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อสัรนีา  รตันวงศเ์จรญิ : ความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้
ละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาของเจ้าหน้าทีศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม         
กรมศุลกากร. อาจารยท์ปีรกึษาการคน้ควา้อสิระ: อาจารย ์ดร.วโิรจน์  เจษฎาลกัษณ์. 140 หน้า. 

 
 การวิจัยนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการ

ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาของเจ้าหน้าทศุีลกากร สงักดัสํานักสบืสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากรในดา้นต่างๆ 7 ดา้น อนัไดแ้ก่ ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
ดา้นภาวะผูนํ้า  ดา้นการทํางานเป็นทมี  ดา้นแรงจงูใจ  ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 240 ชุด มกีารตรวจสอบ
คุณภาพเครอืงมอืโดยการหาค่าความเทยีงตรงและค่าความเชอืมนัของแบบสอบถาม  ซงึมคีวาม
น่าเชอืถอืเท่ากบั 0.949 สถติทิใีช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ ีค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลยี  และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน เพอืใชบ้รรยายลกัษณะขอ้มลูและทดสอบสมมตฐิานดว้ย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) ทดสอบค่า t – test และ F– test 
ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 มอีายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี จาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 
133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 มตีําแหน่งเป็นพนักงานราชการและลูกจา้ง จาํนวน 96 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 40 และมปีระสบการณ์ในตําแหน่งทปีฏบิตัิ16 ปีขนึไป จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.9  ซงึเจ้าหน้าทศุีลกากรมรีะดบัความคิดเห็นต่อการปฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้า
ละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เจา้หน้าทมีคีวามคดิเหน็ในด้านการทํางานเป็นทมี อยู่ในระดบัมากทสีุด และมคีวามคดิเหน็ใน
ดา้นแรงจูงใจ อยู่ในระดบัมากทสีุด ตามลําดบั และจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เจา้หน้าที
ศุลกากรมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาแตกต่างไปตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัอิย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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 This research is aimed to study opinion of Thai Customs Department , 
Investigation and Suppression Bureau staffs who involve in intellectual property rights  
commodities suppression in 7 aspects which are laws and related regulations, 
leadership, teamwork, motivation, personnel, communication and information technology. 
Data were gathered from 240 questionnaires which monitored by using validity and 
reliability.  Questionnaire was tested with a reliability score of 0.949.  Data were 
analyzed by descriptive statistic method including percentage, mean, standard deviation, 
and one-way ANOVA method.  Sample consisted of 240 officers who works with 
Investigation and suppression bureau, 135 of them are male which are considered as 
56.3% of the total sample. Eighty five people (35.4% of the total sample) are at the age 
of 30 - 40 years. One hundred and thirty three people (55.4% of the total sample) 
graduated with a bachelor degree, 96 people (40% of the sample) are government 
officers and 91 people (37.9% of the sample) have more than 16 years of working 
experience.  Results showed that samples’ opinions about suppression intellectual 
property rights commodities were high. In case of analyzing each categories, the highest 
opinion was teamwork and motivation respectively.  In addition, results from hypotheses 
testing indicated that the levels of opinion about suppression intellectual property rights 
commodities of custom officers were varied according to their education and experience. 
The differences in opinion across education and experience are statistical significant  
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 การศกึษาคน้ควา้อสิระครงันีสําเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณา และความช่วยเหลอื
อย่างดยีงิจาก อาจารย ์ดร.วโิรจน์  เจษฎาลกัษณ์ อาจารยท์ปีรกึษาการค้นคว้าอสิระ ทไีด้กรุณา
แนะนําและให้คําปรกึษา ให้ความรู้ แนวคดิ ตลอดจนตรวจข้อบกพร่อง แก้ไข ปรบัปรุงงานวจิยั     
ซงึเป็นประโยชน์อย่างยงิในการดําเนินการวจิยัให้สําเรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธรรม  รตันโชต ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดาวลอย  
กาญจนมณีเสถียร และอาจารย์ ดร.ธนินท์รฐั รตันพงศ์ภญิโญ  ทกีรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผูเ้ชยีวชาญในการตรวจเครอืงมอืในการวจิยั และขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. สวรรยา ธรรมอภพิล 
ประธานกรรมการ  และอาจารย์ ดร.ธรีพงษ์  บวัหล้า กรรมการ ทกีรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระในครังนี และเจ้าหน้าทีประจําคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัศลิปากรทุกท่านทใีห้ความร่วมมอืในการประสานงาน และให้ความช่วยเหลอืในด้าน
ต่างๆ ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทศุีลกากรทุกท่าน สงักดัสํานักสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร    
ทกีรณุาใหข้อ้มลูเป็นอยา่งดจีนบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครงันี 

 ท้ายสุดนีขอขอบพระคุณหวัหน้า เพอืนร่วมงาน และครอบครวัทเีข้าใจและให้ความ
ช่วยเหลอืดว้ยดมีาโดยตลอด  รวมทงัขอขอบคุณเพอืนๆ รว่มคณะทรีว่มกนัฟนัฝ่าอุปสรรค และเป็น
กําลงัใจเคยีงขา้งกนัมา ตลอดจนทาํใหผู้ว้จิยัไดท้าํการศกึษาครงันีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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