
รายละเอียดเนือ้หาของหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภคครัง้ที่ 3 

โดย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 

การพิจารณาครัง้ที่ 3: วันที่ 12 มีนาคม 2553  
 

เร่ืองที่ 1 แนวคิด และหลักการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดย เภสชักรหญิง เปรมรัตน์  อไุรรัตน์     ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา 

       เภสชักรอภิชาต      ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เก่ียวข้อง (ข้อสงัเกตที่น าเสนอเนือ้หามกัเป็นทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด)  

a. การตดัสนิใจ ความต้องการ และแรงจงูใจผู้บริโภค  

b. ดลุยภาพของผู้บริโภค 

c. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

d. วิธีการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะใช้การเก็บข้อมลูอยา่งไร  
e. ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรม และการตดัสนิใจของผู้บริโภค 

(*** นา่จะต้องหาเนือ้หาเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคกบังานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พฤติกรรม
ผู้บริโภคในระบบทนุนิยม ฯลฯ) 
 

2. หลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

a. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัสทิธิผู้บริโภค (สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้บริโภคสากล, รัฐธรรมนญู ..., 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522, พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551, พรบ.ความรับผิดเนื่องใน
ความเสยีหายอนัเกิดจากสนิค้าที่ไมป่ลอดภยั พ.ศ.2552)***กว้างๆ ไมล่งรายละเอียด-กฎหมาย 

b. ระบบและปัจจยัที่มีผลตอ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

c. สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค(รวมทัง้สิง่ที่ดีและเป็นปัญหา) 

3. นโยบายของรัฐ และองค์กรที่เก่ียวข้องกบังานคุ้มครองผู้บริโภค(ขอบเขตเนือ้หาให้แบบกว้าง) 
a. นโยบาย บทบาทและหน้าที่ของรัฐในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

b. องค์ที่เก่ียวข้องทัง้ใน และตา่งประเทศ และความเช่ือมโยงขององค์กร 
4. รูปแบบระบบ และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

a. กลวิธีในการด าเนินงาน และการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน (ควรจะเป็นองค์กรทัง้รัฐ-เอกชน) 

5. กรณีศกึษาเร่ืองสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค(งานมอบหมาย)(หากลไกดีๆ กรณีศกึษาที่เป็นแบบอยา่ง) 
 

หมายเหต:ุ การเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่คิดเพื่อการท างานในแนวทางใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ืองที่ 2 กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค 

โดย     ผศ.จมุพล  ช่ืนจิตต์สริิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
           คณุเลอศกัดิ   ดกุสกุแก้ว ส านกังานอยัการภาค 9 

           นายคณพงษ์ เพชรแก้ว  เจ้าพนกังานคดีผู้บริโภค ศาลแขวงจงัหวดัสงขลา 
 

เนือ้หา 

2.1.เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
2.2 สทิธิพืน้ฐานของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.3 หน้าที่ของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจในบทบาททางกฎหมายที่เก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
2.4 องค์กรของรัฐที่จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

2.5 การด าเนินคดีผู้บริโภค (การร้องทกุข์ การด าเนินคดีในชัน้ศาล)  
 
เร่ืองที่ 3 การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

โดย ดร.ภญ.ศิริพา อดุมอกัษร คณะเภสชัศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
(ค าแนะน า:การหาความรู้ไมใ่ช่เฉพาะมาจากงานวิจยัอยา่งเดียว  เน้นให้คนที่มาเรียนควรสามารถจดัการความรู้ที่มีอยูไ่ด้ 
ถอดบทเรียนได้  ไมใ่ช่ท าวิจยั ไมค่วรเน้นหนกัไปที่งานวิจยั ควรเป็นคนท่ีสามารถคิดกรอบวิจยัได้ นา่จะเน้นการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ความรู้ที่มีอยู ่การใช้ความรู้เพื่อท างานคุ้มครองผู้บริโภค ) 

3.1 แนวคิดและหลกัการพืน้ฐานด้านการวิจยัด้านคุ้มครองผู้บริโภค  

3.2 ค าถามการวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.3 แบบการวิจยั  

a. งานวิจยัในข้อมลูที่มีอยูแ่ล้ว (Secondary Research) 

b. แบบวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 

c. แบบวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action research) 

3.4 การบนัทกึข้อมลู (Data coding) และการวิเคราะห์ข้อมลู (Data analysis) 

3.5 ประเมินงานวิจยั และจริยธรรมในการวิจยั 

3.6 การจดัการความรู้ 

a. วิธีการ และฝึกถอดบทเรียนงานคุ้มครองผู้บริโภค 

เร่ืองที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพทัง้ผลิตภณัฑ์และนโยบาย เช่น GMO,FTA,etc. 
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สธีุรวฒุิ  ผู้อ านวยการสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต้ ม.สงขานครินทร์  
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

a. ความหมายและหลกัการ  
b.    หลกัการการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ  
c.    นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องและที่ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ  
d. กระบวนการและขัน้ตอนการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ  



• การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพโดยสาธารณะ  
 การทบทวนร่างรายงานการศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสขุภาพโดยสาธารณะ  

• การจดัท าแผนและรายงานการติดตามผลกระทบด้านสขุภาพตอ่สาธารณะ  
2. หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (Health Impact Assessment : HIA) 

1) ประเภทการประเมินผลกระทบ  
a. การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
b. การประเมินผลกระทบทางสงัคม 
c. การประเมินความเสีย่ง 
d. การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
e. การประเมินเทคโนโลยี 
f. การประเมินผลสิง่แวดล้อมเชิงกลยทุธ์ 

2) ประเภทของการประเมินผลกระทบทางสขุภาพจ าแนกตามเวลา 
3) Types of  appraisal during health impact assessment  
4) มมุมองการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ  
5) ผลกระทบทางสขุภาพตามมิติของสขุภาพ 
6) ลกัษณะของผลกระทบทางสขุภาพตามความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
7) ระดบัในการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
8) ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
9) คณุลกัษณะที่ส าคญัของการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ  
10) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

a. การกลัน่กรองข้อเสนอนโยบายหรือโครงการ (Screening)  
b. การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping)  
c. การวิเคราะห์ (Appraisal) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ (Reporting) 
d. การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Review)  
e. การมีบทบาทในกระบวนการตดัสนิใจ (Decision-Making Influencing) 
f. การติดตามเฝ้าระวงั และการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
(ปรับให้ง่ายขึน้ เน้นเบือ้งต้น) 
หมายเหต ุศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ต้องการถ่ายทอดเร่ืองทกัษะการใช้ชดุทดสอบเบือ้งต้น 

 

เร่ืองที่ 5 กระบวนการสร้างเครือข่ายและมาตรการทางสังคมและทักษะปฏิบัติในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค 
เช่น การไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

 โดย ผศ.สอรัฐ  มากบญุ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
        คณุจฑุา  สงัขชาติ  ศนูย์คุ้มครองสทิธิผู้บริโภคจงัหวดัสงขลา 
5.1 แนวคิดและหลกัการพืน้ฐานการสร้างเครือขา่ย 

a. ความหมายและความส าคญัของเครือขา่ย 
b. ประเภทของเครือขาย 



c. การสร้างและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ย 
d. ปัจจยัในการด ารงอยูข่องเครือขา่ย 
e. เครือขา่ยผู้บริโภคประเภทตา่ง ๆ 
f. ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของเครือขา่ยผู้บริโภค 

5.2 การสร้างพลงัและด าเนินมาตรการทางสงัคมในการแก้ปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภค 
a. แนวทางและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 
b. มาตรการและการจดัการทางสงัคม(รวมการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทก่อนเข้าสูก่ระบวนการทางกฎหมาย) 
c. การสือ่สารและการสร้างกระแสสงัคม 
d. การจดักลไกทางสงัคม 
e. การขบัเคลือ่นสงัคมเพื่อแก้ปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภค 
f. การจดัการเครือขา่ยผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรมจากการประกอบการและนโยบายของรัฐ 

5.3 การเรียนรู้และพฒันาทกัษะในการสร้างเครือขา่ยและการด าเนินการมาตรการทางสงัคม 

 

เร่ืองที่ 6 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
           โดย เภสชักรสมชาย ละอองพนัธุ์  ศนูย์พิทกัษ์สทิธิผู้บริโภคจงัหวดัสงขลา สจรส.มอ. 
6.1 ความรู้พืน้ฐานด้านระบบข้อมลูสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

a. แนวคิดและหลกัการ องค์ประกอบของระบบข้อมลูสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
b. บทบาทระบบข้อมลูสารสนเทศตอ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
c. ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัด้านคุ้มครองผู้บริโภคทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

6.2  การฝึกปฏิบตัิการเพื่อการฝึกทกัษะข้อมลูสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
a. การฝึกทกัษะการสบืค้นข้อมลูสารสนเทศ 
b. การประเมินสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
c. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
d. การใช้ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการเปลีย่นแปลง 

 6.3 ความรู้พืน้ฐานด้านการสือ่สารด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค 
a. แนวคิดและหลกัการ องค์ประกอบของสือ่สารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
b. รูปแบบการสือ่เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
c. การสือ่สารเพื่อโน้มน้าวใจ 
d. การรู้เทา่ทนัสือ่ 
 


