นสมุนไพรท่ีสามารถท าใชไ้ดเ้อง 

 

ตวัอยา่งกิจกรรมค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือกผลท่ีท าแลว้ไดม้ากกว่า
ท่ีตั้งเป้าไว ้คือ 

1. คนในชุมชนไดรั้บความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินโดยองค์กรพฒันาเอกชนจดั
กิจกรรมค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือก สอนการน าสมุนไพรในท้องถ่ินมาท า
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สมุนไพรพอกหนา้เพื่อลดปัญหาฝ้า และจุดด่างด า บ ารุงผวิ หมอพ้ืนบา้นเป็นวิทยากรสอนวิธีการท า
สมุนไพรพอกหนา้และฝึกปฏิบติัจริง 

2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนคือหมอพ้ืนบา้นพาผูเ้ขา้รับการอบรมเดินในอุทยาน
การเรียนรู้ “แพนดา้แคมป” ซ่ึงเป็นศนูยอ์นุรักษ์สมุนไพรในทอ้งถ่ินบา้นไร่ หมอพ้ืนบา้นอธิบายถึง
สมุนไพรท่ีอยูร่อบตวัระหว่างเดินศึกษาช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วิธีใช ้วิธีปลูกและวิธีขยายพรรณ ท า
ใหค้นในชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรในชุมชนและทราบปัญหาว่ามีสมุนไพรชนิด
ใดท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และหายากในปัจจุบนั ท าให้เกิดความคิดว่าในกลุ่มผูท่ี้เขา้รับการอบรมจะเป็น
อาสาสมคัรในการอนุรักษ์สมุนไพรโดยจะร่วมเดินป่ากับหมอพ้ืนบ้านเพ่ือเก็บสมุนไพรมาปลูก
อนุรักษไ์วใ้นอุทยานการเรียนรู้ “แพนดา้แคมป” และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีตนอาศยัอยู่
ทุกวนัพุธช่วงบ่าย 

3. เกิดกิจกรรมและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ไดแ้ก่กิจกรรมท าสมุนไพรพอกหน้าใชเ้องและ
กิจกรรมเดินป่ากบัหมอพ้ืนบา้นเพื่อเก็บสมุนไพรมาปลูกอนุรักษ์ไวใ้นอุทยานการเรียนรู้ “แพนดา้
แคมป” และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีตนอาศยัอยูทุ่กวนัพุธช่วงบ่าย 

4. มีช่องทางการเรียนรู้ระหว่างหมอพ้ืนบา้นและประชาชนในชุมชน และระหว่างชุมชน
กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

5. บูรณาการความร่วมมือรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6. หน่วยงาน/เครือข่าย/ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในเชิงนโยบายดา้นการ

อนุรักษส์มุนไพรแก่องคก์รพฒันาเอกชนและส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัรวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

7. มีอาสาสมคัรดา้นการอนุรักษส์มุนไพรในชุมชน 
8. มีรูปแบบการท างาน (ชุมชนตน้แบบดา้นการอนุรักษส์มุนไพร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แสดงส่ิงท่ีจะท าใหดี้ยิง่ข้ึน เคร่ืองมือและกลไก ท่ีตอ้งการ เพื่อหนุนช่วยให้ท างานไดดี้
ยิง่ข้ึน 

2.4.2.3 การพฒันากิจกรรมต่อไป แสดงดงัตารางท่ี 4.9  
ตารางท่ี 4.9  
 
 

จะท าให้ดียิง่ขึน้ ต้องท า ดงันี ้ เคร่ืองมอืและกลไก ที่ต้องการ เพือ่หนุนช่วยให้
ท างานได้ดียิง่ขึน้ คอื 

การใหบ้ริการตรวจสอบเฝ้าระวงัเชิงรุกใน
ครัวเรือนเช่น   -เพื่อนเยีย่มเพื่อน  
                        -เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.เยีย่มบา้น 

-พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ี อสม.หรือแกนน าของ
ครัวเรือน เช่น การจดัฝึกอบรม การศกึษาดูงาน 
ฯลฯ 

เพ่ิมช่องทางการส่ือสารขอ้มลูข่าวสาร -ประสานขอความร่วมมือจากส่ือทุกแขนงในชุมชน 
-หนุนเสริมงบประมาณ 

จดัหางบประมาณท่ีต่อเน่ือง -ประสาน อปท. และองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนท า
แผนการใชง้บประมาณในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ปีต่อไป 

ขยายการด าเนินงานเครือข่ายมากข้ึน ทั้งใน
ระดบัต าบล อ  าเภอ และระดบัจงัหวดั 

-ขอความร่วมมือในหน่วยงาน พ้ืนท่ี  
-สนบัสนุนงบประมาณ วิทยากร 

ด าเนินงานเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง -เปิดเวทีพดูคุยของสมาชิกเครือข่ายทุก 2 เดือน 
-ตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของ 

อบรมแกนน าเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค
รุ่นใหม่ และรุ่นเก่าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

-หนุนเสริมงบประมาณ 
-สนบัสนุนวิทยากรจากทุกภาคส่วน 

การท า Best Practice -ประชุมกลุ่ม 
-สนบัสนุนงบประมาณ 
-พฒันาศกัยภาพแกนน าและสมาชิกเครือข่ายอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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2.4.2.4 ส่ิงท่ีคิดว่าควรจะตอ้งท า /จ าเป็นตอ้งท า /อยากจะท า เพื่อท าใหง้าน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีอะไรบา้ง ดงัตารางท่ี 4.10 
ตารางท่ี 4.10  แสดงส่ิงท่ีควรจะตอ้งท า  ส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งท า และส่ิงท่ีอยากจะท า 

 

ส่ิงที่ควรจะต้องท า ส่ิงที่จ าเป็นจะต้องท า ส่ิงที่อยากจะท า 
-ด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางใหต่้อเน่ือง 

-ส่ือสารใหส้มาชิกเครือข่าย 
ตระหนกัถึงความส าคญัของ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง 

-สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวลั
หรือประกาศยกยอ่งในกลุ่ม 
-สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวลั
หรือประกาศยกยอ่งผูจ้  าหน่าย
เคร่ืองส าอางท่ีปฏิบติัถกูตอ้งตาม
กฎหมาย 

-ขยายงานเครือข่ายจาก
เคร่ืองส าอางเป็น
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

-น าขอ้มลูเสนอผูบ้ริหาร 
-เขียนโครงการหรือแผนงาน
รองรับ 

-ด าเนินงานใหค้รอบคลุมการเฝ้า
ระวงัการโฆษณา 

-สร้างใหค้นในชุมชนมี
ความรู้ 

-พฒันาศกัยภาพคนในชุมชน
อยา่งนอ้ยหลงัคาเรือนละ 1 คน 

-สร้างแกนน าครอบครัวใหม้ีทุก
ครัวเรือน 

-เฝ้าระวงัและติดตามผู ้
จ  าหน่ายรายใหม ่

-ใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ
รายใหม ่

-เชิญชวนผูป้ระกอบการรายใหม่
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 

-ความต่อเน่ืองของ
งบประมาณในการ
ด าเนินงานเครือข่าย 

-จดัสรรงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหท้นัต่อสถานการณ์ 
-บูรณาการงบประมาณจากทุก
ภาคส่วน 

-ด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

2.4.2.5 ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอยา่งไรพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการถอด
บทเรียน มีความพึงพอใจต่อการท างาน ดงัน้ี 

1. พอใจกบังานท่ีก  าลงัท า เพราะไดช่้วยเหลือคนในชุมชน 
2. อยากให้มีการด าเนินงานแบบน้ีอีกเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม องค์กรหรือ

บุคคลในชุมชนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง 
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3. สัมพนัธภาพระหว่างกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลในชุมชนดีข้ึนเน่ืองจากโดยปกติจ า
ท างานแบบต่างคนต่างท า บางคร้ังมองเห็นปัญหาแต่ไม่ไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนเม่ือไดเ้ข้า
มาร่วมด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางท าใหรู้้จกั และเขา้ใจงานของภาคีอ่ืน ๆ
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนมากข้ึน  

4. พอใจในเร่ืองมีโอกาสในการเข้ามาท างานคร้ังน้ีท าให้มีการพัฒนาตนเองให้
สอดคลอ้งรับการท างานต่อไป 

5. เป็นงานท่ีทา้ทายตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
6. การไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางท าให้

ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมากข้ึน 
7. เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายไดรั้บทราบว่ายงัมีองค์กรเครือข่ายอ่ืน ๆ ท่ี

ท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
 ขณะเดียวกนัก็มีความไม่พอใจต่อเร่ืองเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

1. การจดัสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินการบริหารเงินจะตอ้งมีใน
แผนงบประมาณล่วงหน้า  1 ปีคือจะต้องวางแผนงาน โครงการเข้าสภาพิจารณาตั้ งแต่เดือน 
พฤษภาคมของทุกปีเพื่อใชใ้นปีงบประมาณถดัไป 

2. อยากใหม้รีะบบ IT ท่ีทนัสมยัหรือเคเบิลทีวีเพื่อใชใ้นการส่ือสารและประชาสมัพนัธ ์
3. ผูร่้วมงานบางคนไม่เขา้ใจระบบการท างาน เพราะไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเครือข่าย 

2.4.2.6 ขอ้พิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราท่ีคิดว่าสามารถ
น าไปใชไ้ด ้คือ 

2.4.2.6.1 วิธีการท างานของเครือข่ายท่ีส าคญั 
1. มีการคัดเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนโดยพิจารณาจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชนว่าสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม
เครือข่ายไดอ้ยา่งไร เช่น มีอุทยานการเรียนรู้สมาคม “แพนดา้แคมป์” อยู่ในชุมชนสามารถน าเร่ือง
เคร่ืองส าอางเขา้ไปประยุกต์ได้ดว้ยการจดัเป็นศูนยเ์รียนรู้สมุนไพรทางเลือกดา้นความสวยงาม 
รวมทั้งถุงใส่ยาท่ีโรงพยาบาลบา้นไร่ใช้อยู่แลว้ก็สามารถประยุกต์ด้วยการน าเร่ือง “ประกาศจับ
เคร่ืองส าอางอนัตราย” พิมพห์นา้ถุงใส่ยา เป็นตน้ 

2. มีการคน้หาแกนน าท่ีมีจิตสาธารณะและมีการท างานในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพการณ์เสนอประเด็นปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนและเชิญชวนกลุ่ม บุคคล
หรือองคก์รท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. มีการพฒันาศกัยภาพแกนน า โดยจัดกิจกรรม WALK RALLY ข้ึน โดยเน้นการ
เรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเอง และการท างานร่วมกนัไดแ้ก่ กิจกรรมหวับอดทา้ยใบ ้กิจกรรมเกาะมหา
สนุก กิจกรรมหลุมอุกาบาท กิจกรรมตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอาง กิจกรรมใชชุ้ดทดสอบสารห้าม
ใชใ้นเคร่ืองส าอาง เพื่อฝึกฝนการเรียนรู้จากการถ่ายทอดในการส่ือสารของความเป็นภาวะผูน้  า 

4. มีการจดัประชุมร่วมกนัก  าหนดวิธีการท างาน/ก าหนดประเด็นส าคญัเพื่อวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 

5. มีการแบ่งงาน/หน้าท่ีในการท างาน โดยการวางผงัเครือข่ายว่าเครือข่ายมีระบบงาน
อะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ และก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี  

6. มีการวางระบบการส่งต่อข้อมูลท าให้ทุกคนสามารถประสานงานกันได้อย่างไม่
ติดขดั  

7. มีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินกิจกรรมใหส้มาชิกทราบทุกระยะการด าเนินกิจกรรม 
8. มีการบูรณาการงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนท่ีในเร่ืองการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
9. มีการติดตามประเมินผล/ปรับปรุง/ถอดบทเรียน 
10. การมีจิตอาสาของสมาชิกเครือข่าย  
11. แต่ละกลุ่ม องค์กร บุคคลในเครือข่ายมีขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายของงานตนเอง

และสามารถน ามาบูรณาการกบังานอ่ืน ๆ ได ้เช่น องคก์รพฒันาเอกชน (อพช.) ณ อุทยานการเรียนรู้
สมาคม “แพนดา้แคมป” มีภารกิจหลกัในการคน้หา ปราชญ์ชาวบา้น รวบรวมองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นในเร่ืองสมุนไพรพ้ืนบา้น เผยแพร่สู่สงัคม รวมทั้งการสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
สามารถน าองค์ความรู้ด้านสมุนไพรในท้องถ่ินจัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขและประชาชนท่ีสนใจใหรู้้จกัสมุนไพรท่ีสามารถน ามาท าเคร่ืองส าอางประทินผวิได ้เป็น
ตน้ 

2.4.2.6.2 วิธีการท างานของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 
ในการสร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใหป้ระสบความส าเร็จ 

1. ศึกษาสภาพการณ์ของชุมชน ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะสร้าง
เครือข่าย และสมาชิกท่ีมีจิตสาธารณะ 

2. รู้เขารู้เรา คือส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตอ้งเขา้ไปศึกษาชุมชนว่าท าอะไรบา้ง 
บริบทของชุมชนเป็นอย่างไร และชุมชนก็ตอ้งรู้ว่าส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัท าอะไร มีปัญหา
อะไร อยา่งไร  

3. ประสานเครือข่ายในพ้ืนท่ี (NGO, กลุ่มอาชีพ, ภาคีต่าง ๆ ในชุมชน เป็นตน้)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การเปิดโอกาสใหส้มาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า/ร่วมติดตามประเมินผล 
5. การท างานแบบบูรณาการ (คน/งบประมาณ) 
6. ก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกนั 
7. การบริหารจดัการและมีการประเมินตลอดกระบวนการพร้อมปรับปรุงกระบวนการ

ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
8. การส่ือสารและการประชาสมัพนัธภ์ายในและภายนอกเครือข่าย 
9. จะตอ้งมีการพฒันาความรู้/ศกัยภาพของเครือข่าย 
10. เป็นพ่ีเล้ียงในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค และเป็นท่ีปรึกษาเมื่อเครือข่ายเกิด

ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม สนบัสนุนการท ากิจกรรมทุกดา้น 
2.4.2.7 บุคคลท่ีน่าจะเชิญชวนมาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายงานคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางท่ีควรจะเขา้มามีส่วนร่วมในด าเนินงานคร้ังต่อไปในชุมชน  
1. นายอ าเภอเพราะนายอ าเภอคือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีใกลชิ้ดกบัพี่น้องประชาชนมาก

ท่ีสุด นายอ าเภอ จะกระจายงานไปใหก้  านนั ผูใ้หญ่บา้น ใหดู้แลปัญหาท่ีเกิดในต าบล 
2. พฒันาชุมชน เพราะมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน เสริมสร้างความสามารถและความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเขม้แข็ง
อยา่งย ัง่ยนื 

3. การศึกษานอกโรงเรียน เพราะเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษา คือ ให้ประชาชน
สามารถพฒันาตนเองและพึ่งพาตนเองได้ โดยใชก้ระบวนการของการศึกษาท่ีจะบูรณาการการ
เรียนรู้เขา้กับชีวิตและสอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน  จึงจะท าให้การศึกษานั้นเป็น
ประโยชน์แทจ้ริง และไม่เพียงแต่รัฐจะมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาเท่านั้น ชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาอยา่งเต็มท่ีและจริงจงัเป็นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนมาจดัการศึกษา
ดงันั้นหากบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ไปในหลกัสูตรไดจ้ะเป็นการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

2.4.2.8 การด าเนินการเพื่อใหเ้ครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ใหย้ ัง่ยนืโดย 

1. จะตอ้งตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนและยอมรับร่วมกนัทุกฝ่าย  
2. จดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
3. ควรมีการพบปะ ส่ือสารกนัเป็นประจ าทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4. รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก หากมีปัญหาตอ้งรีบแกไ้ขทนัที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 
 

5. สร้างระบบจูงใจ สร้างขวญัและก าลงัใจ เช่น รางวลัใหค้นท าดี 
6. สนบัสนุนทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 
7. ช่วยเหลือ ช่วยแกปั้ญหา/สร้างผูน้  ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
8. ควรมกีารเช่ือมโยงกิจกรรมระดบัจงัหวดั 
9. ควรมกีารทบทวน เสริมความรู้ทุกปี 
10. น าเสนอผูบ้ริหาร เพื่อผลกัดนัให้เป็นนโยบายระดบัจงัหวดั สร้างกระแสผลกัดนัทุก

ดา้นเพ่ือใหทุ้กภาคส่วนตระหนกัและมองเห็นความส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ในขั้นตอนน้ี เครือข่ายท าการคดัเลือกกิจกรรมต่างๆใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาดา้น
เคร่ืองส าอางและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนโดยพิจารณาจากความสามารถในการน าส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมเครือข่าย  มีการจัดประชุมร่วมกันก าหนด
ระบบงานในผงัเครือข่ายว่าเครือข่าย ผูรั้บผดิชอบ และหนา้ท่ี  ระบบการส่งต่อขอ้มลู ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินกิจกรรมให้สมาชิกทราบทุกระยะการด าเนินกิจกรรม มีการบูรณาการงบประมาณ
สนบัสนุนการด าเนินงานของพ้ืนท่ีในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีในฐานะผูป้ระสานเครือข่ายจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิก
เครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามประเมินผล และเป็นท่ีปรึกษาเมื่อเครือข่ายในกรณีเกิด
ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม สมาชิกเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางท่ีควรจะเขา้มา
มีส่วนร่วมในด าเนินงานคร้ังต่อไปในชุมชน  คือ นายอ าเภอ พฒันาชุมชนและการศึกษานอก
โรงเรียนเน่ืองจากเป็นส่วนราชการท่ีใกล้ชิดกับประชาชนและมีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 

3.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบและกระบวนการของเครือข่าย 
3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของเครือข่ายงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้าน

เคร่ืองส าอาง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของเครือข่ายหรือส่ิงท่ีรวมเขา้เป็นเครือข่ายซ่ึงประกอบดว้ย
ทั้งส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดหรือใหค้วามหมายของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ซ่ึง
สามารถพิจารณาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมกนัเขา้เป็นเครือข่าย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของความเป็น
เครือข่ายไดด้งัน้ี 

3.1.1.1 สมาชิกของเครือข่าย สมาชิกท่ีเหมาะสมท่ีควรจะเขา้มามีส่วนร่วม
ในเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ตวัแทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้น
ไร่  ตวัแทนโรงพยาบาลบา้นไร่  ตวัแทนเทศบาลต าบลบา้นไร่  ตวัแทนองค์การบริหารส่วนต าบล
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บา้นไร่  ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข  ตวัแทนส่ือ  ตวัแทนผูจ้  าหน่าย  ครูและตวัแทนนกัเรียน อย.
น้อย ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผูน้  าชุมชน ตัวแทนส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายอ าเภอ พฒันาชุมชน และการศึกษานอกโรงเรียน  

3.1.1.2 การรับรู้และมีมุมมองร่วมกนั สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ปัญหา
ดา้นเคร่ืองส าอางท่ีเกิดข้ึนในชุมชนว่าพบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชใ้นชุมชนของตนโดย
ผูว้ิจยัเป็นผูน้  าประเด็นปัญหาเขา้สู่ชุมชน สมาชิกในเครือข่ายไดว้ิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา น าประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลมาแลกเปล่ียนและ
บูรณาการงานร่วมกนั 

3.1.1.3 มี จุ ด ร่วมกันหมาย  เค รือข่ ายงาน คุ้มครองผู ้บ ริ โภคด้าน
เคร่ืองส าอางไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 1. ให้ความรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ 
รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข นักเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  าชุมชน
ทุกหมู่บา้น 2. เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน 3. จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

3.1.1.4 การปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย เครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน มีคณะท างาน และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมท่ีให้ความร่วมมือและมี
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น มีความตั้งใจในการท างานโดย
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีก  าหนดไวแ้ละเสร็จส้ินในระยะเวลาท่ีก  าหนด  

3.1.1.5 การส่ือสารภายในเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารในการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรมจะมีการประชาสมัพนัธกิ์จกรรม
ของเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางให้สมาชิกเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ว่าจะท ากิจกรรมอะไร ท่ีไหน เมื่อใด และอย่างไรโดยมีผูว้ิจัยร่วมกับ
ผูรั้บผดิชอบงานติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดระหว่างด าเนิน
กิจกรรมและแกปั้ญหาความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

3.1.2 การวิเคราะห์กระบวนการของเครือข่าย เป็นการวิเคราะห์กระบวนการของ
เครือข่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประสานพลงัในการท างาน การจดัการตนเอง และกระบวนการท่ี
มีความเล่ือนไหลภายในเครือข่าย สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลบ้านไร่ 
อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ใชห้ลกัของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัก  าหนดความเป็นเครือข่าย ดงันั้น
จึงจดัเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue  network) คือเป็นเครือข่ายท่ีใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร มุ่งเนน้การจดัการ
ปัญหาด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนโดยร่วมกันวิ เคราะห์สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้าน
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เคร่ืองส าอางในชุมชน เพ่ือใหท้ราบสาเหตุ ความเป็นมา ร่างเป้าประสงคห์รือขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อท า
ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองส าอางและมีระบบตรวจสอบเฝ้าระวงั
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในการใชใ้นชุมชนอยา่งจริงจงั ก  าหนดกิจกรรม และวางแผนการด าเนินงานของ
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนสร้างระบบการส่งต่อข้อมูลให้สมาชิกสามารถประสานงานกันได้ตรง
บทบาทหน้าท่ี ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีท าให้เกิดระบบความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่าย จาก
ความร่วมมือกนัระหว่างคน กลุ่ม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี การมีโอกาสในการ
ส่ือสาร การเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูข่าวสาร และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ร่วมกนัซ่ึงทุกกระบวนการเป็น
ระบบเปิดท่ีมีการเช่ือมโยงต่อกนัเพื่อใหเ้กิดการกระท าตามภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเป้าหมายไดร้ะหว่าง
การด าเนินกิจกรรมจะมีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินกิจกรรม และเมื่อเกิดการขดัแยง้จะมีการไกล่
เกล่ียเพื่อลดขอ้ขัดแยง้กนัเองโดยธรรมชาติท าให้ไม่เกิดข้อขดัแยง้หรือเกิดปัญหาระหว่างด าเนิน
กิจกรรม 

3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธข์องเครือข่าย 
 เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นเครือข่ายท่ีเป็นทางการคือมี
โครงสร้างการประสานงานอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจดัเป็น “เครือข่ายแบบทุกช่องทาง” (all-channel  
network) มีการติดต่อส่ือสารของเครือข่ายแบบทุกช่องทาง สมาชิกของเครือข่ายจะมีทาง
ติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัและกนั  รวมถึงการประสานกิจกรรมของ
สมาชิกดว้ย ซ่ึงเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางไดก้  าหนดเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา
คือ 

3.2.1 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองส าอาง 
3.2.2 เพื่อมีระบบตรวจสอบเฝ้าระวงัเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้ใน

ชุมชน 
3.2.3 เพื่อมีศนูยป์ระสานงานรับเร่ืองร้องเรียน 

และไดร่้วมกนัก าหนดกิจกรรม วางแผนการด าเนินงานของเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางในชุมชน โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้ใน
หวัขอ้กระบวนการสร้างเครือข่าย ขั้นท่ี 2 การสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย จึงท าให้เกิด 
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และการวางผงัเครือข่ายข้ึน เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ไดก้  าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ีของผูท่ี้เขา้มาร่วมเป็นเครือข่าย ดงัภาพท่ี 4.2 โดย
แบ่งเป็น 3 ระบบคือ 1.ระบบใหค้วามรู้ และประชาสมัพนัธ ์แจง้เตือน 2. ระบบการประสานงานร้อง
ทุกข ์ 3.ระบบเฝ้าระวงัไม่ใหมี้ผลิตภณัฑอ์นัตรายเขา้มาในพ้ืนท่ี ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ใชท้รัพยากรท่ีมี
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อยูแ่ลว้ในชุมชนเช่น หอกระจายข่าว วิทยชุุมชน เสียงตามสาย ส าหรับทรัพยากรท่ียงัไม่มีในชุมชน
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางไดร้ะดมแหล่งทรัพยากรท่ีสามารถสนับสนุนไดใ้น
ชุมชนก่อน เช่น ถุงยาเตือนภยัจากโรงพยาบาลบา้นไร่  ป้ายคทัเอาท์จากเทศบาลต าบลบา้นไร่และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ และขอสนับสนุนส่ือจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มคน องค์กร กิจกรรม 
กระบวนการท างาน และรูปแบบความสมัพนัธ์  กระบวนการท างานของเครือข่าย  การจดัการตนเอง
และการปรับบทบาทระหว่างกนั ดงัรูปท่ี 4.4 

   ส
ำนกัหอ
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ผู้จ าหน่าย/ชมรมร้านยา 
คดัเลือกสินคา้กอ่นน ามาจ าหน่าย 
ใหค้ าปรึกษา บริการตรวจสอบหา

สารหา้มใช้ 
 

องค์กรพัฒนา 
ใหค้วามรู้เร่ืองเคร่ืองส าอาง
จากสมุนไพรทางเลือก 

 
แกนน าครูและนักเรียน อย.น้อย 

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้เตือน 
 

รพ.บ้านไร่ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้
เตือน ตรวจสอบเฝ้าระวงั  

รับเร่ืองร้องเรียน 
รับเร่ืองร้องเรียน 

 

สสอ.บ้านไร่ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ 

แจง้เตือน ตรวจสอบเฝ้าระวงั  
รับเร่ืองร้องเรียน 

 
ผู้น าชุมชน 

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ 
 แจง้เตือน ประสานงาน

ร้องทุกข ์
 
 

อสม. 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้
เตือน ตรวจสอบเฝ้าระวงั  
ประสานงานร้องทุกข ์

 

สภาเด็กและเยาวชน 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้เตือน 
 
 

อบต.บ้านไร่ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้
เตือน บริการตรวจสอบหาสาร

หา้มใช/้รับเร่ืองร้องเรียน 
 
 

เทศบาล ต.บ้านไร่ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้
เตือน บริการตรวจสอบหาสาร

หา้มใช/้รับเร่ืองร้องเรียน 
 

สภาองค์กรชุมชน 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ 

 แจง้เตือน ประสานงานร้องทุกข ์
 
 

 

สสจ.อทุยัธานี  สร้างความ
ตระหนกั ประสานกลุ่ม องคก์ร
หรือบุคคลและสนบัสนุนวิชาการ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

ส่ือ 
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ แจง้

เตือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        

 

129         รูปท่ี 4.4  แสดงรูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธข์องเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
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จากรูปท่ี 4.4 อธิบายได้ว่า แกนน าส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุทัยธานีซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอาง ทราบปัญหาความไม่ปลอดภัยด้าน
เคร่ืองส าอางในชุมชน และเขา้ไปท าการศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ในชุมชน โดยเผยแพร่ขอ้มูล 
เสนอประเด็นปัญหาและน าเสนองานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางว่าปัจจุบันด าเนินงาน
อยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร ใหแ้ต่ละกลุ่ม องคก์รหรือบุคคลไดรั้บรู้และร่วมอภิปรายปัญหาว่า
มีมุมมองอยา่งไร ใหชุ้มชนไดรั้บทราบปัญหาและตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัคนในชุมชน 
ซ่ึงเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีประสานกลุ่ม 
องคก์รหรือบุคคลท่ีจะสามารถบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางได้ ซ่ึงมีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านไร่และโรงพยาบาลบ้านไร่เป็นหน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งมีอาสาสมคัร
สาธารณสุขท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีท างานด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยู่แลว้ และนอกจากน้ียงัมี
โรงเรียนบา้นไร่วิทยาซ่ึงมีชมรม อย.นอ้ยท่ีท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค การประสานงานในชุมชน
บา้นไร่น้ีมีสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่เป็นผูป้ระสานระหว่างเทศบาลต าบลบา้นไร่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นไร่ สภาองค์กรชุมชน ผูน้  าชุมชน ส าหรับเทศบาลต าบลบา้นไร่มีการท างานร่วมกบั
สภาเด็กและเยาวชน องค์กรพฒันาเอกชน  สภาองค์กรชุมชน และผูน้  าชุมชนอยู่ระดบัหน่ึงแลว้ 
ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่มีการท างานร่วมกบัแกนน าส่ือและผูน้  าชุมชน  ในชุมชนมี
ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง ชมรมร้านขายยาท่ีมีศกัยภาพและสนใจในเร่ืองปัญหาเคร่ืองส าอางอนัตราย
ซ่ึงความสัมพนัธ์ในชุมชนมีการประสานงานกันในลกัษณะยงัไม่เป็นโครงสร้าง เมื่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัอุทัยธานีจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภาคีองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชาชนท่ีสนใจ  และรับสมคัรสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง  และจดัตั้งเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง โดยส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุทยัธานี เป็นผูเ้ช่ือมโยงท าให้มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ และสนับสนุนดา้นวิชาการ จึงท าให้เกิด “เครือข่าย
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง” ข้ึน โดยมีกิจกรรมท่ีร่วมกนัวางแผน มีกระบวนการท างาน
ของแต่ละภาคี มีการจดัการตนเองและการปรับบทบาทระหว่างกนัท าให้เกิดรูปแบบความสัมพนัธ์
ข้ึนในชุมชน ดังน้ี ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตัวอย่างคัดเลือกสินคา้ก่อนน าเข้ามาจ าหน่าย โดย
ตรวจสอบฉลากและสุ่มตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มาวางจ าหน่ายภายใน
ร้านและจะตั้งจุดแจกเอกสารแผน่พบัและจุดตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง หากประชาชน
เกิดมีปัญหาจะปรึกษาเร่ืองผวิพรรณหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ร้านขายยาซ่ึงเป็น“ร้านยาอาสา” สามารถเป็นจุด
บริการให้ค  าปรึกษา บริการตรวจสอบหาสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางหรือเมื่อเกิดอาการไม่พึง
ประสงคก์็สามารถน าขอ้มลูส่งต่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ APR 
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เป็นท่ีปรึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพได ้และเมื่อเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
จะให้ประชาชนเปล่ียน (change) แลว้ก็ตอ้งมีทางเลือก (Choice) ให้ประชาชนโดยองค์กรพฒันา
เอกชน (NGOs) จดัท าค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือกสอนใหป้ระชาชนน าสมุนไพรท่ี
มีในชุมชนท าเคร่ืองส าอางจากสมุนไพรใชเ้อง และสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีปลอดภยัไดจ้าก
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนั เทศบาลต าบลบา้นไร่ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่
ประชาชนและแจง้เตือนผ่านเสียงตามสาย  ผูน้  าชุมชนประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและ
แจง้เตือนผา่นหอกระจายข่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ประสานส่ือวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีใน
การประชาชนและแจง้เตือน สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน อย.น้อยมีกิจกรรมจัดท าเว็บไซด์ให้
ความรู้ จัดค่ายเข้าฐานความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง การเลือกซ้ือเลือกใช้เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองส าอางผิดกฎหมายและอนัตราย รู้เท่าทนัโฆษณาเคร่ืองส าอาง หน้าท่ีของผูบ้ริโภคและสิทธิ
ผูบ้ริโภค จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ จดัเสียงตามสายในโรงเรียน โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
อุทัยธานีสนับสนุนแผ่นพับ และองค์ความรู้หรือบทวิทยุท่ีจะประชาสัมพนัธ์ให้แก่ประชาชน 
โรงพยาบาลบา้นไร่จดัท าถุงใส่ยามีขอ้ความแจง้เตือนและประกาศรายช่ือเคร่ืองส าอางอนัตราย 

หากประชาชนสงสยัว่าเคร่ืองส าอางท่ีตนซ้ือมานั้นมีสารอนัตรายหรือไม่ ก็สามารถมาท่ี
เทศบาลต าบลบา้นไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ ร้านขายยาอาสา ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ตวัอยา่ง ใหต้รวจสอบหาสารหา้มใชด้ว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ได ้

อาสาสมคัรสาธารณสุขและภาคีอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจ เฝ้าระวงัไม่ให้มี
ผลิตภณัฑอ์นัตรายเขา้มาในพ้ืนท่ี เมื่อพบผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางอนัตรายสามารถเขา้ไปให้ค  าแนะน า
และให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการได้หรือเมื่อมีประชาชนไดรั้บอนัตรายจากเคร่ืองส าอางหรือกรณี
ประชาชนอยากจะแจง้ว่าพบร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางอนัตรายในหมู่บา้นหรือต าบล สามารถแจง้
เทศบาลต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ร้านขายยาอาสาซ่ึงจะประสานไปยงั
หน่วยงานสาธารณสุขต่อไป 

สาธารณสุขอ าเภอบ้านไร่น าเสนอประเด็นเคร่ืองส าอางอนัตรายในเวทีการประชุม
ประจ าเดือนของก านนั ผูใ้หญ่บา้น โดยน าเขา้วาระการประชุมนายอ าเภอบา้นไร่เนน้ย  ้าใหผู้น้  าชุมชน
ติดตามประเด็นเคร่ืองส าอางอนัตรายทุกเดือน 
 จะเห็นไดว้่า เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ร่วมกนัท า ร่วมกนัด าเนินการตั้งแต่การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การหาแนวทางแกไ้ข การตั้ง
เป้าประสงคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาร่วมกนัตลอดจนการก าหนดกิจกรรมและวางแผนด าเนินการและเรียนรู้
ถึงการจัดการปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนโดยรวมกิจกรรมของสมาชิกมีทางติดต่อส่ือสาร
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เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารกนัและกนัแบบทุกช่องทางประสานงานอยา่งเป็นทางการ ซ่ึง
จดัเป็น “เครือข่ายแบบทุกช่องทาง” (all-channel  network) 
 

3.3 การวิเคราะห์ผลงานของเครือข่าย  เป็นการวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายซ่ึงจะวิเคราะห์ในเชิงปริมาณจากผลลพัธข์องการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบขอ้มูล
ความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนก่อนและหลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ และเปรียบเทียบขอ้มูลกบัต าบลลานสัก อ  าเภอ
ลานสกั เพื่อทราบผลการด าเนินงานของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ใชเ้ปรียบเทียบประกอบดว้ย 

3.3.1 การส ารวจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ณ แหล่ง
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน  

3.3.2 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของประชาชนท่ีมีอายุ 12-
60 ปีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาวในชุมชน ในต าบลบ้านไร่ 
อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
 
ส่วนที่ 1  การส ารวจเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ในชุมชน 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าส ารวจเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในแหล่ง
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในชุมชน เพื่อหาความชุกของเคร่ืองส าอาจท่ี
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายใน 2 ประเด็นคือ 

1. ความถกูตอ้งของฉลากเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
2. สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางด้วยการตรวจสอบกับเอกสารประชาสัมพันธ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางดว้ยชุดทดสอบ
เบ้ืองตน้ (test kit) 
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ตอนท่ี 1.1  ขอ้มลูเก่ียวกบัร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  

แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นร้าน
ขายของช าและแผงลอยในตลาดนดั (ตารางท่ี 4.11) จ านวนร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทั้ง 2 ชุมชนมี
จ  านวนใกลเ้คียงกนั โดยต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีจ  านวน 7 ร้าน และต าบลลานสักก่อน 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) มีจ  านวน 8 ร้าน 
ตารางท่ี 4.11 แสดงประเภทร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน 
 

ล าดบั ประเภทร้านจ าหน่าย จ านวนร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางต าบลบ้านไร่ 

N = 7 

จ านวนร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางต าบลลานสัก 

N = 8 
1 ร้านขายส่ง 1 1 
2 แผงลอยในตลาดนดั 2 2 
3 ร้านช า 2 3 
4 ร้านเสริมสวย 1 1 
5 ร้านขายยา 1 1 

รวม 7 8 
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 แสดงประเภทแหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่ 
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) น าเขา้มาจ าหน่ายในพ้ืนท่ี 

ตอนท่ี 1.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางและแหล่งท่ีมา  
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ส่วนใหญ่จดัหาเคร่ืองส าอาง

มาจ าหน่ายจากบริษทัหรือผูแ้ทนจ าหน่ายหรือร้านคา้ส่งในจงัหวดั  แต่มีบางส่วนท่ีไปรับจากพ้ืนท่ีอ่ืน
เช่น ตลาดโรงเกลือ ร้านขายส่งจงัหวดันครสวรรค ์ร้านขายส่งจงัหวดัสุพรรณบุรี รถเร่มาฝากวางขาย
(ตารางท่ี 4.12) 
ตารางท่ี 4.12  
 

 

ล าดบั ประเภทแหล่งที่มา จ านวนร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง 

ต าบลบ้านไร่  N = 7 

จ านวนร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง 

ต าบลลานสัก   N = 8 
1 ไปรับเองท่ีตลาดโรงเกลือ 1 - 
2 ไปรับจากร้านขายส่งจงัหวดั

นครสวรรค ์
1 3 

3 ไปรับจากร้านขายส่งจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

3 - 

4 มีรถเร่มาฝากวางขาย 3 2 
5 รถเร่ส่งของ (พ่อคา้คนกลาง) - 3 
6 ซ้ือตรงบริษทัหรือผา่นผูแ้ทน

จ าหน่าย 
4 3 

7 แผงลอยในจงัหวดัอุทยัธานี - 1 
8 ร้านขายส่งในจงัหวดัอุทยัธานี 3 4 

รวม 15 16 
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ตอนท่ี 1.3 ความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 ในการหาความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายไดด้  าเนินการตรวจสอบใน 
2 ประเด็น คือ 

1. ส ารวจความถกูตอ้ง/ครบถว้นของฉลากเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
2. ตรวจสอบสารหา้มใชเ้คร่ืองส าอาง ดว้ย วิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตรวจฉลากเคร่ืองส าอางเปรียบเทียบกับเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ 

2.2 ตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอางดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ (test kit) 
 ผลการส ารวจพบว่าก่อนด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่าย ร้านคา้ทั้ง 2 ชุมชนมีการ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายโดยพบในชุมชนบา้นไร่ ค่าเฉล่ียร้อย
ละ 16.40 และชุมชนลานสัก ร้อยละ 12.65 (ตารางท่ี 4.14) ทั้ งน้ี เมื่อวิเคราะห์ Relative risk ratio 
(RR) ของการพบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้ ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน
ระหว่างต าบลบา้นไร่  (กลุ่มสร้างเครือข่าย) เทียบกบัต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า RR 
เท่ากบั 1.217 (95% Confidence Interval = 1.075, 1.378) กล่าวคือ ก่อนสร้างเครือข่ายต าบลบา้นไร่  
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) พบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชเ้ป็น 1.217 เท่าของต าบลลานสัก (กลุ่ม
เปรียบเทียบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แสดงว่า ในต าบลบา้นไร่ ประชาชนมีความเส่ียงต่อการใช้
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชม้ากกว่าประชาชนในต าบลลานสกั 
 เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในชุมชนบา้นไร่พบว่า จ  านวนเคร่ืองส าอางท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในบา้นไร่ ลดเหลือเพียงร้อยละ 0.65 ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกนั
ในชุมชนลานสกัไม่พบเคร่ืองส าอางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเลย (ตารางท่ี 4.13) ซ่ึง
จากการสัมภาษณ์สาธารณสุขอ าเภอและเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีเป็นผูน้  าในการออกปฏิบัติการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ณ แหล่งจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ)  ทราบว่าในปีงบประมาณ 2553 ร้านขาย
เคร่ืองส าอางในชุมชนจ านวน 2 ร้านถกูตรวจพบว่าจ  าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้และ
เคร่ืองส าอางเหล่านั้นไดถ้กูเจา้หนา้ท่ียดึไป ท าใหสู้ญเสียเป็นมลูค่าหลายพนับาท ดงันั้นร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางดงักล่าวจึงไม่ซ้ือเคร่ืองส าอางจากแหล่งอ่ืนนอกการสั่งซ้ือโดยตรงจากบริษทั ส่งผลให้
ในปี  2554 จึงไม่พบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้ในต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
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แสดงร้อยละของความชุกเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใช ้ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางระหว่างต าบลบา้นไร่กบัต าบลลานสักก่อนและ
หลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 

เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้ท่ีพบใน
ต าบลบา้นไร่ช่วงก่อนด าเนินการสร้างเครือข่ายและช่วงหลงัท่ีด  าเนินการสร้างเครือข่ายแลว้พบว่า
ก่อนสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน พบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั
ในการใชเ้ฉล่ียร้อยละ 16.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.50 และหลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน มีความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชเ้ฉล่ีย เท่ากบั 
0.48 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.28 ซ่ึงพบว่ามีความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช้
เฉล่ียลดลงถึง 7.22 ซ่ึงเมื่อทดสอบนยัส าคญัแลว้พบว่า หลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชน มีความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชล้ดลงอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าผลการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
ท าใหค้วามชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้จ  าหน่ายในชุมชนลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (p value = 0.003)  
 

ตารางท่ี 4.13  
 
 
 

อ าเภอ ร้าน
ที่ 

ก่อนสร้างเครือข่าย หลงัสร้างเครือข่าย 
จ านวนที่
ตรวจ 

(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่พบ
เคร่ืองส าอางที่ไม่
ปลอดภัยในการใช้ 

(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ จ านวนที่
ตรวจ 

(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่พบ
เคร่ืองส าอางที่ไม่
ปลอดภัยในการใช้ 

(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 

บา้นไร่ 1 1014 116 11.44 998 0 0.00 
 2 105 37 35.24 165 0 0.00 
 3 346 42 12.14 446 0 0.00 
 4 517 64 12.38 513 0 0.00 
 5 314 50 15.92 242 0 0.00 
 6 628 98 15.61 519 0 0.00 
 7 967 117 12.10 678 23 3.39 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 16.40 ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.65 
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แสดงร้อยละของความชุกเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการ
ใช ้ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางระหว่างต าบลบา้นไร่กบัต าบลลานสักก่อนและหลงั
สร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ต่อ) 

แสดงขอ้มลูการพบเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้ณ 
แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ของต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย 

ตารางท่ี 4.13  
 
 
 

อ าเภอ ร้าน
ที่ 

ก่อนสร้างเครือข่าย หลงัสร้างเครือข่าย 
จ านวนที่
ตรวจ 

(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่พบ
เคร่ืองส าอางที่ไม่
ปลอดภัยในการใช้ 

(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ จ านวนที่
ตรวจ 

(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่พบ
เคร่ืองส าอางที่ไม่
ปลอดภัยในการใช้ 

(ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 

ลานสกั 1 313 42 13.42 412 0 0.00 
 2 98 3 3.06 314 0 0.00 
 3 556 78 14.03 1061 0 0.00 
 4 465 59 12.69 576 0 0.00 
 5 968 114 11.78 489 0 0.00 
 6 776 36 4.64 667 0 0.00 
 7 115 15 13.04 485 0 0.00 
 8 98 28 28.57 312 0 0.00 
 ค่าเฉล่ียร้อยละ 12.65 ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.00 

 
ตารางท่ี 4.14  
 
 
 

กลุ่ม 
การพบเคร่ืองส าอาง 
ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ รวม 

พบ ไม่พบ 
ต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย)  524 (13.47%) 3367 (86.53%) 3891 (100.00%) 
ต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) 375 (11.07%) 3014 (88.93%) 3389 (100.00%) 
รวม 899 (12.35%) 6381 (87.65%) 7280 (100.00%) 
RR=  1.217 (95% Confidence Interval; 1.075, 1.378 
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แสดงการเปรียบเทียบขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) 
และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) 

ส่วนที่ 2 การส ารวจความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว 
ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค ของประชาชนท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ท่ีมีอาย ุ12-60 ปี  
ตอนท่ี 2.1 ขอ้มลูทัว่ไป การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร และประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก (กลุ่ม
เปรียบเทียบ) มีความแตกต่างกนั เช่น เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั อายุเฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีใน
การซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประสบการณ์การแพ้
เคร่ืองส าอาง การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร แหล่งขอ้มลูท่ีไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารแสดงดงัตารางท่ี 4.15 
ตารางท่ี 4.15  
 
 

ข้อมูลทั่วไป บ้านไร่ 
 N = 443 (ร้อยละ) 

ลานสัก   
N = 447 (ร้อยละ) 

p value 

เพศ   0.001a 

      ชาย 70 (15.8) 109 (24.38)  
      หญิง 373 (84.2) 338 (75.62)  
ระดับการศึกษา   0.000a 

       ไม่ไดเ้รียน 36 (8.13) 42 (9.40)  
      ประถมศึกษา 130 (29.35) 180 (40.27)  
      มธัยมศึกษาตอนตน้ 167 (37.70) 131 (29.31)  
      มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ปวช. 59 (13.32) 61 (13.65)  
      อนุปริญญาหรือ ปวส. 22 (4.97) 3 (0.67)  
      ปริญญาตรี 28 (6.32) 27 (6.04)  
      สูงกว่าปริญญาตรี 1 (0.23) 3 (0.67)  
หมายเหตุ *p value > 0.05 
a ทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) b ทดสอบดว้ยสถิติ Independent Sample t-test 
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แสดงการเปรียบเทียบขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) 
และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) (ต่อ) 

ตารางท่ี 4.15 
  
 

ข้อมูลทั่วไป บ้านไร่ 
 N = 443 (ร้อยละ) 

ลานสัก   
N = 447 (ร้อยละ) 

p value 

อาชีพหลกั   0.002a 

      นกัเรียน/นกัศกึษา 160 (36.12) 117 (26.17)  
      เจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวัหรือ

คา้ขาย 
54 (12.19) 51 (11.41) 

 

      รับราชการ 15 (3.39) 21 (4.70)  
      พนกังานรัฐวิสาหกิจ 1 (0.23) 5 (1.12)  
      พนกังานบริษทัเอกชน 8 (1.81) 7 (1.57)  
      แม่บา้น 35 (7.90) 21 (4.70)  
      รับจา้งทัว่ไป 102 (23.02) 144 (32.21)  
      เกษตรกรรม 68 (15.35) 81 (18.12)  
อายุเฉลีย่ต่อปี ( x )  28.51 31.65 0.001b 

รายได้เฉลีย่บาทต่อเดือน  ( x ) 4262.89 4854.97 0.209b* 
ประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง    
      เคยซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 372 (83.97) 364 (81.43) 0.316a* 
      เคยซ้ือเคร่ืองส าอางทาสิว 109 (24.60) 113 (25.28) 0.816a* 
      เคยซ้ือเคร่ืองส าอางทาฝ้า 68 (15.35) 99 (22.15) 0.009a 

      เคยซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีช่วยใหใ้บหนา้ขาวข้ึน 160 (36.12) 172 (38.48) 0.466a* 
ความถี่ในการซ้ือ (คร้ัง/เดือน) ( x ) 1.68  1.82  0.045b 

หมายเหตุ *p value > 0.05 
a ทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) b ทดสอบดว้ยสถิติ Independent Sample t-test 
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แสดงการเปรียบเทียบขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) 
และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) (ต่อ) 

ตารางท่ี 4.15  
 
 

ข้อมูลทั่วไป บ้านไร่ 
 N = 443 (ร้อยละ) 

ลานสัก   
N = 447 (ร้อยละ) 

p value 

แหล่งที่ซ้ือเคร่ืองส าอาง    
      ร้านคา้ทัว่ไป / ร้านสะดวกซ้ือ / ร้านขาย

ของช า 
308 (69.53) 363 (81.21) 

0.000a 

      แผนกเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้ 100 (22.57) 129 (28.86) 0.032a 
      แผงลอยในตลาดนดั 118 (26.64) 156 (34.90) 0.008a 

      สัง่ซ้ือจากอินเทอร์เน็ต 7 (1.58) 21 (4.70) 0.008a 

      ซ้ือจากขายตรง เช่น มิสทีน เอวอน แอมเวย ์ 164 (37.02) 117 (26.17) 0.001a 

      ซ้ือผา่นทางหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 8 (1.81) 10 (2.24) 0.648a* 
      ร้านเสริมสวย 65 (14.67) 67 (14.99) 0.894a* 
      ร้านดูแลผวิหนา้ท่ีไม่ใช่คลินิก 8 (1.81) 19 (4.25) 0.033a 

      อ่ืน ๆ 3 4  
แหล่งข้อมูลประกอบการตดัสินใจซ้ือ    
      จากประสบการณ์เดิมท่ีเคยใช ้ 303 (68.40) 345 (77.18) 0.003a 

      ขอ้มลูในอินเตอร์เน็ต 9 (2.03) 46 (10.29) 0.000a 

      แผน่พบั 43 (9.71) 69 (15.44) 0.010a 

      ส่ือโฆษณาทางทีว ี 157 (35.44) 191 (42.73) 0.026a 

      ส่ือโฆษณาทางวิทย ุ 17 (3.84) 27 (6.04) 0.130a* 
      พนกังานขาย 51 (11.51) 76 (17.00) 0.019a 

      ค  าแนะน าของเพื่อนสนิท/เพื่อนท่ีท างาน 143 (32.28) 128 (28.64) 0.237a* 
      ค  าแนะน าของแพทย/์เภสชักร/บุคลากรทาง

การแพทย ์
61 (13.77) 31 (6.94) 0.001a 

      อ่ืน ๆ  2 2  
หมายเหตุ *p value > 0.05 
a ทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)     b ทดสอบดว้ยสถิติ Independent Sample t-test 
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แสดงการเปรียบเทียบขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) 
และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) (ต่อ) 

ตารางท่ี 4.15  
 
 

ข้อมูลทั่วไป บ้านไร่ 
 N = 443 (ร้อยละ) 

ลานสัก   
N = 447 (ร้อยละ) 

p value 

ประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองส าอาง    

      เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 376 (84.88) 366 (81.88) 0.230a* 
      เคร่ืองส าอางทาสิว 94 (21.22) 112 (25.06) 0.175a* 
      เคร่ืองส าอางทาฝ้า 74 (16.70) 100 (22.37) 0.033a 

      เคร่ืองส าอางท่ีช่วยใหใ้บหนา้ขาวข้ึน 169 (38.15) 189 (42.28) 0.209a* 
ประสบการณ์แพ้เคร่ืองส าอาง   0.033a 

      เคย 74 (16.70) 100 (22.37)  
      ไม่เคย 369 (83.30) 347 (77.63)  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   0.007a 

      เคย 308 (69.53) 272 (60.85)  

      ไม่เคย 135 (30.47) 175 (39.15)  

แหล่งข้อมูลที่ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร    
      บุคคลอ่ืน เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ครู 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
196 (44.24) 191 (42.73) 0.002a 

      ส่ือวิทยกุระจายเสียง 45 (10.16) 43 (9.62) 0.008a 

      ส่ือโทรทศัน์ 182 (41.08) 164 (36.69) 0.008a 

      ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โปสเตอร์ แผน่พบั 

114 (25.73) 76 (17.00) 0.001a 

      ส่ืออินเทอร์เน็ต 37 (8.37) 35 (7.83) 0.009a 

      สายด่วน อย. 1556 19 (4.29) 12 (2.68) 0.006a 

      ส่ือกิจกรรมท่ีหน่วยงานสาธารณสุขจดั 66 (14.90) 31 (6.94) 0.000a 

หมายเหตุ *p value > 0.05 
a ทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) b ทดสอบดว้ยสถิติ Independent Sample t-test 
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 จากการเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มตัวอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้าง
เครือข่าย) และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ส าหรับเพศ (p = 0.001) ระดบัการศึกษา (p = 0.000)  อาชีพ
หลกั (p = 0.002)  อายุเฉล่ียต่อเดือน (p = 0.001)  ประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองส าอางโดยเคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางทาฝ้า (p = 0.009) ความถ่ีในการซ้ือ (p = 0.045)  แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ร้านคา้
ทัว่ไป/ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านขายของช า (p = 0.000)  แผงลอยในตลาดนัด (p = 0.008) สั่งซ้ือจาก
อินเทอร์เน็ต (p = 0.008) ซ้ือจากขายตรง เช่น มิสทีน เอวอน แอมเวย ์(p = 0.001) ร้านดูแลผิวหน้าท่ี
ไม่ใช่คลินิก (p = 0.033) แหล่งขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ เช่น จากประสบการณ์เดิมท่ีเคยใช ้(p = 
0.003)  ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต (p = 0.000) แผ่นพบั (p = 0.010) ส่ือโฆษณาทางทีวี (p = 0.026) 
พนักงานขาย (p = 0.019)  ค าแนะน าของแพทย/์เภสัชกร/บุคลากรทางการแพทย ์(p = 0.001) 
ประสบการณ์ในการใชเ้คร่ืองส าอางโดยเคยใชเ้คร่ืองส าอางทาฝ้า (p = 0.033) ประสบการณ์การแพ้
เคร่ืองส าอาง (p = 0.033) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (p = 0.007) แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ได้แก่ บุคคลอ่ืน เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ครู เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (p = 0.002) ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง (p = 0.008) ส่ือโทรทศัน์ (p = 0.008) ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
โปสเตอร์ แผ่นพบั (p = 0.001) ส่ืออินเทอร์เน็ต (p = 0.009) สายด่วน อย. 1556 (p = 0.006) ส่ือ
กิจกรรมท่ีหน่วยงานสาธารณสุขจดั (p = 0.000)  
 
ตอนท่ี 2.2 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ)
ช่วงก่อนด าเนินการสร้างเครือข่าย (pre-test) พบว่าก่อนสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชน กลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวค่าเฉล่ีย  10.54  2.23 คะแนน (คะแนนเต็ม 15
คะแนน) และกลุ่มตวัอย่างต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ีย 8.50  3.15 คะแนน ซ่ึง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p value = 0.000)  
 เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ แลว้
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวก่อน
สร้างเครือข่าย และหลงัสร้างเครือข่ายของกลุ่มตัวอย่างต าบลบา้นไร่ และ ต าบลลานสัก (กลุ่ม
เปรียบเทียบ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างต าบลบ้านไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของ ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 10.54 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.23 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 14.38  0.92 คะแนน  มีคะแนนเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value = 0.000)  
 ส่วนต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 8.50   
3.15 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 8.49  3.12 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่
แตกต่างกนั (p value = 0.670)  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชนท าให้คะแนนเฉล่ียของความรู้เก่ียวกับเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของกลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p 
value < 0.001) 

 
ตอนท่ี 2.3 พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

เมื่อท าการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของกลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และ
ต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ)ช่วงก่อนด าเนินการสร้างเครือข่าย (pre-test) พบว่าก่อนสร้าง
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน กลุ่มตวัอย่างต าบลบ้านไร่ (กลุ่มสร้าง
เครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาวค่าเฉล่ีย 8.69  4.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 13 คะแนน) และกลุ่มตวัอย่างต าบลลานสัก (กลุ่ม
เปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ีย 9.49  2.93 คะแนน ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p value = 
0.001)  
 เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ แลว้
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทา
สิว ฝ้า หนา้ขาวก่อนสร้างเครือข่าย และหลงัสร้างเครือข่ายของกลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ และต าบล
ลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของ
พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของก่อนสร้างเครือข่าย 
(pre-test) มีค่าเฉล่ีย 8.69  4.44 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 8.86  4.36
คะแนน  มีคะแนนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value = 0.000)  

ส่วนต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 9.49    
2.93 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 9.53  2.77 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่
แตกต่างกนั (p value = 0.118)  
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชนท าใหค้ะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้
ขาวของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p value < 0.001) 
 
ตอนท่ี 2.4 พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 

1. พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้เคยมี
ประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอาง 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวของผูท่ี้เคยมีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ 
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ช่วงก่อนด าเนินการสร้างเครือข่าย (pre-
test) พบว่าก่อนสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน กลุ่มตวัอย่างต าบล
บา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวของผูท่ี้เคยมีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางค่าเฉล่ีย 23.04  3.81 คะแนน (คะแนน
เต็ม 32 คะแนน) และกลุ่มตวัอยา่งต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ีย 23.22  2.62 คะแนน 
ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (p value = 0.785)  
 เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ แลว้
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวของผูท่ี้เคยมีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางก่อนสร้างเครือข่าย และหลงัสร้างเครือข่ายของ
กลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ และ ต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า กลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ 
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวของผูท่ี้เคยมีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางของก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 23.04 
 3.81 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 23.40  3.95 คะแนน  มีซ่ึงคะแนนทั้ง 2 
คร้ังไม่แตกต่างกนั (p value = 0.092)  
 ส่วนต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 23.22   
2.62 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 23.21   2.67 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่
แตกต่างกนั (p value = 0.848)  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน
ไม่ได้ท าให้พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้เคยมี
ประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) เปล่ียนแปลง 
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2. พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้ไม่เคยมี
ประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอาง 

เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอย่างต าบล
บา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) ช่วงก่อนด าเนินการสร้างเครือข่าย 
(pre-test) พบว่าก่อนสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน กลุ่มตวัอย่าง
ต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางค่าเฉล่ีย 14.41  3.44
คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) และกลุ่มตวัอยา่งต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ีย 15.39 
 2.75 คะแนน ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p value = 0.000)  

เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ แลว้
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางก่อนสร้างเครือข่าย และหลงัสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ 
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า 
หน้าขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางของก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มี
ค่าเฉล่ีย 14.41  3.44 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 14.65  3.46 คะแนน มี
คะแนนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value = 0.001)  
 ส่วนต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 15.39  
2.75 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 15.39  2.70 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่
แตกต่างกนั (p value = 0.797)  
 จึงสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน
ท าให้พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้ไม่เคยมี
ประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) เพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value < 0.001) 
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ตอนท่ี 2.5 พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค 

เมื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของกลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ช่วงก่อนด าเนินการ
สร้างเครือข่าย (pre-test) พบว่าก่อนสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคค่าเฉล่ีย 6.34  3.96 คะแนน (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) และกลุ่มตวัอย่างต าบลลานสัก 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ีย 5.65  3.16 คะแนน ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p value 
= 0.004)  

เมื่อด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ แลว้
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคก่อนสร้างเครือข่าย และ
หลงัสร้างเครือข่ายของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ และต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค
ของก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 6.34  3.96 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มี
ค่าเฉล่ีย 6.36  3.94 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่แตกต่างกนั (p value = 0.199)  
 ส่วนต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่าย (pre-test) มีค่าเฉล่ีย 5.65  
3.16 คะแนน หลงัสร้างเครือข่าย (post-test) มีค่าเฉล่ีย 5.66  3.13 คะแนน ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 คร้ังไม่
แตกต่างกนั (p value = 0.692)  

จึงสรุปไดว้่าการสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน
ไม่ไดท้ าใหพ้ฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) 
เปล่ียนแปลง (p value = 0.199) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 การประเมินผลของเครือข่าย 

4.1 การประเมินผลประสิทธิผลของเครือข่าย 
 การประเมินผลประสิทธิผลของเครือข่ายประเมินจากการบรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 
และความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย โดยใชแ้บบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

4.1.1 การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ตารางท่ี 4.16  แสดงการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

กิจกรรม 
 

ขั้นตอน บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลการด าเนิน
กิจกรรมตามตัวช้ีวัด 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 

1. ใหค้วามรู้
แก่ประชาชน 

1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนโดย
เดินแจกเอกสารแผน่พบั
ในตลาดนดัและจดั
ขบวนรณรงค์ 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

เดือนละ 1 คร้ัง - ตรงตามที่
ระบุตาม
แผน    

-สมาชิกมีเวลาไม่
สอดคลอ้งกนั 

-สร้างทีมเสริมทีมงานหลกั 

 1.2  ตั้งจุดตรวจสอบหา
สารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

เดือนละ 1 คร้ัง - ตรงตามที่
ระบุตาม
แผน    

ช่วงฤดฝูนตกจึงท าให้
ด  าเนินกิจกรรมไม่เตม็ที่ 

 

 1.3  ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
แจ้งเตือนผ่านเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว และ
วิทยชุุมชน 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง          - ตรงตามที่
ระบุตาม
แผน    

  

 1.4  ติดป้ายคทัเอาท์
บริเวณตลาดนดัและ
บริเวณชุมชนที่มีคน
สัญจรผ่าน 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

มีป้ายคทัเอาทติ์ด
บริเวณตลาดนดัและ
บริเวณชุมชนที่มีคน
สัญจรผ่าน ≥ 2 ป้าย 

พอดีกบั
งบประมาณ 

ชา้กว่าที่
ระบุตาม
แผน 

จดัสรรงบประมาณของ
อปท.ชา้ท าใหล้่าชา้กว่า
แผน 

-เขียนแผนงานโครงการเพื่อจดักิจกรรม
ในเร่ืองต่าง ๆ ช่วงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปีเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
น าเขา้สภาพจิารณาการใชง้บประมาณใน
ปีถดัไป 
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  ตารางท่ี 4.16  แสดงการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
 

ขั้นตอน บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 

2.ถุงยาเตือน
ภยั 

2.1 จดัท าถุงใส่ยามีขอ้ความแจง้เตือน
และประกาศรายช่ือเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

มีถุงยาเตือนภยัใช้
แทนถุงยาเดิมอยา่ง
นอ้ย 2 เดือน 

พอดีกบั 
งบประมาณ 

เร็วกว่าที่ระบุ
ตามแผน     

  

3.ค่ายเรียนรู้
เคร่ืองส าอาง
จากสมุนไพร
ทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางผิด
กฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
3.2 จดัฐานสอนการท าเคร่ืองส าอาง
จากสมุนไพรในทอ้งถิ่น 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

อสม.และประชาชน
ที่สนใจเขา้ค่ายอยา่ง
นอ้ย 200 คน 

พอดีกบั
งบประมาณ 

ตรงตามที่ระบุ
ตามแผน    

  

4.ร้านยาอาสา 4.1 จดับริการใหค้  าปรึกษา 
4.2 จดับริการตรวจสอบหาสารหา้ม
ใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
4.3 จดัระบบรายงาน APR 
4.4 แจกเอกสารแผ่นพบัและส่ืออื่น ๆ 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

มีการจดับริการใน
ร้านขายยาอยา่ง
นอ้ย 3 กิจกรรม 

- ตรงตามที่ระบุ
ตามแผน    

 
 
 

-มีระบบรายงาน APR 
แตไ่ม่มี case 
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  ตารางท่ี 4.16  แสดงการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
 

ขั้นตอน บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 

5.อย.นอ้ยร่วม
ใจ 

5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางผิด
กฎหมายและอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 
5.4 จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
5.5 จดัเสียงตามสาย 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

อย.นอ้ยมีการจดั
กิจกรรมอยา่งนอ้ย3 
กิจกรรม 

ใชเ้งินอื่นๆ 
เพิ่มเติม 

 

ตรงตามที่ระบุ
ตามแผน    

  

5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง ไม่ได้
ด  าเนินการ 

  ไม่ได้
ด  าเนินการ 

-จดักิจกรรมไม่ทนั
โรงเรียนปิดภาคเรียน 

-วางแผนงานให้
สอดคลอ้งกบัการเปิด
เทอมของโรงเรียน 

5.7 ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางในชุมชน 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

  ตรงตามที่ระบุ
ตามแผน    

-สมาชิกมีเวลาไม่
สอดคลอ้งกนั 

-สร้างทีมเสริมทีมงาน
หลกั 
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  ตารางท่ี 4.16  แสดงการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (ต่อ) 
 

 

ข้อคดิเห็นอืน่ๆ  
- ไม่มี

 

กิจกรรม 
 

ขั้นตอน บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลการด าเนินกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 

6.ร้าน
จ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง
ตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลากและสุ่ม
ตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มา
วางจ าหน่าย 
6.2 แจกเอกสารแผ่นพบัและ
ส่ืออื่น ๆ 
6.3 จดับริการตรวจสอบหา
สารหา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

-มีการตรวจสอบฉลาก
เคร่ืองส าอางทุกคร้ังก่อน
น าสินคา้มาจ าหน่าย 
-มีการตรวจหาสารหา้มใช้
ในเคร่ืองส าอางอยา่งนอ้ย
ก่อนน าสินคา้มาจ าหน่าย
คร้ังแรกในร้าน 

- ตรงตามที่
ระบุตาม
แผน    

  

7.จดัตั้งศูนย์
ร้องเรียน 

7.1จดัตั้งศูนยร้์องเรียน 
7.2 จดัระบบประสานงาน
เร่ืองร้องเรียนในชุมชน 

บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

มีศูนยร้์องเรียนในต าบล
บา้นไร่ 4 แห่ง 

- ตรงตามที่
ระบุตาม
แผน    

แต่ละภาคีเครือข่ายมี
หนา้ที่และภารกิจที่
หลากหลาย 

-พฒันาศกัยภาพแต่ละภาคี
เครือข่ายใหส้ามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบ
วงจรตั้งแต่ใหค้วามรู้จนถึง
สามารถจดัการปัญหาในพื้นท่ี
ไดแ้บบ one stop service 
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แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งในเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอาง 

4.1.2 การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางในชุมชนของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยไดด้  าเนินการแจก
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  ต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนโดยแจกแบบสอบถามไปจ านวน  56 ฉบบั ไดรั้บคืน
จ านวน 49 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ87.50 ของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
4 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ  
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนภาพรวม แบ่งเป็น 11 ประเด็นและก าหนดระดบัความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนในแต่ละประเด็นเป็น  5 
ระดบั 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
สรุปผลการประเมนิ  
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ  
ตารางท่ี 4.17 
  
 

ต าแหน่งในเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง จ านวนผู้ตอบ  ร้อยละ  
แกนน าเครือข่าย 21 42.86 
สมาชิกเครือข่าย 24 48.98 
ผูม้ีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิกเครือข่าย 4 8.16 

รวม 49 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.17 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนภาพรวม พบว่าผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจ เป็นแกนน าเครือข่ายร้อยละ 42.86 เป็นสมาชิกเครือข่ายร้อยละ 48.98  เป็นผูม้ีส่วน
ร่วมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สมาชิกเครือข่ายซ่ึงไดแ้ก่ คนในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน ร้อยละ 8.16 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 
 การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ในแต่ละดา้นใชว้ิธีประเมินโดยให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นโดย
ก าหนดค่าคะแนนระดบัความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  
3 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
1 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

สรุปผลการประเมินใชว้ิธีหาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดผล
การประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย จากผลการหาค่าคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบประเมิน ดงัน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แสดงว่า มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แสดงว่า มีความพึงพอใจนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แสดงว่า มีความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แสดงว่า มีความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แสดงว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตาราง 4.18   
 
 
 

 

ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 

ระดับความพงึพอใจ 

N x  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1. ความสะดวกในการไดรั้บทราบขอ้มลู 
ข่าวสารความรู้ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ 

49 3.53 0.79 พอใจมาก 

2. การเช่ือมประสานงานเครือข่าย 49 3.92 0.64 พอใจมาก 
3. นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางมี
ความชดัเจน 

49 4.04 0.45 พอใจมาก 

4. ความสนใจและร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  

49 4.00 0.41 พอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสใหบุ้คคล กลุ่ม องคก์ร 
หน่วยงานภาคีไดม้ีส่วนร่วมด าเนินการ 

49 3.96 0.35 พอใจมาก 

6. การเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดแ้สดงความ
คิดเห็น 

49 4.10 0.42 พอใจมาก 

7. การถอดบทเรียนและการจดัการความรู้ 49 3.98 0.32 พอใจมาก 
8. การจดัระบบฐานขอ้มลูและการรายงาน 49 3.84 0.37 พอใจมาก 
9. การตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี มีความชดัเจน 

49 4.04 0.29 พอใจมาก 

10. การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

49 3.57 0.54 พอใจมาก 

11. ประโยชน์ของกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

49 4.14 0.46 พอใจมาก 
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แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
ในชุมชนท่ีควรแกไ้ข ปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน 

แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 

จากตารางท่ี  4.18 แสดงว่า ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนทั้ง 11 ประเด็นในระดบัพอใจมาก 
 

ตอนท่ี 3 แสดงแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 4.19  
 
 

 
ตารางท่ี 4.20 
   
 

 

ที่ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด าเนนิงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางในชุมชนที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพฒันาให้ดยีิง่ๆ ขึน้ 

ความถี ่

1 -ด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางให้ต่อเน่ือง 4 
2 -จดัสรรงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหท้นัต่อสถานการณ์ 1 
3 -ควรมกีารตรวจสอบเฝ้าระวงัเชิงรุกถึงระดบัครัวเรือน 1 
4 -ควรมกีารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 2 
5 -ขยายงานเครือข่ายจากเคร่ืองส าอางเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 1 

ที่ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความต้องการและความคาดหวงัต่อการด าเนนิงาน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง  

ความถี ่

1 -เครือข่ายมีแผนชุมชนฯ มีความสามารถในการจัดท าแผนงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคระดบัชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ี และสภาพ
ปัญหา  

1 

2 -องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความส าคัญด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

1 

3 -ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆได ้ 1 
4 -เช่ือมโยงกบัเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพระดบัจงัหวดั 1 
5 -สามารถท างานร่วมกบัเครือข่ายทุกภาคส่วน 1 
6 -เครือข่ายมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพขององคก์ร/ชุมชน/กลุ่ม ใน

การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
1 
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4.2 การประเมินประสิทธิภาพของเครือข่าย 
การประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายประเมินจากกิจกรรมการด าเนินงาน เช่น ความ

สม ่าเสมอในการประชุมของสมาชิกเครือข่าย ความส าเร็จตามเวลาท่ีก  าหนด โดยส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานีไดร่้วมสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน โดยใช ้

1. แบบสงัเกตการณ์ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงาน 
2. แบบสงัเกตการณ์ปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่าย ดงัน้ี 
4.2.1 แบบสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงาน 

การประเมินการสังเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงาน
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนใชว้ิธีประเมินโดยผูว้ิจยัสังเกตการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานโดยก าหนดค่าระดบัคุณภาพแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  
 

 คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

คณะ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

เวลา 
 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

1. ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนโดย
เดินแจกเอกสารแผน่พบั
ในตลาดนดัและจดั
ขบวนรณรงค์ 
1.2 ตั้งจุดตรวจสอบหา
สารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/แจง้เตือนเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

4 4 4 3 3 18 ดีมาก 

 1.3 ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
แจง้เตือนผ่านเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว และ
วิทยชุุมชน 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/เคร่ืองส าอางอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่
ของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

4 4 4 3 4 19 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

คณะ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

เวลา 
 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

1. ให้ความรู้แก่
ประชาชน (ต่อ) 

1.4 ติดป้ายคทัเอาท์
บริเวณตลาดนดัและ
บริเวณชุมชนที่มีคน
สัญจรผ่าน 

-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระมดั  
ระวงัในการซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้

4 4 3 2 3 16 ดีมาก 

2. ถุงยาเตือนภยั 2.1 จดัท าถุงใส่ยามี
ขอ้ความแจง้เตือนและ
ประกาศรายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

-เพื่อใหป้ระชาชนทราบรายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย 
-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระมดั  
ระวงัในการซ้ือเคร่ืองส าอางมาใช ้

4 4 4 4 4 20 ดีมาก 

3 . ค่ า ย เ รี ย น รู้
เ ค ร่ื อ งส า อ า ง
จา กส มุนไพร
ทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/ 
3.2 จดัฐานสอนการท า
เคร่ืองส าอางจาก
สมุนไพรในทอ้งถิ่น 

-เพื่อใหอ้สม.และประชาชนที่สนใจ
ตระหนกัในอนัตรายของเคร่ืองส าอาง 
(change) 
-เพื่อใหอ้สม.และประชาชนที่สนใจมี
ทางเลือกในการใชเ้คร่ืองส าอาง 
(choice) 

4 4 4 3 4 19 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

คณะ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

เวลา 
 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

4. ร้านยาอาสา 4.1 จดับริการให้
ค  าปรึกษา 

4.2  จดับริการตรวจสอบ
หาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอาง 
4.3 จดัระบบรายงาน 
APR  
4.4 แจกเอกสารแผ่นพบั
และส่ืออื่น ๆ  

-เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ปรึกษาปัญหา
ดา้นผิวพรรณ การรักษาและเม่ือเกิด
ปัญหาจากการใชเ้คร่ืองส าอาง 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/แจง้เตือนเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

4 4 4 4 4 20 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

คณะ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

เวลา 
 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

5.อย.น้อยร่วม
ใจ 

5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือก
ซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางผิดกฎหมายและ
อนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 
5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใช้
ในเคร่ืองส าอาง 
5.4 จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
5.5 จดัเสียงตามสาย 

-เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนบา้น
ไร่วิทยามีความรู้เกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือกซ้ือ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางอนัตราย/รู้เท่าทนั
โฆษณาเคร่ืองส าอาง/หนา้ที่
ของผูบ้ริโภคและสิทธิผูบ้ริโภค 

4 4 4 4 3 19 ดีมาก 

 5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง -เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน
อนุบาลบา้นไร่วิทยามีความรู้
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง 

- - - - - - ไม่ได้
ด  าเนิน 
การ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

คณะ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ขั้นตอนการ
ท างาน 

เวลา 
 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

5.อย.นอ้ยร่วม
ใจ (ต่อ) 

5.7 ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางในชุมชน 

เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวงั
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

4 4 4 4 3 19 ดีมาก 

6.ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอาง
ตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลากและสุ่ม
ตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มา
วางจ าหน่าย 
6.2  แจกเอกสารแผ่นพบัและ
ส่ืออื่น ๆ 
6.3  จดับริการตรวจสอบหาสาร
หา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

-เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้
เคร่ืองส าอางอนัตรายเขา้มา
จ าหน่ายในต าบลบา้นไร่ 
-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชน
ระมดัระวงัในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางมาใช ้

4 4 4 4 4 20 ดีมาก 

7.จดัตั้งศูนย์
ร้องเรียน 

7.1 จดัตั้งศูนยร้์องเรียน 
7.2  จดัระบบประสานงานเร่ือง
ร้องเรียนในชุมชน 

-เพื่อใหมี้ระบบประสานงาน
เร่ืองร้องเรียนในชุมชน 

4 4 4 4 4 20 ดีมาก 
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จากตารางท่ี  4.21 แสดงการประเมินการสงัเกตการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนในแต่ละหวัขอ้การ
ประเมินซ่ึงไดแ้ก่ การประเมินคณะท างาน การประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การประเมิน
ขั้นตอนการท างาน  การประเมินระยะเวลาในการท างาน การประเมินความร่วมมือในการท างาน
พบว่ามีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

4.2.2 แบบสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
การประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่าย

คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนใช้วิธีประเมินโดยผูว้ิจัยสังเกตการปฏิบัติการของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดค่าระดบัคุณภาพแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  

 คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 

แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนดงัตารางท่ี 4.22 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

1. ให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

1.1 ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
แก่ประชาชนโดยเดินแจก
เอกสารแผ่นพบัในตลาดนดั
และจดัขบวนรณรงค ์
1.2 ตั้งจุดตรวจสอบหาสาร
หา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการเลือกซ้ือ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
แจง้เตือนเคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

4 3 4 4 2 17 ดีมาก 

 1.3 ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
แก่ประชาชนและแจง้เตือน
ผ่านเสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว และวิทยชุุมชน 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/
การเลือกซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/สิทธิ
ผูบ้ริโภค 

4 3 3 4 2 16 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

1. ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน (ต่อ) 

1.4 ติดป้ายคทัเอาท์
บริเวณตลาดนดั
และบริเวณชุมชนที่
มีคนสัญจรผ่าน 

-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระ
มดั  ระวงัในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางมาใช ้

4 3 4 4 3 18 ดีมาก 

2. ถุงยาเตือนภยั 2.1 จดัท าถุงใส่ยามี
ขอ้ความแจง้เตือน
และประกาศรายช่ือ
เคร่ืองส าอาง
อนัตราย 

-เพื่อใหป้ระชาชนทราบรายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย 
-เพื่อแจง้เตือนใหป้ระชาชนระ
มดั  ระวงัในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางมาใช ้

4 4 3 4 4 19 ดีมาก 

3.ค่ายเรียนรู้
เคร่ืองส าอาง
จากสมุนไพร
ทางเลือก 

3.1 จดัฐานความรู้
ทัว่ไปเกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/ 
3.2 จดัฐานสอนการ
ท าเคร่ืองส าอางจาก
สมุนไพรในทอ้งถิ่น 

-เพื่อใหอ้สม.และประชาชนที่
สนใจตระหนกัในอนัตรายของ
เคร่ืองส าอาง (change) 
-เพื่อใหอ้สม.และประชาชนที่
สนใจมีทางเลือกในการใช้
เคร่ืองส าอาง (choice) 

4 4 4 4 4 20 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

4. ร้านยาอาสา 4.1 จดับริการให้
ค  าปรึกษา 
4.2  จดับริการ
ตรวจสอบหาสารหา้ม
ใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
4.3 จดัระบบรายงาน 
APR  
4.4 แจกเอกสารแผ่น
พบัและส่ืออื่น ๆ  

-เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ปรึกษา
ปัญหาดา้นผิวพรรณ การรักษา
และเม่ือเกิดปัญหาจากการใช้
เคร่ืองส าอาง 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือ
เลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/แจง้เตือน
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

4 4 3 4 4 19 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

5 . อย .น้อ ย
ร่วมใจ 

5.1 จดัท าเวบ็ไซดใ์หค้วามรู้ 
5.2 จดัค่ายเขา้ฐานความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง/การเลือก
ซ้ือเลือกใชเ้คร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางผิดกฎหมายและ
อนัตราย/รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอางและสิทธิผูบ้ริโภค 
5.3 ตั้งจุดตรวจสอบสารหา้มใช้
ในเคร่ืองส าอาง 
5.4 จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
5.5 จดัเสียงตามสาย 

-เพื่อใหน้กัเรียน
โรงเรียนบา้นไร่วิทยามี
ความรู้เกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง/การเลือก
ซ้ือเลือกใช้
เคร่ืองส าอาง/
เคร่ืองส าอางอนัตราย/
รู้เท่าทนัโฆษณา
เคร่ืองส าอาง/หนา้ที่ของ
ผูบ้ริโภคและสิทธิ
ผูบ้ริโภค 

4 3 4 4 2 17 ดีมาก 

 5.6 กิจกรรมพี่สอนนอ้ง -เพื่อใหน้กัเรียน
โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่
วิทยามีความรู้เกี่ยวกบั
เคร่ืองส าอาง 

- - - - - - ไม่ได้
ด  าเนิน 
การ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการประเมินการสงัเกตการปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
(what) 

ขั้นตอน 
(how) 

วัตถุประสงค์ 
(why) 

คะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคดิเห็น 

การรับฟัง
ความคดิเห็น 

ความต้ังใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

5.อย.นอ้ย
ร่วมใจ (ต่อ) 

5.7 ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางในชุมชน 

เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวงั
เคร่ืองส าอางอนัตราย 

3 3 4 4 3 17 ดีมาก 

6.ร้าน
จ าหน่าย
เคร่ืองส าอา
งตน้แบบ 

6.1 ตรวจสอบฉลากและสุ่ม
ตรวจสอบหาสารหา้มใชใ้น
เคร่ืองส าอางก่อนซ้ือสินคา้มา
วางจ าหน่าย 
6.2  แจกเอกสารแผ่นพบัและ
ส่ืออื่น ๆ 
6.3  จดับริการตรวจสอบหาสาร
หา้มใชใ้นเคร่ืองส าอาง 

-เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้
เคร่ืองส าอางอนัตราย
เขา้มาจ าหน่ายในต าบล
บา้นไร่ 
-เพื่อแจง้เตือนให้
ประชาชนระมดั  ระวงั
ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง
มาใช ้

4 3 4 4 3 18 ดีมาก 

7.จัดตั้งศูนย์
ร้องเรียน 

7.1 จดัตั้งศูนยร้์องเรียน 
7.2  จดัระบบประสานงานเร่ือง
ร้องเรียนในชุมชน 

-เพื่อใหมี้ระบบ
ประสานงานเร่ือง
ร้องเรียนในชุมชน 

4 3 4 4 3 18 ดีมาก 
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จากตารางท่ี  4.22 แสดงการประเมินการสังเกตการปฏิบัติการของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในการ
ด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนในแต่ละหวัขอ้การประเมินซ่ึงไดแ้ก่ 
การประเมินความร่วมมือของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การประเมินการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม การประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การประเมินความตั้งใจในการ
ท างานของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
พบว่ามีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน เคร่ืองส าอางในชุมชน : 

กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการสร้างเครือข่าย
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนและเพื่อศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของ
ชุมชนจากการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research)  ประชากรท่ีศึกษา คือ 

1. เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ในพ้ืนท่ีต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และในพ้ืนท่ีต าบล
ลานสกั อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี 

2. ประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่และต าบลลานสกั 
อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว  
สุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ แบบส ารวจ แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีโดยแบ่งการ
เก็บขอ้มลูเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนเตรียมชุมชนส าหรับการวิจยั 
1.1 แบบส ารวจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวในแหล่ง

จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง              
1.2 แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใช้

เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวและพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค 
2. ขั้นตอนปฏิบติัการ 

2.1 แบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวน
ตนเอง 

2.2 แบบสงัเกตการณ์ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงาน 
2.3 แบบสงัเกตการณ์ปฏิบติัการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
2.4 แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
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3. ขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล 
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

เคร่ืองส าอางในชุมชนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  chi-square test  paired sample t-test  
และ independent sample t-test 
 

สรุปผลการวจิยัและอภปิรายผล 

1. การศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 
การสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในคร้ังน้ี ไดย้ึดแนวทางของ

พระมหาสุทิตย ์อาภากโร เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่าย จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 พบว่ามีนกัวิชาการกล่าวถึงองคป์ระกอบของเครือข่ายท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปองคป์ระกอบของเครือข่าย เพ่ือเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ในการสร้างเครือข่ายใน
งานวิจยัการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ 
อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีไดว้่า องคป์ระกอบของเครือข่ายในเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย  

1. สมาชิกของเครือข่าย 
2. มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
3. การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกในเครือข่าย  
4. การส่ือสารภายในเครือข่าย  

เมื่อด าเนินกิจกรรมเครือข่ายเรียบร้อยแลว้โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมกนัเขา้เป็นเครือข่ายพบว่า
สามารถแยกรายละเอียดขององค์ประกอบของเครือข่ายไดอี้ก 1 ประเด็นคือการรับรู้และมีมุมมอง
ร่วมกันดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของเครือข่ายงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้าน
เคร่ืองส าอาง ดงันั้น จึงสรุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความเป็นเครือข่ายได ้5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.1 สมาชิกของเครือข่าย สมาชิกท่ีเหมาะสมท่ีควรจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ตวัแทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่  
ตวัแทนโรงพยาบาลบา้นไร่  ตวัแทนเทศบาลต าบลบา้นไร่  ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่  
ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข  ตวัแทนส่ือ  ตวัแทนผูจ้  าหน่าย  ครูและตวัแทนนักเรียน อย.น้อย   
ตวัแทนองคก์รพฒันาเอกชน  สมาชิกสภาองคก์รชุมชน  ผูน้  าชุมชน  ตวัแทนส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุทยัธานี นายอ าเภอ พฒันาชุมชน และการศึกษานอกโรงเรียน ผูว้ิจยัสามารถสรุปสมาชิก
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย  5 + 1 ไดด้งัรูปท่ี 5.1 
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1. หน่วยงานสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ สสจ./ สสอ. /รพ./ 
รพ.สต. อยา่งนอ้ย 1 

หน่วยงาน 

 

3. อย.นอ้ย 

2. ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย
เคร่ืองส าอาง 

4. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

 

5. นายอ าเภอหรือผูน้  า
ชุมชน 

 

6. องคก์รพฒันาเอกชน 

สมาชิกเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  5 + 1 

สมาชิกเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย  5 + 1  ดงัน้ี 
1. หน่วยงานสาธารณสุขได้แก่ สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.สต. อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและมีความรู้เพียงพอท่ีจะเป็นผูริ้เร่ิมในการแกไ้ขปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางใน
ชุมชนไดน้อกจากน้ีหน่วยงานสาธารณสุขยงัมีก  าลงัคนที่ส าคญัคือ อสม. 

2. ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง ควรเชิญชวนเขา้มาเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้รู้สึกว่า
เป็นทีมเดียวกนั ไม่ต่อตา้นและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

3. อย.น้อย เป็นทรัพยากรในชุมชนที่ด  าเนินกิจกรรมคุ ้มครองผูบ้ริโภคในชุมชนอยู่แล้ว นักเรียน อย.น้อย
สามารถเป็นแหล่งกระจายความรู้สู่ชุมชนและเป็นนกัเฝ้าระวงัเคร่ืองส าอางอนัตรายไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นหน่วยงานท่ีบ าบดัทุกข์ บ  ารุงสุขของประชาชน ดงันั้น จึงสามารถด าเนิน
กิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะเป็นศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

5. นายอ าเภอหรือผูน้  าชุมชน เป็นบุคคลที่อยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากที่สุด จึงท าหนา้ที่ในการประชาสัมพนัธ์ แจ้ง
เตือน และประชุมพบปะประชาชนในชุมชนทุกเดือน นอกจากน้ียงัมีหอกระจายข่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. องค์กรพฒันาเอกชนหรือ NGOs จะมีหรือไม่มีข้ึนอยู่กบัชุมชนนั้น ๆ ถา้ชุมชนใดมี  NGOs ที่มีภารกิจที่
สามารถบูรณาการกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางได้  NGOs  จะเป็นสมาชิกที่มีพลงัในการ
ขบัเคลื่อนชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีเน่ืองจากเป็นองค์กรที่มีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน มีการด าเนินกิจกรรมที่อาศยั
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5.1 แสดงสมาชิกเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  5 + 1 
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1.2 การรับรู้และมีมุมมองร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ปัญหาด้าน
เคร่ืองส าอางท่ีเกิดข้ึนในชุมชนว่าพบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชใ้นชุมชนของตนโดยผูว้ิจยั
เป็นผูน้  าประเด็นปัญหาเขา้สู่ชุมชน สมาชิกในเครือข่ายได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา น าประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม องค์กรหรือบุคคลมาแลกเปล่ียนและ
บูรณาการงานร่วมกนั 

1.3 มีจุดร่วมกันหมาย เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางได้
ตั้งเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 

1.3.1 ให้ความรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข นกัเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  าชุมชนทุกหมู่บา้น 

1.3.2 เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน  
1.3.3 จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

1.4 การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกในเครือข่าย เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชน มีคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีใหค้วามร่วมมือและมีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ี แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น มีความตั้งใจในการท างานโดยด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานท่ีก  าหนดไวแ้ละเสร็จส้ินในระยะเวลาท่ีก  าหนด  

1.5 การส่ือสารภายในเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรมจะมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางให้สมาชิกเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
อยา่งสม ่าเสมอ ว่าจะท ากิจกรรมอะไร ท่ีไหน เม่ือใด และอยา่งไรโดยมผีูว้ิจยัร่วมกบัผูรั้บผดิชอบงาน
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดระหว่างด าเนินกิจกรรมและ
แกปั้ญหาความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในเครือข่าย 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทวีคูณ สวรรคต์รานนทแ์ละคณะ ท่ีว่าองคป์ระกอบส าคญัของการท าให้
เกิดเครือข่ายและมีความเขม้แข็งคือ 1) สมาชิกหรือหน่วยชีวิต 2) จุดมุ่งหมาย  3) การท าหน้าท่ีอย่างมี
จิตส านึก   4) การมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียน  และ 5) ระบบการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 
[61] และสอดคลอ้งกบัพระมหาสุทิตย ์อาภากโร องคป์ระกอบท่ีส าคญัของเครือข่าย ไดแ้ก่ 1) หน่วย
ชีวิตหรือสมาชิก 2) จุดมุ่งหมาย 3) การท าหน้าท่ีอย่างมีจิตส านึก 4) การมีส่วนร่วมและการ
แลกเปล่ียน 5) ระบบความสัมพนัธ์และการส่ือสาร [55] นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีส าคญัของเครือข่ายนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งต้นคือ เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศศ์กัด์ิ 
กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเครือข่ายมีอยู ่7 ประการ ประกอบดว้ย 1) การรับรู้มุมมองร่วมกนั 
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกนั  3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของ
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สมาชิกเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง 5) มีกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั 6) มีการพึ่งอิงร่วมกนั 7) 
การมีปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน [60]  จอหน์  เวอร์เนอร์ อา้งถึงในปาริชาติ   สถาปิตานนท์ และ
ชยัวฒัน์   ถิระพนัธ ์2546 กล่าวถึงองคป์ระกอบของเครือข่าย โดยใชต้วัอกัษรย่อภาษาองักฤษ 4 ตวั
คือ LINK หรือการเช่ือมต่อเพ่ืออธิบายองคป์ระกอบดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี Learning (การ
เรียนรู้) Investing (การลงทุน) Nurtuting (การดูแล) และ Keeping (การรักษา) [55]  การท่ีจะพิจารณา
องคป์ระกอบของเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัไปอาจจะข้ึนอยูก่บัฐานความคิดและการให้ความหมายของ
เครือข่ายทั้งน้ีการพิจารณาองค์ประกอบของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางคร้ังน้ีจะ
พิจารณาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมกนัเขา้เป็นเครือข่าย เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความเป็นเครือข่าย 

จากการศึกษาพบว่าการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน: 
กรณีศึกษาต าบลบ้านไร่ อ  าเภอบ้านไร่ จังหวดัอุทัยธานี  คร้ังน้ีมีกระบวนการสร้างเครือข่าย 4 
ขั้นตอนตามวงจรชีวิตของเครือข่ายของพระมหาสุทิตย ์อาภากโร ซ่ึงมีค  าส าคญัอยู่ 4 ค  า คือ “ก่อตวั  
สร้างพนัธะ พฒันา รักษาความสมัพนัธ์” นัน่คือขั้นท่ี 1 “ก่อตวั”  การสร้างความตระหนกัและการก่อ
ตวัของเครือข่าย ขั้นท่ี 2 “สร้างพนัธะ” การสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย ขั้นท่ี 3 “พฒันา” 
การพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์และขั้นท่ี 4 “รักษาความสัมพันธ์” การรักษา
ความสมัพนัธแ์ละความต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระมหาสุทิตย ์อาภากโร และบ าเพ็ญ  เขียวหวาน
และคณะ การก่อตวัหรือการเกิดข้ึนของเครือข่ายนั้น มีการก่อตวัท่ีหลากหลายทั้งเกิดจากการจดัตั้ง
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเกิดข้ึนดว้ยการจดัตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการเรียนรู้
ร่วมกนัและเกิดข้ึนเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย ซ่ึงวงจรชีวิตของเครือข่าย แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นตระหนกัและการก่อตวัของเครือข่าย  ขั้นการสร้างพนัธกรณีและ
การบริหารเครือข่าย ขั้ นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ และขั้ นการรักษา
ความสมัพนัธแ์ละการต่อเน่ือง [78]  ปิยฉัตร  วงศาโรจน์ แนวทางในการด าเนินการสร้างเครือข่าย
ประกอบไปดว้ย การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย การสร้างพนัธกรณีร่วมกนัและ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ มีความสัมพนัธ์กับการประสานงานของกลุ่มบุคคลและองค์กร การ
แลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารและการจดักิจกรรมร่วมกนั [79] 
 รายละเอียดในแต่ละระยะมีประเด็นแตกต่างกันทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเกิดข้ึนของ
เครือข่ายนั้นมีความแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี วิธีคิดของคน และสถานการณ์ของพ้ืนท่ี
นั้น ๆ  การสร้างและพฒันาเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้พิจารณาความส าคญัของการท างานเป็น
เครือข่าย การรู้จกัและการจดัการทรัพยากรของตนเอง ตวับ่งช้ีความส าเร็จในเครือข่ายองค์กรชุมชน 
ไดแ้ก่ 1) กระบวนการเรียนรู้และการผลิตบทเรียนซ ้า 2) การสร้างและพฒันาเครือข่าย 3) การจดัการ
องค์กรและเครือข่าย 4) การเช่ือมโยงและการขยายเครือข่าย 5) การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ใน
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ชุมชน 6) การขยายตวัและ 7) ผลกระทบ [80] ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจึงน าคุณลกัษณะของเครือข่าย
น ามาประยุกต์ใชร่้วมเพื่อสร้างความชดัเจนในกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยคุณลกัษณะของ
เครือข่ายประกอบดว้ยกลุ่ม องค์กรและหรือบุคคลท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาความไม่ปลอดภัย
ดา้นเคร่ืองส าอางท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี มาหาขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนเพื่อจดัตั้งเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอาง โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุทัยธานี เป็นผูเ้ช่ือมโยงท าให้มีการติดต่อ
สัมพนัธ์กัน มีการแต่งตั้ งคณะท างานและก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย
เทศบาลต าบลบา้นไร่มีค  าสัง่แต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางอยา่ง
เป็นทางการ รายละเอียดดงัภาพผนวก ค สามารถสรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนไดด้งัรูปท่ี 5.2 
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กระบวนการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนมี 4 ขั้นตอน 

คือ “ก่อตวั  สร้างพนัธะ พฒันา รักษาความสมัพนัธ”์ 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.2 แสดงกระบวนการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 4 ขั้นตอน 
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“ก่อตวั” 
การสร้างความตระหนกัและ
การก่อตวัของเครือข่าย 
แบ่งเป็นกระบวนการยอ่ยได ้6 
ขั้นตอนคือ  
1. ศึกษาสภาพการณ์  
2. ประสานหาแนวร่วมรับรู้  
3. บูรณาการงาน  
4. คน้หาความตอ้งการและหา

จุดร่วมในการพฒันา  
5. แสวงหาแนวทาง  
6. สร้างระบบความสมัพนัธ ์
 

“รักษาความสัมพนัธ์” 
การรักษาความสมัพนัธแ์ละ
ความต่อเน่ือง แบ่งเป็น
กระบวนการยอ่ยได ้2 ขั้นตอน
คือ  
1. รักษาความสมัพนัธ ์ 
2. จดัการความรู้ 
 

“สร้างพนัธะ” 
การสร้างพนัธกรณีและการ
บริหารเครือข่ายแบ่งเป็น
กระบวนการยอ่ยได ้6 ขั้นตอน
คือ  
1. ก าหนดวัตถุประสงค์และ

ขอ้ตกลงเครือข่าย  
2. มอบหมายหน้าท่ีและมีการ

วางผงั  
3. เสริมสร้างและพฒันาผูน้  า  
4. จดัท าระบบส่ือสาร  
5. ท างานด้วยกระบวนการ

เรียนรู้  
6. ดูแลและติดตามประเมินผล 
 

“พฒันา” 
การพฒันาความสมัพนัธแ์ละ
การใชป้ระโยชน ์แบ่งเป็น
กระบวนการยอ่ยได ้2 ขั้นตอน
คือ  
1. ทบทวนกระบวนการ

ท างานและการจดัการ
เครือข่าย  

2. ขยายกิจกรรม 
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2. การศึกษาความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางของชุมชนหลังการด าเนินงานเครือข่าย
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง 

หลงัจากสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางและมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันของแกนน าและสมาชิกเครือข่าย ผ่านไปแลว้ 3 เดือน ผูว้ิจัยได้แบ่งการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 จากผลการวิจยัในประเด็นการส ารวจผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทา
สิว ฝ้า หน้าขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชน  พบว่าการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบ้านไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) ท าให้ความชุกของ
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้จ  าหน่ายในชุมชนลดลงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(p value = 0.003) ซ่ึงผลการด าเนินงานไม่แตกต่างจากต าบลลานสัก (กลุ่มเปรียบเทียบ) ซ่ึงมีการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางตามแนวทางโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง 
(Cosmetic Safety) อภิปรายการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน
(กลุ่มสร้างเครือข่าย) และการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางตามแนวทางโครงการ
ความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอาง (Cosmetic Safety) (กลุ่มเปรียบเทียบ)  ท าให้ความชุกของ
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้จ  าหน่ายในชุมชนลดลงเหมือนกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

1. มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 ท่ีเคยผ่านการอบรม
ขั้นตอนในการตรวจสอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเหมือนกบัต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และ
ต าบลอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานีคือมีสาธารณสุขอ าเภอและหรือเภสชักรโรงพยาบาลเป็นผูน้  าให้
การออกปฏิบติัการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ณ 
แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชนเหมือนกันซ่ึงอาจท าให้การปฏิบัติการส ารวจผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชนคร้ังน้ีมีการ
ปฏิบติังานเหมือนกนั จึงท าใหต้  าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ซ่ึงด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางตามแนวทางโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอาง (Cosmetic Safety) ท าให้ความ
ชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้จ  าหน่ายในชุมชนลดลงเหมือนกบัต าบลบา้นไร่ (กลุ่ม
สร้างเครือข่าย) ดงันั้น การท่ีมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาเคร่ืองส าอางท่ี
ไม่ปลอดภยัในการใชใ้นชุมชน ออกตรวจสอบร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางอยา่งสม ่าเสมอก็สามารถท า
ใหค้วามชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้จ  าหน่ายในชุมชนลดลงเหมือนกนักบัการสร้าง
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

2. ความแตกต่างของแหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในแต่ละ
ต าบลน าเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนท่ี เม่ือพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่าย
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เคร่ืองส าอางในแต่ละต าบลน าเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนท่ีจากตารางท่ี 4.12 พบว่าแหล่งท่ีมาของ
เคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่และต าบลลานสักท่ีน าเข้ามาจ าหน่ายใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมือนกนัไดแ้ก่ ไปรับจากร้านขายส่งจงัหวดันครสวรรค ์มีรถเร่มาฝากวางขาย ซ้ือตรงบริษทั
หรือผา่นผูแ้ทนจ าหน่าย และร้านขายส่งในจงัหวดัอุทยัธานี 

แหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่และต าบลลานสัก
ท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ต  าบลบา้นไร่ ผูป้ระกอบการไปซ้ือโดยตรงท่ีตลาด
โรงเกลือ และไปซ้ือจากร้านขายส่งในจังหวดัสุพรรณบุรี จากฐานข้อมูลพบว่ามีร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) ไปรับเคร่ืองส าอางท่ีตลาดโรงเกลือมาจ าหน่ายซ่ึง
เป็นแหล่งกระจายสินคา้ขนาดใหญ่ อยูเ่ขตชายแดนไทย-กมัพชูา มีทั้งสินคา้ภายในประเทศและสินคา้
จากต่างประเทศ ซ่ึงอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้หลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) ยงัพบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัใชอ้าจ
เป็นเพราะมีการลกัลอบน าเขา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชเ้ขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย  ซ่ึง
การออกตรวจร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ของหัวหน้า
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข และเจา้หนา้ท่ีด่านอาหารและยาอรัญประเทศ พบว่า 
ยงัคงมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายดงักล่าวเล็ดลอดเขา้มาในไทย 
ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ผลิตจากประเทศจีนและเวียดนาม เป็นสินคา้เลียนแบบและไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มี
ฉลากภาษาไทย ไม่ผา่นการรับรองจาก อย. โดยน าสารหา้มใชม้าผสมกบัเคร่ืองส าอาง ทั้งน้ี ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ท่ีมายงัตลาดโรงเกลือนิยมเลือกซ้ือไปใชเ้พราะเห็นว่าราคาถกู แต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ร่างกายได ้[81] ส าหรับการไปรับจากร้านขายส่งในจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นร้านประจ าท่ีเคยไปรับ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมาจ าหน่าย เมื่อพบว่าเคร่ืองส าอางท่ีไปรับมาเป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั
ในการใช้สามารถกลับไปเปล่ียนคืนหรือแจ้งทางร้านขายส่งได้ ส าหรับต าบลลานสัก รับ
เคร่ืองส าอางจากรถเร่ส่งของ (พ่อคา้คนกลาง) และรับต่อจากแผงลอยในจงัหวดัอุทยัธานี  การรับ
เคร่ืองส าอางจากรถเร่ส่งของ (พ่อคา้คนกลาง) เป็นแหล่งท่ีเส่ียงแหล่งหน่ึงเน่ืองจากรถเร่ส่งของน้ีจะ
มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีหลากหลายมาเสนอขายให้แก่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลลานสัก
ในราคาถูกกว่าสั่งซ้ือโดยตรงจากบริษัท และมีผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่
หลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยจะเข้ามาในพ้ืนท่ีไม่มีเวลาท่ีแน่นอนเม่ือสินค้าหมดสามารถ
โทรศพัทส์ัง่ของไดแ้ต่ไม่มีก  าหนดเวลาในการรับของข้ึนอยูก่บัว่ารถเร่ส่งของ (พ่อคา้คนกลาง) จะมี
เสน้ทางการเดินรถผ่านต าบลลานสักหรือไม่ และการรับต่อจากแผงลอยในจงัหวดัอุทยัธานี  นับว่า
เป็นแหล่งท่ีเส่ียงแหล่งหน่ึงเน่ืองจากแผงลอยในตลาดนดัจะเวียนไปจ าหน่ายตามตลาดนัดต่าง ๆ ท า
ใหย้ากต่อการติดตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีไดรั้บการ
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ร้องเรียนจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางปลอม ท่ีวางขายอยู่ตามตลาดนัดและแผงลอย 
รวมถึงแหล่งชุมชนต่างๆ พบว่ามีการลกัลอบผลิต โดยการรับซ้ือภาชนะขวดเปล่า น ามาท าความ
สะอาด แลว้ซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านจ าหน่ายวตัถุดิบ/เคร่ืองส าอางก่ึงส าเร็จรูป มาบรรจุใส่ขวดยี่ห้อ
ต่าง ๆ น าไปจ าหน่ายตามตลาดนัด ในราคาถูกกว่าทอ้งตลาด [82]  และนอกจากน้ียงัพบผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางท่ีจ  าหน่ายตามแหล่งจ าหน่าย เช่น ร้านคา้และแผงลอย ตรวจพบหาสารห้ามใชท่ี้เป็น
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค [83] ดงันั้นในการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง
คร้ังต่อไป จะต้องปรับการเฝ้าระวงัและบริหารจดัการความเส่ียง (Risk management) โดยเน้นท่ี
ผูป้ระกอบการใหเ้ลือกแหล่งท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่และ
ต าบลลานสกัรับมาจ าหน่ายในพ้ืนท่ี เช่น เมื่อเครือข่ายทราบว่าการรับสินคา้จากรถเร่ท่ีฝากวางขาย
และการรับสินคา้จากแผงลอยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่ีมคีวามเส่ียงในการกระจายสินคา้เคร่ืองส าอางท่ี
ไม่ปลอดภัยในการใช้เขา้มาจ าหน่ายในพ้ืนท่ี เครือข่ายควรน าขอ้มูลดงักล่าวมาส่ือสารความเส่ียง 
(Risk communication) โดยประชาสมัพนัธห์รือก าหนดมาตรการทางสงัคมไม่รับซ้ือสินคา้จากรถเร่ท่ี
ฝากวางขายและแผงลอย เช่น สายลบัตรวจจบัรถเร่ หรือรณรงค์ให้ซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางตน้แบบ เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งระบบ และ
ฝึกฝนสมาชิกทุกคนใหส้ามารถตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่ถกูตอ้งได ้

3. การไม่ใช้เคร่ืองมือในการทดสอบท่ีมีให้เกิดประโยชน์ จากฐานข้อมูลหลงัสร้าง
เครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) ยงั
พบเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัจ านวน 1 รายการซ่ึงไดแ้ก่ ครีมมะหาดหน้าใสซ่ึงไม่พบรายการน้ีใน
ปฏิบัติการส ารวจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  ทาสิว ฝ้า หน้าขาว ณ แหล่งจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางในชุมชนก่อนสร้างเครือข่าย ทั้งน้ีเป็นเพราะผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางไม่ทราบว่าเป็น
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใช ้จากการสมัภาษณ์ผูจ้  าหน่ายพบว่าผูจ้  าหน่ายไดต้รวจสอบฉลาก
เบ้ืองตน้ ฉลากถกูตอ้งครบถว้น และไม่มีในแผ่นพบัเคร่ืองส าอางอนัตราย รวมทั้งมีเลขท่ีใบรับแจง้
จึงรับเคร่ืองส าอางมาจ าหน่าย แต่ไม่ไดท้ดสอบดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้เพราะตอ้งใชเ้วลามาก  

4. ภาวะหรือประสบการณ์ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางนั้ น ๆ เช่น เคยถูกยึด
เคร่ืองส าอางถา้ไม่มัน่ใจว่าปลอดภยัก็ไม่น ามาจ าหน่ายอีก บางร้านโดยปกติซ้ือตรงบริษทัหรือผ่าน
ผูแ้ทนจ าหน่ายเม่ือสินคา้หมดบริษทัส่งของใหไ้ม่ทนัก็ซ้ือจากรถเร่ส่งของ (พ่อคา้คนกลาง) บางร้าน
ไม่มีเวลาไปซ้ือท่ีอ่ืนก็รับต่อจากแผงลอย จากการสัมภาษณ์สาธารณสุขอ าเภอและเภสัชกร
โรงพยาบาลท่ีเป็นผูน้  าใหก้ารออกปฏิบติัการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ณ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในชุมชนในต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า
มีร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางจ านวน 2 ร้านในต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ) ซ่ึงเป็นพี่น้องกนัตกลง
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กนัว่าจะไม่ซ้ือเคร่ืองส าอางจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือท่ีสัง่จากบริษทัโดยตรงเน่ืองจากในปีงบประมาณ 
2553 ร้านดงักล่าวเคยถกูยดึเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชซ่ึ้งมีมูลค่าหลายพนับาท เพื่อความ
สบายใจในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ร้านดงักล่าวจึงตดัปัญหาดว้ยการไม่สั่งซ้ือสินคา้จาก
แหล่งอ่ืนนอกเหนือท่ีสัง่จากบริษทัโดยตรง ทั้งน้ีในปีงบประมาณ 2553 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางใน
ต าบลบ้านไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) จ  านวน 1 ร้านเคยถูกยึดเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้
เช่นเดียวกนั  

2.2 ส าหรับผลการวิจยัในประเด็นการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
พฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคของประชาชนท่ีมีอาย ุ12-60 ปีท่ีเคยซ้ือและเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาวในชุมชน ในต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี พบว่า 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) และต าบลลานสัก 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) ก่อนสร้างเครือข่ายมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
อายุเฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ประสบการณ์การแพเ้คร่ืองส าอาง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลท่ีได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
คะแนนเฉล่ียของความรู้เก่ียวกับเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว  คะแนนเฉล่ียของ
พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว คะแนนเฉล่ียของ
พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์
เคยแพเ้คร่ืองส าอาง คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค 

2. การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value < 0.001) 

3. การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p value < 0.001) 

4. การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนไม่ไดท้ าให้
ผูท่ี้มีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย)มีพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว เปล่ียนแปลงแต่ท าให้ผูท่ี้ไม่เ คยมี
ประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีพฤติกรรมท่ี
ถกูตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (p value < 0.001) 
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5. การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนไม่ไดท้ าให้
กลุ่มตัวอย่างต าบลบ้านไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด (p value = 0.199) 

สรุปไดว้่า เครือข่ายด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางช่วยแกปั้ญหาความไม่
ปลอดภยัด้านเคร่ืองส าอางได้คือท าใช้ท าให้ความชุกของเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้ท่ี
จ  าหน่ายในชุมชนลดลง ท าให้มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวเพ่ิมข้ึน มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวดีข้ึน มีพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอาง
บ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางดีข้ึน แต่ไม่ไดท้ าให้
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของผูท่ี้มีประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอาง 
และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบันลินี ตนัจิตติวฒัน์ ไดศ้ึกษา
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการปกป้องสิทธิของตนเองจากขอ้ความโฆษณาท่ีไม่
เป็นธรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ในการปกป้องสิทธิของตนเอง จากขอ้ความโฆษณา
ท่ีไม่เป็นธรรม อีกทั้งมีทศันคติต่อการปกป้องสิทธิของตนเองจากขอ้ความโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรม อีก
ทั้งมีทศันคติต่อการปกป้องสิทธิของตนเองไปในทางบวก ส าหรับพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิจะ
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ เลิกใชสิ้นคา้นั้นหรือบอกให้คนอ่ืนทราบ และร้องเรียนไปยงัหน่วยงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความต่ืนตวั ในการปกป้อง
สิทธิของตนเองดว้ยการร้องเรียน ไปยงัหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุผลหลกั 3 ประการคือ 1. 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทและหน้าท่ี ของหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างชดัเจน 2. 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ค่อนข้างไปในทางลบ 3. กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะร้องเรียนไปยงัหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อเมื่อพวกเขาไดรั้บอนัตราย หรือ
ความเสียหายในทรัพยสิ์นจ านวนมากจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ [84] 

การท่ีเครือข่ายด าเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง ไม่ได้ท าให้ผู ้ท่ีมี
ประสบการณ์แพเ้คร่ืองส าอางมี พฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว และ
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือ
สร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดีข้ึนนั้นยงัไม่เพียงพอทั้งในแง่ของ
กิจกรรมและระยะเวลาในการเรียนรู้ เพราะการแสดงออกของพฤติกรรม ของคนทัว่ไป มีพ้ืนฐานจาก
ความรู้และทศันคติท่ีสั่งสมมาของบุคคลนั้นๆ  การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนั  เน่ืองจากมี
ความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนัซ่ึงความแตกต่างของความรู้และทศันคติเกิดจากความแตกต่างใน
เร่ืองของการเปิดรับส่ือและความแตกต่างกนัในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีแตกต่างกนั สุปาณี 
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จันทร์แก้วและคณะได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เค ร่ืองส าอางของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ ระดบัชั้นการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะท าให้ทศันคติการใช้
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั [85]  พรเพชร แกว้อ่อน ไดว้ิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ไดศ้ึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพ่ือบ ารุงรักษาผิว ส าหรับผูช้าย
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่ิงท่ีค  านึงถึงในการซ้ือ คือ คุณภาพของสินคา้ แหล่งท่ีรับทราบขอ้มูล 
คือ โทรทัศน์ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือ การบอกต่อโดยบุคคล สถานท่ีซ้ือ คือ 
ซุปเปอร์สโตร์ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง และปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ คุณภาพ นอกจากน้ียงัพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่าง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอาง กบัสถานภาพส่วนบุคคล ข้ึนอยู่กบัวุฒิการศึกษาและข้ึนอยู่กบัรายได้ต่อเดือน [86] 
ทศันาภรณ์  ทองเท่ียง ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
บ ารุงรักษาผิวหน้าของผูบ้ริโภคในอ าเภอเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ของผูแ้บบสอบถามไดแ้ก่ โทรทศัน์ รองลงมา คือวิทยุและคน
รู้จกั เช่น เพ่ือน ครอบครัว เป็นตน้ โดยโทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงรักษา
ผิวหน้ามากท่ีสุด รองลงมา คือ นิตยสาร/วารสาร และคนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครัว เป็นตน้  [87] 
ดงันั้นในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคคร้ังต่อไปควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุน้เตือนใหผู้บ้ริโภคปกป้องสิทธิของตนเอง เช่น มีรางวลัให้แก่ผูท่ี้ ร้องเรียนไปยงัศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียนหรือหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อเมื่อไดรั้บอนัตราย หรือความเสียหายจากผลิตภณัฑ์
สุขภาพ แหล่งขอ้มลูท่ีไดรั้บรู้ขอ้มลู ข่าวสาร ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจากบุคคลอ่ืน เช่น เพื่อน 
คนในครอบครัว ครู เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ ดงันั้นช่องทาง
การประชาสมัพนัธท่ี์จะเขา้ถึงประชาชนควรเร่ิมจาก เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข  ครู อสม. และนักเรียน 
อย.นอ้ยท่ีกระจายอยูใ่นชุมชนเป็นผูก้ระจายความรู้และแจง้เตือนภยั 

ผลการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัสกุลวิชย ์พนู
นวล ไดศ้ึกษาการสร้างเครือข่ายการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาต าบล
บางโกระ อ  าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ผลของเครือข่ายท่ีมีต่อการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน พบว่าหลงัจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของแกนน าและสมาชิกเครือข่าย 
ผา่นไปแลว้ 2 เดือน เครือข่ายสามารถป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไดจ้ริง คือท าให้ค่าดชันี
ความชุกของลกูน ้ ายงุลาย (ค่า IH.) ลดลง [68] และปาริฉัตร อุทยัพนัธ์ ไดว้ิจยัเร่ืองผลของการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมคัรตูย้าประจ าบา้นและการคน้หายาขยะเพื่อความปลอดภยัในการใชย้า พบว่า ผล
การเรียนรู้ของอาสาสมคัรตูย้าประจ าบา้น มีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบวดัความรู้ก่อนการอบรม คือ 
6.02 + 1.75 และหลงัการอบรม เท่ากบั 8.70 + 2.64 ท่ี p <.01 แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ผลลพัธ์หลงั
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การอบรมของอาสาสมคัรตูย้าประจ าบ้าน พบว่า ร้อยละ 80.9 ของอาสาสมคัรตูย้าประจ าบา้นได้
เผยแพร่ความรู้ต่อแก่ผูอ่ื้น และร้อยละ 89.4 ได้น าส่งยาขยะในโครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ผล
การศึกษาขอ้มลูยาขยะ พบว่า มีผูน้  ายาขยะ 151 คน เป็นบุคคลทัว่ไป ร้อยละ 72.2 และอาสาสมคัรตู ้
ยาประจ าบา้นท่ีผา่นการอบรม ร้อยละ 27.8 มียาขยะทัง่หมดจ านวน 1,064 รายการ ส่วนใหญ่จะทราบ
ช่ือยาขยะ ร้อยละ 67.9 ลกัษณะยาขยะจดัเป็นยาเส่ือสภาพ ร้อยละ 46 รูปแบบยาขยะส่วนใหญ่เป็นยา
ใช้ภายใน รูปแบบยาเม็ดรับประทาน ร้อยละ 54.5 ยาขยะแบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยาเป็นยา
ปฏิชีวนะ ร้อยละ 14.1 และไม่สามารถจดักลุ่มยาไดเ้พราะไม่มีช่ือยา ร้อยละ 32.1 [88] ดงันั้นในการ
ด าเนินงานเครือข่ายควรใหส้มาชิกมีการเรียนรู้อยูเ่สมอเช่น จดัใหม้ีอาสาสมคัรพิทกัษชุ์มชนมาอบรม
อบรมเชิงปฏิบติัการในหัวขอ้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง การใช้
เคร่ืองส าอางอยา่งปลอดภยั การใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ โฆษณาในลกัษณะใดโออ้วดเกินจริง หน้าท่ี
ของผูบ้ริโภค   และการกระท าใดละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค ให้สามารถช่วยตรวจสอบเฝ้าระวัง
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชแ้ละผลิตภณัฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ และเผยแพร่ความรู้ต่อแก่ผูอ่ื้นได้
โดยจดัหลายรุ่นเพ่ือเพ่ิมจ านวนอาสาสมคัรพิทกัษชุ์มชนต่อไป 
 จากการศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนและ
การศึกษาความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางของชุมชนหลงัการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 5.3  
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รูปท่ี 5.3 แสดงสรุปผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนและการศึกษาความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชน
หลงัการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
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กระบวนการสร้าง
เครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านเคร่ืองส าอางมี 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1. การสร้างความ
ตระหนกัและการ
ก่อตวัของเครือข่าย  
2. การสร้าง
พนัธกรณีและการ
บริหารเครือข่าย        
3. การพฒันา
ความสัมพนัธ์และ
การใชป้ระโยชน์  
4. การรักษา
ความสัมพนัธ์และ
ความต่อเน่ือง 

อง ค์ประกอบที่ ส า คัญของความ เ ป็น เค รื อ ข่ าย
ประกอบด้วย 

1. สมาชิกของเครือข่าย 

2. การรับรู้และมีมุมมองร่วมกนั 

3. มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  

4. การปฏิบติัหนา้ที่ของสมาชิกในเครือข่าย  

5. การส่ือสารภายในเครือข่าย  
สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอาง
ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย  5 + 1  ดงัน้ี 
1. หน่วยงานสาธารณสุขไดแ้ก่ สสจ./ สสอ./ รพ./ รพ.

สต. อยา่งนอ้ย 1 หน่วยงาน  
2. ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง  
3. อย.นอ้ย  
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
5. นายอ าเภอหรือผูน้  าชุมชน  
6. องค์กรพฒันาเอกชนหรือ NGOs จะมีหรือไม่มี

ข้ึนอยูก่บัชุมชนนั้น ๆ  

เครือข่ายด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
1. ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ แจง้เตือนภยั                  5. ถุงยาเตือนภยั 
2. ค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือก       6. ร้านยาอาสา  
3. อย.นอ้ยร่วมใจ                                                        7. จดัตั้งศูนยร้์องเรียน 
4. ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางตน้แบบ 
 
ผลการด าเนินงานเครือข่าย 

1. ท าใหค้วามชุกของเคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใชท้ี่จ  าหน่ายในชุมชน
ลดลง 

2. ท าให้ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวของกลุ่ม
ตวัอยา่งต าบลบา้นไร่เพิ่มข้ึน 

3. ท าให้พฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาว ของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้นเพิ่มข้ึน 

4. ท าใหพ้ฤติกรรมที่ถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
ของผูท้ี่ไม่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่งต าบลบา้น
ไร่เพิ่มข้ึนส าหรับผูท้ี่เคยมีประสบการณ์เคยแพเ้คร่ืองส าอางไม่เปลี่ยนแปลง 

5. ไม่ได้ท  าให้พฤติกรรมที่ถูกต้องในการปกป้องสิทธิผู ้บริโภคของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เปลี่ยนแปลง  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างเครือข่ายในชุมชนคือขั้นตอนการศึกษาชุมชนผูว้ิจยั

จะต้องหาช่องทางเขา้ไปท าความเข้าใจในชุมชนโดยมีความจ าเป็นตอ้งให้เจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีเป็น
บุคคลท่ีจะน าผูว้ิจ ัยเขา้ไปในชุมชนในการวิจยัคร้ังน้ีมีสาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่เป็นผูน้  าผูว้ิจยัเข้า
ศึกษาชุมชนซ่ึงการลงพ้ืนท่ีและการพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลกับเจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีจะท าให้นักวิจัย
ทราบขอ้มลูพ้ืนฐานและเขา้ใจวิถีชีวิตของชุมชนมากข้ึนรวมทั้งทราบตน้ทุนของชุมชนและขอ้จ ากดั
ของชุมชนดว้ย เช่น การจดักิจกรรมไม่ควรจดัตรงกบัวนัท่ีหวยออกเพราะผูป้ระกอบการต่าง ๆ หรือ
คนในชุมชนจะไม่มีสมาธิในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เป็นตน้ 

2. ผลจากการศึกษาไดค้น้พบบทเรียนในการด าเนินงานของเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืน ๆ ได ้ดงัน้ี  

2.1 วิธีการท างานท่ีส าคญัของเครือข่าย 
1. มีการคดัเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาดา้นเคร่ืองส าอาง

และทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนโดยพิจารณาจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชนว่าสามารถน ามาประยกุต์ใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในกิจกรรมเครือข่ายไดอ้ย่างไร เช่น มีอุทยานการเรียนรู้สมาคม “แพนดา้แคมป์” อยู่ใน
ชุมชนสามารถน าเร่ืองเคร่ืองส าอางเขา้ไปประยุกต์ไดด้ว้ยการจดัเป็นศูนยเ์รียนรู้สมุนไพรทางเลือก
ดา้นความสวยงาม รวมทั้งถุงใส่ยาท่ีโรงพยาบาลบา้นไร่ใชอ้ยูแ่ลว้ก็สามารถประยกุต์ดว้ยการน าเร่ือง 
“ประกาศจบัเคร่ืองส าอางอนัตราย” พิมพห์นา้ถุงใส่ยา เป็นตน้ 

2. มีการคน้หาแกนน าท่ีมีจิตสาธารณะและมีการท างานในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาสภาพการณ์เสนอประเด็นปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนและเชิญชวนกลุ่ม บุคคล
หรือองคก์รท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาดา้นเคร่ืองส าอางเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
เคร่ืองส าอาง 

3. มีการพฒันาศกัยภาพแกนน า โดยจัดกิจกรรม WALK RALLY ข้ึน โดยเน้นการ
เรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเอง และการท างานร่วมกนัไดแ้ก่ กิจกรรมหวับอดทา้ยใบ ้กิจกรรมเกาะมหา
สนุก กิจกรรมหลุมอุกาบาท กิจกรรมตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอาง กิจกรรมใชชุ้ดทดสอบสารห้าม
ใชใ้นเคร่ืองส าอาง เพื่อฝึกฝนการเรียนรู้จากการถ่ายทอดในการส่ือสารของความเป็นภาวะผูน้  า 

4. มีการจดัประชุมร่วมกนัก  าหนดวิธีการท างาน/ก าหนดประเด็นส าคญัเพื่อวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 

5. มีการแบ่งงาน/หน้าท่ีในการท างาน โดยการวางผงัเครือข่ายว่าเครือข่ายมีระบบงาน
อะไรบา้ง ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ และก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี  

   ส
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6. มีการวางระบบการส่งต่อข้อมูลท าให้ทุกคนสามารถประสานงานกันได้อย่างไม่
ติดขดั  

7. มีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินกิจกรรมใหส้มาชิกทราบทุกระยะการด าเนินกิจกรรม 
8. มีการบูรณาการงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนท่ีในเร่ืองการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
9. มีการติดตามประเมินผล/ปรับปรุง/ถอดบทเรียน 
10. การมีจิตอาสาของสมาชิกเครือข่าย  
11. แต่ละกลุ่ม องค์กร บุคคลในเครือข่ายมีขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายของงานตนเอง

และสามารถน ามาบูรณาการกบังานอ่ืน ๆ ได ้เช่น องคก์รพฒันาเอกชน (อพช.) ณ อุทยานการเรียนรู้
สมาคม “แพนดา้แคมป” มีภารกิจหลกัในการคน้หา ปราชญ์ชาวบา้น รวบรวมองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นในเร่ืองสมุนไพรพ้ืนบา้น เผยแพร่สู่สงัคม รวมทั้งการสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
สามารถน าองค์ความรู้ด้านสมุนไพรในท้องถ่ินจัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขและประชาชนท่ีสนใจใหรู้้จกัสมุนไพรท่ีสามารถน ามาท าเคร่ืองส าอางประทินผวิได ้เป็น
ตน้ 

2.2 วิธีการท างานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการสร้าง
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใหป้ระสบความส าเร็จ 

1. ศึกษาสภาพการณ์ของชุมชน ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะสร้าง
เครือข่าย และสมาชิกท่ีมีจิตสาธารณะ 

2. รู้เขารู้เรา คือส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตอ้งเขา้ไปศึกษาชุมชนว่าท าอะไรบา้ง 
บริบทของชุมชนเป็นอย่างไร และชุมชนก็ตอ้งรู้ว่าส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัท าอะไร มีปัญหา
อะไร อยา่งไร  

3. ประสานเครือข่ายในพ้ืนท่ี (NGO, กลุ่มอาชีพ, ภาคีต่าง ๆ ในชุมชน เป็นตน้)  
4. การเปิดโอกาสใหส้มาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า/ร่วมติดตามประเมินผล 
5. การท างานแบบบูรณาการ (คน/งบประมาณ) 
6. ก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกนั 
7. การบริหารจดัการและมีการประเมินตลอดกระบวนการพร้อมปรับปรุงกระบวนการ

ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
8. การส่ือสารและการประชาสมัพนัธภ์ายในและภายนอกเครือข่าย 
9. จะตอ้งมีการพฒันาความรู้/ศกัยภาพของเครือข่าย 

   ส
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10. เป็นพ่ีเล้ียงในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค และเป็นท่ีปรึกษาเมื่อเครือข่ายเกิด 
ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม สนบัสนุนการท ากิจกรรมทุกดา้น 

2.3 จะท าใหเ้ครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใหย้ ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
2.3.1 ตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนและยอมรับร่วมกนัทุกฝ่าย โดยการวิจยัคร้ังน้ีมี

เป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา คือ 
1. ใหค้วามรู้ผูบ้ริโภค ผูจ้  าหน่าย และส่ือ รวมทั้งกลุ่มหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

อาสาสมคัรสาธารณสุข นกัเรียน กลุ่มแม่บา้น ผูน้  าชุมชนทุกหมู่บา้น 
2. เฝ้าระวงัสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน  
3. จดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

2.3.2 จดักิจกรรมร่วมอย่างต่อเน่ืองการด าเนินงานของเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในคร้ังน้ีจดักิจกรรมโดยบางกิจกรรมก าหนดเวลาเป็นช่วงเวลา บาง
กิจกรรมก าหนดเวลาท่ีแน่นอน เช่น การประชาสัมพนัธ์ในตลาดนัดและจดัขบวนรณรงค์อย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง  ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนและแจง้เตือนผ่านเสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว และวิทยชุุมชนอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ค่ายเรียนรู้เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรทางเลือกจดัใน
วนัท่ี 4 กรกฎาคม  2554 และสรุปการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนโดยบางเดือนจะมีการจดักิจกรรม
หลายกิจกรรมบา้งซ่ึงจะเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมซ่ึงการท ากิจกรรมร่วมกนักรณี
ตอ้งใช้สมาชิกจ านวนมากและหรือตอ้งใชเ้วลามากควรท าร่วมกนัอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังหรือ
มากกว่าถา้สมาชิกแต่ละคนมีเวลามาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองและใน
ขณะเดียวกนัเพื่อไม่ใหส้มาชิกเสียความเป็นส่วนตวัในการท าภารกิจประจ า  

2.3.3 ควรมีการพบปะ ส่ือสารกนัเป็นประจ า 
2.3.4 รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิก หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข

ทนัที 
2.3.5 สร้างระบบจูงใจ สร้างขวญัและก าลงัใจ เช่น รางวลัใหค้นท าดี 
2.3.6 สนบัสนุนทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 
2.3.7 ช่วยเหลือ ช่วยแกปั้ญหา/สร้างผูน้  ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
2.3.8 ควรมีการเช่ือมโยงกิจกรรมระดบัจงัหวดั 
2.3.9 ควรมีการทบทวน เสริมความรู้ทุกปี 
2.3.10 น าเสนอผูบ้ริหาร เพื่อผลกัดนัให้เป็นนโยบายระดบัจงัหวดั สร้าง

กระแสผลกัดนัทุกดา้นเพ่ือใหทุ้กภาคส่วนตระหนกัและมองเห็นความส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
1. ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืนๆโดยใช้

รูปแบบการด าเนินงานสร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

2. ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคดีข้ึน 

3. ควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใตช่้องทางและรูปแบบท่ีมี
อยู ่และการพฒันาช่องทางและรูปแบบใหม่ๆ ใหป้ระชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างความกระตือรือร้นและตระหนกัถึงความส าคญัต่อกิจการส่วนรวมภายใน
ทอ้งถ่ินของตน 

4. ควรใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการสืบคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และสถานประกอบการท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวดัว่ามี
ช่องทางใดบ้างท่ีสามารถสืบค้นได้เช่น เม่ือจะซ้ือเคร่ืองส าอางแลว้ไม่ทราบว่าอนัตรายหรือไม่
สามารถสืบคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโลจิสติกส์ไดโ้ดยใชต้วัเลขจาก “เลขท่ีใบรับแจง้” มาสืบคน้ใน
เวบ็ไซดข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงจะรวดเร็ว และแม่นย  ากว่าการสืบคน้ดว้ยช่ือ
เคร่ืองส าอางซ่ึงมกัจะมีหลายพยางค ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัน้ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเป็นตน้แบบในการด าเนินงานสร้างและพฒันา
เครือข่ายงานคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ ในระยะต่อไปควรขยายการด าเนินงานใน
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ อาหาร ยา วตัถุอนัตราย เคร่ืองมือแพทยเ์พ่ิมเติม ควรท าการส ารวจความรู้และ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนนอกเหนือจากเคร่ืองส าอางเพื่อให้
ทราบปัญหาการบริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพของคนในชุมชน น ามาวางแผนการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีต่อไป 

2. ควรท าการศึกษาทศันคติต่อการปกป้องสิทธิของตนเองของผูบ้ริโภคในชุมชนโดย
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งผูบ้ริโภคท่ีเคยผา่นการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมาแลว้และ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยไดรั้บความไม่เป็นธรรมจากผลิตภณัฑสุ์ขภาพแต่ไม่เคยร้องเรียน 

3. การวิจัยค ร้ัง น้ี  ตรวจสอบความครบถ้วนของส่วนประกอบของฉลากตาม
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 ตามประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง ฉลากของ
เคร่ืองส าอาง วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2551 อยา่งนอ้ยตอ้งระบุขอ้ความอนัจ าเป็นดงัต่อไปน้ี 
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1. ช่ือเคร่ืองส าอางและช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอาง ซ่ึงตอ้งมีขนาดใหญ่กว่า
ขอ้ความอ่ืน 

2. ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 
3. ช่ือของสารทุกชนิดท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง ซ่ึงจะตอ้งเป็น

ช่ือตามต ารา 
4. ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  และจะต้อง

เรียงล าดบัตามปริมาณของสารจากมากไปหานอ้ย 
5. วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง 
6. ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ ช่ือและท่ีตั้ง

ของผูน้  าเขา้และช่ือผูผ้ลิตและประเทศท่ีผลิต กรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางน าเขา้ 
7. ปริมาณสุทธิ 
8. เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
9. เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต 
10. เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุหรือ ปี เดือน ท่ีหมดอาย ุหรือขอ้ความอ่ืนท่ีมีความหมาย

ในท านองเดียวกนั ส าหรับกรณีท่ีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีอายกุารใชน้อ้ยกว่า 30 เดือน เช่น เคร่ืองส าอาง
ท่ีมีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide  

11. ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่ออนามยัของบุคคล (ถา้มี) 
แต่ปัจจุบนัคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง ไดป้รับปรุงประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง

เก่ียวกบัฉลากของเคร่ืองส าอางให้เหมาะสมยิ่งข้ึนโดยประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง เร่ือง 
ฉลากของเคร่ืองส าอาง ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 14 กนัยายน พ.ศ. 
2554 โดยมส่ีวนประกอบของฉลากท่ีจ  าเป็นตอ้งระบุเพ่ิมเติมจากประกาศฉบบัเดิมคือ “เลขท่ีใบรับ
แจง้” ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพ่ิมเติมการตรวจสอบ “เลขท่ีใบรับแจง้” ในแบบสอบถามดว้ย 

4. ในขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ใช้เอกสารแผ่นพับ
เคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีประกาศพบสารห้ามใช้ ฉบบัปรับปรุง
ล่าสุด รายช่ือและภาพเคร่ืองส าอางเหล่าน้ี เป็นเพียงตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีตรวจพบสารห้ามใช ้ดงันั้น
จึงควรแนะน าประชาชนว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปรากฏในแผ่นพบัน้ี ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุทัยธานีไม่ไดรั้บรองว่าจะปราศจากสารห้ามใช้ ให้เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีฉลากถูกตอ้ง
ครบถว้น และซ้ือจากผูข้ายท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอนสามารถติดตามได ้ 
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5. ควรมีกิจกรรมการอบรมความรู้ใหแ้ก่ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางทุกร้านควบคู่ไปกบัการ
ด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อใหมี้ความรู้ครอบคลุมทั้งผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ และทุกภาคส่วนซ่ึงทั้ง 
3 องคป์ระกอบน้ีจะตอ้งมีดุลยภาพในการจดัการโดย 

5.1 ด้านผู ้บริโภค จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ เ ก่ียวกับ
เคร่ืองส าอางท่ีถกูตอ้ง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองส าอาง และการอ่านฉลากเคร่ืองส าอางก่อน
ซ้ือ รวมทั้งมีความรู้ในเร่ืองการดูแลผวิพรรณท่ีถกูตอ้ง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสม และพอเพียง 
รู้จกัปกป้องสิทธ์ิของตนเองเม่ือไดรั้บความไม่เป็นธรรม   

5.2 ดา้นผูป้ระกอบการซ่ึงหมายถึงผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย จะตอ้งไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการใหม้ีจริยธรรม น าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีถกูตอ้งต่อสงัคม 

5.3 ทุกภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายผูบ้ริโภค องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการพฒันา
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ดา้นการจดัการเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปลอดภยัใน
ทอ้งถ่ินของตนเองและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
ข้อจ ากดัในการวจิยั 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รูปแบบการวิจยัเป็น
การศึกษาแบบติดตามไปขา้งหน้า (prospective cohort study) โดยติดตามการสร้างเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชนและติดตามผลการด าเนินงานเครือข่ายงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางโดยเปรียบเทียบขอ้มลูความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางของชุมชนก่อนและ
หลงัสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ และ
เปรียบเทียบขอ้มลูกบัต าบลลานสัก อ  าเภอลานสัก ซ่ึงมีลกัษณะประชากร ลกัษณะภูมิประเทศและ
พบปัญหาเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชค้ลา้ยกนั การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่
จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมลกัษณะประชากรใหเ้หมือนกนัได้เหมือนการศึกษาในห้องทดลอง เช่น 
ระดบัความรู้ พฤติกรรม การควบคุมปัจจยัรบกวนหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการวิจยัไดไ้ม่ดีนัก 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูผลการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางจึง
ไม่สามารถเปรียบเทียบขอ้มลูบางอย่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างต าบลบา้นไร่ (กลุ่มสร้างเครือข่าย) กบั
ต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ)ได ้แต่การเก็บขอ้มลูต าบลลานสกั (กลุ่มเปรียบเทียบ)ก็ยงัจ  าเป็นตอ้ง
เก็บเพื่อดูปัจจยัรบกวน เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท าการวิจยัได ้เช่น เกิดเหตุการณ์
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สะเทือนใจหรือมีข่าวใหญ่ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองส าอางอนัตรายท่ีอาจส่งผลให้ประชาชนต่ืนตัวหรือมี
ความรู้มากข้ึน 

2. การรวบรวมข้อมูลเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้ ใช้เอกสารแผ่นพับ
เคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีประกาศพบสารห้ามใช้ ฉบบัปรับปรุง
ล่าสุด ดงันั้นรายช่ือและภาพเคร่ืองส าอางเหล่าน้ี เป็นเพียงตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีตรวจพบสารห้ามใช ้
จากการสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางเพ่ิมเติมพบว่าผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอางบางรายเข้าใจว่า
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีไมป่รากฏในแผน่พบัน้ีจะปราศจากสารหา้มใช ้จึงน าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
ท่ีไมป่รากฏในแผน่พบัมาจ าหน่าย  เช่น ครีมมะหาดหน้าใส ดงันั้นการพฒันาฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยั ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเจา้หนา้ท่ี และประชาชนสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลได้
ง่าย จะช่วยใหก้ารเฝ้าระวงัเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการพจิารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   โทร. 24254 
ท่ี          วันท่ี    28  มีนาคม  2554 
เร่ือง  แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
 
เรียน  ภญ.สิริลักษณ์  ร่ืนรวย 
 

ตามท่ีท่านได้ส่งโครงการวิจัย เ ร่ือง “การสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้ บริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางในชมุชน : กรณีศกึษาต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี”  ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   พิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ นัน้ 
  

  ในการนี ้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้พิจารณาโครงการวิจัยของท่านแล้ว ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบว่า โครงการ 
วิจยัของท่านเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของโครงการท่ีมีลกัษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์จึงไมต้่องขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 
 

(เภสชักร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์    ง้าวหิรัญพฒัน์) 
       ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

 
 
ส าเนาเรียน ภญ.รศ. ระพีพรรณ  ฉลองสขุ  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 

 

ID…9/2554…. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการด าเนินงานตามโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางจงัหวดัอุทยัธานี (cosmetic safety) 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางจงัหวดัอุทยัธานี (cosmetic safety) 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 พบว่าการกระจายตวัของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่
ปลอดภยัในการใชต้ามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นดงัน้ี 
 

ตารางผนวก ข.1 แสดงการกระจายตวัของเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่ปลอดภยัใน
การใชต้ามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ตามโครงการความปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางจงัหวดัอุทยัธานี 
(cosmetic safety) ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนที่ 
ตรวจ

(ตัวอย่าง) 

ฉลากถูกต้อง 
พบสารห้าม

ใช้ 

ฉลากผิด/ไม่ครบ รวมเคร่ืองส าอาง
ที่ไม่ปลอดภัย 
ในการใช้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ ไม่พบ พบสาร

ห้ามใช้ 

1 เมืองอุทยัธานี 1800 150 90 210 450 25.00 

2 ทพัทนั 960 30 30 0 60 6.25 

3 หว้ยคต 2550 270 90 300 660 25.88 

4 หนองขาหยา่ง 150 0 0 30 30 20.00 
5 บา้นไร่ 870 360 30 240 630 72.41 

6 หนองฉาง 90 0 0 30 30 33.33 

7 สว่างอารมณ์ 2190 30 30 420 480 21.92 

8 ลานสกั 750 120 30 240 390 52.00 

รวม 9360 960 300 1470 2730 29.17 

 
จากตารางท่ี 4.23  เมื่อพิจารณาการกระจายตวัของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาวท่ีไม่
ปลอดภยัในการใชต้ามลกัษณะทางภูมิศาสตร์โดยแยกเป็นอ าเภอพบว่าอ  าเภอท่ีมีร้อยละเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่ีไม่ปลอดภยัในการใชสู้งท่ีสุดไดแ้ก่ อ  าเภอบา้นไร่ (72.41%) รองลงมา
คือ อ  าเภอลานสัก (52%) อ าเภอหนองฉาง (33.33%) อ าเภอห้วยคต (25.88%) อ าเภอเมืองอุทยัธานี 
(25%) อ  าเภอสว่างอารมณ์ (21.92%) อ าเภอหนองขาหย่าง (20%) และอ าเภอทัพทัน (6.25%) 
ตามล าดบั 
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ภาคผนวก ค 
ค าสัง่เทศบาลต าบลบา้นไร่ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลบา้นไร่ 
ที่  6/2554 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง 
------------------------------ 

 

                    ตามที่เทศบาลต าบลบ้านไร่  ได้สมัครเข้าร่วมด าเนินงานเครือข่ายงานคุ ้มครองผู ้บริโภคด้าน
เคร่ืองส าอางกบัส านกังานสาธารณสุขจังหวดัอุทยัธานี เม่ือปีงบประมาณ  2554 เพื่อด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่ โดยร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่และภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในต าบลบา้นไร่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และภาคีต่าง ๆ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้งคณะท างานเครือข่าย
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ดงัน้ี 
1. คณะท างานส่งเสริมการท างานของเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง ประกอบดว้ย 

1.1 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่                                                                              ประธานคณะท างาน 
1.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                                        รองประธานคณะท างาน 
1.3 สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่                                                                                                  คณะท างาน 
1.4 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบา้นไร่                คณะท างาน 
1.5 ผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน              คณะท างาน 
1.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาชมรม อย.นอ้ย                            คณะท างาน 
1.7 ประธานสภาองคก์รชุมชน               คณะท างาน 
1.8 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข                                                                                       คณะท างาน 
1.9 ตวัแทนส่ือ                                                                                                                        คณะท างาน 
1.10 ตวัแทนผูจ้  าหน่าย                                                                                                              คณะท างาน 
1.11 ตวัแทนผูน้  าชุมชน                                                                                                            คณะท างาน 
1.12 เภสัชกรกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค                                                           คณะท างาน และเลขานุการ 
         ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี                                                             

หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางให้ด  าเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะขอ้คิดเห็นการจดัท าแผนงาน / กิจกรรมใหก้บัเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นเคร่ืองส าอาง 
3. ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
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2. คณะท างานระบบใหค้วามรู้ และประชาสัมพนัธ์ /แจง้เตือน   ประกอบดว้ย 
2.1 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่                                                                           ประธานคณะท างาน 
2.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                                     รองประธานคณะท างาน 
2.3 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบา้นไร่                คณะท างาน 
2.4 ผูแ้ทนส่ือ                                                                                                                        คณะท างาน 
2.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาชมรม อย.นอ้ย                            คณะท างาน 
2.6 ตวัแทนผูจ้  าหน่ายเคร่ืองส าอาง                                                               คณะท างาน 
2.7 ประธานสภาองคก์รชุมชน               คณะท างาน 
2.8 อาสาสมคัรสาธารณสุข                                                                                                  คณะท างาน 
2.9 เภสัชกรกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค                                                         คณะท างานและเลขานุการ 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี                

     หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการประชาสัมพนัธ์ความรู้ที่เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง 
2. ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ 
3. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ความรู้ที่เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง 
4. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆใหส้มาชิกทุกคนรับทราบ 
5. แจง้เตือนภยัเคร่ืองส าอางอนัตราย 

3. คณะท างานระบบการประสานงานร้องทุกข ์ ประกอบดว้ย 
3.1. นายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่                                                                           ประธานคณะท างาน 
3.2. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                                     รองประธานคณะท างาน 
3.3. สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่                                                                                               คณะท างาน 
3.4. ผูด้  าเนินกิจการร้านขายยาหมอยาบา้นไร่                                                                       คณะท างาน 
3.5. เภสัชกรกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค                                                                                  เลขานุการ 
         ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี                     

     หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
1. จดัตั้งศูนยป์ระสานงานร้องทุกข ์
2. รับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค 
3. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาและหรือประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการบริโภคเคร่ืองส าอาง 
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4. คณะท างานเฝ้าระวงัผลิตภณัฑอ์นัตราย ประกอบดว้ย 

4.1. นายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่                                                                           ประธานคณะท างาน 
4.2. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                                     รองประธานคณะท างาน 
4.3. สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่                                                                                               คณะท างาน 
4.4. ผูด้  าเนินกิจการร้านขายยาหมอยาบา้นไร่                                                                       คณะท างาน 
4.5. ผูด้  าเนินกิจการร้าน buty shop                                                                                        คณะท างาน 
4.6. อาสาสมคัรสาธารณสุข                                                                                                  คณะท างาน 
4.7. เภสัชกรกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค                                                         คณะท างานและเลขานุการ   
         ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี                     

     หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนด าเนินการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใช้ 
2. ด าเนินการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในการใช ้
3. สรุปและรายงาน ให้คณะท างานระบบให้ความรู้ และประชาสัมพนัธ์ /แจ้งเตือน ประชาสัมพนัธ์ 

ต่อไป  
                            

ทั้งน้ี    ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  สั่ง    ณ   วนัท่ี  22  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2554  

     

นายสมศกัดิ์   อภิวรรณ์ 

นายกเทศมนตรีต าบลบา้นไร่ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

ความรู้และพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือ พฤตกิรรมการใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวและ
พฤตกิรรมการปกป้องสิทธผิู้บริโภค 
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แบบสอบถามเลขที่………….. 
ช่ือ-สกุลผูต้อบแบบสอบถาม…………………………….…………บา้นเลขที่……………..…….หมู่ที่………..….
ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล……………………………………....……………… 

 

แบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรมเก่ียวกับเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้าขาว  
 

     ส าหรับการวิจัยเร่ืองการศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน :
กรณีศึกษาต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 
ค าช้ีแจงเก่ียวกับแบบสอบถาม  
              แบบสอบถาม มีจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 5 ตอน   ไดแ้ก่ 
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 13 ขอ้ 
ตอนที ่2 ความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว   9 ขอ้ 
ตอนที ่3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว   5 ขอ้ 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว   8 ขอ้ 
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค   4 ขอ้ 

แบบสอบถามฉบบัน้ี เพื่อส ารวจความรู้ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค ของประชาชนในต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จังหวดั
อุทยัธานี  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามทั้งหมดผูว้ิจยัถือว่าเป็นความลบั ใชเ้ฉพาะในงานวิจยัเท่านั้น การน าเสนอ
ขอ้มูลในภาพรวม ไม่บ่งช้ีถึงผูใ้ห้ขอ้มูลในทุกกรณี  ดงันั้น จึงขอความกรุณาท่าน ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงให้
มากที่สุดและตอบทุกขอ้ เพื่อช่วยใหค้วามรู้จากงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อการคุม้ครองตวัท่าน
และต่อส่วนรวมเกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง รวมทั้งการวางระบบงานคุม้ครองดา้นเคร่ืองส าอางของประเทศไทยใน
อนาคต ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี                                                                                                                                                                                          
                                                                                                 สิริลกัษณ์   ร่ืนรวย 

                                                                                             ผูว้ิจยั    
 
ค าถามน า 

1. ปัจจุบนัท่านมีอายเุตม็ระหว่าง 12 ปี-60 ปี หรือไม่ 
� ใช่     (กรุณาตอบขอ้ 2 )  
� ไม่ใช่  (ไม่ตอ้งตอบแบบสอบถาม) 

2. ท่านเคยซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวหรือไม่ 
� เคย      (กรุณาตอบแบบสอบถามต่อไปน้ี)  
� ไม่เคย  (ไม่ตอ้งตอบแบบสอบถาม) 

3. ท่านเคยใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวหรือไม่ 
� เคย      (กรุณาตอบแบบสอบถามต่อไปน้ี)  
� ไม่เคย  (ไม่ตอ้งตอบแบบสอบถาม) 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    หนา้ค าตอบที่ท่านตอ้งการเลือกหรือระบุขอ้ความในช่องว่าง 
 
 

1. เพศ    1. � ชาย      2. � หญิง sex  
2. ปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามอายเุตม็เท่าใด    
    อาย ุ………………………  ปี age  
3. การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามระดบัใด edu  

  1. � ไม่ไดเ้รียน   
 2. � ประถมศึกษา   
 3. � มธัยมศึกษาตอนตน้   
 4. � มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   
 5. � อนุปริญญาหรือ ปวส.   
 6. � ปริญญาตรี   
 7. � สูงกว่าปริญญาตรี   

4.อาชีพหลกั ocu  
 1. � นกัเรียน/นกัศึกษา   
 2. � เจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย   
 3. � รับราชการ   
 4. � พนกังานรัฐวิสาหกิจ   
 5. � พนกังานบริษทัเอกชน   
 6. � แม่บา้น   
 7. � รับจา้งทัว่ไป   
 8. � เกษตรกรรม   
 9. อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................   

5. ปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด  inc  
    รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน .......................................บาท   
6. ท่านเคยซ้ือเคร่ืองส าอางชนิดใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

 1. � เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว cos1  
 2. � เคร่ืองส าอางทาสิว cos2  
 3. � เคร่ืองส าอางทาฝ้า cos3  
 4 .� เคร่ืองส าอางท่ีช่วยใหใ้บหนา้ขาวข้ึน  cos4  

7.  ความถี่ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว (กี่เดือน/คร้ัง) fre  
 โปรดระบุ………………………….....เดือน/คร้ัง   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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8. ท่านซ้ือเคร่ืองส าอางจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

 1. � ร้านคา้ทัว่ไป/ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านขายของช า dis1  
 2. � แผนกเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้ dis2  
 3. � แผงลอยในตลาดนดั dis3  
 4. � สั่งซ้ือจากอินเทอร์เน็ต dis4  
 5. � ซ้ือจากขายตรง เช่น มิสทีน เอวอน แอมเวย ์ dis5  
 6. � ซ้ือผ่านทางหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร   dis6  
 7. � ร้านเสริมสวย dis7  
 8. � ร้านดูแลผิวหนา้ที่ไม่ใช่คลินิก dis8  
 9. อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................................... ............................ dis9  

9. เวลาท่ีท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวท่านอาศยัขอ้มูล  
   จากแหล่งใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  

 1. � จากประสบการณ์เดิมที่เคยใช ้ eff1  
 2. � ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต eff2  
 3. � แผ่นพบั eff3  
 4. � ส่ือโฆษณาทางทีว ี eff4  
 5. � ส่ือโฆษณาทางวิทย ุ eff5  
 6. � พนกังานขาย eff6  
 7. � ค  าแนะน าของเพื่อนสนิท/เพื่อนที่ท  างาน eff7  
 8. อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................... ....................... eff8  

10. ท่านเคยใชเ้คร่ืองส าอางชนิดใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   
 1. � เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว use1  
 2. � เคร่ืองส าอางทาสิว use2  
 3. � เคร่ืองส าอางทาฝ้า use3  
 4 .� เคร่ืองส าอางท่ีช่วยใหใ้บหนา้ขาวข้ึน  use4  

11. ท่านเคยเกิดอาการผื่น บวม แดง หนา้ลอก หนา้แหง้ แสบ มีฝ้า หรืออาการผิดปกติอื่นๆที่  
      คาดวา่เกิดจากเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว หรือไม่ 

all  
  

 1. � เคย   
 2. � ไม่เคย   

12. ท่านเคยไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว  
      เช่น การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกตอ้ง การใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งถูกวิธี รายช่ือเคร่ืองส าอาง    
      อนัตราย หรือไม่ 

per  
  

 1. �  เคย          2. � ไม่เคย (ถา้ตอบขอ้น้ีไม่ตอ้งตอบขอ้ 13)   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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13. จากขอ้ 12. ท่านรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หน้า
ขาว เช่น การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีถูกต้อง การใชเ้คร่ืองส าอางอย่างถูกวิธี รายช่ือ
เคร่ืองส าอางอนัตราย จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  

  

 1. � บุคคลอื่น เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ครู เจา้หนา้ที่สาธารณสุข sou1  
 2. � ส่ือวิทยกุระจายเสียง sou2  
 3. � ส่ือโทรทศัน ์ sou3  
 4. � ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โปสเตอร์ แผน่พบั sou4  
 5. � ส่ืออินเทอร์เน็ต sou5  
 6. � สายด่วน อย. 1556 sou6  
 7. � ส่ือกิจกรรมที่หน่วยงานสาธารณสุขจดั เช่น กิจกรรม อย.นอ้ย/ อบจ. เคลื่อนที่/   
          จงัหวดัเคลื่อนที่/ เขา้ร่วมประชุมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานสาธารณสุข 

sou7  

 8. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................  sou8  
 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
ค าช้ีแจง แบบวดัน้ีใชส้อบถามความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว  
ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    หนา้ค าตอบที่ถูกตอ้ง  
 

1. ขอ้ใดถูกตอ้ง K1  
 1. � ฉลากของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวตอ้งมีเคร่ืองหมาย อย.   
 2. � เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวที่วางขายทุกชนิดตอ้งแสดงฉลากภาษาไทย      
 3. � ฉลากของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวไม่จ าเป็นตอ้งแสดงเลขท่ีคร้ังท่ีผลิต   
 4.   ฉลากของเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวตอ้งแสดงค าเตือนทุกคร้ัง   

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัเป็นเคร่ืองส าอางในปัจจุบนั K2  
 1.   สบู่ใชฟ้อกลดการอกัเสบของหวัสิว   
 2.   กลูตา้ไทโอน ฉีดเพื่อใหผ้ิวขาวข้ึน   
 3.   ครีมจ้ีไฝ ข้ีแมลงวนั   
 4.   โลชัน่บ  ารุงผิว   

3. ขอ้ความจากขอ้มูลบนฉลากต่อไปน้ี “EXP. 5/2/10” หมายถึง อะไร K3  
 1.  ผลิตภณัฑน้ี์ผลิตวนัท่ี 5 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553      
 2.  ควรใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ก่อนวนัที่ 5 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553     
 3.  ผลิตภณัฑน้ี์ผลิตวนัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553     
 4.  ควรใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ก่อนวนัที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553     
    
    

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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4. ขอ้ใดเป็นอนัตรายที่เกิดจากการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวที่มีส่วนผสมของ
สารหา้มใช ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  

 1.   มีอนัตรายต่อทารกในครรภ ์ K41  

 2.   ท  าใหผ้ิวเป็นด่างขาว หรือเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย K42  
 3.   ท  าใหท้างเดินปัสสาวะอกัเสบและไตอกัเสบ K43  

 4.   ท  าใหผ้ิวเกิดผื่น คนั หรือปวดแสบปวดร้อน  K44  

5. การโฆษณาเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวขอ้ใดใชข้อ้ความโฆษณาไม่โออ้วดเกินจริง K5  
 1.  “...เห็นนะว่าผวิเปลี่ยน...เนียนข้ึน...ขาวข้ึน...”   
 2.  “...พร้อมเผยผิวใหม่ที่ขาวใสไดท้นัที...”   
 3.  “...เพื่อช่วยใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผิวคุณ...”   
 4.  “...เพื่อช่วยยบัย ั้งกระบวนการสร้างเมลานินท่ีเป็นสาเหตุของผิวหมองคล ้า...”   

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นร้านที่มีหลกัแหล่งแน่นอน  K6  
 1.  ร้านช าในหมู่บา้น   
 2.  ร้านที่โฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร     
 3.  ร้านในระบบอินเตอร์เน็ต   
 4.  ร้านแผงลอยในตลาดนดั   

7. ขอ้ใดถูกตอ้ง K7  
 1.  ก่อนใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวตอ้งทดสอบการแพก้่อนทุกคร้ัง   
 2.  ฉลากเคร่ืองส าอางที่ระบุว่า”ปลอดภยั ไม่ท าใหแ้พ”้ ไม่จ าเป็นตอ้งทดสอบการแพก้่อนใช ้       
 3.  วิธีทดสอบการแพก้่อนใชเ้คร่ืองส าอางท าโดยการทาผลิตภณัฑน์ั้นใหท้ัว่ใบหนา้แลว้  
         ท้ิงไว ้24-48 ชัว่โมง หากไม่มีความผิดปกติใดๆแสดงว่าใชไ้ด  ้

  

 4.  อาการแพเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ไดแ้ก่ ใบหนา้ด่างขาว   
8. ขอ้ใดเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริโภค (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

 1.  พิจารณาฉลากของสินคา้และการโฆษณาสินคา้ อยา่งละเอียดก่อนซ้ือสินคา้ K81  
 2.  เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้พิจารณาวา่สินคา้มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นฉลากหรือโฆษณาหรือไม่ K82  

 3.  ด าเนินการร้องเรียน เม่ือมีการละเมิดสิทธิของตน K83  
 4.  เกบ็พยานหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้น 
         ฉลากหรือโฆษณา 

K84  

9. การกระท าใดของผูป้ระกอบการที่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค K9  
 1.  การโฆษณาโออ้วดเกินจริง   
 2.  การเชิญชวนใหท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑฟ์รี   
 3.  การแนะน าสินคา้ ใหข้อ้มูลสินคา้ที่เป็นจริงและละเอียดจนเกินความจ าเป็น   
 4.  การจดัโปรโมชัน่ของแถมในรายการท่ีท่านไม่อยากได ้   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    ทีต่รงกบัการปฏิบติัของท่านมากที่สุด 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ความถี่ในการปฏิบัติ  ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เป็น

ประจ า 
บ่อย นาน ๆ

คร้ัง 
ไม่เคย
ปฏิบัติ 

 

1. ท่านศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว
อยา่งดีก่อนเลือกซ้ือ 

     buy1  

2. ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว 
ฝ้า หนา้ขาวที่มีฉลากภาษาไทย 

     buy2  

3. ท่านดูรายละเอียดของฉลากเคร่ืองส าอาง
บ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวในแต่ละขอ้
ต่อไปน้ีก่อนเลือกซ้ืออยา่งไร (ตอบทุกขอ้) 
3.1 ช่ือเคร่ืองส าอางหรือช่ือทางการคา้ของ 
      เคร่ืองส าอาง 

     buy31  

 3.2 ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง      buy32  
 3.3 ช่ือของสารทุกชนิดที่ใชเ้ป็นส่วนผสม      buy33  
 3.4 วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง      buy34  
 3.5 ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต หรือช่ือและ  

      ท่ีตั้งของผูน้  าเขา้ 
     buy35  

 3.6 ปริมาณสุทธิ      buy36  
 3.7 เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต      buy37  
 3.8 วนั เดือน ปี ที่ผลิต หรือ วนั เดือน ปี ที ่ 

      หมดอาย ุ 
     buy38  

 3.9 ค  าเตือนเกี่ยวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน      buy39  
4. ก่อนซ้ือเคร่ืองส าอางท่านสังเกตดูภาชนะ

บรรจุหีบห่อ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี ไม่แตกร่ัว 
     buy4  

5. ท่านหลีกเลี่ยงการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ที่ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) 
ประกาศว่ามีส่วนผสมของสารอนัตราย
หรือที่เป็นข่าวหรือเหตุการณ์ในปัจจุบนัว่า
มีอนัตราย 

     buy5  
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    ทีต่รงกบัการปฏิบติัของท่านมากที่สุด 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ความถี่ในการปฏิบัติ  ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เป็น

ประจ า 
บ่อย นาน ๆ

คร้ัง 
ไม่เคย
ปฏิบัติ 

 

1. ก่อนใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวท่านอา่นวิธีใชท้ี่ฉลากใหเ้ขา้ใจ  

     be1  

2. ท่านปฏิบติัตามวิธีใชท้ี่แสดงไวใ้นฉลาก
อยา่งเคร่งครัด 

     be2  

3. คร้ังแรกท่ีท่านใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทา
สิว ฝ้า หนา้ขาว แต่ละชนิด ท่านได้
ทดสอบการแพก้่อนใช ้

     be3  

4. ท่านหยดุใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวทนัทีท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึน เช่น 
ปวดแสบปวดร้อน มีผื่น คนั (กรณีไม่เคย
แพใ้หข้า้มไปตอบขอ้ 7) 

     be4  

5. เม่ือท่านมีอาการแพเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ท่านจะไปพบแพทย์
หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อแกไ้ข  บรรเทา  
หรือรักษาอาการแพน้ั้น 

     be5  

6. เม่ือท่านมีอาการแพเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว 
ทาสิว ฝ้า หนา้ขาว ท่านจะปล่อยใหห้ายเอง 

     be6  

7. เม่ือท่านใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวท่านจะสังเกตว่าลกัษณะสี กลิ่น 
ความขน้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 

     be7  

8. หากท่านใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า 
หนา้ขาวแลว้ไดผ้ลตามที่ตอ้งการ  แต่เกิด
อาการแสบร้อนหรือระคายเคืองเลก็นอ้ย 
พอทนได ้ท่านจะซ้ือมาใชต่้อไป 

     be8  
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ตอนที่ 5 พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    หนา้ค าตอบที่ท่านตอ้งการเลือกหรือระบุขอ้ความในช่องว่าง 
 
 

1. เม่ือพบว่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีท่านซ้ือมามีสภาพผิดปกติ เช่น เน้ือครีมหรือโลชัน่แยก
ชั้น สีเปลี่ยนแมว้่ายงัไม่ถึงวนัหมดอายท่ีุปรากฏในฉลาก ท่านจะด าเนินการอยา่งไร (ตอบ
ไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  

 1. � น าไปคืนกบัผูข้ายและเรียกเงินคืน pro11  
 2. � บอกคนใกลชิ้ดไม่ใหซ้ื้อสินคา้นั้น pro12  
 3. � แจง้ อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง pro13  
 4. � แจง้ส่ือมวลชน pro14  
 5. � แจง้ผูน้  าในชุมชน pro15  
 6. � อยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไร pro16  
 7. � อื่น ๆ โปรดระบุ............................................... pro17  

2. เม่ือท่านใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวแลว้ไม่ไดผ้ลตามที่ระบุไวใ้นฉลาก 
หรือโฆษณา ท่านจะด าเนินการอยา่งไร  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  

 1. � น าไปคืนกบัผูข้ายและเรียกเงินคืน pro21  
 2. � บอกคนใกลชิ้ดไม่ใหซ้ื้อสินคา้นั้น pro22  
 3. � แจง้ อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง pro23  
 4. � แจง้ส่ือมวลชน pro24  
 5. � แจง้ผูน้  าในชุมชน pro25  
 6. � อยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไร pro26  
 7. � อื่น ๆ โปรดระบุ.................................. ............. pro27  

3. หากท่านพบร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางน าเคร่ืองส าอางที่ไม่มีฉลากมาจ าหน่ายหรือจ าหน่าย
เคร่ือง ส าอางที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) ประกาศว่ามีส่วนผสมของ
สารอนัตรายหรือที่เป็นข่าวหรือเหตุการณ์ในปัจจุบนัว่ามีอนัตราย ท่านจะด าเนินการ
อยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  
  

 1. � แจง้ผูจ้  าหน่ายว่าเป็นการท าผิดกฎหมาย pro31  
 2. � บอกคนใกลชิ้ดไม่ใหซ้ื้อสินคา้นั้น pro32  
 3. � แจง้ อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง pro33  
 4. � แจง้ส่ือมวลชน pro34  
 5. � แจง้ผูน้  าในชุมชน pro35  
 6. � อยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไร pro36  
 7. � อื่น ๆ โปรดระบุ............................................... pro37  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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4. หากท่านพบโฆษณาเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว ทาสิว ฝ้า หนา้ขาวที่ท่านเห็นว่าเป็นการโฆษณา
โออ้วดเกินจริงท่านจะด าเนินการอยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  
  

 1. � แจง้ผูท้ี่โฆษณาดงักล่าวว่าเป็นการท าผิดกฎหมาย pro41  
 2. � บอกคนใกลชิ้ดอยา่หลงเช่ือโฆษณา pro42  
 3. � แจง้ อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง pro43  
 4. � แจง้ส่ือมวลชน pro44  
 5. � แจง้ผูน้  าในชุมชน pro45  
 6. � อยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไร pro46  
 7. � อื่น ๆ โปรดระบุ............................................... pro47  

 
----------จบแบบสอบถาม---------- 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดว้ยดี 
 

                                                                                       สิริลักษณ์   ร่ืนรวย   .. 
                                                                                                                            ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ภาคผนวก จ 
แบบส ารวจ 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาวในแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
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แบบส ารวจผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ทาสิว ฝ้า หน้าขาว 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
1.1 ร้านช่ือ………………………..…ช่ือ-สกุลเจา้ของร้าน………………...………เลขท่ี……หมู่............... ต.บา้นไร่  อ. บา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี โทรศพัท…์………….…….. 
1.2 ประเภทร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกบัประเภทร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

1. � แผงลอยในตลาดนดั 4. � ร้านเสริมสวย 7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... 
2. � ร้านคา้ทัว่ไป/ร้านขายของช า 5. � ร้านขายส่ง  
3. � ร้านขายยา 6. � ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่นอิเลฟเว่น ร้านซีเจ  

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางและแหล่งทีม่า 
2.1 ช่ือเคร่ืองส าอาง/ย่ีหอ้........................................................................เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต…………………………ขนาดบรรจุ……….….…กรัม/มิลลิลิตร  จ  านวน..............ช้ิน 
2.2 รับมาจาก…………………………………………………………………………. 
2.3 ประเภทเคร่ืองส าอาง   ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกบัประเภทเคร่ืองส าอาง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1. � เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว 2. � เคร่ืองส าอางทาสิว 3. � เคร่ืองส าอางทาฝ้า 4 .� เคร่ืองส าอางท่ีช่วยใหใ้บหนา้ขาวข้ึน 5.อ่ืน ๆโปรดระบุ........................................... 

ตอนที ่3 ความถูกต้อง/ครบถ้วนของฉลากเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า หน้าขาว  
3.1 ฉลาก   ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. �  ไม่มีฉลากภาษาไทย 2.□ �  มีฉลากภาษาไทย  
 3.2 ความครบถ้วนของฉลากเคร่ืองส าอางทาสิว ฝ้า หน้าขาว ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีพบว่ามีส่วนประกอบของฉลากปรากฏในฉลากเคร่ืองส าอาง 
 1.� ช่ือเคร่ืองส าอางหรือช่ือทางการคา้ของเคร่ืองส าอาง 4.� วิธีใชเ้คร่ืองส าอาง 7.� เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
 2.� ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง 5.� ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต หรือช่ือและท่ีตั้งของผูน้  าเขา้ 8.� วนั เดือน ปี ท่ีผลิต หรือวนั เดือน ปี ท่ีหมดอาย ุ 
 3.� ช่ือของสารทุกชนิดท่ีใชเ้ป็นส่วนผสม 6.� ปริมาณสุทธิ 9.� ค าเตือนเกีย่วกบัอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึน 

ตอนที ่4 การตรวจสอบสารห้ามใช้เคร่ืองส าอาง ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
4.1 การเทยีบดูจากเอกสารแผ่นพับเคร่ืองส าอางของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

1.□ �  มีในแผ่นพบัเคร่ืองส าอางท่ีประกาศพบสารหา้มใช ้ 2.□ �  ไม่มีในแผ่นพบัเคร่ืองส าอางท่ีประกาศพบสารหา้มใช ้
4.2 การตรวจสอบหาสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ (test kit)  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1.� ตรวจไม่พบสารหา้มใช้ 2.� ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน 3.� ตรวจพบสารปรอทแอมโมเนีย 4.� ตรวจพบกรดวิตามินเอ 

       
                                                                                                                                                                                                                                    ลงช่ือ........................................................ ผู้เกบ็ข้อมูล 
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แบบส ารวจเลขที ่
…………………….….□□□□  
วนั/เดือน/ปีที่ส ารวจ.................................. 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบส ารวจ 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนตนเอง 
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แบบส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนตนเอง 
1. ปัญหาเคร่ืองส าอางท่ีไม่ปลอดภยัในการใชท่ี้พบในชุมชนมีอะไรบา้ง 

1.1 …………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………… 
1.3 …………………………………………………………………………………… 
1.4 …………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไรบา้ง 
2.1 …………………………………………………………………………………… 
2.2 …………………………………………………………………………………… 
2.3 …………………………………………………………………………………… 

3. ก าหนดเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 
3.1 …………………………………………………………………………………… 
3.2 …………………………………………………………………………………… 
3.3 …………………………………………………………………………………… 

4. จะก าหนดนโยบาย มาตรการทางสงัคม อะไรบา้งในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
4.1 …………………………………………………………………………………… 
4.2 …………………………………………………………………………………… 
4.3 …………………………………………………………………………………… 

5. ตอ้งใชท้รัพยากรอะไรบา้ง 
5.1 …………………………………………………………………………………… 
5.2 …………………………………………………………………………………… 
5.3 …………………………………………………………………………………… 
5.4 …………………………………………………………………………………… 

6. ในชุมชนมีทรัพยากรอะไรแลว้บา้ง ระบุท่ีมา อะไรท่ียงัไม่มี และจะหามาไดอ้ยา่งไร 

ทรัพยากรท่ีม ี ท่ีมา ทรัพยากรท่ียงัไม่ม ี แหล่งท่ีสามารถสนบัสนุนได ้
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ภาคผนวก ช 
แบบสังเกต 

การด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนนิงาน 
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แบบสังเกตการด าเนนิงานตามกจิกรรมทีก่ าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
 

กจิกรรมที่..............ขั้นตอน................................................................................................................... 
 

 
ข้อที ่

 
หัวข้อการประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
รวม (20) 4 3 2 1 

1 คณะท างาน      
2 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี      
3 ขั้นตอนการท างาน      
4 เวลา      
5 ความร่วมมือในการท างาน      
 รวม      

 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



225 
 

รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิผลการท างานเป็นกลุ่ม 

 

ประเด็น 
การประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

1. คณะท างาน มีประธาน   
เลขานุการ  ผู ้
ประสานงาน  
ผูร่้วมงาน 

ขาด
องคป์ระกอบ  1  
อยา่ง 

ขาด
องคป์ระกอบ  
2  อยา่ง 

ขาดองคป์ระกอบ  
2  อยา่งข้ึนไป 

2. ความ
รับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ี 

ทุกคนมีหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีของตนเอง 

มีผูม้ีหนา้ท่ีแต่
ไม่รับผดิชอบ 1 
คน 

มีผูม้ีหนา้ท่ีแต่
ไม่รับผดิชอบ 
2 คน 

มีผูม้ีหนา้ท่ีแต่ไม่ 
รับผดิชอบ 2 คน 
ข้ึนไป 

3. ขั้นตอนการ
ท างาน 

- คดัเลือกและเตรียม
ขอ้มลูไดเ้หมาะสม 
- มีการวางแผนการ
ท างาน 
- มีการเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ 
- มีการปฏิบติัตามแผน
และพฒันางาน 

ขาด  1  ขั้นตอน  
หรือไม่ชดัเจน 

ขาด  2  
ขั้นตอน  
หรือไม่ชดัเจน 

ขาดมากกว่า  2  
ขั้นตอนข้ึนไป 

4. เวลา เสร็จก่อนก าหนดและ
งานมีคุณภาพ 

เสร็จตาม
ก าหนดและ
งานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทนั
ก  าหนดแต่
งานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทนั
ก  าหนดและงาน
ไม่มีคุณภาพ 

5. ความร่วมมือ
ในการท างาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมและ
ใหค้วามร่วมมืออยา่ง
เต็มท่ี 

80% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและ
ใหค้วามร่วมมือ 

60% ของกลุ่ม
มีส่วนร่วม
และใหค้วาม
ร่วมมือ 

40% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสังเกต 

การปฏิบัตกิารของผู้เข้าร่วมกจิกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 
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แบบสังเกตการปฏิบัตกิารของผู้เข้าร่วมกจิกรรมในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 

 

ล าดบั 
ที ่

กิจกรรมท่ี 
 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
ระดบัคุณภาพ 

คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 

                  ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมนิ 

ผลการด าเนินกจิกรรม 
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แบบประเมนิผลการด าเนนิกจิกรรม 
กิจกรรมท่ี............................................................ขั้นตอน.................................................................. 
1. ผลของการด าเนินงาน 
1.1 วตัถุประสงค์      
  บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม ทุกประการ 
  ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม เน่ืองจาก…………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
1.2 ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม Output /Outcome  
 (ระบุ) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 

1.3 งบประมาณ 
 พอดีกบังบประมาณ          นอ้ยกว่างบประมาณ                        
 ใชเ้งินอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

1.4 ระยะเวลา  
  เสร็จตามก าหนด   
              เร็วกว่าท่ีระบุตามแผน     

 ชา้กว่าท่ีระบุตามแผน  ไม่เสร็จตามก าหนดเพราะ....................................................... 
1.4  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของกจิกรรม 
  ไม่มี 
  มี (ระบุ)....................................................................................................................... 
1.5 แนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
  มี (ระบุ)....................................................................................................................... 
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1.6 แผนปฏิบัตกิารคร้ังต่อไปจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองใด 

 ไม่มี 
  มี (ระบุ)............................................................................................................................ 

1.7 ปรับปรุงอย่างไร 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2. ข้อคดิเห็นอืน่ๆ (โปรดระบุ) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ………………………………ผูป้ระเมิน 
 (…………………………….) 

                  ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ญ 
แบบประเมนิ 

ความพงึพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
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แบบประเมนิความพงึพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 

ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
การส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านเค ร่ืองส าอางในชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณาแสดง
ความเห็นตามความเป็นจริง เพื่อน าผลการประเมินไปพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ๆ ข้ึนต่อไป 
ตอนที ่1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ 
ต าแหน่งในเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง (ระบุ)............................................................ 
ตอนที่ 2. ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางใน
ชุมชน ในประเด็นค าถามต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงไร 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พอใจมาก
ที่สุด 
(5) 

พอใจ
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
นอ้ย 
(2) 

พอใจนอ้ย
ที่สุด 
(1) 

1. ความสะดวกในการไดรั้บทราบขอ้มลู 
ข่าวสาร ความรู้ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ 

     

2. การเช่ือมประสานงานเครือข่าย      
3. นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางมี
ความชดัเจน 

     

4. ความสนใจและร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  

     

5. การเปิดโอกาสใหบุ้คคล กลุ่ม องคก์ร 
หน่วยงานภาคีไดม้ีส่วนร่วมด าเนินการ 

     

6. การเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดแ้สดงความ
คิดเห็น 

     

7. การถอดบทเรียนและการจดัการความรู้      
8. การจดัระบบฐานขอ้มลูและการรายงาน      
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พอใจมาก
ที่สุด 
(5) 

พอใจ
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
นอ้ย 
(2) 

พอใจนอ้ย
ที่สุด 
(1) 

9. การตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี มีความชดัเจน 

     

10. การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

     

11. ประโยชนข์องกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ความปลอดภยัดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน 

     

 

12. การด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชนท่ีควรแกไ้ข ปรับปรุงหรือ
พฒันาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
13. ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อการด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณ 
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ภาคผนวก ฎ 
ชุดค าถาม 

ในการถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 
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ชุดค าถามในการถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเคร่ืองส าอางในชุมชน 

 

1. ใหเ้ล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานจริงของผูร่้วมถอดบทเรียน ทบทวนวตัถุประสงค์
และผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน ว่าเป็นอยา่งไร ท าไดแ้ค่ไหน 

2. ส่ิงท่ีคิดว่าเราท าไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปฏิบติั มีอะไรบา้ง และเพราะเหตุใดท าใหท้ าไดดี้ 

3. ท าอยา่งไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ตอ้งการเคร่ืองมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบา้ง 
และอยา่งไรขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 

4. ส่ิงท่ีคิดว่าควรจะตอ้งท า /จ าเป็นตอ้งท า /อยากจะท า เพื่อท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน มี
อะไรบา้ง 

5. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอยา่งไร 
6. ขอ้พิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราท่ีคิดว่าสามารถน าไปใชไ้ด ้คืออะไรบา้ง 
7. มีใครบา้งท่ีคิดว่าน่าจะน ามาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอาง

ท่ีควรจะเขา้มามีส่วนร่วมในด าเนินงานคร้ังต่อไปในชุมชน เพราะอะไร 
8. จะท าใหเ้ครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางใหย้ ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
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