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52352305 : สาขาวิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 
ค าส าคญั :  เครือข่าย/คุม้ครองผูบ้ริโภค/เคร่ืองส าอาง 
 สิริลกัษณ์  ร่ืนรวย : การสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเคร่ืองส าอางในชุมชน : กรณีศึกษา
ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี.  อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ภญ.รศ.ระพีพรรณ  ฉลองสุข.  236 
หนา้. 
 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
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) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบส ารวจ แบบสังเกตและแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนมาใชส้ าหรับงานวิจัยน้ี 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, chi-square test, paired samples      
t-test and independent samples t-test 

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
ต าบลบา้นไร่ เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (p value < 0.001) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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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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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ์        
ระพีพรรณ  ฉลองสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธท่ี์กรุณาใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทางการแกไ้ข 
และตรวจสอบความถกูตอ้ง รองศาสตราจารย ์ดร.จินดา ขลิบทอง เภสชักร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
บุรินทร์ ต.ศรีวงษ ์และเภสชักรหญิง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐิญา คา้ผล ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า
แก้ไขให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารยภ์าควิชาเภสัชกรรมชุมชนทุกท่าน ท่ีช่วยให้
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ สาธารณสุขอ าเภอบา้นไร่ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ของ
การท างานในชุมชน อ  านวยความสะดวกใหผู้ว้ิจยัสามารถเขา้ถึงชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบา้นไร่ และเจา้หน้าท่ีเทศบาลต าบลบา้นไร่ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ และเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อาจารยท่ี์
ปรึกษา อย.นอ้ยและแกนน านกัเรียน อย.น้อย โรงเรียนบา้นไร่วิทยา ตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชน 
(อพช.) “แพนดา้แคมป”  สมาชิกสภาองค์กรชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข ตวัแทนผูจ้  าหน่าย
เคร่ืองส าอาง และชมรมร้านขายยาจงัหวดัอุทยัธานีท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายท่ีเขม้แข็งในชุมชน 
 ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุทยัธานีทุกคนท่ีใหค้  าแนะน า ใหก้  าลงัใจ ดว้ยดีเสมอมา 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอพระขอบคุณ คุณพ่อประสิทธ์ิ  ร่ืนรวยและคุณแม่เชลย  ร่ืนรวย ท่ีได้
ใหก้ารอบรมเล้ียงดู สนบัสนุนการศึกษา ใหก้  าลงัใจ จนท าใหว้ิทยานิพนธเ์ล่มน้ีส าเร็จลุล่วง 
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