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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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บทที 1   

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นปญัหารา้ยแรงในเวทภีายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และทวคีวามรุนแรงเพมิขนึอย่างต่อเนือง อกีทงัยงัคุกคามต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัแก่สาธารณชน ทําให้รฐัสูญเสยีรายได้ ทําลายธุรกจิการค้าถูกกฎหมาย รวมทงัเป็น
อาชญากรรมทไีมม่พีรมแดน และสามารถเชอืมโยงกบัอาชญากรรมอนื ๆ ได ้  จากรายการสถติิ
การจบักุมผู้กระทําความผดิของกรมศุลกากร พบว่า ในปี พ .ศ. 2553  กรมศุลกากรสามารถ
จบักุมผู้กระทําความผดิได้จํานวน 370 ราย มมีูลค่าความเสยีหายประมาณ 76,300,341 บาท 
(ตารางท ี1) ซงึตวัเลขความเสยีหายนีส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ แต่ทงันียงั
พบว่าสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามกีารวางจาํหน่ายอยู่ตามทอ้งตลาดทวัไปอยู่เป็นจาํนวน
มาก ซงึไม่สามารถดําเนินการปราบปรามได้หมดสนิ เป็นเพราะว่ารูปแบบการลกัลอบนําเข้า
สนิค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาได้มกีารเปลียนรูปแบบไปจากเดิม  ผู้กระทําผิดได้พฒันา
รปูแบบของการประกอบอาชญากรรม  โดยนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเป็นเครอืงมอืช่วย
ในการกระทําความผดิ เนืองจากไดร้บัผลตอบแทนสูง  จงึทําใหป้ญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาไมส่ามารถดาํเนินการปราบปรามใหห้มดสนิไปได ้

การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ไดส้รา้งปญัหาให้กบัประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยงิ
การลกัลอบปลอมแปลงและเลยีนแบบสนิคา้ไดส้รา้งความเสยีหายใหแ้ก่ภาคเศรษฐกจิของประเทศใน
ฐานะทเีป็นทงัประเทศผู้ผลติและผูบ้รโิภค  และเนืองจากผู้ประกอบการทแีทจ้รงิไม่สามารถแข่งขนั
ด้านราคากบัสนิค้าปลอมแปลงได้   ซงึถือเป็นการทําลายความสามารถในการแข่งขนัทางการค้า 
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ในขณะเดยีวกนัภาครฐัเองสูญเสยีรายได้จากการจดัเก็บภาษีปีละ
หลายรอ้ยลา้นบาทเช่นกนั  ซงึในปจัจุบนัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามไิดจ้ํากดัอยู่เฉพาะสนิค้า      
แบรนด์เนมหรือสินค้าฟุ่มเฟือยแต่กลับขยายวงครอบคลุมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทัวไป           
ทจีาํเป็นต้องใชใ้นชวีติประจาํวนัอกีดว้ย นอกจากนียงัพบข่าวตามหน้าหนังสอืพมิพท์มีกีารกล่าวหา
และอ้างกนัอยู่บ่อยครงัว่าประเทศไทยเป็นหนึงในแหล่งผลติสนิค้าละเมดิลขิสทิธ ิ และในบางครงั   
มกีารอ้างว่าประเทศไทยเป็นเส้นทางการขนส่งสนิค้าผ่านแดนทสีําคญัของขบวนการลกัลอบขาย
สนิคา้เหล่านี  ซงึประเดน็เหล่านีกลายมาเป็นขอ้อ้างในการเจรจาทางการคา้ รวมถงึการถูกหยบิยก
ไปเป็นข้ออ้างในการตอบโต้และกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศ  ซงึสถานการณ์ดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกของประเทศอยา่งประเมนิค่าไมไ่ด ้
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 รฐับาลไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของปญัหาดังกล่าวว่าเป็นปญัหาสําคัญที
จะต้อง เร่งแก้ไขเป็นอ ันด ับแรก    โดยได้จดัตงักรมทรพัย์สนิทางปญัญา ในปี พ.ศ.2535  
ศาลทรพัย์สนิทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในปี พ.ศ.2540  และตลาดกลาง
ทรพัย์สนิทางปญัญา ในปี พ.ศ.2548 รวมทงัปรบัปรุงกฎหมายทเีกียวข้องกบัทรพัย์สนิทาง
ปญัญา คอื พระราชบญัญตัิเครอืงหมายการค้า พ.ศ.2534 และพระราชบญัญตัิลิขสทิธิ พ.ศ.
2537 ซงึได้ทบทวนการยกเว้นความผดิในกรณีของละเมดิเครอืงหมายการค้าและลขิสทิธทิมีี
ปรมิาณเล็กน้อย  การขยายขอบเขตความคุ้มครองให้แก่งานอันมลีิขสิทธ ิและการปรบัปรุง
บทลงโทษตลอดจนสภาพบังคับอืนๆ ในทางอาญาให้รุนแรงยิงขึน   อีกทงัยังมอบหมายให้
หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ  และกรมศุลกากร
ในการใหค้วามคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญามากขนึ  รวมถงึการใหค้วามสําคญักบันโยบาย
การป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาอย่างต่อเนือง ทงัจากการควบคุม
ภายในประเทศและจุดนําเขา้-ส่งออกของประเทศ  การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทเีกยีวขอ้ง 
และประชาสมัพนัธด์้วยสอืหลากหลายรูปแบบให้แก่ภาครฐั เอกชน และประชาชนทวัไป เพอืให้
เกดิการรบัรู ้เรยีนรูถ้งึความหมายและความสําคญัของการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  ซงึถอืไดว้่า
เป็นการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวไดท้งัในระยะสนัและระยะยาวอยา่งสมบรูณ์แบบ 

 กรมศุลกากร ไดเ้หน็ความสําคญัและดําเนินงานสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการ
ให้ความคุ้มครองด้านทรพัย์สนิทางปญัญาตลอดมา เห็นได้จากการปรบัเปลียนบทบาทครงั
สาํคญัจากเดมิทมีภีารกจิหลกัในการจดัเกบ็ภาษสีนิคา้นําเขา้-ส่งออก  มาทําหน้าทอีํานวยความ
สะดวก เสรมิสร้างความปลอดภยัทางการค้าระหว่างประเทศและปกป้องความปลอดภยัของ
สังคม  ด้วยเหตุนีจึงถือเป็นพันธกิจและนโยบายหลักของกรมศุลกากรทีจะต้องป้องกันและ
ปราบปรามสินค้าทไีม่พงึประสงค์อย่างจรงิจงั   จงึได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นหนึงในยุทธศาสตรห์ลกัของกรมศุลกากรทจีะรองรบับทบาทดา้นการ
ปกป้อง ความปลอดภยัทางสงัคม และเพอืส่งเสรมิและสนับสนุนวสิยัทศัน์ “ศุลกากรมาตรฐานโลก 
เพอืเพมิความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและปกป้องสงัคม” พรอ้มด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คอื 
มุ่งสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก มุ่งเน้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร มุ่งเน้นศุลกากรใสสะอาด 
มติใิหม่ในการควบคุมทางศุลกากร อํานวยความสะดวกทางการค้าและการท่องเทยีว และหน้าด่าน
หลกัปกป้องความปลอดภยัทางสงัคม ได้มุ่งเน้นพฒันาบทบาทไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการอํานวย
ความสะดวกทางการคา้ ตอบสนองการทําการค้าเสร ี  โดยในปี พ.ศ.2553 กรมศุลกากรได้กําหนด
ตวัชวีดัในด้านการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นตวัชวีดัทแีน่นอน คอื 
จาํนวนรายจบักุมผูก้ระทาํความผดิ เพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี 
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 สํานักสบืสวนและปราบปราม เป็นหน่วยงานหลกัของกรมศุลกากรทมีหีน้าทใีนการ
ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบการกระทําความผดิตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอนืที
เกยีวขอ้ง  รวมถงึการปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ซงึผลงานดา้นการปราบปราม
สินค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาทีผ่านมา ข้อมูลจากส่วนประมวลข่าว สํานักสืบสวนและ
ปราบปราม ในตารางท ี1 พบว่าในปี พ.ศ.2552 จบักุมผูก้ระทําความผดิได ้498 ราย รวมมลูค่า 
266,473,725 บาท  และในปี พ.ศ.2553 จบักุมผู้กระทําความผิดได้ 370 ราย รวมมูลค่า 
76,300,341 บาท ซงึตํากว่าเป้าหมายทกีําหนดไวค้ดิเป็นรอ้ยละ 32.48  

 

ตารางท ี1   สถติกิารจบักุมสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ปีงบประมาณ 2552-2553 
 

 

ปีงบประมาณ จาํนวนราย มลูค่า (บาท) 
2552 498 266,473,725 
2553 370 76,300,341 

ทมีา :  ส่วนประมวลขา่ว สาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, 2553 
 

 ขอ้มลูจากส่วนประมวลขา่ว สาํนักสบืสวนและปราบปราบ ในตารางท ี2 จะเหน็ไดว้่า
สนิคา้ทมีแีนวโน้มการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาสูง ไดแ้ก่ โทรศพัท ์ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ 
แผ่นดีวีดี วีซีดี ซีดี เสือผ้า เครอืงสําอาง กระเป๋า แว่นตา อะไหล่และส่วนประกอบรถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์ เขม็ขดั นาฬกิา รองเทา้ เป็นตน้ โดยมปีรมิาณการจบักุมทงัสนิ 1,252,384 ชนิ 

  

ตารางท ี2   รายงานการจบักุมสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา จาํแนกตามชนิดสนิคา้  
     ปีงบประมาณ 2552-2553 
 

ลาํดบั ชนิดสินค้า ปริมาณ (ชิน) 
1 โทรศพัท ์ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ 410,295 
2 แผ่นดวีดี ีวซีดี ีซดี ี 343,834 
3 เสอืผา้ 151,747 
4 เครอืงสาํอาง 125,036 
5 กระเป๋า 64,053 
6 แว่นตา 48,333 
7 อะไหล่และส่วนประกอบรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ 40,949 
8 เขม็ขดั 30,910 
9 นาฬกิา 29,433 
10 รองเทา้ 7,794 

รวม 1,252,384 

ทมีา :  ส่วนประมวลขา่ว สาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, 2553 
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 จากการเปลยีนแปลงบทบาทและนโยบายในด้านการจดัเก็บภาษีเป็นการปกป้อง
สงัคม ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ี การนํานโยบายไปปฏบิตัิ  ความรูค้วามสามารถ
ของบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทงักฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิของเจา้หน้าท ีดงันัน  
จงึได้ศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าทศุีลกากรในการปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามสินค้า
ละเมดิทรพัย์สินทางปญัญา  เพอืหาแนวทางในการเพิมประสิทธภิาพการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

 
ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1.  เพอืศึกษาความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร  สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

 2.  เพอืเปรยีบเทยีบความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 3.  เพอืทราบถึงแนวทางการเพิมประสทิธภิาพในการปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร  สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีเีพศชาย และเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 2.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีอีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 3.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 4.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 5.  เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัิต่างกัน มี
ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1.   ขอบเขตด้านเนือหา 

         การศกึษาความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร  สงักดัสํานักสบืสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่  ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวข้อง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทมี  ด้าน
แรงจงูใจ ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเรือง ความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาของเจ้าหน้าทศุีลกากร สงักดัสํานักสบืสวนและ
ปราบปราม  กรมศุลกากร  ผู้วิจยัได้กําหนดเวลาในการดําเนินการวจิยัตงัแต่เดอืนมกราคม 
2554 จนถงึเดอืนธนัวาคม 2554 และผูว้จิยัไดด้ําเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามในช่วงเดอืน
เมษายน 2554  

 3.  ขอบเขตด้านประชากร 
         ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศกึษาวจิยัครงันี ได้กําหนดกลุ่มประชากร
เป้าหมายคือ ข้าราชการ จํานวน 359 คน ลูกจ้าง  จํานวน 193 คน และพนักงานราชการ 
จาํนวน 45 คน  รวมทงัสนิ 597 คน  ทสีงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร   
 
ขนัตอนของการศึกษา 

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทเีกยีวขอ้ง   โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
เกยีวกบั ทฤษฎ ีความหมาย และงานวจิยัทเีกยีวขอ้งจากห้องสมุดและอนิเตอรเ์น็ตขอ้มลูทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) เป็นขอ้มูลทไีด้จากเอกสารทางวชิาการต่างๆทเีกยีวขอ้ง วารสาร บทความ 
งานวิจยัทเีกียวข้อง วิทยานิพนธ์ ทคี้นได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลยัต่างๆ และห้องสมุด       
กรมศุลกากร รวมทงัการคน้หาขอ้มลูผ่านอนิเทอรเ์น็ต  เพอืรวบรวมขอ้มลูสรปุผลการประกอบการวจิยั 

 

 2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็ขอ้มูลจาก
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสงักดัสํานักสบืสวนและปราบราม กรมศุลกากร 
ตอบแบบสอบถามเพอืการวจิยั จาํนวน 240 ฉบบั   

 3.  การวเิคราะหข์อ้มูล ใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปสําเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มลู 

 4.  การสรุปผลการศึกษา นําผลการศกึษาทไีด้มาวเิคราะห์เชงิปรมิาณ นําเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t – test  และ One – way ANOVAs    
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 5.  การเสนอแนะ  นําผลการศึกษาทไีด้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
เจา้หน้าทศุีลกากรทปีฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา และเป็น
แนวทางในการเพมิประสทิธภิาพในการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  

 
คาํจาํกดัความทีใช้ในการศึกษา 

 1. ทรพัย์สินทางปญัญา หมายถึง  สิทธิทีเกียวข้องกับงานวรรณคดี ศิลปะ หรือ
วทิยาศาสตร ์การออกแบบอุตสาหกรรม เครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิาร ชอืทางการคา้ 
การคุม้ครองต่อการแข่งขนัทไีม่เป็นธรรมและสทิธอินืๆ ทเีป็นผลมาจากกจิกรรมทางปญัญาใน
สาขาทเีกยีวกบัศลิปะ วรรณคด ีวทิยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม 

 2. ความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา 
หมายถงึ การแสดงออกทางดา้นความคดิและความรูส้กึของเจา้หน้าทศุีลกากรต่อการดําเนินการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา โดยแบ่งเป็น 7 ดา้น คอื 

        1. ด้านกฎหมายและระเบยีบทีเกยีวข้อง  หมายถึง  การกําหนดกฎหมายและ
ระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มกีารเผยแพร่นโยบายและกฎหมายทเีกียวข้องให้เจ้าหน้าทศุีลกากรทราบ และมกีารวดัผล
สาํเรจ็ของนโยบาย     

        2. ดา้นภาวะผูนํ้า  หมายถงึ กระบวนการต่างๆ ทผีู้บงัคบับญัชาแสดงออกถงึการ
โน้มน้าว การจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามรว่มมอือยา่งเตม็ทแีละมสี่วนร่วมในการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพอืใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

        3. ดา้นการทาํงานเป็นทมี หมายถงึ การทบีุคคลปฏบิตังิานร่วมกนัโดยมวีตัถุประสงค ์
ในการบรรลุเป้าหมายอย่างเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ และผู้ปฏบิตัต่ิางพงึพอใจในการปฏบิตัิ
ระหว่างกนัและกนั  ก่อให้เกดิผลงานทไีดม้าจากการร่วมแรงร่วมใจกนัของสมาชกิทเีต็มไปดว้ย
ศกัยภาพ  รวมทงับรรยากาศทดีใีนทมีงานจะสรา้งความสุขสนุกสนานและความรูส้กึถงึโอกาสที
จะกา้วหน้าและประสบความสาํเรจ็ในอนาคตแก่สมาชกิ 

        4. ด้านแรงจูงใจ หมายถงึ กระบวนการทชีกันํา โน้มน้าว กระตุ้น ให้ผู้ใต้บงัคบั 
บญัชาเกดิความมานะพยายาม ความกระตอืรอืรน้ ความขยนัอดทนอย่างเตม็ทีในการปฏบิตังิาน
ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพอืใหป้ฏบิตังิานทไีดร้บัมอบหมายสําเรจ็
ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

       5. ดา้นการสอืสาร  หมายถงึ  กระบวนการแลกเปลยีนขอ้มูล ข่าวสารระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั โดยใชเ้ครอืงมอืสอืสาร
ต่างๆ การพูดคุย หรอืการทําหนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืใหก้ารปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

         6. ดา้นบุคลากร   หมายถงึ  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
รวมทังพฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติทีจําเป็นต้องมี  เพือการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเพอืให้การปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาสําเรจ็
ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

         7. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ  การนําเอาเครอืงมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน  เพอือํานวยความสะดวกในการทํางานใหด้ยีงิขนึ และเพอื
เพมิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาให้มาก
ยงิขนึ 

 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 
 1.  ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม 

 2.  เพอืนําผลทไีดจ้ากการศกึษามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร 
 3.  เพอืนําผลการศึกษาทไีด้ไปใช้เป็นแนวทางการเพิมประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร  สงักดัสาํนกัสบืสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 

 เนืองจากการเปลยีนแปลงบทบาทในการจดัเกบ็ภาษเีป็นการปกป้องสงัคม ส่งผลต่อ
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท ี  ดงันัน ผู้วิจยัจงึให้ความสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของ
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีต่ีอการปฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา 
สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร โดยใชก้รอบแนวคดิดงันี 

 

           ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
  
 
 
 อ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

  

 

ความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังานด้านการ 
ปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
1. ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง   
2. ดา้นภาวะผูนํ้า 
3. ดา้นการทาํงานเป็นทมี 
4. ดา้นแรงจงูใจ 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นการสอืสาร 
7. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานภาพส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 
4. ตําแหน่ง 
5. ประสบการณ์การทํางาน 
    ในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

บทที 2  

แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

  ในการศึกษาความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัย์สนิทางปญัญาของเจ้าหน้าทศุีลกากร  สงักดัสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร   
ครงัน ีมแีนวคดิและทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัขอบเขตการศกึษา ตามลาํดบัหวัขอ้ดงันี 

แนวคดิเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาและการละเมดิลขิสทิธ ิ
แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัความคดิเหน็ 

  แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัภาวะผูนํ้า 
แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทมี 

แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัการสอืสาร 
แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัแรงจงูใจ 
แนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
โครงสรา้ง หน้าทคีวามรบัผดิชอบ และอตัรากําลงัของเจา้หน้าทศุีลกากร  สาํนกั

สบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
 

แนวคิดเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ 

 ทรพัยส์นิทางปญัญา  หมายถงึ ผลงานอนัเกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยส์่วน
สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นสทิธทิางกฎหมายทมีอียู่เหนือสงิทเีป็นผลติผลจากมนัสมองของ
มนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการประดษิฐ ์การออกแบบเครอืงหมายการคา้และบรกิาร หรอืการแสดงออก
ซึงความคิด  เ ป็นต้น โดยนัยนี  ทรัพย์สินทางปญัญาจึงถือเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึง 
นอกเหนือจากสงัหารมิทรพัย์ คอืทรพัยส์นิทสีามารถเคลอืนยา้ยได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ 
เป็นต้น และอสงัหารมิทรพัย์ คอื ทรพัย์สนิทไีม่สามารถเคลอืนย้ายได้ เช่น บ้าน ทดีนิเป็นต้น
โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) 

และลขิสทิธ ิ(Copyright) 

          1. ทรพัย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)ไม่ใช่สงัหารมิทรพัยแ์ละ
อสงัหารมิทรพัย์ทใีช้ในการผลติสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม แท้ทจีรงิแล้วทรพัยส์นิ
ทางอุตสาหกรรมนีเป็นความคดิสร้างสรรค์ของมนุษย์ทเีกียวกับสนิค้าอุตสาหกรรมความคิด
สร้างสรรค์นีจะเป็นความคดิในการประดษิฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม     
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ซงึอาจจะเป็นกระบวนการหรอืเทคนิคในการผลติทไีดป้รบัปรุงหรอืคดิคน้ขนึใหม่หรอืทเีกยีวขอ้ง
กบัตวัสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ทเีป็นองค์ประกอบและรูปร่างสวยงามของตวัผลติภณัฑ์ นอกจากนียงั
รวมถงึเครอืงหมายการคา้หรอืยหี้อ ชอืและถนิทอียู่ทางการค้าทรีวมถงึแหล่งกําเนิดสนิค้า และการ
ป้องกนัการแขง่ขนัทางการคา้ทไีมเ่ป็นธรรมทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม จงึสามารถแบ่งออกไดด้งัน ี

               1.1 สทิธบิตัร (Parent) 

                 1.2 เครอืงหมายการคา้ (Trademark) 

                 1.3 แบบผงัภูมขิองวงจรรวม (Layout - Designs Of Integrated Circuit) 

                 1.4 ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 

                 1.5 สงิบ่งชทีางภูมศิาสตร ์(Geographical Indication) 

2. ลิขสิทธิ (Copyright) หมายถงึ งานหรอืความคดิสรา้งสรรค์ในสาขาวรรณกรรม 
ศลิปกรรม ดนตรกีรรม งานภาพยนตรห์รอืงานอนืใดในแผนกวทิยาศาสตร ์ นอกจากนี ยงัรวมถงึ
สทิธขิา้งเคยีง (Neighboring Right) คอื การนําเขางานด้านลขิสิทธอิอกแสดง เช่น นักแสดง     
ผูบ้นัทกึเสยีง และสถานีวทิยโุทรทศัน์ในการบนัทกึหรอืถ่ายทอดเสยีงหรอืภาพ 
 

ความหมายของทรพัยสิ์นทางปัญญาแต่ละประเภท 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธ ิ(2537 : 1-3) ไดใ้หค้วามหมายของลขิสทิธวิ่า หมายถงึ สทิธิ
แต่ผูเ้ดยีวทจีะทาํการใดๆเกยีวกบังานทผีูส้รา้งสรรคไ์ดท้ําขนึโดยการแสดงออกตามประเภทงาน
ลขิสทิธต่ิางๆ ไดแ้ก่ 

  1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธท์ทีําขนึทุกชนิด เช่น หนังสอื จุลสาร สงิ
เขยีน สงิพมิพ์ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรยั สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถงึโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ย 

   2. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ หมายความว่า คําสงั ชุดคําสงั หรอืสงิอนืใดทนํีาไปใชก้บั
เครอืงคอมพวิเตอร ์เพอืใหเ้ครอืงคอมพวิเตอรท์าํงานหรอืเพอืใหไ้ดร้บัผลอย่างหนึงอย่างใด ทงันี 
ไมว่่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะใด 

3. นาฏกรรม  หมายความว่า งานเกยีวกบัการราํ การเตน้ การทาํท่า หรอืการแสดงที
ประกอบขนึเป็นเรอืงราว และใหห้มายความรวมถงึการแสดงโดยวธิใีบด้ว้ย 

4. ศลิปกรรม หมายความว่า งานอนัมลีกัษณะอย่างหนึงอย่างใดหรอืหลายอย่าง
ดงัต่อไปนี 

4.1 งานจติรกรรม ไดแ้ก่ งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทปีระกอบดว้ยเสน้ แสง ส ีหรอืสงิอนื 

อยา่งใดอยา่งหนึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั ลงบนวสัดุอยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่ง 

   ส
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4.2 งานประตมิากรรม ได้แก่ งานสรา้งสรรค์รปูทรงทเีกยีวกบัปรมิาตรทสีมัผสั
และจบัตอ้งได ้

4.3 งานภาพพมิพ์ ได้แก่ งานสรา้งสรรค์ภาพด้วยกรรมวธิทีางการพมิพ์ และ
หมายความรวมถงึแมพ่มิพห์รอืแบบพมิพท์ใีชใ้นการพมิพด์ว้ย 

4.4 งานสถาปตัยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคารหรอืสงิปลูกสรา้ง งานออกแบบ
ตกแต่งภายในหรอืภายนอก ตลอดจนบรเิวณของอาคารหรอืสงิปลูกสรา้ง หรอืการสรา้งสรรค์
หุ่นจาํลองของอาคารหรอืสงิปลกูสรา้ง 

4.5 งานภาพถ่าย ไดแ้ก่ งานสรา้งสรรคภ์าพทเีกดิจากการใชเ้ครอืงมอืบนัทกึภาพ
โดยใหแ้สงผ่านเลนซไ์ปยงัฟิลม์หรอืกระจก และลา้งดว้ยนํายาซงึมสีูตรเฉพาะ หรอืดว้ยกรรมวธิี
ใดๆ อนัทาํใหเ้กดิภาพขนึ หรอืการบนัทกึภาพโดยเครอืงมอืหรอืวธิกีารอยา่งอนื 

4.6 งานภาพประกอบ แผนท ีโครงสรา้ง ภาพร่าง หรอืงานสรา้งสรรคร์ปูทรงสาม
มติอินัเกยีวกบัภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ หรอืวทิยาศาสตร ์

4.7 งานศลิปประยุกต์ ไดแ้ก่ งานทนํีาเอางานตาม 4.1 ถงึ 4.6 อย่างใดอย่างหนึง
หรอืหลายอย่างรวมกนัไปใช้ประโยชน์อย่างอนื นอกเหนือจากการชนืชมในคุณค่าของตวังาน
ดงักล่าวนัน เช่น นําไปใช้สอย นําไปตกแต่งวสัดุหรอืสงิของอนัเป็นเครอืงใช้หรอืนําไปใช้เพอื
ประโยชน์ทางการคา้ 

5. ดนตรกีรรม หมายความว่า งานเกยีวกบัเพลงทแีต่งขนึเพอืบรรเลงหรอืขบัรอ้งไม่
ว่าจะมทีํานองและคําร้องหรอืมทีํานองอย่างเดยีว  และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรอื
แผนภมูเิพลงทไีดแ้ยกและเรยีบเรยีงเสยีงประสานแลว้ 

6. โสตทศันวสัดุ หมายความว่า งานอนัประกอบดว้ยลําดบัของภาพโดยบนัทกึลงใน
วสัดุไม่ว่าจะมลีกัษณะอย่างใด อนัสามารถทจีะนํามาเล่นซําได้อกี โดยใช้เครอืงมอืทจีําเป็น
สาํหรบัการใชว้สัดุนนั และใหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบงานนนัดว้ย ถา้ม ี

7. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทศันวสัดุอนัประกอบด้วยลําดบัของภาพ ซงึ
สามารถนําออกฉายต่อเนอืงไดอ้ยา่งภาพยนตรห์รอืสามารถบนัทกึลงบนวสัดุอนื เพอืนําออกฉาย
ต่อเนอืงไดอ้ยา่งภาพยนตร ์และใหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบภาพยนตรน์นัดว้ย ถา้ม ี

8. สงิบนัทกึเสยีง หมายความว่า งานอนัประกอบดว้ยลําดบัของเสยีงดนตร ีเสยีงการ
แสดง หรอืเสยีงอนืใด โดยบนัทกึลงในวสัดุไมว่่าจะมลีกัษณะใดๆ อนัสามารถทจีะนํามาเล่นซาํได้
อกีโดยใชเ้ครอืงมอืทจีาํเป็นสําหรบัการใชว้สัดุนนั แต่ทงันีมใิหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบ
ภาพยนตรห์รอืเสยีงประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอนื 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

 

พระราชบญัญตัเิครอืงหมายการคา้ (2534 : 2) ไดใ้หค้วามหมายของเครอืงหมายว่า 
หมายถงึ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดษิฐ ์ตรา ชอื คํา ขอ้ความ ตวัหนังสอื ตวัเลข ลายมอืชอื 
กลุ่มของส ีรูปร่างหรอืรปูทรงของวตัถุ หรอืสงิเหล่านีอย่างใดอย่างหนึงหรอืหลายอย่างรวมกัน  
โดยแบ่งเครอืงหมายเป็น  4 ประเภท คอื 

1. เครอืงหมายการค้า หมายความว่า เครอืงหมายทใีช้หรอืจะใชเ้ป็นทหีมายหรอื
เกยีวข้องกบัสนิค้า เพอืแสดงว่าสนิค้าทใีช้เครอืงหมายของเจ้าของเครอืงหมายการค้านัน
แตกต่างกบัสนิคา้ทใีชเ้ครอืงหมายการคา้ของบุคคลอนื 

2. เครอืงหมายบรกิาร หมายความว่า เครอืงหมายทีใชห้รอืจะใชเ้ป็นทหีมายหรอื
เกยีวข้องกบับรกิาร เพอืแสดงว่าบรกิารทใีช้เครอืงหมายของเจ้าของเครอืงหมายบรกิารนัน
แตกต่างกบับรกิารทใีชเ้ครอืงหมายบรกิารของบุคคลอนื 

3. เครอืงหมายรบัรอง หมายความว่า เครอืงหมายทเีจา้ของเครอืงหมายรบัรองใช้
หรอืจะใช้เป็นทีหมายหรอืเกยีวข้องกบัสนิค้าหรอืบรกิารของบุคคลอนื เพอืเป็นการรบัรอง
เกยีวกบัแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพ หรอืคุณลกัษณะอนืใดของสนิค้านัน 
หรอืเพอืรบัรองเกยีวกบัสภาพ คุณภาพ ชนิด หรอืคุณลกัษณะอนืใดของบรกิารนนั 

4. เครอืงหมายร่วม หมายความว่า เครอืงหมายการคา้หรอืเครอืงหมายบรกิารทใีช้
หรอืจะใชโ้ดยบรษิทัหรอืวสิาหกจิในกลุ่มเดยีวกนัหรอืโดยสมาชกิของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 
สมาพนัธ ์กลุ่มบุคคลหรอืองคก์รอนืใดของรฐัหรอืเอกชน 

 

พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร (2552 : 1:2) ไดใ้หค้วามหมายของสทิธบิตัร หมายความว่า 
หนังสอืสําคญัทอีอกให้เพอืคุม้ครองการประดษิฐ์ หรอืการออกแบบผลติภณัฑ ์ตามทกีําหนดใน
กฎหมาย  ส่วนอนุสทิธบิตัร หมายความว่า หนังสอืสําคญัทอีอกให้เพอืคุ้มครองการประดษิฐ ์
สาํหรบัสทิธบิตัรกําหนดการขอรบัสทิธบิตัรได ้2 ประเภท คอื 

1.  การประดิษฐ์ หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทําขนึ อันเป็นผลให้ได้มาซึง
ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขนึใหม ่หรอืการกระทาํใดๆ ททีาํใหด้ขีนึซงึผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิี 

2.  แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของ
ลวดลายหรอืสขีองผลติภณัฑอ์นัมลีกัษณะพเิศษสําหรบัผลติภณัฑซ์งึสามารถใชเ้ป็นแบบสําหรบั
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมรวมทงัหตัถกรรมได ้

จากความหมายข้างต้น จงึสามารถให้คํานิยามเกยีวกบัคําว่า ทรพัย์สนิทางปญัญา 
หมายถงึ  สทิธทิเีกยีวขอ้งกบังานวรรณคด ีศลิปะ หรอืวทิยาศาสตร ์การออกแบบอุตสาหกรรม 
เครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิาร ชอืทางการคา้ การคุ้มครองต่อการแข่งขนัทไีม่เป็นธรรม
และสิทธิอืนๆ  ทีเป็นผลมาจากกิจกรรมทางปญัญาในสาขาทีเกียวกับศิลปะ วรรณคด ี
วทิยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม 
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แนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องกบัความคิดเหน็ 

 1. ความหมายของความคิดเหน็ มผีูใ้หค้วามหมายต่างๆ ดงันี 

 ความคดิเหน็ ความหมายตามพจนานุกรม Webster (1967 : 301) สรุปว่า ความ
คดิเหน็คอื ความเชอืทไีม่ได้ตงัอยู่บนความแน่นอน หรอืความรู้อนัแท้จรงิ แต่จะตงัอยู่ทจีติใจ 
ความเห็นและการลงความเห็นของแต่ละบุคคลทวี่าน่าจะตรงตามทคีิดไว้ และนอกจากนีมี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความคดิเหน็ต่างๆ ดงันี คอื 

 กฤษณี  มหาวริุฬห ์(2531 : 37-38) ไดใ้หค้วามหมายความคดิเหน็ว่า หมายถงึ การ
แสดงออกด้านความรู้สกึต่อสงิหนึงสงิใด เป็นความรู้สกึเชอืถือทไีม่อยู่บนความแน่นอน หรอื
ความจรงิแต่ขนึอยู่กบัจติใจบุคคลจะแสดงออกโดยมขีอ้อ้าง หรอืการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรอื
ปกป้องความคิดนัน ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริง     
ซงึขนึอยู่กบัคุณสมบตัปิระจําตวัของแต่ละบุคคล เช่น พนืความรู้ ประสบการณ์ในการทํางาน 
สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ และมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบทสีําคญั การแสดงความคดิเหน็นีอาจไดร้บั
การยอมรบัหรอืปฏเิสธจากคนอนืๆ กไ็ด้ 

 จาํรอง   เงนิด ี(2534 : 2) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิเหน็ว่า เป็นความรูส้กึของ
บุคคลทมีต่ีอสงิใดในลกัษณะทไีม่ลกึซงึเหมอืนทศันคต ิความคดิเหน็นนัอาจกล่าวไดว้่าเป็นการ
แสดงออกของทศันคติก็ได้ สงัเกตและวดัได้จากคน แต่มสี่วนทีแตกต่างไปจากทศันคตินัน      
เจา้ตวัอาจจะตระหนกัหรอืไมต่ระหนกักไ็ด้ 

 บุญเรอืง   ขจรศิลป์ (2534 : 2) ได้ให้ความหมายความคิดเห็นว่า หมายถึง การ
แสดงออกทางวาจาของเจตคต ิการทบีุคคลกล่าวว่าเขามคีวามเชอื หรอืความรูส้กึอย่างไรเป็น
การแสดงความคดิเหน็ของบุคคล ดงันนั การวดัความคดิเหน็ของบุคคลนนัเป็นสงิทเีป็นไปได้ 

 ระววิรรณ   สวนจนัทร ์(2538 : 18) ไดก้ล่าวไวว้่า ความคดิเหน็เป็นการแสดงออกถงึ
เรอืงใดเรอืงหนึงโดยเฉพาะ โดยใช้สตปิญัญา ประสบการณ์จากการเรยีนรู ้การศกึษาประกอบ
กบัความคดิเห็นนี อาจเป็นไปในทิศทางใดทศิทางหนึงทเีห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วยก็ได้ ความ
คดิเหน็นีอาจเปลยีนแปลงไปตามเวลา 

 นพมาศ  ธรีเวคนิ (2539 : 2) ได้กล่าวไว้ว่า ความคดิเห็นนันถูกจดัว่าเป็นส่วนที
มนุษยไ์ดแ้สดงออกมาโดยการพูดหรอืการเขยีน มนุษยน์นัจะพูดจากใจจรงิ พูดตามสงัคม หรอื
พูดเพอืเอาใจผู้ฟงัก็ตาม แต่เมอืพูดหรอืเขยีนไปแล้วก็ทําให้เกดิผลได ้คนส่วนใหญ่มกัจะถอืว่า  
สงิทมีนุษยแ์สดงออกมานนัเป็นสงิทสีะทอ้นออกถงึความในใจ 
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 จริาย ุ ทรพัยส์นิ (2540 : 16) ไดใ้หค้วามหมายความคดิเหน็ว่า หมายถงึ ความรูส้กึนึก
คดิของบุคคลทแีสดงออกมา เพอืให้ผู้อนืได้สามารถทีจะรบัรู้ ตลอดจนสามารถทจีะประเมนิค่าใน
เรอืงใดเรอืงหนึง หรอืประเดน็ใด ประเดน็หนึง การลดความเหน็นนัอาจจะเป็นไปในลกัษณะเหน็ดว้ย
หรอืไม่เห็นด้วยก็ได้ อนัเนืองมาจากสถานการณ์สงิแวดล้อม การติดต่อกบัภายนอก การเข้าเป็น
สมาชกิกลุ่มต่างๆ และการพบปะสงัสรรคป์ระจาํวนั 

 เจยีมจติ  กลนัหอม (2549 : ได้ให้ความหมายความคดิเหน็ว่า หมายถงึ ความรูส้กึของ
บุคคลทแีสดงออกมาใหผู้อ้นืไดร้บัรู ้ดา้นความเชอื ทศันะ ความรูส้กึ และการพจิารณาตดัสนิต่อสงิใด
สงิหนึงของบุคคล รวมไปถงึการประเมนิค่าทเีกยีวกบัเรอืงใดเรอืงหนึง หรอืประเดน็ใดประเดน็หนึง 
การลงความเหน็อาจเป็นไปในลกัษณะเห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วยก็ได้ ทงันี ความคดิเห็นของแต่ละ
บุคคลขนึอยูก่บัความรู ้ประสบการณ์และสงิแวดลอ้มของแต่ละบุคคลทไีดร้บัมา 

 จากนิยามและความหมายของความคดิเหน็ดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า ความ
คดิเหน็ หมายถงึ การแสดงออกทางด้านความรูส้กึของบุคคลต่อสงิอนืใด โดยไม่จําเป็นจะต้อง
เหมือนกัน โดยขนึอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และสิงแวดล้อม ความคิดเห็นของบุคคลจะ
เกยีวขอ้งกบัคุณสมบตัปิระจาํตวัของแต่ละบุคคล 

 2. ประเภทของความคิดเหน็ 

 ความคดิเหน็ของบุคคลเป็นเรอืงของแต่ละบุคคล จงึมนีกัเมธปีรชัญาชาวตะวนัตก ได้
กล่าวไวด้งันี 

 Renner (อา้งถงึใน สตัตยา, 2538 : 10) จาํแนกความคดิเหน็เป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคอื 

1. ความคดิเหน็เชงิบวกสุด-เชงิลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคดิเหน็ทเีกดิ
จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ ซงึสามารถทราบทศิทางได ้ทศิทางบวกสุด ไดแ้ก่ ความรกัจน
หลง ทศิทางลบสุด ไดแ้ก่ ความรงัเกยีจ ความคดิเหน็นีรนุแรงเปลยีนแปลงยาก 

2. ความคดิเหน็จากความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Contests) การมคีวามเหน็ต่อสงิ
ใดสงิหนึง ขนึอยู่กบัความรู้ความเข้าใจทมีต่ีอสงินัน เช่น ความรูค้วามเข้าใจในทางทดี ีได้แก่ 
ชอบ ยอมรบั เหน็ดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจในทางทไีมด่ ีไดแ้ก่ ไมช่อบ ไมย่อมรบั ไมเ่หน็ดว้ย 

3.ปัจจยัทีมีอิทธิผลต่อความคิดเหน็ 

ความคดิเหน็เป็นเรอืงของแต่ละบุคคลทแีสดงออกต่อสงิหนึงสงิใดหรอืสงิเดยีวกนั จงึ
ไม่จําเป็นต้องคล้ายคลงึหรอืเหมอืนกนัเสมอไป ทงันี ขนึอยู่กบัปจัจยัพนืฐานของแต่ละบุคคลที
ไดร้บัอทิธพิลต่อการแสดงในเรอืงนนัๆ ปจัจยัเหล่านีไดม้ผีูเ้สนอแนวความคดิไว ้สรปุไดด้งันี 
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Foster (1952 : 109) กล่าวว่า ความคดิเหน็เกดิจากมลูเหตุ 2 ประการ คอื 

1. ประสบการณ์ (Experience) ทบีุคคลมต่ีอสงิของ บุคคล หมู่คณะ เรอืงราวต่างๆ 
หรอืสถานการณ์ความคดิเหน็เกิดขนึในตวับุคคลจากการได้พบเห็น คุ้นเคย อาจถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) และจากการไดย้นิไดฟ้งั ไดเ้หน็รปูถ่าย หรอือ่านจาก
หนงัสอืโดยไมไ่ดพ้บเหน็ขอ้เทจ็จรงิ ถอืว่าเป็นประสบการณ์ทางออ้ม 

2. ระบบค่านิยมและการตดัสนิค่านิยม (Value System and Judgment) เนืองจาก
กลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนมคี่านิยมและการตดัสนิค่านิยมไม่เหมอืนกนั คนแต่ละกลุ่มจงึมคีวามเหน็
ต่อสงิเดยีวกนัแตกต่างกนั 

 

ในการวิจยัความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญาครงันี ผู้วจิยัได้ศกึษาความคดิเหน็ของเจา้หน้าทศุีลกากรทเีกดิจากความรู ้
ประสบการณ์ และความรูส้กึในด้านต่างๆ ได้แก่  ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะ
ผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทมี  ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร ด้านการสอืสาร และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพอืหาแนวทางในการเพมิประสทิธภิาพในการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาใหส้าํเรจ็บรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

 
แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัภาวะผูนํ้า 

1. ความหมายของผูนํ้า 

 การดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรอืองค์การธุรกิจเอกชนต่างๆ จะ
ประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายได้หรอืไม่นัน บุคคลถือว่ามคีวามสําคญัทีจะทําให้งานประสบ
ผลสําเร็จได้นัน ก็คอื ผู้นํา เพราะผู้นําเป็นผู้ทมีบีทบาทสําคญัทสีุดในการบรหิารจดัการเพอื
วางแผนใช้ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ดงันัน จงึกล่าวได้ว่าประสทิธภิาพและประสทิธิผล
ขององค์การจะมมีากมน้ีอยเพียงใดนันย่อมขนึอยู่กับภาวะผู้นําของผู้บรหิาร ซงึเป็นผู้นําใน
องค์การนันๆ เป็นสําคญั ผู้บรหิารเองจะต้องเป็นผู้ทมีคีวามรู้ ความสามารถในการปฏบิตัิงาน
และมพีฤตกิรรมเป็นทเีลอืมใสศรทัธาของผูร้ว่มงาน ซงึหลายหน่วยงานทปีระสบความลม้เหลวใน
การทํางาน สาเหตุทสีําคัญมกัจะเกิดจากผู้นําทขีาดความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจในหลักการ
บรหิารงาน ดงันัน เพอืใหก้ารศกึษาครงันีมคีวามเขา้ใจในความหมายของผู้นําตรงกนั ผูว้จิยัจงึ
จะกล่าวถึงความหมายของผู้นําไว้เป็นพืนฐานกับการอธิบายถึงปจัจยัอืนทีมาเกียวข้องกับ
การศกึษา ซงึมนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเกยีวกบัผูนํ้าไวด้งันี 
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 กติ ิ  ตยคัคานนท ์(2532 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของผูนํ้าว่า หมายถงึ ผูท้ไีดร้บัการ
แต่งตงัหรอืไดร้บัการยกย่องขนึ กล่าวคอื เป็นผูท้ไีด้รบัความไวว้างใจใหเ้ป็นหวัหน้ามอีํานาจใน
การตดัสนิใจ เป็นผู้มศีิลปะทสีามารถครองใจเหนือกว่าคนอนืๆ และบุคคลเหล่านันยอมรบัให้
ความไวว้างใจเชอืใจอยา่งเตม็ททีจีะกระทาํตาม ไมว่่าจะไปในทางทดีหีรอืเลวกไ็ด้ 

 อุทยั  หริญัโต (2540 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของผูนํ้าว่า หมายถงึ ความเป็นผูนํ้านนั
เป็นกจิกรรมในการสรา้งอทิธผิลจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืกลุ่ม เพอืทจีะก่อใหเ้กดิความพยายาม
ร่วมกนัในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายทกีําหนดไวใ้นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง ซงึกล่าว
ได้ว่าการทํางานใดๆ นัน ความสําเรจ็ของงานส่วนใหญ่ขนึอยู่กบัผู้นําเป็นปจัจยัสําคญั เพราะ
ผูนํ้าคอืผูท้ทีาํหน้าทรีบัผดิชอบในการสนับสนุนช่วยเหลอื ร่วมมอืวางแผน ควบคุม ชแีนวทางให้
การทํางานของกลุ่มดําเนินไปสู่เป้าหมาย โดยให้ได้ทงัผลสําเรจ็ของงาน การรกัษาสถานภาพ
ของกลุ่ม ใหม้คีวามมนัคงดว้ย 

 พนัธุเ์ทพ  ใจคํา (2546 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของผูนํ้าว่า หมายถงึ บุคคลทไีดร้บั
การเลอืกตงั แต่งตงั หรอืไดร้บัการยอมรบัใหท้ําหน้าท ีโดยเป็นผู้ทมีอีทิธพิลเหนือคนอนืๆ และ
ใช้อํานาจหน้าท ีอทิธพิล และใช้ศลิปะชกัจูงใจ ทําให้คนเหล่านันเตม็ใจทจีะทํางานให้สําเรจ็ผล
ตามเป้าหมาย และตรงตามวตัถุประสงค์ทไีด้กําหนดไว้ ซงึความเต็มใจทกีล่าวถงึนี หมายถึง 
ความเตม็ใจทจีะทํางานดว้ยความกระตอืรอืรน้ รวมทงัมคีวามเชอืมนัในการทจีะใชป้ระสบการณ์ 
และความสามารถทตีนมอียูอุ่ทศิใหก้บังานดว้ย 

 จากความหมายของผู้นําดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้นําเป็นผู้ทไีดร้บัความ
ไวว้างใจจากผูร้่วมงานให้ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้า ซึงผู้ร่วมงานเหน็ว่าเหมาะสม และศรทัธามี
ความไวว้างใจใหเ้ป็นผูด้าํเนินการ ตลอดจนการจงูใจใหค้นปฏบิตัติาม และผูนํ้านนัจะต้องเป็นผูท้ี
ก่อใหเ้กดิการเปลยีนแปลงทนํีาไปสู่ผลสาํเรจ็ทดี ี

 2.  ความหมายของภาวะผู้นํา  มผีูใ้หค้วามหมายต่างๆ ดงันี 

 กติ ิ  ตยคัคานันท ์(2532 : 22) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผู้นําว่า หมายถงึ ผูท้มี ี
ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึงทีจะจูงใจ หรอืใช้อิทธิผลต่อบุคคลอืน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ร่วมงานหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ เพอืปฏิบตัิการและอํานวยการ  โดยใช้
กระบวนการสอืความหมายหรอืการติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตน ดําเนินการจนกระทงั
บรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทตีงัไว ้การดําเนินการจะเป็นไปในทางดหีรอืไม่ดี
ก็ได้ ดงันัน กล่าวได้ว่าผู้นําในแต่ละคนจะมลีกัษณะของการเป็นภาวะผู้นําในแต่ละบุคคลนันๆ 
และลกัษณะของรปูแบบการเป็นผูนํ้าของแต่ละคนนนัจะไมเ่หมอืนกนั 
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 ประพนัธ ์ สุรหิาร (2537 : 25) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าว่า เป็นศลิปะของการ
มอีิทธพิลเหนือคนและนําคน โดยคนเหล่านีมคีวามเชือฟงัอย่างเต็มใจ มคีวามมนัใจในผู้นํา 
เคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้นําด้วยความจริงใจ เพือปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

 จาํรอง  แสงพรหมศร ี(2537 : 18) กล่าวถงึภาวะผูนํ้าว่าเป็นเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัผูนํ้า
โดยตรง เพราะการดําเนินงานของหน่วยงานหรอืองค์การจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้มากน้อย
เพยีงใด ย่อมขนึอยู่กบัการบรหิารของผูนํ้า ภาวะผูนํ้าเป็นความสามารถในการชกัจงูหรอืกระตุ้น
ให้ผูอ้นืดําเนินงานไปสู่จุดหมายได ้คอืความรบัผดิชอบของผูนํ้ากลุ่ม หรอืผู้นําองคก์ารในการที
จะชกัจูง ใช้อิทธิพล หรอือํานาจหน้าทใีห้ผู้ตามเกิดความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ตีอ้งการ ภาวะผูนํ้าจงึเป็นเรอืงทมีคีวามสมัพนัธก์บัการใชอ้ทิธพิล การ
จงูใจกลุ่มคนและเป้าหมายของการดาํเนินงาน 

 ทพิวรรณ  ยุทธโยธนิ (2537 : 5) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าไวว้่า 1) ความเป็น
ผู้นําคอืการใช้อิทธพิลของผู้นําต่อผู้ตามหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชา การใช้อทิธพิลดงักล่าวเกิดจาก
อํานาจหน้าท ีและอํานาจบารมขีองผู้นําซงึมเีหนือผู้ตาม หรอืผู้ใต้บงัคบับญัชา ดงันันการมี
อํานาจดงักล่าวขา้งต้น ทงัสองประการจงึเป็นสงิจาํเป็นสําหรบัผูนํ้า 2) ความเป็นผูนํ้าเกดิขนึได้
จะตอ้งมบีุคคลหนึงเป็นผูนํ้า และคนหรอืกลุ่มคนอกีกลุ่มหนงึเป็นผูต้าม ถ้าปราศจากผูต้าม ภาวะ
ผู้นําก็ไม่อาจเกดิขนึได้ 3) การใช้อทิธพิลของผู้นําต่อผู้ตามเพอืการปฏบิตัิการต่างๆ นัน ผู้นํา
อาศัยการอํานวยการ สังการ โดยการใช้กระบวนการติดต่อสือสาร ดังนัน ผู้นําจะประสบ
ความสําเรจ็ได้โดยอาศยัการอํานวยการและมทีกัษะในการติดต่อสอืสาร ทงัการพูด และการ
เขยีน 4) การอํานวยการหรอืการสงัการของผูบ้งัคบับญัชาต้องเป็นสงิทชีกัจงูใจ โน้มนําจติใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกดิความเขา้ใจและเตม็ใจทจีะปฏบิตัติามคาํสงัและอุทศิตนใหก้บัการปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

 สงวน  นิตยารมัภพ์งษ์ (2541 : 83) ไดก้ล่าวถงึความสําคญัของภาวะผูนํ้าว่าสําคญั
อย่างยงิต่อการพฒันาองค์กรและการจดัการ เพราะมกีารปฏบิตัทินํีาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที
วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชนในระดับต่างๆ ทงัในระดับโลก ระดบัชาติ หรอืระดับ
ทอ้งถนิ ภาวะผูนํ้าลว้นมคีวามสาํคญัอยา่งยงิทจีะก่อใหเ้กดิการเปลยีนแปลงทแีตกต่างกนัจะเหน็
ได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นเรอืงทเีกียวขอ้งกบัผู้นําโดยตรง เพราะการดําเนินงานของหน่วยงานหรอื
องค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้มากน้อยเพยีงใดย่อมขนึอยู่กบั
การบรหิารงานของผูนํ้า 
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 พนัธุเ์ทพ  ใจคาํ (2546 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูนํ้าว่า หมายถงึ กระบวนการ
ทผีู้นําใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานในลกัษณะการใช้อํานาจหน้าทใีนการจูงใจ 
กําหนดเป้าหมายในการทํางาน การติดต่อสอืสาร การปกครองบงัคบับญัชา การควบคุมดูแล 
การตดัสนิใจ การสรา้งความสมัพนัธภาพกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา ทงันี เพอืให้การดําเนินงานของ
โรงเรยีนบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทตีงัไว ้

 3. บทบาทหน้าทีของผูนํ้า 

 บทบาทหน้าทีของผู้นําในองค์การถือเป็นบุคคลทีมบีทบาทสําคัญต่อการบริหาร
จดัการให้องค์การประสบกบัความสําเร็จหรอืล้มเหลวได้ ดงันัน บทบาทหน้าทขีองผู้บรหิาร
จะต้องชดัเจน และตวัผู้บรหิารเองจะต้องเขา้ใจในบทบาทหน้าทขีองตนเองอย่างถ่องแท้ ดงัท ี
เอกชยั  กสีุขพนัธ ์(อ้างถงึใน จาํรอง   แสดงพรหมศร ,ี 2537 : 35-36) ไดม้คีวามเหน็เกยีวกบั
หน้าทขีองผู้บรหิารงานว่า ผู้บรหิารทุกระดบัจะมหีน้าททีางการบรหิารอย่างน้อย 5 ประการ คอื 
การวางแผน (Planning) ไดแ้ก่ การวางแผนนโยบายทศิทางขององคก์าร การกําหนดเป้าหมาย
ของการทํางาน วิธีปฏิบตัิงาน การวางแผนการปฏิบตัิงานและแผนการควบคุมงาน การจดั
องคก์ารหรอืจดัรปูแบบงาน (Organizing) ไดแ้ก่ การกําหนดโครงสรา้งบรหิาร วตัถุประสงคก์าร
ทํางานภารกิจหรือหน้าทีทีต้องปฏิบัติ ความชํานาญเฉพาะบุคคล อํานาจหน้าทีและความ
รบัผิดชอบ รูปแบบการประสานงาน และทรพัยากรสนับสนุนการทํางาน การบริหารบุคคล 
(Staffing) ไดแ้ก่ การวางแผนอตัรากําลงัคน การสรรหาคดัเลอืกบุคคล การกําหนดอตัราค่าจา้ง
เงนิเดอืนและผลตอบแทนตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัองคก์าร การ
พฒันาทรพัยากรบุคคล การกําหนดความก้าวหน้าในอาชพี ตลอดจนการพจิารณาคุณและโทษ
แก่บุคคล การสงัการหรอืบญัชางาน (Direction) ได้แก่ รูปแบบการเป็นผูนํ้า การตดิต่อสอืสาร 
การมอบหมายงาน การสอนงาน การจงูใจและกระตุน้ใหท้าํงานการสรรหาทรพัยากรสนับสนุนใน
การทํางาน การให้คําปรกึษา ประการสุดท้าย คอื การควบคุม (Controlling) ได้แก่ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ระบบควบคุมงาน วิธีกํากับ และติดตามผลการทํางาน การประเมินผลการ
ปฏบิตัิงาน การปรบัปรุงมาตรฐานการปฏบิตัิงานและความปลอดภยัในการทํางาน สรุปได้ว่า 
ผู้บรหิารจะต้องเป็นผู้ททีําหน้าทหีลกัคอื วางแผน จดัองค์การ บรหิารงานบุคคล การสงัการหรอื
บญัชางาน และการควบคุม เพอืใหง้านมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลบรรลุตามเป้าหมายอย่าง
แทจ้รงิ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

 

 ในทํานองเดียวกันนัน จะเห็นได้ว่า ผู้นําเป็นผู้ทมีบีทบาทหน้าทหีลายอย่าง ดงัท ี
เครซ  ครชัฟิลด ์ และบลัลาเชย ์(Krech Crutchfield & Ballachey, n.d. อ้างถงึใน เจรญิ  ไวรวจันกุล, 
2531 : 119-122) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูนํ้าไว ้ม ี14 ประการดว้ยกนั คอื 

 1.  ผูนํ้าในฐานะผูบ้รหิาร (The Leaders as Executive) คอื เป็นผูท้คีอยใหค้วาม
ช่วยเหลอืแก่ทุกคน ใหท้าํงานลุล่วงไปดว้ยด ี

 2.  ผูนํ้าในฐานะผูว้างแผน (The Leaders as Planner) คอื เป็นผูว้างแผนการทํางาน
เป็นผูต้ดัสนิใจ กจิกรรมกลุ่มในความรบัผดิชอบของตนนนั ขนึอยู่กบัการวนิิจฉัยของตวัผูนํ้าเอง
ว่า เหน็สมควรเหมาะสมหรอืไม่ เพอืใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคซ์งึผู้นําจะต้องเป็นผูดู้แลงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนทกีําหนดไว ้

 3.  ผูนํ้าในฐานะผูก้ําหนดนโยบาย (The Leaders as Policy Maker) เป็นหน้าทขีอง
ผูนํ้าทจีะต้องวางหรอืกําหนดนโยบายในการทํางาน การกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
หมูค่ณะ 

 4.  ผูนํ้าในฐานะผูช้ํานาญการ (The Leaders as Expert) ผูนํ้าจะต้องมคีวามชํานาญ
การในดา้นการดาํเนินงานเป็นอยา่งดยีงิ เพราะในการทํางานผูท้มีปีระสบการณ์น้อยกว่ากจ็ะหวงั
พงึผู้นํา เมอืเกดิปญัหาเกยีวกบัความรูแ้ละความชํานาญในการปฏบิตังิานผู้นําจะต้องทําหน้าที
คลา้ยกบัผูช้าํนาญการในสายวชิานนัๆ 

 5.  ผูนํ้าในฐานะตวัแทนกลุ่มเพอืตดิต่อกบัภายนอก (The Leaders as External 

Group Representative) เมอืสมาชกิไมอ่ยูใ่นฐานะทจีะตดิต่อกบัหน่วยงานอนืๆ ไดด้ว้ยกลุ่ม เขา
ย่อมจะมองหาผู้ทมีคีวามเหมาะสมทําหน้าทตีวัแทนกลุ่ม ซงึถอืว่าตวัแทนของกลุ่มนนัเป็นผู้นํา
ไดเ้ช่นกนั 

 6. ผู้นําในฐานะผู้ควบคุมความสมัพนัธ์ภายใน (The Leaders as Controller of 

Internal Relations) ผูนํ้ามกัจะทาํหน้าทคีวบคุมดูแลรายละเอยีดต่างๆ ภายในกลุ่มตลอดจนดูแล
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลากรทเีป็นสมาชกิของกลุ่มนนัเอง 

 7. ผูนํ้าในฐานะใหคุ้ณและใหโ้ทษ (The Leaders as Purveyor of Rewards and 

Punishments) เป็นผู้บรหิารทมีอีํานาจในการตดัสนิใจลงโทษ หรือให้คุณแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
เช่น ในการเพมิ ลด ตดัเงนิเดอืน หรอือํานาจในการมอบหมายหน้าทกีารงาน 

 8. ผูนํ้าในฐานะไกล่เกลยี (The Leaders as Arbitrator and Mediator) เป็นผูนํ้าทมีี
บทบาทสําคญั เมอืมกีรณีพพิาทหรอืขดัแยง้เกดิขนึเป็นผูท้สีามารถสรา้งความเขา้ใจเป็นอนัดใีห้
เกดิขนึในคู่กรณ ี
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 9. ผูนํ้าในฐานะเป็นบุคคลตวัอย่าง (The Leaders as Exemplary) เป็นผูนํ้าทมีคีวาม
ประพฤตแิละผลงานดเีด่นเป็นทนีิยมยกย่องเป็นผูนํ้าทไีดร้บัความนับถอืจากสมาชกิภายในกลุ่ม
และมลีกัษณะพรอ้มทจีะเป็นผูนํ้าไดทุ้กเมอื 

 10. ผูนํ้าในฐานะสญัลกัษณ์ของกลุ่ม (The Leaders as Symbol of Group) เป็น
บุคคลทไีด้รบัการยกย่องให้เป็นตวัแทนกลุ่มทงัในด้านการแสดงบทบาทแทนกลุ่มตลอดจนการ
พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 

 11. ผูนํ้าในฐานะตวัแทนรบัผดิชอบ (The Leaders as Substitute of Individual 

Responsibility) เป็นผูนํ้าทมีคีวามรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ หรอืรบัผดิชอบต่อการกระทําของ
กลุ่ม ผูนํ้าประเภทนมีกัจะไดร้บัความไวว้างใจจากกลุ่มในการตดัสนิใจแทน 

 12. ผูนํ้าในฐานะมอุีดมคต ิ(The Leaders as Ideologist) เป็นผูนํ้าทเีป็นนักพูดนักคดิ
ทไีดร้บัการยอมรบัความศรทัธาจากกลุ่ม เป็นผูก้ําหนดอุดมคตหิรอือุดมการณ์ของกลุ่ม 

 13. ผูนํ้าในฐานะบดิาผูม้แีต่ความกรุณา(The Leaders as Father Figure) เป็นผูนํ้าที
วางตวัเป็นใหญ่มอีาวุโสทสีุดในกลุ่ม มบีุคลกิทบีุคคลยอมรบันับถือเปรยีบประดุจบดิาของคนใน
กลุ่ม สามารถดุด่าว่ากล่าวตกัเตอืน โดยสมาชกิในกลุ่มยอมรบัฟงัโดยไมโ่กรธเคอืง หรอืผกูใจเจบ็ 

 14. ผูนํ้าในฐานะเป็นผูร้บัผดิแทน (The Leaders as Scapegoat) เป็นผูนํ้าทมีกัจะ
ยอมรบัความผดิหรอืถูกซดัทอดความผดิจนกลายเป็นความเหน็อกเหน็ใจของสมาชกิภายในกลุ่ม 
ซงึกเ็ป็นลกัษณะของผูนํ้าอยา่งหนึงไดเ้ช่นกนั 

 สามารถกล่าวไดว้่า บทบาทหน้าทขีองผูนํ้าเป็นปจัจยัสําคญัในการรวมกลุ่มและจงูใจ
คนไปยงัเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง เมอืเกิดการปฏบิตักิ็ย่อมก่อให้เกิดการเปลยีนแปลงและ
เสรมิสรา้งความกา้วหน้าขององคก์ารหรอืหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพยงิขนึ นอกจากนนั ผูนํ้ายงั
มหีน้าทใีนการบรหิารคน วสัดุ และภาวะสิงแวดล้อมทางการบรหิารเพอืให้การทํางานบรรลุ
เป้าหมายและมปีระสทิธภิาพตามนโยบายทกีําหนดไว ้

 4. คณุลกัษณะและคณุสมบติัของผูนํ้า 

 การบรหิารงานใหป้ระสบความสาํเรจ็นนั ผูนํ้าจะต้องมคีุณลกัษณะของความเป็นผูนํ้า
ทงัในดา้นความรูส้กึนึกคดิ และการกระทําทจีะสามารถสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ดงัทธีรีวุฒ ิบุญยโสภณ 
(2528 : 15) ไดก้ล่าวถงึ คุณสมบตัขิองผูนํ้า จะตอ้งประกอบดว้ย 

 1. มจีติสํานึกในหน้าท ี(A Sense of Mission) มคีวามเชอืมนัในตวัเองว่าสามารถจะ
เป็นผู้นําได้และมคีวามรกัในหน้าทขีองผู้นํา รวมทงั มคีวามซอืสตัยต่์อผู้ร่วมงานและต่องานใน
หน้าท ี
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 2. กลา้ปฏเิสธตวัเอง (Self Denial) พรอ้มทจีะเสยีสละ หรอืเลกิความคดิเหน็ของตน
ลงได ้เมอืพบว่าไมถู่กตอ้ง รวมทงัเตม็ใจทจีะอุทศิกําลงัสมองเพอืแกไ้ขปญัหางานในหน้าทอีกีดว้ย 

 3. มบีุคลกิภาพด ี(High Character) มคีวามพรอ้มทจีะผจญกบัปญัหาและเหตุการณ์
ยุ่งยากอย่างมนัคงและแน่วแน่ กล้าทีจะรบัฟงัการตําหนิในความบกพร่องของตนจากคนอืน 
รวมทงั มคีวามซอืสตัยแ์ละเป็นทวีางใจไดข้องคนทงัหลาย 

 4. เชยีวชาญในงานททีํา (Job Competence) มกีารพูดกนัมากเกยีวกบัเรอืงทวี่า
ผู้บรหิารทดีจีําเป็นต้องมคีวามรูค้วามชํานาญในงานด้านการเป็นผู้นํานัน มกัจะเป็นผู้ทมีคีวาม
เชยีวชาญในดา้นเทคนิคมาก่อนเป็นส่วนใหญ่ ทงันี เพราะส่วนหนึงของความเป็นผูนํ้า คอื ความ
ศรทัธาจากคนงานในตัวของความเป็นผู้นํา ว่าสามารถเป็นผู้นําทางวิชาการและพวกเขาได้
นนัเอง 
 5. มวีจิารณญาณด ี(Good Judgment) การมสีามญัสํานึก มชีนัเชงิและปรชีาญาณใน
การมองปญัหาใหก้ระจ่างแจง้ พรอ้มกบัวางแผนไดล้่วงหน้า รวมกนัเขา้เป็นวจิารณญาณทดี ีซงึ
ช่วยเสรมิบุคคลใหเ้ป็นผูนํ้าทดี ี

 6. มพีละกําลงัพรอ้ม (Energetic) ผูบ้รหิารงานยงิระดบัสงูเท่าใด เวลาสําหรบัตวัเองก็
ยงิน้อยลงเท่านนั หมายความว่า เขาจะตอ้งนอนดกึและตนืเชา้ พรอ้มกบัปญัหาต่างๆ รอบดา้นที
ตดิอยู่ในสมองตลอดเวลา คนทมีสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจติทดีเีท่านนั จงึจะดําเนิน
ชวีติในลกัษณะขา้งตน้นีได ้

 ดังนัน ในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาให้บรรลุเป้าหมายที
กําหนดไว้นัน ผู้นําต้องเป็นผู้ทมีคีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิานและมพีฤตกิรรมเป็นที
เลอืมใสศรทัธาของผู้ร่วมงาน และควรมคีุณลกัษณะของความเป็นผู้นํา  มวีสิยัทศัน์ทกีว้างไกล  
มคีวามเชยีวชาญในงาน  มวีจิารณญาณทดี ี การกลา้ตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ  เป็นผูไ้กล่เกลยี
เมอืมีกรณีพิพาทหรอืขดัแย้งเกิดขนึ และบทบาทหน้าทีของผู้นําถือเป็นปจัจยัสําคญัในการ
รวมกลุ่มและจูงใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานจนสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย  นอกจากนัน 
ผูนํ้ายงัมหีน้าทใีนการบรหิารบุคคลากร วสัดุ และภาวะสงิแวดลอ้มทางการบรหิาร รวมทงับริหาร
ทีมงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน ซึงประกอบด้วย การกําหนด
โครงสร้างทแีบ่งภาระหน้าท ีและความรบัผดิชอบ  การร่วมกนัวางแผนในการปฏบิตังิาน และ
กําหนดระยะเวลาในการปฏบิตัิทแีน่นอน มกีารติดตามประเมนิผลการทํางานอย่างสมําเสมอ    
มกีารปฏสิมัพนัธ์กนัอยู่ตลอดเวลา  เพอืให้การทํางานบรรลุเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพตาม
นโยบายทกีาํหนดไว ้
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แนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องกบัการทาํงานเป็นทีม 

 1. ความหมายของการทาํงานเป็นทีม  มผีูใ้หค้วามหมายต่างๆ ดงันี 

 รชันี  สงิหบ์ุญตา (2541 : 31) ไดใ้หค้วามหมายการทาํงานเป็นทมีว่า หมายถงึ การที
บุคคลตงัแต่ 2 คนขนึไปมารว่มกนัปฏบิตังิานตามหน้าทแีละความรบัผดิชอบ  โดยมวีตัถุประสงค์
และจดุมุง่หมายร่วมกนั มกีารตดิต่อสอืสาร ประสานงาน ตดัสนิใจ วางแผน สนับสนุนเพอืใหง้าน
ทตีนรบัผดิชอบนนับรรลุจดุมุง่หมายทตีงัใจไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 อจัฉรา  อาศริพจน์มนตร ี(2541 : 30) ไดใ้หค้วามหมายการทํางานเป็นทมีว่า หมายถงึ 
การทีกลุ่มบุคคลร่วมกันปฏิบัติงานตามหน้าทีและความรบัผิดชอบ โดยมวีัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน มกีารเคลอืนไหวทสีอดคล้องสมัพนัธ์กันอย่างดีทสีุด เพือให้งานทตีน
รบัผดิชอบนนับรรลุวตัถุหรอืจดุมุง่หมายร่วมกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ศณิีย ์ สงัขร์ศัม ี(2542 : 60) ไดใ้หค้วามหมายการทํางานเป็นทมีว่า หมายถงึ กลุ่ม
บุคคลเขา้ทาํงานรว่มกนั โดยมเีป้าหมายร่วมกนั และทุกคนในกลุ่มมบีทบาทช่วยดําเนินงานของ
กลุ่มมกีารตดิต่อสอืสาร และประสานงานกนั เพอืใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้
และเพอืประโยชน์ของกลุ่ม 

 พนิดา  รตันไพโรจน์ (2545 : 28) ไดใ้หค้วามหมายการทํางานเป็นทมีว่า หมายถงึ
การทํางานร่วมกนัของกลุ่มบุคคล โดยทุกคนในทมีจะมปีฏสิมัพนัธ์กนั มกีารตงัเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกัน รับรู้และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นัน มีการ
ตดิต่อสอืสาร การประสานงาน การตดัสนิใจ การดําเนินงานต่างๆ ร่วมกนั เพอืให้เกดิผลสําเรจ็
ของงานเป็นไปตามเป้าหมายทตีงัไวแ้ละเป็นผลสาํเรจ็ของทุกคน 

 ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545 : 10) ไดใ้หค้วามหมายการทํางานเป็นทมีว่า 
หมายถงึ กลุ่มคนทตี้องมาทํางานร่วมกนัโดยมวีตัถุประสงค์เดยีวกนั และเป็นการรวมตวักนัที
จะต้องอาศยัความเขา้ใจ ความผูกพนั และความร่วมมอืซงึกนัและกนัของสมาชกิในกลุ่ม เพอืที
สมาชกิแต่ละคนจะสามารถทํางานร่วมกนั จนประสบความสําเรจ็และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ทีมงานได้  ในทางปฏิบัติทีมงานอาจมีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กก็ได้ แต่ส่วนมากแล้วจะ
ประกอบดว้ยหวัหน้าทมี (Team Leader) และสมาชกิของทมี (Team Members) ทอีาจจะมา
จากหน่วยงานต่างๆ กนั แต่ทุกคนจะต้องพยายามปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งและประสานกนัอย่าง
เป็นเอกภาพ โดยมเีป้าหมายสงูสุดของทมีเป็นเครอืงกําหนด 

 วรภา  ชยัเลศิวณิชกุล (2545 : 14) ไดใ้หค้วามหมายการทํางานเป็นทมีว่า หมายถงึ 
กลุ่มของบุคคลททีํางานร่วมกนัเพอืให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั โดยสมาชกิต้องเสยีสละความ
เป็นส่วนตวัเท่าทจีาํเป็น เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 
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 เลก็   สมบตั ิ(2545 : 9) ไดใ้หค้วามหมายการทาํงานเป็นทมีว่า หมายถงึ การรวมตวั
ของบุคคลตงัแต่ 2 คนขนึไป เข้ามาทํางานเพอืงานสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมายทตีงัไว้ โดยร่วมคดิ 
ร่วมตดัสนิใจ ร่วมปฏบิตัิและพงึพาอาศยั และให้การปฏบิตัิงานเป็นไปในทศิทางหรอืแนวทาง
เดยีวกนั การทํางานเป็นทมีมลีกัษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การกําหนดโครงสรา้งที
แบ่งภาระหน้าท ีและความรบัผิดชอบ  มผีู้นํากลุ่ม สมาชิกลุ่ม ร่วมกันวางแผน และกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบตัิทแีน่นอน มกีารติดตามประเมนิผลการทํางานอย่างสมําเสมอ มกีาร
ปฏสิมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม และกลุ่มอนืๆ อยู่ตลอดเวลา การทํางานเป็นทมีจะช่วยเพมิความ
แขง็แกรง่ใหก้บัองคก์รอกีดว้ย 

 จากความหมายขา้งต้นสรุปไดว้่า การทํางานเป็นทมี หมายถงึ การทบีุคคล 2 คน ขนึไป  
มาทํางานร่วมกนัเพอืบรรลุจุดมุ่งหมายเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและผู้ปฏบิตัต่ิางเกดิความ
พอใจในการปฏบิตัต่ิอกนัและกนั   ผลงานทไีดม้าจากการร่วมแรงร่วมใจกนัของสมาชกิในทมีทมีี
ประสิทธภิาพ  บรรยากาศในทมีงานสมาชิกจะมคีวามรู้สกึมคีวามสุขสนุกสนาน และรู้สกึว่า
ตนเองกา้วหน้าประสบความสาํเรจ็ 

 

 2. ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 

 การทาํงานเป็นทมี เป็นการวางแผนการทํางานทีมจีุดมุ่งหมายเพอืใหบุ้คคลแต่ละคน
สามารถทํางานอย่างเต็มศกัยภาพ ทํางานอย่างมแีบบแผน มรีะบบโดยทตีนเองมคีวามรูส้กึว่า
ตนเองเป็นสมาชกิของกลุ่มทํางานสมัพนัธ์กนักบัสมาชกิคนอนืๆ เพอืความสําเรจ็ของงานตาม
เป้าหมายทกีําหนดไว ้ รวมทงั การทาํงานเป็นทมียงัมอีงคป์ระกอบทมีอีทิธพิลต่อบรรยากาศการ
ทาํงานของหน่วยงานนนัๆ อกีดว้ย โดยการทาํงานเป็นทมีจะเกดิจากสมมตฐิานดงันี 

1. งานบางอยา่งไมส่ามารถทาํใหส้าํเรจ็ไดจ้ากคนเดยีว 

2. การทํางานในหน่วยงานต้องร่วมมอื ร่วมใจ จากบุคลากรทุกคน ทํางานใหเ้สรจ็
ทนัเวลาทกีําหนด 

3. งานบางอย่างต้องการอาศยัความสามารถและความเชยีวชาญ (Expert) จาก
บุคคลหลายๆ ฝา่ย 

4. งานบางอยา่งตอ้งการความรบัผดิชอบรว่มกนัของสมาชกิ 

5. งานบางอย่างต้องการความคดิสรา้งสรรค์จากสมาชกิเพอืหาแนวทาง วธิกีาร 
และเป้าหมายใหมข่องงาน 

6. งานทสีมาชกิรว่มกนัทาํนนั ตอ้งมบีรรยากาศของความสามคัคเีกดิขนึ 

7. บุคลากรททีาํงานจะตอ้งมคีวามจรงิใจต่อกนั 
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8. ทุกคนเข้าใจกระบวนการทํางาน และเป้าหมายความสําเร็จของงานร่วมกัน  
โดยมแีนวคดิพนืฐานในการทํางานเป็นทมี คอื มนุษยท์ุกคนมคีุณค่าและพฒันา
ได ้มศีกัยภาพและมคีวามสามารถทแีตกต่างกนั การทํางานนนัเราทํากนัทุกคน 
ถ้าได้คนกจ็ะได้งานด้วย โดยไม่มใีครเพยีงพรอ้มสมบูรณ์รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ แต่จะ
สมบรูณ์ไดถ้า้รว่มกนัทาํงานเป็นทมี 

 

 3. ประเภทของทีมงาน 

 การจดัรูปแบบของทมีงาน อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นทางการ (Formal) หรอืแบบไม่
เป็นทางการ (Informal) ทงันี เพอืสนองภารกจิขององคก์รเป็นสําคญั ทมีบางประเภทจะจดัให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในแต่ละเรอืง อาจจดัเป็นคณะกรรมการ (Committee) คณะทํางาน 
(Task Force)  คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ (Ad Hoc Committee) ทมีโครงการ (Project Team) 

กลุ่มหรอืสมาชกิเฉพาะดา้น (Special Group Clubs) บางคนแบ่งทมีใหอ้งคก์รไวเ้ป็นทมีชนัสูง 
ทมีบรหิาร ทมีปฏบิัติงาน ทมีเทคนิค ทมีสนับสนุน เป็นต้น  การจดัแบ่งทมีออกเป็นประเภท
ต่างๆ นนั มวีธิกีารจดัแบ่งหลายวธิ ี ซงึสรปุไดด้งันี 

 พชันี   นนทศกัด ิและคณะ (2552 : 261-262)  ไดแ้บ่งประเภทของทมีงานภายใน
องคก์รออกเป็น 3 ประเภท ดงันี 

 1. ทมีงานเพอืการแกไ้ขปญัหา (Problem-Solving Teams) 

       ทมีงานประเภทนีมกัจะเกดิขนึเมอืผูบ้รหิารพจิารณาแลว้เหน็ว่า เกดิปญัหาดา้นใด
ดา้นหนึงโดยเฉพาะทมีผีลกระทบต่อกระบวนการผลติหรอืการปฏบิตังิานและไม่สามารถปล่อย
ใหร้ะบบการบรหิารจดัการตามปกตแิก้ไขปญัหาดงักล่าวไดอ้กีต่อไป จงึตดัสนิใจจดัตงัทมีงานใน
ลกัษณะแก้ไขปญัหานีขนึ  โดยรวมตัวสมาชิกมาจากบุคคลในสายงานทีกําลงัประสบปญัหา
อุปสรรคอยู่นันเอง เพอืร่วมกนัแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าและเร่งด่วนนันให้ลุล่วงไป ซงึโดยปกติ
ทมีงานประเภทนีจะประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวน 5 - 12 คน 

 2. ทมีงานเอกเทศ (Self-Managed Teams) 

       ทมีงานลกัษณะนีรวมตวักนัในลกัษณะของผูม้คีวามรูค้วามชํานาญเฉพาะทางหรอื
มปีระสบการณ์ทคีลา้ยคลงึกนั เพอืจดัการเกบ็ภารกจิพเิศษขององคก์ารอย่างใดอย่างหนึงใหลุ้ล่วง
ไป ซงึภารกจิดงักล่าวนีไม่อาจบรหิารจดัการใหลุ้ล่วงไดด้้วยสายงานตามปกต ิเพราะมรีะบบบรหิาร
จดัการตามสายงานทเีป็นอุปสรรคอยู่ ดงันัน เมอืเกดิทมีงานเอกเทศขนึแล้ว ก็จะปล่อยให้ทมีงาน
ดงักล่าวมอีสิระอยา่งเตม็ทใีนการบรหิารจดัการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องภารกจิพเิศษดงักล่าวนนั 
โดยอาศยักระบวนการบรหิารจดัการจากสายงานหลกัน้อยทสีุด ซงึหมายความรวมถงึทงัสายการ
บงัคบับญัชา กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนการตดัสนิใจใชท้รพัยากรการบรหิารองคก์ารนนั 
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 3. ทมีงานจากต่างสายงาน (Cross-Functional Teams) 

       เมอืผูบ้รหิารองคก์ารมแีนวคดิทจีะกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์นึเป็นพเิศษ 
นอกเหนือจากเป้าหมายเดมิทมีอียู่และจาํเป็นต้องใชท้มีงานทมีคีวามรูค้วามชํานาญหลายด้าน
ประกอบกนั ดงันนั จงึตงัทมีงานจากต่างสายงานขนึ เพอืใหบุ้คคลจากต่างสายงานมารวมตวักนั
และสามารถใช้ทรพัยากรของแต่ละสายงานในภารกจินีได้ด้วย ซงึทมีงานจากต่างสายงานทตีงั
ขนึมานอีาจมลีกัษณะเป็นเอกเทศ (Self-Managed Teams) ไดด้ว้ย เพราะถอืว่ามสีมาชกิมาจาก
ต่างสายงาน จงึอาจละเลยระบบบรหิารจดัการตลอดจนการควบคุมบงัคบับญัชาตามสายงาน
ปกตไิดบ้างประการ  

 อย่างไรกด็ ีการจดัตงัทมีงานทงั 3 ประเภทดงักล่าวขา้งต้น อาจส่งผลดต่ีอองคก์รใน
ระดบัหนึง แต่ในความเป็นจริงกลบัพบว่าการทผีู้บรหิารมุ่งเน้นภารกิจด้านใดด้านหนึงมาก
เกินไปนัน ส่งผลกระทบไปยงัภารกิจอืนๆ ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ดงันัน ผู้บรหิารที   
ชาญฉลาดควรมกีารผสมผสานการจดัตงัทมีงานทงั 3 ประเภทเขา้ดว้ยกนัเพอืป้องกนัการเกดิผล
กระทบต่อส่วนอนืทไีมจ่าํเป็น 

 4. ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

 การทํางานร่วมกนัเป็นทีมของบุคลากรทุกระดบัในองค์กร จะทําให้งานทปีฏิบตัินี
สามารถบรรลุเป้าหมายทีองค์การตังไว้ได้ทัน องค์การจะต้องมีทีมงานทีมีการทํางานทีมี
ประสทิธภิาพและต่อองคก์ารนนัๆ ดว้ย 

ทศินา  แขมมณี (2537: 1) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะการทํางานเป็นทมีประกอบดว้ย 6 ดา้น 
คอื การมเีป้าหมายร่วมกนั  การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน  การตดิต่อสอืสารกนัในกลุ่ม การ
รว่มมอืประสานงานกนัในกลุ่ม การตดัสนิใจรว่มกนั และการมผีลประโยชน์ร่วมกนั มรีายละเอยีด
ดงันี 

1. การมีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลทีมาร่วมกันทํางานนัน จะต้องมี
วตัถุประสงคใ์นการมาร่วมกนั คอื จะต้องมกีารรบัรู ้และเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนัว่าจะทําอะไรให้
เป็นผลสาํเรจ็ 

2. การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน กล่าวคอื บุคคลทมีาร่วมกนัทํางานนัน จะต้องมี
บทบาทหน้าทใีนการดาํเนินงานของกลุ่มในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ 

3. การตดิต่อสอืสารกนัในกลุ่ม กล่าวคอื บุคคลทมีาร่วมกนัทํางานนนัจะต้องมกีารสอื
ความหมายต่อกนัและกนั เพอืใหเ้กดิความเขา้ใจในการทาํงานรว่มกนั 

4. การรว่มมอืประสานกนัในกลุ่ม กล่าวคอื บุคคลทมีารว่มกนัทํางานนนั จะต้องมกีาร
ประสานงานกนัเพอืใหง้านของกลุ่มทาํงานนนัดาํเนินไปสู่ความสาํเรจ็ 
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5. การตดัสนิใจรว่มกนั กล่าวคอื บุคคลทมีารว่มกนัทาํงานนนัจะต้องไดร้บัการจดัสรร
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผลทเีกดิจากการทาํงานรว่มกนั 

 

ณฏัฐพนัธ ์  เขจรนันทน์ และคณะ (2545 : 23-25) ไดก้ล่าว่า ทมีทมีปีระสทิธภิาพ
และประสบความสาํเรจ็ มอีงคป์ระกอบดงันี 

1. เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายเป็นสงิทจีาํเป็นทขีาดไม่ไดใ้นทุกทมี เพราะการททุีก
คนมสี่วนร่วมในการตงัเป้าหมายของทีมจะทําให้เกิดพฒันาการของทีมงาน และมกีารทุ่มเท
ความพยายามในการทาํงาน เพอืใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามททีมีตอ้งการ 

2. การแสดงออก (Expression) สมาชกิทุกคนในทมีงานมสีทิธทิจีะแสดงความ
คดิเหน็ของตนไดอ้ยา่งเสร ีแต่ตอ้งไมล่ะเมดิสทิธผิูอ้นื ขณะเดยีวกนัสมาชกิทุกคนในทมีงานมกีม็ี
หน้าททีีจะต้องรบัฟงัและแลกเปลียนความคดิเห็นกบัเพอืนสมาชกิคนอืนๆ เพอืให้เกิดความ
มนัใจว่าการสอืสารในทมีเกิดขนึอย่างสมบูรณ์ และสมาชกิทุกคนเข้าใจเรอืงราวต่างๆ ได้เป็น
อยา่งด ีซงึทาํใหทุ้กคนต่างมสี่วนรว่มในการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 

3. ความเป็นผู้นํา (Leadership) ถงึแมว้่าทมีงานบางทมีอาจจะมหีัวหน้าทมี (Team 

Leader) ทีเป็นทางการ แต่สมาชิกอาจจะสับเปลยีนตําแหน่งและบทบาทระหว่างกัน ได้
ตลอดเวลาขนึกบัความถนัดในงานนันๆ ซงึจะช่วยให้ทมีงานใช้ทกัษะและความสามารถของ
สมาชกิทุกคนไดอ้ยา่งเตม็ท ี

4. แสดงความคดิเหน็ทสีอดคลอ้งและเป็นเอกฉันท ์(Consensus) โดยหวัหน้าทมีจะ
พยายามให้สมาชกิทุกคนต่างๆ แสดงความเห็นโต้ตอบและลงมตริ่วมกนั เพอืให้ได้ขอ้สรุปทดีี
ทสีุดสาํหรบัแกป้ญัหาและการปฏบิตังิาน  โดยไมส่รา้งความกดดนั หรอืบงัคบัใหส้มาชกิคนใดคน
หนึงจําใจต้องยอมรบัในเสยีงส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ เพอืให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย โดย
สมาชกิทุกคนมสี่วนรว่มตลอดจนช่วยใหส้มาชกิมคีวามเขา้ใจทดีต่ีอกนั และไมม่อีคตต่ิอกลุ่ม 

5. ความไวว้างใจ (Trust) เป็นพนืฐานสําคญัของความรกั และความสามคัครีะหว่าง
สมาชกิในทมี เพอืจะได้ทุ่มเทให้กบัการทํางานอย่างเต็มท ีเพราะสมาชกิทุกคนต่างแน่ใจและ
มนัใจว่าเขาจะมเีพอืนร่วมทมีคอยใหก้ารสนับสนุนในการตดัสนิใจ และร่วมมอืในการปฏบิตังิาน
ใหส้าํเรจ็ ซงึจะช่วยใหท้มีงานมผีลงานความคดิสรา้งสรรค ์

6. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) ทมีงานทมีปีระสทิธภิาพจะต้องดําเนินงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยอาศัยพลงัความคิดและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในการสร้างการ
เปลยีนแปลงและความกา้วหน้าแก่ทมีงาน ซงึจะช่วยใหท้มีงานมโีอกาสประสบผลสาํเรจ็สงู 

วราภรณ์  ตระกูลสฤษด ิ(2549 : 2) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะทสีาํคญัของทมี 4 ประการ คอื 

1. การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมของบุคคล หมายถงึ การทสีมาชกิตงัแต่สองคนขนึไปมี
ความเกยีวขอ้งกนัในกจิการของกลุ่ม/ทมี ตระหนักในความสําคญัของกนัและกนั แสดงออกซงึ
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การยอมรบั การให้เกยีรตกินั สําหรบักลุ่มขนาดใหญ่มกัมปีฏสิมัพนัธ์กนัเป็นเครอืข่ายมากกว่า
การตดิต่อกนัตวัต่อตวั 

2. มจีดุมุง่หมายและเป้าหมายร่วมกนั หมายถงึ การทสีมาชกิกลุ่มจะมสี่วนกระตุ้นให้
เกดิกจิกรรมร่วมกนัของทมี/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชกิกลุ่มทสีอดคล้องกนั มกัจะ
นํามาซงึความสาํเรจ็ของการทาํงานไดง้า่ย 

3. การมโีครงสรา้งของทมี/กลุ่ม หมายถงึ ระบบพฤตกิรรม ซงึเป็นแบบแผนเฉพาะ
กลุ่ม สมาชกิลุ่มจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหรอืมตขิองกลุ่ม ซงึอาจจะเป็นกลุ่มเป็นทางการหรอืกลุ่มไม่
เป็นทางการ สมาชกิทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรบัและปฏบิตัติามเป็นอย่างด ีสมาชกิกลุ่มย่อย
อาจจะมกีฎเกณฑท์ไีมเ่ป็นทางการ มคีวามสนิทสนมกนัอยา่งใกลช้ดิระหว่างสมาชกิดว้ยกนั 

4. สมาชกิมบีทบาทและความรูส้กึร่วมกนั การรกัษาบทบาทหน้าทมีนัคงในแต่ละทมี/กลุ่ม 
จะมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะของกลุ่ม รวมทงัความรูค้วามสามารถของสมาชกิ โดยมกีารจดัแบ่ง
บทบาทและหน้าท ีความรบัผดิชอบ กระจายงานกนัตามความรู ้ความสามารถความถนดัของสมาชกิ 

 

5. อปุสรรคในการทาํงานเป็นทีม 

ในการทํางานเป็นทมีใดๆ ในองค์กรย่อมมปีญัหา และอุปสรรคต่อการทํางานอย่าง
แน่นอน โดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมซึงประกอบด้วยหลายๆ คนมาทํางานร่วมกัน  ซึง
องค์ประกอบต่างๆ ทหีลากหลายในการทํางานเป็นทมี หรอืความสลบัซบัซ้อนขององค์กรอาจ
เนืองมาจากการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมและความหลากหลายของสมาชิก อีกทัง
กระบวนการทาํงานเป็นทมีจงึจาํเป็นต้องคํานึงถงึอุปสรรคอนันํามาซงึการขดัขวางต่อการทํางาน
ไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามทตี้องการทตีงัไว ้ทงันี เพอืหามาตรการและแนวทางแก้ไขจงึไดศ้กึษา
และรวบรวมอุปสรรคต่างๆ ทเีกดิขนึในทมีงาน ดงันี 

วชิยั  โถสุวรรณจนิดา (2535 : 152) ไดก้ล่าวถงึปญัหาและอุปสรรคในการทํางาน
เป็นทมีทาํใหป้ระสบความลม้เหลวเพราะมเีครอืงขดัขวางการทาํงานเป็นทมีเกดิขนึ ไดแ้ก่ 

1. สมาชกิในทมีมทีศันคตทิไีมด่ต่ีอกนั ทาํใหเ้กดิการต่อตา้นซงึกนัและกนั 

2. สมาชกิบางคนมคีวามรูส้กึว่าเป็นคนนอกทมีทาํใหไ้มอ่ยากรว่มมอื 

3. มคีวามไมเ่ป็นธรรมในเรอืงค่าจา้ง เงนิเดอืน หรอืผลตอบแทน 

4. สมาชกิมคีวามคดิแตกต่างกนัในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 

5. มคีวามยากลาํบากในการสรา้งความสมัพนัธท์ดีต่ีอกนัในหมูส่มาชกิทมี 

6. ขาดความแน่นอนในเรอืงหน้าทบีทบาท 

7. ขาดการวางแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทงัการแกป้ญัหาและการวนิิจฉยัสงัการ 
8. หวัหน้าทมีไมม่คีวามสามารถในการบรหิารทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ขนึ 
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ยุงยุทธ  เกษสาคร (2541 : 167) ไดก้ล่าวถงึปญัหาและอุปสรรคในการทํางานเป็นทมี 
สรปุไดด้งันี 

1. ผลผลติลดลง ไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหรอืผลงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

2. เกดิความสบัสนไมเ่ขา้ใจแน่ชดัเกยีวกบังานทไีดร้บัมอบหมาย 

3. ความเขา้ใจคาํสงัผดิพลาดหรอืคาํสงัไมไ่ดร้บัการปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง 
4. เกดิความขดัแยง้หรอืความเป็นศตัรกูนัในหมูพ่นกังาน 

5. มกีารรอ้งทุกข ์บตัรสนเท่ห ์หรอืบ่นกนัมากในหมูพ่นกังาน 

6. ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ และอยากมสี่วนรว่มในการทาํงานน้อยลง 
7. ขาดความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์หรอืการพฒันาเทคนิคใหม่ๆ  ในการทาํงาน 

8. การประชุมพนกังานขาดประสทิธภิาพ ไมม่ใีครกลา้แสดงความคดิเห็น หรอืคดิว่า
พดูไปกไ็มม่ปีระโยชน์ 

9. การมปีฏกิริยิาในทางลบต่อผูบ้รหิาร ไมศ่รทัธาในศกัยภาพของผูบ้รหิาร 
10. ไดร้บัการบ่นจากลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้รกิารเกยีวกบัคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

 

ววิฒัน์  สุวนนัทวงศ ์(2545 : 3) ไดก้ล่าวถงึอุปสรรคของการทาํงานเป็นทมี ดงันี 

1. การสรา้งอาณาจกัรของแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนก 

2. การไมไ่วเ้นือเชอืใจ 

3. การทาํตามขนัตอนมากมายทไีมจ่าํเป็น 

4. ความเคยชนิกบัการสงัการและควบคุมโดยผูบ้รหิาร 
5. การตดัสนิใจทไีมม่ปีระสทิธภิาพ 

อย่างไรกต็าม ปญัหาและอุปสรรคของทมีงานอาจจะเกดิจากผูนํ้าทมี สมาชกิของทมี 
สภาพในทมีหรอืสภาวะแวดลอ้ม จงึเป็นหน้าทขีองสมาชกิทุกคนในทมีจะต้องร่วมกนัอย่างจรงิใจ
ในการแกไ้ขปญัหา เพอืใหท้มีไปสู่ความสาํเรจ็ไดใ้นทสีุด 

ดงันัน การปฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาสําเร็จ     
ลุล่วงตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้ทมีงานและสมาชกิในทมีงานจะต้องมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน     
มกีารวางแผนการทํางาน  การประสานความร่วมมอืกันในกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน การมี
เป้าหมายร่วมกนั  รวมทงัการตดิต่อสอืสารกนัในทมี ซงึประโยชน์ของการสอืสารภายในทมีงาน
จะช่วยสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิภายในทมีงาน  ช่วยให้เกดิความเขา้ใจทตีรงกนั   
มคีวามไวว้างใจ ช่วยใหเ้กดิการประสานภารกจิของหน่วยงานจนบรรลุวตัถุประสงค ์ช่วยใหก้าร
ทํางานทมีปีระสทิธภิาพ  หากเกดิปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน ผูนํ้าและสมาชกิภายใน
ทมีงาน จะตอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคต่างๆ เพอืใหท้มีไปสู่ความสาํเรจ็ไดใ้นทสีุด   
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แนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องกบัการสือสาร 

1. ความหมายของการสือสารมผีูใ้หค้วามหมายต่างๆ ดงันี 

ณรงค ์สมพงษ์ (2534 : 4) กล่าวว่า การตดิต่อสอืสารหรอืการสอืสาร (Communication) 

มาจากภาษาละตนิ “Communis” ซงึหมายถงึ ร่วมกนั คล้ายคลงึกนั (Common) หมายถึง สงิที
มุง่สรา้งใหเ้กดิ “ความรว่มกนั” ระหว่างบุคคลทเีกยีวขอ้ง  ดงันนั การสอืสาร หมายถงึ กระบวนการ
ส่งหรอืแลกเปลยีนขา่วสาร ความคดิ ทศันคต ิจากบุคคลหนึงไปยงัอกีบุคคลหนึง ตามความหมายน ี
การตดิต่อสอืสารจะต้องมคีู่สารเกดิขนึ คอื ผู้ส่งสาร และผู้รบัสาร โดยมสีารทจีะส่งและช่องสารที
สารนนัจะถูกส่งผ่านไปดว้ย 

 สมพงษ์  เกษมสนิ (2541 : 75) ไดใ้หค้วามหมายของการตดิต่อสอืสารว่า หมายถงึ 
การกระทําหรอืพฤตกิรรมต่างๆ ทดีําเนินไปในลกัษณะทแีลกเปลยีนความคดิเหน็กนัโดยทวัไป
อย่างสามญั  หรอืหมายถงึ กระบวนการทนํีาข่าวสารทเีกยีวกบัพฤตกิรรมของคนจากทหีนึงไป
ยงัอกีแห่งหนงึ การสอืสาร นบัเป็นสงิทมีคีวามสําคญัและมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารในสงัคมทําใหเ้กดิ
การเปลยีนแปลงของทศันคต ิความเชอื ค่านิยมและพฤตกิรรมของผู้รบัสารได้ นอกจากนีการ
สอืสารยงัมคีวามสําคญัต่อการดําเนินชวีติของมนุษยด์ว้ย เพราะการสอืสารถอืเป็นปจัจยัสําคญั
นอกเหนือจากปจัจยัทงั 4 ทเีราต้องการ ทงันี การสอืสารเป็นเครอืงมอืสําคญัสําหรบัการ
ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์   การสอืสารทดีแีละมปีระสทิธภิาพ ต้องสามารถให้ผูร้บั
ข่าวสารทตีรงกบัความเป็นจรงิ เป็นการขจดัขอ้เคลอืบแคลงสงสยั และอคต ิความไม่เหน็ด้วย 
แลว้ผูร้บัสารเกดิคลอ้ยตามความเชอืและปฏบิตั ิ

 เสนาะ  ตเิยาว ์(2541 : 23) ไดใ้หค้วามหมายของการสอืสารว่า หมายถงึ พฤตกิรรมใดๆ 
ของแต่บุคคลทก่ีอให้เกิดความหมาย การสอืสาร อาจถูกนําไปใช้ในลกัษณะทแีตกต่างกนั 2 
ประการ คอื อาจหมายถงึกระบวนการส่งข่าวสารจากทหีนึงไปยงัอกีทหีนึง หรอือาจหมายถึง 
กระบวนการทบีุคคลหนึงก่อใหเ้กดิความหมายขนึในใจของอกีบุคคลหนึงโดยอาศยัขา่วสาร 

 สมเดช  มงุเมอืง (2548 : 247) ไดใ้หค้วามหมายของการสอืสารว่า หมายถงึ กระบวนการ
ส่งและรบัขอ้มลูขา่วสารเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจความหมายทตีรงกนั 

 กติมิา  สุรสนธ ิ(2548 : 1) กล่าวว่า การสอืสารเป็นกระบวนการทมีคีวามสําคญัต่อ
มนุษยท์งัในดา้นการดําเนินชวีติ สงัคม เศรษฐกจิและการศกึษา เป็นฟนัเฟืองของเครอืงจกัรกล
แห่งสังคมทีทําให้สังคมดําเนินไปได้อย่างไม่หยุดยงั เนืองจากการสือสารเป็นทงัเครอืงมือ 
(Instrument) และวธิกีาร (Means) ในการก่อให้เกดิการเปลยีนแปลงอย่างใดอย่างหนึงทงัต่อ
ปจัเจกบุคคลต่อองคก์รและต่อสงัคม 
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 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การสอืสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปลยีน
ข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือ
พฤตกิรรมทเีขา้ใจกนั 

2. ลกัษณะของการสือสาร 

 การสอืสารเป็นกระบวนการในการแลกเปลยีนข้อมูลข่าวสารอย่างมวีตัถุประสงค์
ภายใต้สภาพแวดล้อม ซงึสามารถเปลียนแปลงได้ตามสภาการณ์ การสือสารของมนุษย์มี
ลกัษณะทน่ีาสงัเกตบางประการ ไดแ้ก่ 

 2.1 การสอืสารเป็นพฤตกิรรมของมนุษย์ การสอืสารเป็นสงิทมีอียู่ในตวัมนุษย ์เพราะ
มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ซงึมคีวามจําเป็นต้องสอืสารกนัและแสดงออกซงึพฤติกรรมการสอืสารอยู่
ตลอดเวลา 

 2.2 การสอืสารเป็นกระบวนการ เพราะการสอืสารมลีักษณะทีเปลยีนแปลงและ
ดําเนินกิจกรรมในสภาพต่อเนืองกนัไปเรอืยๆ ตลอดเวลา ไม่มกีารหยุดนิง ไม่มจีุดเรมิต้นและ
จดุสนิสุด 

 2.3 การสอืสารเป็นเรอืงเฉพาะตวัของผูร้บัสารแต่ละบุคคล  เนืองจากแต่ละบุคคลจะมี
ความแตกต่างกนัทงัทางด้านวฒันธรรม สงิแวดล้อม การศึกษา อายุ เพศ วยั ทศันคต ิอารมณ์  
ความรูส้กึ ฯลฯ ดงันนั การรบัรูใ้นสงัคมเดยีวกนัแต่กม็คีวามแตกต่างกนัออกไป มกีารตอบสนอง
ทแีตกต่างกนั ถ้าหากต้องการสอืสารใหเ้กดิความเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์ผูส้อืสารต้องพยายาม
ทาํใหด้ทีสีุด เพอืใหผู้ร้บัสารเขา้ใจ 

 2.4 การสอืสารเป็นเรอืงทเีกิดขนึตามลําดบั การทคีนเราได้รบัรู้สิงใดก็ตามระบบ
ประสาทของการรบัรูจ้ะส่งสงิทคีนไดร้บัรูไ้ว้นนัไปยงัสมอง  และเกดิตคีวามผสมผสานกบัสงิทมีอียู่
ก่อนหน้านัน และถ่ายทอดต่อไปตามความประสงค์ การสอืสารทขี้ามขนัตอน การส่งสารทไีม่ปู
พนืฐานความเขา้ใจเรอืงนนัเสยีก่อน ยอ่มมอีตัราความเสยีงในการสอืสารทลีม้เหลวสงูขนึกว่าปกต ิ

 2.5 การสือสารเป็นเรอืงทีเกิดขนึภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การสอืสารใน
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทต่ีางกนั จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการสอืสารและผลของการสอืสารต่างกนั 

 2.6 การสอืสารเป็นสงิททีําใหเ้กดิความเปลยีนแปลง การทมีนุษยม์กีารถ่ายทอดขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกนัทําใหเ้กดิการเรยีนรู ้การรบัรูเ้รอืงราวต่างๆ ซงึเป็นการถ่ายทอดแลกเปลยีน
ข้อมูลข่าวสารนีนําไปสู่การคดิค้นเพมิเติมการเปลยีนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก 
ทศันคต ิความเชอื ฯลฯ 
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 3. องคป์ระกอบและประเภทของการสือสาร 

 ในการสอืสารใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน ผูท้จีะทําการสอืสารควรมี
ความเข้าใจถึงองค์ประกอบ และกระบวนการของการสอืสาร เพอืเป็นพนืฐานสําคญัในการ
พฒันาส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบและกระบวนการของการสอืสาร  ทําให้สามารถทจีะปรบัปรุง
แก้ไขขอ้บกพร่องในจุดต่างๆ ของการสอืสาร ป้องกนัมใิหก้ารสอืสารลม้เหลวลง นิยมเรยีกกนัตาม
ตวัอกัษรว่า S – M – C – R โดยปจัจยัย่อยต่างๆ ขององคป์ระกอบ 4 อย่าง ต่างมสี่วนช่วยให้
การสอืสารไดผ้ลสมบรูณ์มากขนึ 

  S หมายถงึ Source  แหล่งขา่วสาร 

  M หมายถงึ Message ขา่วสาร 

  C หมายถงึ Channel ช่องทางการสอืสาร 

  R หมายถงึ Receiver ผูร้บัสาร 

 การสอืสารเกดิจากองคป์ระกอบพนืฐานทสีาํคญั ดงันีคอื 

 ผู้ส่งสาร  หมายถึง  บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซงึทําหน้าทเีป็นผู้ส่งข่าวสาร ความคดิ 
ทศันคตเิพอืตดิต่อสอืสารกบับุคคลอนืๆ โดยมวีตัถุประสงคท์จีะบอกกล่าว ถ่ายทอด แลกเปลยีน
สารสนเทศเพือความเข้าใจร่วมกัน ผู้ส่งสารนีอาจทําหน้าทีเป็นแหล่งสาร (Sender) และ           
ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) ในเวลาเดยีวกนั หรอืทาํหน้าทเีพยีงอยา่งใดอยา่งหนึงกไ็ด้ 

 ผู้รบัสาร  หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซงึไดร้บัสารทถีูกส่งมาจากแหล่งสาร ผูร้บั
สารจะตอ้งมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างผูส้่งสารเสมอ กระบวนการสอืสารจงึจะเกดิขนึได้ 

 สาร หมายถึง  สิงทีผู้ส่งสารไปให้ผู้รบัสารในรูปของรหัส ซึงอาจเป็นในรูปของ
สญัญาณ (Signal) หรอืสญัลกัษณ์ (Symbol) ทผีูร้บัสารสามารถนําไปถอดรหสัและตคีวามให้
เขา้ใจความหมายได ้สญัลกัษณ์นีอาจะเป็นคําพูด ตวัหนังสอื รปูภาพ กริยิาท่าทาง เครอืงหมาย
ต่างๆ ทถ่ีายทอดความคดิ ความรูส้กึ และความตอ้งการของผูส้่งสารออกมา 

 สือ หมายถึง  พาหนะทนํีาสารไปสู่ผู้รบั การทสีารจะเดินทางจากแหล่งสารไปยงั
จดุหมายปลายทางไดน้นั ตอ้งประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รหสั / ผูถ้อดรหสั  ตวันําสาร 
หรอืสอืและช่องทางการสอืสาร 
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 4. แนวคิดเกียวกบัการสือสารภายในองคก์ร 

 4.1  ความหมายของการสือสารภายในองคก์าร 

 การสอืสารภายในองคก์ร เป็นสงิทสีาํคญัและมคีวามจาํเป็นอย่างยงิในการบรหิารงาน
ในองค์กรต่างๆ ทุกคนในองค์กรทีจะทํางานอยู่ร่วมกันในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานทตีนสงักดัและจะตอ้งสอดคลอ้งกบัองคก์รดว้ย 

 การสอืสารภายในองค์กร หมายถึง กระบวนการแลกเปลยีนข่าวสารข้อมูลภายใน
องคก์รเพอืใหส้มาชกิทอียู่ในองคก์รสามารถทํางานไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซงึทุกคนที
อยู่ในองค์กรต้องมีความสัมพนัธ์ระหว่างกัน มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการทํางาน มี
กจิกรรมต่างๆ ในการทาํงานรว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทเีปลยีนไป 

 การสอืสารภายในองค์กรจะเกยีวขอ้งกบัการสอืสารในตวับุคคล การสอืสารระหว่าง
บุคคล การสอืสารกลุ่มใหญ่ การสอืสารมวลชน เนืองจากในการดําเนินการขององคก์รต้องอาศยั
ศักยภาพส่วนบุคคลของผู้ททีํางานร่วมกัน อาศัยการประสานงาน ความร่วมมือกันภายใน
หน่วยงาน เพอืใหไ้ด้รบัการสนับสนุนในการดําเนินงานขององคก์รจากหน่วยงานและประชาชน
ภายนอกดว้ย 

 การสอืสารภายในองค์กรมทีงัการสอืสารในลกัษณะทางเดยีว ซงึเป็นการสอืสารใน
ทศิทางแนวดงิ  เช่น การสงังานของผูบ้งัคบับญัชาหรอืเป็นการสอืสารแบบสองทาง ซงึส่วนใหญ่
เป็นการสอืสารของบุคคลทอียู่ในระดบัเดียวกันทิศทางของการสอืสารทีปรากฎจะเป็นแบบ
แนวราบ เช่น การปรกึษาหารอืกนัระหว่างเพอืนรว่มงาน 

 4.2  ความสาํคญัและประโยชน์ของการสือสารในองคก์ร 

 การสอืสารภายในองคก์รนีมคีวามสําคญัอย่างยงิต่อการบรหิารขององคก์รต่างๆ การ
บรหิารงานจะประสบความสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด ส่วนหนึงเกดิจากการสอืสารภายในองคก์รทมีี
ประสทิธภิาพ เนืองจากการสอืสารภายในองค์กรจะช่วยให้สามารถนําขอ้มูลข่าวสารทไีด้รบัมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรือดําเนินการใดๆ ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
ความสาํคญัและประโยชน์ของการสอืสารในองคก์ร มดีงันี 

 1. เป็นเครอืงมอืสําคญัของฝ่ายบรหิาร เพราะการสอืสารจะช่วยให้การทํางานลุล่วง
ไปได้ตลอด เป็นเครอืงช่วยตรวจสอบความเข้าใจผลงาน ฯลฯ การสอืสารในองค์กรนี เป็น
สงิจาํเป็นและสําคญัมากสําหรบัผูบ้รหิาร ทกัษะในการสอืสารเป็นคุณสมบตัอิย่างหนึงทผีูบ้รหิาร
ตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิขนึในตนเองพอๆ กบัทกัษะในการบรหิารงาน 
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 2. เป็นเครอืงช่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีก่ทงัสองฝ่าย การสอืสารช่วยใหเ้กดิความ
เขา้ใจทตีรงกนั นํามาซงึความสนิทสนม ความไวว้างใจ สงิเหล่านีนําไปสู่สมัพนัธภ์าพทดีรีะหว่าง
ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ และกบัพนกังานโดยรวม 

 3. ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกนัดขีนึ การสอืสารนํามาซงึความไวว้างใจ หากมี
ปรมิาณทเีหมาะสมแล้วจะช่วยให้เกิดความกล้าทจีะสอืสาร กล้าทจีะถาม กล้าทีจะออกความ
คดิเหน็ ทว้งตงิและช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัมากขนึ 

 4. ช่วยใหเ้กดิการปฏบิตัภิารกจิของทุกหน่วยงาน ทุกส่วนเป็นไปไดแ้ละประสานกนั
จนบรรลุวตัถุประสงค์ การสอืสารมสี่วนอย่างมากในการประสานงานทําให้ทุกๆ หน่วยงาน
ทํางานในหน้าทขีองตนไปอย่างคล้องจองกบัการทํางานหน่วยงานอนืๆ สะดวกมากขนึสําหรบั
ผู้บริหารในการบริหารงานองค์กรและความรู้เกียวกับการเคลือนไหว ความต้องการของ
หน่วยงานอนืๆ จะทาํใหเ้ป้าหมายของการทาํงานบรรลุเป้าหมายทกีําหนดไว ้

 5. ช่วยใหเ้กดิการพฒันาและการทํางานทมีปีระสทิธภิาพ การทบีุคลากรขององคก์ร
ทุกระดบัสามารถสอืสารไดอ้ย่างเสร ีมคีวามไว้วางใจซงึกนัและกนั มคีวามกลา้ทจีะสอืสารย่อม
นําไปสู่การเสนอความคดิสรา้งสรรค ์คดิทจีะทําใหเ้กดิผลงานทดีทีสีุดนําองค์กรไปสู่ความเจรญิ 
การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้นื ไมว่่าคนนนัจะอยูใ่นระดบัใดขององคก์รยอ่มทาํใหผู้ท้ไีดร้บัเกดิ
ความภาคภมูใิจ 

 การสือสารเป็นปจัจยัทีมคีวามสําคัญยงิต่อการดําเนินงานและการบริหารงานใน
องคก์รเป็นตวัเชอืมกจิกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในองคก์ร และเป็นเครอืงมอืในการทํางานที
ช่วยให้ผู้ปฏบิตัิงานเข้าใจบทบาทหน้าทขีองแต่ละคน  โดยอาศยัระบบการจดัอํานาจตามสาย
บงัคบับญัชาและการแบ่งงานกนัทาํเพอืบรรลุเป้าหมายรว่มกนั 

 ระววีรรณ  ประกอบผล (2540 : 65) ไดส้รุปว่าการสอืสารในองค์กรมปีระโยชน์ต่อ
องคก์รและสมาชกิขององคก์ร 3 ประการ คอื 

 1.  การทาํงาน 

1.1 ขอ้มลูทถีูกตอ้งเหมาะสมทไีดร้บัจากการสอืสารจะทําใหรู้ว้่าการทํางานเป็นไป
ไดด้ว้ยดหีรอืไม่ 

1.2 ขอ้มูลจากการสอืสารช่วยในการตดัสนิใจเรอืงต่างๆ เกยีวกบัการทํางานได ้
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกยีวกบัการทํางานจะทําใหส้ามารถแก้ไขขอ้บกพร่อง
ผดิพลาดไดท้นัก่อนทจีะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรง 

1.3 กลุ่มงานทมีกีารตดิตามอยา่งเปิดเผย สามารถแก้ไขปญัหาและขอ้ขดัแยง้เกดิขนึ
ได ้
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1.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการสอืสารอย่างเปิดเผยและช่วยให้การทํางาน
ของกลุ่มและองคก์รมปีระสทิธผิล 

 2. ความพอใจ 

        2.1 คนทมีีส่วนอยู่ในโครงข่ายของการสือสาร จะมีความพอใจในการทํางาน   
มากกว่าการทอียูโ่ดดเดยีวลาํพงั 

2.2 คนทมีโีอกาสตดิต่อสือสารโดยตรงแบบเผชญิหน้า ยงัมคีวามพงึพอใจมาก
ยงิขนึเพราะการได้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างทนัททีนัใด ทําให้รูผ้ลสําเรจ็ในการ
ตดิต่อสอืสารของตนและแกไ้ขความเขา้ใจผดิพลาดไดท้นัการณ์ 

2.3 ความถูกต้องของขอ้มลูและการสอืสารอย่างเปิดเผยทําใหเ้กดิความพอใจใน
งานและหวัหน้างาน 

 3. ความสมัพนัธใ์นกลุ่ม 

3.1 การสอืสารยงิมมีากกย็งิทาํใหเ้กดิความสามคัคใีนกลุ่มมากยงิขนึ 

3.2 การปรบัปรุงการสอืสารให้ดีขนึ จะช่วยลดผลกระทบในทางลบของความ
ขดัแยง้ในกลุ่มได ้

 

 4.3  รปูแบบการสือสาร 

 สุภาวด ี แสนทวสีุข (2543 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบการสอืสาร หมายถงึ 
วธิกีารในการส่งสารททีาํใหส้ามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจขา่วสารเหล่านนัได ้ ซงึม ี2 รปูแบบ ดงันี 

 1. การสือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การ
ตดิต่อสอืสารทมีรีะเบยีบแบบแผนขอ้กําหนดวางไวช้ดัเจน มลีกัษณะคํานึงถงึบทบาท หน้าทแีละ
ตําแหน่งระหว่างผู้รบัสารและผู้ส่งสาร  ซงึจะมลีกัษณะเป็นระหว่างแบบแผนชดัเจน เช่น การ
ตดิต่อสอืสารในทางราชการ ทตี้องการให้กระทําเป็นระเบยีบตามแบบแผนและธรรมเนียมการ
ปฏบิตัริาชการการสอืสารแบบเป็นทางการนนีิยมใชส้อืหรอืช่องทางในการสอืสาร 2 ช่องทาง คอื 

1.1 การสือสารแบบเป็นทางการทางลายลกัษณ์อกัษร เป็นรปูแบบของการ
สอืสารทเีป็นระเบยีบแบบแผนใช้ลายลกัษณ์อกัษรหรอืการเขยีนขอ้ความเป็นสอืในการสอืสาร  
การสอืสารในรูปแบบนีทําให้สามารถบนัทกึขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีสามารถเก็บไว้
เป็นหลกัฐานในการปฏิบตัิงานได้ โดยอาจเป็นหนังสือราชการ  หนังสือเขยีนรายงาน คู่มอื 
จดหมายข่าว บนัทกึขอ้มูล จุลสาร เอกสารต่างๆ เพอืแจง้ข่าวเกยีวกบันโยบาย คําสงั ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ระเบยีบปฏบิตังิาน 

  1.2 การสือสารแบบเป็นทางการด้วยวาจา  เป็นรปูแบบของการสอืสารทเีป็น
ระเบยีบแบบแผนแต่ใชว้าจาหรอืการพูดเป็นสอืในการสอืสาร  ซงึทําให้การสอืสารเป็นไปอย่าง
รวดเรว็  และผู้พูดสามารถปรบัหรอืเปลยีนถ้อยคําให้เหมาะสมกบัความเขา้ใจของผู้ฟงัได้ เช่น 
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การประชุม อบรม สมัมนา การประกาศหรอืแจ้งให้พนักงาน หรอืสมาชกิในองค์การทราบถึง
เหตุการณ์ทเีกดิขนึ 

 2. การสือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการสอืสารที
แสดงถงึระบบความสมัพนัธซ์งึกนัและกนัภายในหน่วยงาน  อาจจะเป็นการพบปะพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการ หรอืแลกเปลยีนข่าวสารความรู้ระหว่างสมาชิกภายในองค์กรเกียวกับงาน การ
สอืสารแบบไม่เป็นทางการนี อาจจะอยู่ในรูปของการตดิต่อประสานงาน และการสรา้งกจิกรรม
ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  การสอืสารแบบไมเ่ป็นทางการนนีิยมใชส้อืหรอืช่องทางใน
การสอืสาร 2 ช่องทาง คอื 

        2.1 การสือสารแบบไม่เป็นทางการทางลายลกัษณ์อกัษร  เป็นรูปแบบของ
การสอืสารทไีมไ่ดเ้ป็นระเบยีบแบบแผน เป็นการกระทํากนัเองเป็นการส่วนตวั แต่ใชล้ายลกัษณ์
อกัษรหรอืการเขยีนเป็นสอืในการสอืสารซงึอาจเป็นจดหมายส่วนตัว การส่งบนัทกึถึงกนัใน
ระหว่างเพอืนหรอืพนักงานในระดบัเดยีวกนั ตลอดจนจดหมายกล่าวโทษผูอ้นืทไีม่ลงชอืผูเ้ขยีน
หรอืผูส้่งทเีรยีกกว่าบตัรสนเทหก์อ็ยูใ่นรปูแบบของการสอืสารทไีมเ่ป็นทางการทางลายอกัษร 

        2.2 การสือสารแบบไม่เป็นทางการด้วยวาจา  เป็นรูปแบบการสอืสารทไีม่ได้
เป็นระเบยีบแบบแผนซงึแสดงออกในลกัษณะของการมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหว่างบุคคลและ
ใช้วาจา หรอืการพูดเป็นสอืในการสอืสาร การสอืสารแบบไม่เป็นทางการเป็นการสอืสารทอียู่
นอกเหนือการควบคุม อาจเป็นการสอืสารกนัทางโทรศพัท์หรอืเครอืงติดต่อภายใน หรอืการ
พดูคุยกนัในงานสงัสรรค ์ ผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นักงานซกัถามเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจที
ถูกตอ้งตรงกนัไดอ้ยา่งเตม็ท ี

 การสอืสารภายในองค์กร อาจจะคลอบคลุมถึงการสอืสารทไีม่เป็นทางการทางลาย
ลกัษณ์อกัษรและการสอืสารทไีม่เป็นทางการวาจา เช่น การออกคําสงัทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร 
สอืสารโดยใช้จดหมายข่าวขององค์กร การประชุมบุคลากร การออกคําสงัทางวาจาและการ
สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็น  การสอืสารเป็นสอืกลางทีผู้บรหิารใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  โดยผู้บริหารจะเป็นผู้กําหนดทิศทางในองค์กร 
จุดประสงค์หลกัทสีําคญัของแนวความคดินี คอื ผู้บรหิารต้องหาปจัจยัทกีระทบต่อความอยู่รอด
ขององค์กร แล้วพยายามสอืสารไปยงัพนักงานให้รบัรู้ แนวความคิดนีมอีงค์ประกอบย่อยที
เกยีวข้อง คอื ความเอาใจใส่และความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการเอาใจใส่และ
ตดิตามโลกภายนอกอย่างใกล้ชดิ ทุกองค์กรมคีวามจาํเป็นต้องมกีารสอืสารกบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกทอียู่รอบองค์กรนันๆ ซึงการสือสารในทีนีหมายถึงการแสวงหาโอกาส การระวัง
อุปสรรคต่างๆ  และสรา้งภาพพจน์ทดีขีององคก์ร  หากองคก์รใดไมม่กีารสอืสารกบัโลกภายนอก
องคก์รนนัจะมลีกัษณะเหมอืนถูกตดัขาดออกไป 
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 4.4 ทิศทางของการสือสาร 

สุภาวด ี แสนทวสีุข (2543 : 21)  ไดก้ล่าวถงึทศิทางของการสอืสารว่า ทศิทางการ
สอืสารแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื 

1.  การสอืสารในแนวดงิ (Downward Communication) หมายถงึ การส่งขอ้มลูทสี่ง
จากผู้บงัคบับญัชาไปยงับุคคลทอียู่ในตําแหน่งตํากว่า หรอืข้อมูลของผู้บรหิารทสี่งลงมาสู่ผู้
ปฏิบัติวิธีการส่งข้อมูลโดยการสงัด้วยวาจา สงัด้วยหนังสือ และวิธีผสมโดยพิจารณาจาก
ประสทิธภิาพทจีะไดร้บัจากสถานการณ์นนัๆ 

2. การสอืสารในแนวตงั (Upward Communication) หมายถงึขอ้มลูทสี่งจากบุคคลที
อยู่ในตําแหน่งระดบัตํากว่าไปยงับุคคลทอียู่ในตําแหน่งสูงกว่า หรอืการส่งขอ้มลูจากผูป้ฏบิตัไิป
ยงัผูบ้รหิาร 

3. การสอืสารในแนวนอน (Horizontal Communication) หมายถงึการสอืสารที
เกดิขนึระหว่างบุคคลทดีํารงตําแหน่งในระดบัเดยีวกนั มผีูบ้งัคบับญัชาคนเดยีวกนั และมหีน้าที
การงานลกัษณะเดยีวกนัเกดิขนึโดยสมคัรใจวธิกีารทใีชใ้นการสอืสาร เช่น การประชุมกรรมการ 
การแลกเปลยีนความคดิเหน็ระหว่างหยุดพกังาน การคุยทางโทรศพัท ์บนัทกึขอ้ความ กจิกรรม
ทางสงัคม 

4. การสอืสารในแนวไขว้ (Cross-Channel Communication) หมายถึง การ
แลกเปลียนข้อมูลของพนักงานในหน้าทีระหว่างบุคคลทีอยู่คนละหน่วยงานกัน เป็นการ
ตดิต่อสอืสารระหว่างหน่วยงานหนึง ไม่ว่าบุคคลนันจะเป็นบุคคลระดบัเดยีวกนั หรอืบุคคลใน
ระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากไ็ด ้เช่น การฝึกอบรม งานวจิยั และงานประชาสมัพนัธ์ 

5. การสอืสารส่วนตวั (Personal Communication) หรอืข่าวลอื หรอืการแลกเปลยีน
แบบเถาองุ่น เป็นการสอืสารทเีกิดขนึอย่างรวดเรว็  และกระจายไปทวัทงัองค์กรได้ดกีว่าการ
สอืสารทเีป็นทางการเกดิขนึของข่าวสารส่วนตวัหรอืการสอืสารแบบเถาองุ่นนี จะเป็นสงิบ่งชหีรอื
เป็นสญัญาณในองคก์รว่าช่องทางการสอืสารมปีญัหา ผูบ้รหิารจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข 

4.5  ปัญหาและอปุสรรคของการสือสาร 

ระวรีวรรณ  ประกอบผล (2542 : 150-152)  กล่าวว่า  การสอืสารในทุกระดบัและทุก
รูปแบบอาจมอุีปสรรคของการสอืสารเกิดขนึได้เสมอ บุคคลผู้กระทําการสอืสารจงึควรจะต้อง
ตระหนกัถงึอุปสรรคของการสอืสารและพยายามขจดัอุปสรรคของการสอืสาร  มดีงันี 

อปุสรรคทีผู้ส่งสาร  ในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูร้บัสารเพอืให้การสอืสาร
บรรลุเป้าหมาย ผูส้่งสาร จะตอ้งมคีวามรูอ้ยา่งเพยีงพอ ถ้าหากผูส้่งสารขาดความรูใ้นเรอืงทจีะส่งแลว้ 
ผูร้บัสารก็จะขาดความเชอืถอืในตวัผูส้่งสาร ขาดความเต็มใจทจีะรบัสารจากผูท้ไีม่รูจ้รงิ ซงึจะมี
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ผลทําให้การสอืสารสะดุดหยุดลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายทผีู้ทไีม่รูจ้รงิ ซงึจะมผีลทําใหก้าร
สอืสารสะดุดหยุดลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายทผีู้ส่งสารต้องการ นอกจากนี หากผู้ส่งสารมี
ทศันคติในลกัษณะทไีม่พงึประสงค์ต่อการสอืสารแล้วก็จะทําให้การสอืสารเป็นไปโดยราบรนื 
หรอืหากผูส้่งสารมทีศันคตไิมด่ต่ีอตนเอง เกดิความไม่มนัใจกอ็าจะทําใหเ้กดิผลในทางลบต่อการ
สอืสารได ้ดว้ยเหตุนี ในการสอืสารและทุกครงัผูส้่งสารจงึควรจะต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มทดีี
ในเรอืงของขอ้มลู ความรูแ้ละสรา้งทศันคตทิดีเีพอืความสาํเรจ็ในการสอืสาร 

อปุสรรคทีสาร  ในกระบวนการสอืสาร สารทผีูส้่งสารออกไปยงัผูร้บัสาร อาจจะเป็น
อุปสรรคของการสอืสารได ้หากสารนันขาดความพอเหมาะพอดกีบักําลงัความสามารถในการรบั
สาร เช่น ยาวหรอืง่ายเกนิไปสําหรบัผู้รบัสาร สารซงึขาดการจดัลําดบัเรอืงราวทดีพีอ สารทมีี
ลกัษณะสลบัซบัซอ้นคลุมเครอื ไม่แจง้ชดั สารทมีรีปูแบบลา้สมยัไม่เหมาะกบัผูร้บัสาร ฯลฯ ลว้น
แลว้แต่จะทําใหก้ารสอืสารไม่ประสบผลได้ นอกจากนีสารทมีลีกัษณะขดักบัความคดิ ความเชอื 
และค่านิยมของผูร้บัสารกอ็าจจะเป็นอุปสรรคในการสอืสารได ้

อปุสรรคทีช่องทางการสือสาร  อุปสรรคของการสอืสารอาจอยู่ทสีือหรอืช่องทางที
ผู้ส่งสารเลอืกใช้ ถ้าผู้ส่งสารเลอืกใช้ช่องทางหรอืสอืทไีม่เหมาะสมก็จะมผีลต่อการสอืสาร เช่น 
หากผูร้บัสารไม่มคีวามรูใ้นการอ่านออกเขยีนได ้แต่ผูส้่งสารเลอืกใชส้อืสงิพมิพใ์นการเผยแพร่ก็
จะก่อใหเ้กดิปญัหาและอุปสรรคได ้ ด้วยเหตุนี การเลอืกใชส้อืจงึต้องคํานึงถงึคุณสมบตัขิองสอื
แต่ละชนิด และยงัตอ้งคํานึงถงึความสะดวก ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องผูร้บัสารใน
การทจีะรบัสารจากสอืทผีูส้่งสารเลอืกใชด้ว้ย 

อุปสรรคทีผู้รบัสาร  อุปสรรคทเีกิดจากผู้รบัสารอาจจะเกดิขนึจากการทผีู้รบัสาร
ขาดพนืความรูใ้นเรอืงทตีนจะเป็นผูร้บัสาร การทจีะรบัสารไดอ้ย่างเขา้ใจแจ่มแจง้กเ็ป็นไปไดย้าก 
บางครงัผูร้บัสารกอ็าจจะสําคญัผดิคดิว่าตนมคีวามรูเ้กยีวกบัเรอืงทจีะทําการสอืสารมากพอแล้ว 
ทําใหเ้กดิความไม่สนใจไม่ตงัใจทจีะรบัสารหรอืเกดิความเขา้ใจผดิในสาร ซงึเป็นเรอืงทแีก้ไขได้
ยากและเป็นอุปสรรคททีาํใหก้ารสอืสารไมบ่รรลุผล 

นอกจากอุปสรรคข้างต้น ทศันคติอันไม่พงึประสงค์ของผู้รบัสารทมีต่ีอการสอืสาร 
ทัศนคติต่อหัวข้อในการสือสาร ตลอดจนทัศนคติทีมีต่อผู้ส่งสารก็ย่อมทําให้การสือสารไม่
บรรลุผลได ้เช่น ผูร้บัสารทไีมช่อบผูส้่งสาร อาจจะเกดิความรูส้กึไม่อยากทจีะรบัสารทผีูส้่งสารส่ง
มาใหไ้ด ้บางครงัผูร้บัสารอาจจะมทีศันคตใินทางลบต่อเรอืงทจีะสอืสาร กอ็าจทาํใหเ้กดิความรูส้กึ
ไม่อยากทจีะรบัสาร แม้ว่าผู้ส่งจะมคีวามพยายามและตงัใจในการทจีะส่งสารสกัเท่าใดก็ตาม 
นอกจากนนั ผูร้บัสารกอ็าจจะเป็นผูต้งัความหวงัมากเกนิไปในการสอืสารครงัหนึงๆ ซงึกจ็ะทําให้
เกดิความรูส้กึไม่สมหวงั ผดิหวงั ซงึก็จะมผีลทําให้ไม่รูส้กึชนืชมกบัการสอืสารครงันันๆ ขนึได ้
สงิเหล่านจีงึเป็นอุปสรรคทอีาจจะเกดิขนึกบัตวัผูร้บัสาร  ดงันนั ในการแสดงบทบาทเป็นผูร้บัสาร
ในการสอืสารใดๆ กต็าม ผู้รบัสารจงึควรทจีะเป็นผูท้เีตรยีมตวัในการทจีะรบัสาร เปิดใจใหก้วา้ง
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และพยายามขจดัอคติหรอืความลําเอียดใดๆ ทจีะมต่ีอผู้ส่งสารและสถานการณ์สอืสารในครงั
นนัๆ ทงันีเพอืใหก้ารรบัสารเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันนั การสอืสารเป็นปจัจยัทมีคีวามสําคญัยงิต่อการดําเนินงานดา้นการปราบปราม
สนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาและการบรหิารงานในองค์กรของผู้นําองค์กร  เป็นตวัเชอืม
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในองค์กร และเป็นเครืองมือในการทํางานทีช่วยให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเขา้ใจในบทบาทหน้าทขีองแต่ละคน  โดยอาศยัระบบการกําหนดอํานาจตาม
สายบงัคบับญัชาและการแบ่งงานกนัทําเพอืให้การปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาบรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว้ รวมถงึการสอืสารทจีะทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอื
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเขา้ใจในนโยบายหรอืเป้าหมายขององค์การ ขณะเดยีวกนัการสอืสารทําให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงความต้องการทแีท้จรงิของผู้บงัคบับญัชาหรอืสมาชกิในทมีงาน ซงึจะ
นําไปสู่การตอบสนองความต้องการซงึกันและกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซงึผู้บงัคบับญัชา
จะต้องมีกลยุทธ์ในการสือสารทีเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้ประสบ
ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายดว้ย 

 

แนวคิดทฤษฏีทีเกียวกบัแรงจงูใจ 

 1. ทฤษฎีลาํดบัขนัความต้องการของมาสโลว ์(Hierarchy of Needs Theory)        
ไดก้ล่าวว่า มนุษยท์ุกคนมคีวามต้องการ และความต้องการของมนุษยน์ีจะมอียู่ตลอดเวลาไม่มกีาร
สนิสุด และความต้องการทไีดร้บัการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจงูใจสําหรบัพฤตกิรรมนันต่อไป
อกี  โดยความต้องการของคนจะมลีกัษณะเป็นลําดบัขนัจากตําไปหาสูงตามลําดบัของความสําคญั 
(Maslow, 1970, pp. 36-46 อ้างถงึใน ณฐัเดช จนัทรางศุ, 2547 : 14) ซงึมาสโลวไ์ดแ้บ่งความ
ตอ้งการของคนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี 

1. ความตอ้งการทางรา่งกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบอืงต้นเพอื
การอยูร่อด เช่น ความต้องการอาหาร ทอียู่อาศยั และความต้องการทางเพศ ความต้องการทาง
รา่งกาย จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนต่อเมอืความตอ้งการของคนยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 

2. ความต้องการความปลอดภยั (Security Needs) เป็นเรอืงการป้องกนั เพอืใหเ้กดิ
ความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ทจีะเกดิขนึกบัร่างกาย ความเจบ็ปวดและความสูญเสยีทาง
เศรษฐกจิรวมถงึการให้ความแน่นอนหรอืการรบัประกนัความมนัคงของงาน  และการส่งเสรมิ
เพอืใหเ้กดิความมนัคงทางเศรษฐกจิมากยงิขนึ 

3. ความต้องการทางสงัคม (Belongingness Needs) เมอืความต้องการทางร่างกาย
และความปลอดภยัไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการทางสงัคมจะเรมิเป็นสงิจงูใจทสีําคญั
ต่อพฤติกรรมของคนเพราะคนมนีิสยัชอบอยู่ด้วยกบัเป็นกลุ่ม ดงันันความต้องการดงักล่าว     
จงึเป็นความต้องการอยู่ร่วมกนั การไดร้บัการยอมรบัจากคนอนื และการมคีวามรูส้กึว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึงของกลุ่มอยูเ่สมอ 
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4. ความต้องการทจีะไดร้บัการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการระดบัสูง 
เป็นความต้องการความมนัใจตนเอง ในความรูค้วามสามารถเป็นความต้องการใหผู้้อนืยกย่อง
สรรเสรญิ และความตอ้งการมฐีานะเด่นในสงัคม 

5. ความต้องการทจีะไดร้บัความสําเรจ็ในชวีติ (Self-Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการรบัสงูสุด เป็นความต้องการความสําเรจ็ทุกสงิทุกอย่างตามความนึกคดิของตนเอง 

ควรจะผลักดนัชีวิตของตนเองให้เป็นไปในทางทดีีทสีุดตามความคาดหมายไว้  และสิงนี
ยอ่มขนึอยูก่บัขดีความสามารถของเขาเอง 

 

มาสโลวไ์ดก้ล่าวเน้นว่า ความต้องการต่าง ๆ เหล่านีต้องเกดิเป็นลําดบัขนั และจะไม่
มกีารขา้มขนั  ถ้าขนัท ี1 ไม่ได้รบัการตอบสนอง ความต้องการในลําดบัขนัท ี2-5 ก็ไม่อาจ
เกดิขนึได ้การตอบสนองทไีดร้บัในแต่ละขนัไม่จาํเป็นต้องไดร้บัทงั 100% แต่ต้องไดร้บับา้งเพอื
จะไดเ้ป็นบนัไดนําไปสู่การพฒันาความตอ้งการในระดบัทสีงูขนึในลาํดบัขนัต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท ี3  ความตอ้งการตามลาํดบัขนัของมาสโลว์ 

ทมีา : ชนอุสาห ์ วเิชยีร : 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการทางร่างกาย 

ความตอ้งการความมนัคงและความปลอดภยั 

ความตอ้งการทางสงัคม 

ความตอ้งการการยอมรบัและยกย่อง 

ความสาํเรจ็   
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 ทฤษฏลีําดบัขนัความต้องการของมาสโลว ์สามารถแสดงถงึตวัอย่างการตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยใ์นการทาํงานได ้ดงันี (ราณ ี อสิชิยักุล 2549 : 193) 
 

ตารางท ี3  แสดงตวัอยา่งการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นการทาํงาน 
 

ความต้องการ สิงทีองคก์รพึงกระทาํ 

ทางร่างกาย เงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง  หอ้งอาหาร  หอ้งพยาบาล 

หอ้งพกัผ่อน  หอ้งทาํงานปรบัอากาศ  บา้นพกั 
ความมนัคงและความปลอดภยั เบียบํานาญหรือประโยชน์บริการ   การประกันภัย  

ระเบยีบในการปฏบิตังิาน  ระบบอาวุโส 

สงัคมและความรกั การแข่งขนักฬีา  งานสงัสรรค์  การพกัผ่อนนอกสถานท ี 
การทาํงานเป็นกลุ่ม 

การยอมรบัและยกยอ่ง อิสระในการทํางาน  ความรบัผดิชอบในการทํางาน ยก
ย่องชมเชย  สัญลักษณ์ของความมีเกียรติ เช่น ห้อง
ทาํงาน  รถประจาํตําแหน่ง 

ความสาํเรจ็ งานททีา้ทาย น่าสนใจ อํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบ 
ตําแหน่งบรหิารระดบัสงู  อสิระในการทาํงาน 

 2. ทฤษฏีสองปัจจยั (Two-Factor Theory of Motivation) เฟรดเดอรคิ  เฮอรส์เบอรก์
(Frederick Herzberg) ทฤษฏนีไีดพ้ฒันามาจากทฤษฏขีองมาสโลว ์พบว่ามสีองปจัจยัทสี่งผลต่อ
ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจการทํางาน  โดยองค์ประกอบททีําให้พงึพอใจในการทํางานกบั
องค์ประกอบทีทําให้ไม่พึงพอใจในการทํางานไม่เหมือนกัน  โดยจําแนกเป็นปจัจยักระตุ้น 
(Motivation Factor) และปจัจยัคาํจนุ (Hygiene Factor) ดงันี 

 1. ปจัจยักระตุ้นหรอืจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปจัจยัทสีรา้งความพงึพอใจให้
บุคคลทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถ้าได้รบัการตอบสนองและเพยีงพอแต่ถ้าขาดไปก็ไม่ใช่
สาเหตุใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ  ซงึเป็นสงิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบังาน (Content of the Job) ม ี5 
องคป์ระกอบ ดงันี 

  1.1 ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถงึ การทบีุคคล
สามารถทํางานได้เสรจ็สนิและประสบผลสําเรจ็อย่างด ีความสามารถในการแก้ไขปญัหาต่างๆ 
การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทเีกดิขนึ เมอืผลงานสําเรจ็เขาจงึเกดิความรูส้กึพอใจและปลาบปลมืใจใน
ผลสาํเรจ็ของงานนนัอยา่งยงิ 
  1.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบั
นับถอืไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพอืน จากผู้มาขอรบัคําปรกึษาหรอืจากบุคคลในหน่วยงาน 
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การยอมรบันีอาจเป็นการยกย่องชมเชย การแสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจ หรอืการแสดงออก
อนืๆ ใหเ้หน็ถงึการยอมรบัความสามารถเมอืไดท้าํงานอยา่งหนึงบรรลุผลสําเรจ็ การยอมรบันับถอื
และแฝงอยูก่บัความสาํเรจ็ในงานดว้ย 

  1.3  ลกัษณะของงานททีํา (The Work Itself หรอื Challenging Work) 
หมายถงึ งานทน่ีาสนใจ งานทตี้องอาศยัความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์ท้าทายให้ลงมอืทํา หรอืเป็น
งานทดี ีสามารถทาํตงัแต่ตน้จนจบไดล้าํพงัแต่ผูเ้ดยีว 

  1.4  ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจทเีกดิจากการ
มอบหมายหน้าทรีบัผดิชอบใหม่ๆ และมอีํานาจในการรบัผดิชอบได้อย่างเต็มท ีไม่มกีารตรวจ
หรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 

  1.5  ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถงึ ไดร้บัเลอืนขนัตําแหน่งใหสู้งขนึ
ของบุคคล การมโีอกาสไดศ้กึษาเพอืหาความรูเ้พมิเตมิหรอืไดร้บัการฝึกอบรม 

 2. ปจัจยัคาํจนุ (Hygiene Factors) หมายถงึ ปจัจยัททีาํใหแ้รงจงูใจในการทํางานของ
บุคคลมอียู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มหีรอืมลีกัษณะทไีม่สอดคล้องกบับุคคล บุคคลจะเกิดการไม่พึง
พอใจขึนมา  ถ้ามปีจัจยัเหล่านีก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุให้เกิดความพึงพอใจ  ซงึปจัจยัเหล่านีไม่
เกยีวขอ้งกบังานโดยตรง (Content of the job) ไดแ้ก่ 

  2.1  เงนิเดือน (Salary) หมายถึง เงนิเดือนและการเลอืนขนัเงนิเดือนใน
หน่วยงานนนั ๆ เป็นทพีอใจของบุคลากรททีาํงาน 

  2.2  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือนร่วมงาน 
(Relations with superior, superior , subordinate ,peers) หมายถงึ การตดิต่อดว้ยกรยิา วาจา
ทแีสดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถทาํงานรว่มกนั มคีวามเขา้ใจกนัและกนัอยา่งด ี

  2.3  นโยบายและการบรหิารงาน (District and Administration) หมายถงึ การ
จดัการและการบรหิารองคก์าร การตดิต่อสอืสารภายใน 
  2.4  สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (Working Conditions) หมายถงึ สภาพทาง
กายภาพของงาน แสง เสยีง ชวัโมงการทาํงาน อุปกรณ์เครอืงมอืต่างๆ  
  2.5  ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถงึ ความรูส้กึอนัเป็นผลทเีกดิ
จากงานในหน้าท ี

  2.6 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision Techniques) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการควบคุมการปฏบิตังิานใหค้าํแนะนําแกไ้ขปญัหา 
  2.7  ความมงัคงในงาน (Security) หมายถงึ ความรู้สกึของบุคคลทมีต่ีอความ
มนัคงในการทาํงาน ความยงัยนืของอาชพี หรอืความมนัคงขององคก์าร 
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 3. ทฤษฏีความต้องการสามประการ (Three-Needs Theory) เดวดิ แมคคลลิแลนด ์
(David McClelland, n.d., unpaged อ้างองิใน พทิยา บวรวฒันา 2549 : 32) กล่าวว่าในที
ทาํงานนนัมแีรงจงูใจหรอืความตอ้งการอยู ่3 ประการ คอื 

  3.1 ความต้องการทจีะประสบความสําเรจ็ (Need of achievement) หมายถงึ 
พลงัผลกัดนัทตี้องการแสดงออกถงึความดเีด่น ความต้องการทจีะทําอะไรให้สําเรจ็ได้ดกีว่าคน
อนืหรอืดกีว่ามาตรฐานทวัไป  ความมุมานะพยายามต่อสู้ฟนัฝ่าเพอืความสําเรจ็ คนทมีคีวาม
ต้องการแบบนีเป็นคนทปีรารถนาทจีะทําอะไรใหไ้ดด้กีว่าคนอนื เป็นคนทถีอืว่างานทเีป็นเรอืงที
ทา้ทายและเป็นความทรีบัผดิชอบต่อความสาํเรจ็ หรอืความลม้เหลวต่อการทาํงานของตน 

  3.2 ความต้องการอํานาจ (Need for power) หมายถงึ ความต้องการทจีะมี
อทิธพิลและเขา้ไปควบคุมกํากบัคนอนืให้กระทําตามทตีนต้องการ คนพวกนีชอบทําตวัเป็นคน
คุมเกมส์ ชอบมอีํานาจ ชอบมศีกัดศิรมีากกว่าทจีะให้ความสําคญัต่อการทํางานทดี ีและชอบ
ทาํงานในลกัษณะทแีขง่ขนักบัคนอนื 
  3.3 ความตอ้งการความสมัพนัธ ์(Need of affiliation) หมายถงึ ความต้องการที
จะให้คนอนืชอบและเป็นมติรด้วย คนพวกนีต้องการบรรยากาศการทํางานแบบต่างฝ่ายต่าง
เขา้ใจและต่างรว่มมอืซงึกนัและกนั 

 กล่าวโดยสรุป แมคคลลิแลนด ์ไดเ้น้นถงึการสรา้งแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย ์
ความตอ้งการในเรอืงของการสรา้งบรรยากาศการทํางานใหเ้ออือํานวยต่อบุคคลทมีคีวามต้องการ
แตกต่างกนั คนทมีคีวามต้องการทจีะประสบความสําเรจ็ จะประสบความสําเรจ็ถ้าได้บรหิาร
กจิการของตนเอง หรอืได้บรหิารงานหน่วยงานอสิระภายในองคก์รขนาดใหญ่ แต่คนเหล่านีไม่
จําเป็นจะต้องเป็นนักบรหิารทดีสีําหรบัองค์การขนาดใหญ่เสมอไป นอกจากนีนักวชิาการบาง
ท่านเชอืว่า คนทมีคีวามต้องการอยากมอีํานาจมากจะมคีวามต้องการทจีะผูกพนัน้อย จะเป็นคน
ทเีป็นนกับรหิารทดี ี
 

 4. ทฤษฏีเอกซ์และทฤษฏีวายของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X,Y) 

(บรรยงค ์ โตจนิดา, 2542 : 264 – 266) กล่าวถงึสมมตฐิานของมนุษยแ์ละรูปแบบหรอืวธิจีงูใจ
คนใหท้ํางานทมีลีกัษณะสุดโต่ง นนัคอื ทฤษฏเีอกซ ์มองบุคคลในแง่ลบแบบสุดโต่ง ส่วนทฤษฏวีาย 
มองบุคคลในแงบ่วกแบบสุดโต่งเช่นกนั ซงึทงัสองทฤษฏมีขีอ้แตกต่างกนัดงันี 

 ทฤษฏี X  

1. คนทวัไปไมช่อบทาํงาน จะหลกีเลยีงงานเท่าทจีะทาํได้ 
2. ปกติคนจะขาดความรบัผดิชอบ มคีวามทะเยอทะยานน้อย และจะใฝ่หาความ

มนัคงเหนือสงิอนืใด 

3. ธรรมชาตคินโดยทวัไปสมควรตอ้งควบคุมเสมอ และบางครงัตอ้งมกีารลงโทษกนับา้ง  
ดว้ยสมมตฐิานนี บทบาทผูบ้รหิารจงึตอ้งกํากบัดแูลควบคุมพนกังานอยูเ่สมอ 
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 ทฤษฏี Y 

1. งานเป็นสงิธรรมดาสามญั เช่นเดยีวกบัการเล่นหรอืการพกัผ่อน 

2. จรงิๆ แล้วคนไม่เกยีจครา้นแต่ทเีขาเกียจครา้นเพราะผลของประสบการณ์ทเีขา
ไดร้บั 

3. คนโดยทวัไปจะกระทําการใดได้ด้วยวธิขีองตนเอง และสามารถควบคุมตนเอง 
เพอืใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคท์พีวกเขาไดร้บัมอบหมายใหท้าํ 

4. ทุกคนต่างมศีักยภาพ ภายใต้เงอืนไขทเีหมาะสมบางประการทพีวกเขาพยายาม
เรยีนรูเ้พอืยอมรบัและแสวงหาความรบัผดิชอบ พวกเขามมีโนคต ิมคีวามคดิใฝ่ด ีมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ซงึสามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บังานได ้

 ดว้ยสมมตฐิานนี บทบาทของผูบ้รหิารจงึต้องพฒันาศกัยภาพของพนักงาน และช่วย
พวกเขาใหใ้ชศ้กัยภาพทาํงานจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ของหน่วยงาน และของเขาเอง 

 ทฤษฎเีอกซแ์ละทฤษฎวีายนีเกยีวพนักบัลําดบัขนัความต้องการตามทฤษฎกีารจงูใจ
ของมาสโลว์ กล่าวคอื ทฤษฎเีอกซ์จะตงัอยู่บนข้อสมมตฐิานของการตอบสนองความต้องการ
ระดบัตําในการจูงใจบุคคลในองค์กรในกรณีดงักล่าว ผู้บงัคบับญัชาจะมคีวามคาดหวงัเกยีวกบั
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามทฤษฎเีอกซ์ ส่วนทฤษฎวีายจะตงัอยู่บนขอ้สมมตฐิานของการตอบสนอง
ความตอ้งการระดบัสงู 

 

 พวงเพชร   วชัรอยู่ (2537: 98-114) กล่าวว่า เมอืมแีรงจงูใจเกดิขนึย่อมทําให้คนมี
ความพอใจทจีะทาํงาน ซงึพฤตกิรรมทไีดร้บัการจงูใจมกัจะประกอบดว้ยภาวะทางอารมณ์ควบคู่
ไปดว้ยเสมอ ไดแ้ก่ ความรูส้กึกบัความสนุกสนาน ความพอใจ ความมนัใจ ความคาดหวงั ความ
กลวั ความไมแ่น่ใจ ความกงัวล เป็นตน้ สงิเหล่านีจะเป็นเครอืงสนับสนุนหรอืขดัขวางพฤตกิรรม
สู่เป้าหมายได้ การสร้างอารมณ์หรอืความต้องการในการทํางานให้เกิดขนึนันต้องอาศยัปจัจยั
หลายประการ จงึจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึพอใจทจีะทาํงาน  ซงึปจัจยัเหล่านนัไดแ้ก่ 

1.  สภาพงาน  คอื งานทจีะทําใหค้นเกดิความพอใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะกระทํา
นัน ต้องเป็นงานทมีลีกัษณะท้าทาย หมายถึง เป็นงานทพีอเหมาะกบัความสามารถทเีขามอียู ่
ความสามารถทมีอียูน่อีาจไดม้าจากการฝึกฝน อบรม หรอืจากความชํานาญทเีคยทํามา และต้อง
คาํนึงถงึอทิธพิลของความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีมีผีลต่อสภาพของงานนนั  

2.  ผูร้ว่มงาน คอื ระบบความสมัพนัธใ์นหน่วยงานของกลุ่มคนทํางานทมีขีนึทงัทเีป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  หน่วยงานทเีป็นทางการจะวางโครงสร้างไว้อย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน ซงึช่วยให้คนใช้ความสามารถในการทํางานภายในขอบเขต และรวมอยู่ในวตัถุประสงค์
เดยีวกนัได ้ งานจะเป็นไปดว้ยความมรีะเบยีบแบบแผนไม่ขดัแยง้กนั ส่วนความสมัพนัธอ์ย่างไม่
เป็นทางการในหน่วยงานจะเกดิขนึเสมอในเวลาใดเวลาหนึง  เพราะโดยธรรมชาตกิารอยู่ร่วมกนั
ของมนุษย ์ย่อมมคีวามต้องการคบหากนัเพอืให้เกิดความอบอุ่น สุขใจ อนัเป็นการตอบสนอง
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ความต้องการความรกัและความเป็นเจา้ของ โครงสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างไม่เป็นทางการนีนับ
ได้ว่ามคีวามสําคญัต่อหน่วยงานเพราะช่วยให้คนงานได้รบัความพอใจหลายอย่างจากการทไีม่
ถูกจาํกดัใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑม์ากนกั 

3. การจา่ยผลตอบแทน คอื การสนองตอบความพอใจของคนดว้ยการจ่ายผลตอบแทน 
เป็นการสนองความตอ้งการทางร่างกาย เพอืใหค้นงานสามารถจบัจ่ายใชส้อยเพอืความต้องการ
พนืฐาน เช่น อาหาร เสอืผา้ ทอียู่อาศยั และเครอืงอํานวยความสะดวกอนืๆ ผลตอบแทนทเีป็น
ตัวเงินอาจให้ได้โดยตรงในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ซงึมกัจะสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับการ
สนองตอบความต้องการในระดบัตํา คอื สนองตอบความต้องการทางด้านร่างกายและความ
มนัคง หรอือาจรวมไปถงึความต้องการทางสงัคมดว้ย หรอือาจให้โดยทางอ้อมด้วยการให้สงิที
สามารถตคี่าเป็นเงนิได ้เช่น การใหส้วสัดกิาร ใหบ้รกิารดา้นอาหาร ทพีกั การแบ่งผลกําไร การ
ให้หยุดพักผ่อนประจําปีหรือการให้หยุดอืนๆ โดยได้รบัค่าจ้างตามปกติ การให้บริการทาง
การแพทย์ การให้ได้รบัการประกันชีวิต การฝึกอบรม การให้เบียบําเหน็จบํานาญ เป็นต้น 
นอกจากนยีงัมคีวามตอ้งการสงิตอบแทนอนืทไีม่ใช่ตวัเงนิหรอืไม่ใช่สงิทตีคี่าเป็นเงนิได ้เป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางสงัคมและความรกัโดยการให้เขารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึงของ
หน่วยงานทไีด้รบัความอบอุ่นทงัจากเพอืนร่วมงานและผู้บงัคบับัญชา การตอบสนองความ
ตอ้งการการยอมรบัและยกยอ่งโดยการจดัใหม้โีอกาสเลอืนสู่ตําแหน่งทสีูงขนึไป หรอืจดัหาสงิอนื
ทีแสดงถึงการให้ความสําคัญหรือเป็นการให้เกียรติแก่เขา การตอบสนองความต้องการ
ความสําเรจ็ในชวีติโดยใหค้นงานไดร้บัความภาคภูมใิจ จากการใหโ้อกาสแสดงความคดิเหน็ต่อ
ผูบ้รหิาร มกีารชมเชยความสามารถ ตลอดจนมสี่วนรว่มในการบรหิาร 

4. การสนับสนุนส่งเสรมิ คอื การให้โอกาสทจีะเจรญิก้าวหน้าในงานทกีําลงัทําอยู ่
โดยการเปิดโอกาสให้ใช้ความคดิรเิรมิอย่างมอีสิระ จดัสภาพงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกบั
การส่งเสริมการใช้ความรู้ความสามารถและความชํานาญทีมีอยู่ทุ่มเทให้กับงานได้เต็มท ี
หน่วยงานตอ้งมกีารประเมนิผลงานทยีตุธิรรม และรกัษามาตรฐานนนัเอาไวอ้ยา่งสมาํเสมอ 

5.  การควบคุมดแูลหรอืการจดัการ คอื การรวมเอาระบบการตดัสนิใจในการวางแผน
และการควบคุม ตลอดจนลกัษณะของการเป็นผูนํ้าทดีเีขา้ไวด้ว้ยกัน  การสรา้งความพอใจใหก้บั
คนงานนันขนึอยู่กบัการดูแลของหน่วยงานเป็นประการสําคญั  ขวญั กําลงัใจ หรอืแรงกระตุ้นของ
คนงานขนึอยู่กบัการควบคุมดูแลนีเอง วธิกีารในการควบคุมงานตลอดจนการใชอ้ํานาจหน้าทขีอง
ผูบ้รหิารเป็นกุญแจสาํคญัทจีะผลกัดนัคนงานใหส้ามารถทาํประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานได ้

6.  ภาวการณ์ปจัจุบนั คอื ปญัหาต่างๆ ทเีกิดขนึกบัคนงานในปจัจุบนั โดยเฉพาะ
ปญัหาส่วนตวั เช่น ปญัหาครอบครวั ติดการพนัน ตดิสุรา สุขภาพจติ ความกดดนัจากคนอืน
หรอืกลุ่มคน เป็นตน้ อาจเป็นเหตุใหก้ารทาํงานหยอ่นสมรรถภาพหรอืขาดมาตรฐานไป ผูบ้รหิาร
ในหน่วยงานควรไตรต่รอง คอยควบคุมดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่คนงาน เพอืเขาจะไดม้กีําลงัใจ
ทจีะทาํงานอยา่งเตม็ทแีต่เพยีงดา้นเดยีว 
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ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2531: 107)  ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทมีผีลกระทบต่อความพอใจของคน 
รวมทงัทมีผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานของคน ซงึสามารถสรปุได้ ดงันี 

1. การตอ้งการไดร้บัการจา่ยค่าตอบแทนทพีอเพยีงและสมเหตุสมผล 

 2.  การประเมนิค่างานเพอืกําหนดค่างานและค่าตอบแทน จะต้องมคีวามถูกต้อง
สามารถชใีหเ้หน็ถงึความสาํคญัของงานเปรยีบเทยีบกนั 

 3.  ความยตุธิรรมในโอกาสเลอืนขนั โยกยา้ย การพฒันา 
 4.  ความยตุธิรรมในการสอบสวนขอ้กล่าวหาและขอ้รอ้งเรยีน 

 5.  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น แสงแดด อุณหภมู ิความปลอดภยั ความสะอาด 

 6.  สวสัดกิารทใีห้กบัคนงาน ทงัห้องอาหาร รถสวสัดกิาร การประกนัสุขภาพ การ
ฝึกอบรม การรกัษาพยาบาล หอ้งนํา 
 7.  การใหร้ะบบการตอบแทนแบบจงูใจ โดยมหีลกัเกณฑแ์ละมคีวามเป็นธรรม 

 8.  คุณภาพของผูนํ้าทเีป็นผูบ้งัคบับญัชา 
 

ดังนัน แรงจูงใจในการทํางานถือว่ามีความสําคัญต่อผลการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา สมาชกิภายในองค์กรต่างก็มคีวาม
ต้องการพนืฐานในระดับและรูปแบบทีแตกต่างกันออกไป จงึเ ป็นหน้าทีของผู้บงัคับบัญชา         
ทจีะต้องจดัสรรสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างเหมาะสม สร้าง
บรรยากาศการทาํงานใหเ้ออือํานวยต่อการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   การตอบสนองความ
ต้องการอย่างตรงประเด็น เช่น การได้รบัความไว้วางใจ การประเมนิเพอืพจิารณาเลอืนขนั   
เลอืนเงนิเดอืน ความตอ้งการการยอมรบันบัถอื การประสบความสําเรจ็ในหน้าทกีารงาน รวมทงั
การจดัสรรเทคโนโลยต่ีางๆ ทเีหมาะสมกบัการปฏบิตัิงาน  เพอืให้การปฏบิตัิงานสําเรจ็ตาม
เป้าหมายทกีําหนดไว ้  ดงันนัผูบ้งัคบับญัชาควรสรา้งแรงจงูใจในการทํางานกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ในด้านต่างๆ  ถ้าผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกว่าได้รบัการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมและ     
เป็นธรรม ย่อมสรา้งความมุ่งมนัแก่ผู้ปฏบิตัใินการทํางานให้มปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมาย
ตามทผีูบ้งัคบับญัชาวางไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

 

แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หรอืทเีรยีกกนัว่า “ไอท”ี มผีูใ้หค้ํา
นิยามไวอ้ย่างหลากหลาย เช่น หมายถงึ การประสานคอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ทรคมนาคม
และมนุษยใ์หเ้ขา้มาทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบหนึงทมีคีวามสมบูรณ์  (ธรีนันท ์ อุนันทจ์นัทร์, 
2548 : 12) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ คอื ฮารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์การสอืสาร โทรคมนาคม การจดัการ
ฐานขอ้มลู และเทคโนโลยทีใีชใ้นการประมวลสารสนเทศทใีชค้อมพวิเตอร ์(O’Brien, 2001 : G11 

อา้งถงึใน ทพิวรรณ  หล่อสุวรรณรตัน์, 2550 : 16) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ คอื อุปกรณ์ทางคอมพวิเตอร์ทชี่วยในการทํางานเกยีวกับ
สารสนเทศและสนับสนุนในการนําสารสนเทศมาสนองความต้องการขององคก์ร (Haag et al.;2000 

: 17 อา้งถงึใน ทพิวรรณ  หล่อสุวรรณรตัน์, 2550 : 16) 

 ณฎัฐพนัธ ์เขจรนันท ์และไพบูลย ์เกยีรตโิกมล (2542 : 3)  ไดใ้หค้วามหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า หมายถึง เทคโนโลยีทีประกอบขึนด้วยระบบจดัเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ระบบสอืสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏบิตังิานดา้นสารสนเทศทมีกีารวางแผน 
การจดัการและใชง้านรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 อมรรตัน์  สุพรรณชาต ิ(2542 : 26) ไดใ้หค้วามหมายเทคโนโลยสีารสนเทศว่า หมายถงึ 
เทคโนโลยทีเีกียวข้องกับการจดัเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซงึรวมแล้วก็คือ 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีอืสารโทรคมนาคม อย่างไรก็ตามมแีนวโน้มทจีะนับ
เทคโนโลยสีารสนเทศอนืๆ ดว้ยเช่น เทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนิคส ์เทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิ
เทคโนโลยกีารพมิพ ์เทคโนโลยสีาํนกังานอตัโนมตั ิเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ชุมพล  ศฤงคารศริ ิ(2538 : 167) ไดใ้หค้วามหมายเทคโนโลยสีารสนเทศว่า หมายถงึ 
เทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยกีารสอืสาร ซงึเป็นส่วนประกอบสําคญัทชี่วยให้
นกัวเิคราะหร์ะบบสามารถสรา้งระบบสารสนเทศททีนัสมยัและมคีวามสลบัซบัซอ้นได้ 

 จากความหมายขา้งต้นจงึอาจสรุปไดว้่า เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ การนําเอา
แนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทาง
วทิยาศาสตรท์งัในด้านสงิประดษิฐแ์ละวธิปีฏบิตัมิาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เพอืช่วยใหเ้กดิการ
เปลยีนแปลงในการทํางานใหด้ยีงิขนึและเพอืเพมิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานใหม้มีาก
ยงิขนึ 
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 ครรชติ  มาลยัวงศ์ (2540 : 20-22) ไดส้รุปลกัษณะสําคญัททีําใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
แต่งต่างจากเทคโนโลยอีนืๆ ไว ้4 ประการ ดงันี 

1.  เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นกิจกรรมทมีคี่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องให้อุปกรณ์และ
เครอืงมอืต่างๆ ทกี้าวหน้าและราคาแพง เช่น คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์สํานักงานอตัโนมตัิ และ
อุปกรณ์สอืสารต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี ยงัต้องใช้บุคลากรทมีคีวามรูค้วามสามารถกว่าระดบั
พนกังานทวัไป จงึทาํใหต้อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยสงูขนึในการว่าจา้งบุคลากรเหล่านมีาปฏบิตังิาน 

2.  เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสําคญัระดบัวกิฤตต่ิอหน่วยงานต่างๆ ทงัของราชการ
และเอกชน กล่าวคอื เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั
ทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศได ้เช่น บรษิทัอุตสาหกรรมอาจ
ใชค้อมพวิเตอรอ์อกแบบผลติภณัฑไ์ดร้วดเรว็ขนึ ทําใหเ้สนอผลติภณัฑใ์หม่ต่อลูกค้าได้รวดเรว็
ยิงกว่าคู่แข่ง หน่วยงานราชการสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกียวกับการค้าและเศรษฐกิจ       
เพอืควบคุมจดัการหรอืวางนโยบายแกไ้ขป้องกนัวกิฤตกิารณ์ดา้นเศรษฐกจิไดท้นัท่วงท ี

3.  เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอาวุธดา้นกลยุทธ์ทสีําคญัของบรษิทั และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ การช่วงชิงความได้เปรยีบในการแข่งขนั การเพิมผลผลติและสมรรถนะในการ
ทาํงาน การคน้ควา้หาแนวทางใหม ่ในการบรหิารจดัการและการพฒันาธุรกจิใหม่ๆ  

4.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการทุกระดับ เช่น การ
ขยายตวัของการใชค้อมพวิเตอรอ์ย่างกวา้งขวาง นับตงัแต่พนักงาน เสมยีน เลขานุการ หวัหน้า
แผนกไปจนถงึประธานบรษิทั 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานศลุกากร 

 กรมศุลกากรมวีสิยัทศัน์ “ศุลกากรมาตรฐานโลก เพอืเพมิความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศและปกป้องสงัคม” (World – Class Customs for National Competitiveness and 

Social Protection)  มคีวามมุ่งมนัทจีะพฒันาระบบงานศุลกากรให้มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั 
สะดวก รวดเรว็ไดม้าตรฐาน ตลอดจนการสรา้งความเป็นธรรมและความโปร่งใส่   กรมศุลกากร
จงึเน้นการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบงานทงัด้านการอํานวย
ความสะดวก การควบคุมทางศุลกากร ดงันี 

1. ดา้นการอํานวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานสากล 

  1.1  ระบบศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Customs) ซงึเป็นระบบการผ่านพธิกีาร
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ทกีรมศุลกากรนํามาใช้ในการควบคุมการนําเข้าและส่งออก เป็น
กระบวนการทีผู้ประกอบการติดต่อทําธุรกรรมกับกรมศุลกากรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทงัหมด เช่น ระบบพธิกีารศุลกากรแบบไรเ้อกสารใช้การแลกเปลยีนขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส ์
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ไดแ้ก่ Web base Technology รวมทงัการใชม้าตรฐาน ebXML/XML และ WCO Data Model  
ในการแลกเปลยีนขอ้มลูและการใชล้ายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Signature) กํากบัเพอืความ
ปลอดภยัในการส่งภาษอีากรผ่านธนาคาร เป็นตน้ ซงึระบบศุลกากรอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
การผ่านพธิกีารศุลกากรนําเขา้ทางอเิลก็ทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร (e-Import) การผ่านพธิกีาร
ศุลกากรส่งออกทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร (e-Export) การควบคุมการเคลอืนยา้ยสนิคา้
ทงัขาเขา้และขาออก (e-Transit) และการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรต่างๆ เช่น การคนืค่า
ภาษีอากร (e-Drawback) คลังสินค้าทัณฑ์บน (e-Warehouse) และเขตปลอดอากร              
(e-Freezone) จงึเป็นการพฒันาใหเ้ป็นระบบอเิลก็ทรอนิกสท์งัหมด เพอืพฒันาระบบงานและลด
ขนัตอนปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรใหส้ะดวก รวดเรว็ และโปรง่ใส  

   1.2  โครงการความรเิรมิในการเสรมิสรา้งปลอดภยัทางการขนส่งตู้สนิคา ณ ท่า
เทยีบเรอืขนาดใหญ่ทวัโลก (Megaports Initiative : MI) กรมศุลกากรร่วมมอืกบักระทรวง
พลงังานของประเทศสหรฐัอเมรกิา เพอืเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงในโครงการ “แนวป้องกนัชนัท ี2” 
(Second line of defense) ของ “กระทรวงความมนัคงแห่งมาตุภูมสิหรฐัอเมรกิา” (Homeland 

Securities Department) เพอืตรวจหาวสัดุนิวเคลยีรแ์ละสารกมัมนัตรงัสอีนืๆ ททีําการขนส่งทาง
ตู้สินค้าผ่านระบบการขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ โดยทําการติดตงัอุปกรณ์ตรวจจบัสาร
กมัมนัตรงัสนีิวเคลยีร ์หรอืสารกมัมนัตรงัสจีากตู้สนิคา้ (Radiation Portal Monitors : RPMs) 

ตามท่าเรอืขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเพอืป้องกนั ยงัยงัการก่อการรา้ย การคุกคาม ตลอดจน
การขนส่งอาวุธทมีอีานุภาพทําลายลา้งสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ปจัจุบนั
กรมศุลกากรได้เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 1 ท่า คอื สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบงั เปิด
ดาํเนินการเมอืวนัท ี26 มนีาคม 2552 

   1.3  ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครืองเอกซเรย์ (X-ray 

Container) เป็นนโยบายของกรมศุลกากรในการนําเทคโนโลยมีาช่วยในการตรวจสอบสนิค้า
นําเขา้และส่งออก ซงึสามารถตรวจสอบสนิคา้ภายในตู้คอนเทนเนอรว์่าตรงกบัทสีําแดงหรอืไม ่
โดยไม่ต้องเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ทําให้สะดวกรวดเรว็กว่าการเปิดตรวจตามปกต ิ     
อกีทงัไม่ทําให้สนิค้าเกดิความเสยีหาย ทําให้การเคลอืนยา้ยสนิค้าเป็นไปอย่างรวดเรว็ อนัเป็น
การเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัทางการคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการ สามารถป้องกนัและปราบปราม
การลกัลอบหนีศุลกากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถตรวจสอบอาวุธ วตัถุระเบดิ 
หรอืสารกมัมนัตรงัสทีซีุกซ่อนอยู่ในตู้สนิคา้ไดอ้ย่างปลอดภยั จงึเป็นระบบงานทก่ีอใหเ้กดิความ
สะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส เพมิประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีอากร และสรา้งความเชอืมนั
ใหก้บัประเทศคู่คา้ของไทยดา้นมาตรฐานความปลอดภยัของสนิคา้ทสี่งโดยตู้คอนเทนเนอรจ์าก
ประเทศไทย 

2. ด้านการควบคมุทางศลุกากร 
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  2.1  ระบบการควบคุมทางศุลกากรโดยระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit 

Television System : CCTV) กรมศุลกากรได้เลง็เหน็ถงึความจาํเป็นทตี้องปรบัปรุงระบบ
สถานการณ์ของโลกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทังด้านการค้า การก่อการร้ายข้ามชาต ิ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีสี่งผลกระทต่อประเทศไทย ระบบนีจงึถือเป็นเครอืงมอืในการ
ตรวจสอบและตดิตามบุคคล สนิคา้ ยานพาหนะ ผูต้อ้งสงสยัหรอืผูก้ระทําผดิ โดยเฉพาะผูก้ระทํา
ผดิทเีป็นภยัรา้ยแรง ผู้ก่อการรา้ย อาชญากรรมขา้มชาติหรอืผู้ลกัลอบขนยาเสพตดิทเีขา้-ออก 
ตามจุดนําเขา้-ส่งออก  โดยระบบนีจะตดิตงัครอบคลุมพนืทบีรเิวณจุดนําเขา้-ส่งออกทวัประเทศ  
ซงึจะเชือมโยงเป็นเครอืข่ายมศีูนย์ควบคุมอยู่ทสีํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
สามารถตรวจสอบตดิตามพฤตกิรรมและขอ้มูลการเขา้-ออก ได้ตลอด 24 ชวัโมง  เพอืป้องกนั
และปราบปรามสนิคา้ทผีดิกฎหมายต่างๆ ตลอดจนเป็นการควบคุมและสงัการผ่านระบบสอืสาร
โทรคมนาคมจากผูบ้รหิารของกรมศุลกากรไปยงัสํานักงานศุลกากรภูมภิาคหรอืด่านศุลกากรใน
สงักดัทวัประเทศ  อกีทงัยงัเป็นการบูรณาการการใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูระบบโทรทศัน์วงจรปิด
ร่วมกบัหน่วยงานอนื เช่น กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานข่าวกรองแห่งชาต ิและเจา้หน้าทฝี่ายความมนัคงอนืๆ เป็นต้น โดยกรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลกัในการเชอืมโยงและเผยแพร่ขอ้มลู จงึเป็นระบบงานทก่ีอให้เกดิการควบคุมทาง
ศุลกากรทมีปีระสทิธภิาพ สรา้งความปลอดภยัเพอืปกป้องสงัคม และสรา้งความโปร่งใสในการ
ปฏบิตังิาน 

   2.2 ระบบตดิตามทางศุลกากร (Tracking System) โดยใชร้ะบบตรวจสอบรหสั
โดยใชค้วามถวีทิยุ (Radio Frequency Identification : RFID) หรอืระบบซลีอเิลก็ทรอนิกส ์     
(e-Seal) มาใชก้บักระบวนงานของศุลกากร เพอืตรวจสอบ ควบคุมและตดิตามการเคลอืนยา้ย   
ตู้คอนเทนเนอรส์นิค้า จะเป็นอุปกรณ์ทตีดิอยู่ทปีระตูหรอืภายในตู้คอนเทนเนอรท์ขีนส่งสนิค้า 
ทาํหน้าทสี่งสญัญาณและขอ้มลูรายละเอยีดทจีาํเป็นต่อการปฏบิตังิานของสนิคา้ทเีคลอืนยา้ยจาก
ทหีนงึไปยงัอกีทหีนึง ซงึขอ้มลูทไีดร้บัจากแหล่งขอ้มลูไม่ว่าจะมาจาก e-Real , Reader, Writer, 

Server ทไีด้ติดตงัไว้ตามสถานททีกีําหนดจะถูกนําไปประมวลผลกับข้อมูลในใบขนสินค้า 
ใบกํากบัสนิค้าหรอืขอ้มูล Manifest ในระบบ เพอืให้ไดข้อ้มูลทางการบรหิารและจดัการตามที
ต้องการ รวมถึงการจดัการด้านการบรหิารความเสยีงได้อย่างทนัท่วงท ีทงันีขอ้มูลดงักล่าวจะ
เชือมโยงผ่านเครือข่ายไปยงัระบบคอมพิวเตอร์กลางของกรมศุลกากร ทีหน่วยงานต่างๆ 
สามารถเรยีกขอ้มลูขนึมาใชง้านไดอ้ยา่งเป็นปจัจบุนั  

 

 

ดงันัน เทคโนโลยสีารสนเทศทนํีามาใช้ในงานศุลกากร  เป็นการเพมิศกัยภาพการ
ปฏบิตัิงานของกรมศุลกากรในด้านการลดความเสยีงของการสูญเสยีค่าภาระภาษีอากรทอีาจ
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เกดิขนึ ป้องกนัมใิหเ้กดิการลกัลอบหนีศุลกากร ช่วยลดขนัตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทใีนการตรวจสอบสนิค้าดงักล่าว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และการ
สรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ีโดยการลดการใชว้จิารณญาณทอีาจส่งผลให้
เกิดการคอรปัชนัหรอืการเรียกรบัสินบน เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกโดยมิชอบ  จงึเป็น
ระบบงานทนํีาเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใชใ้นการบรหิารงานของศุลกากร สอดคล้องกบันโยบายของ
รฐับาลในการส่งเสรมิและพฒันาโลจสิตกิสเ์พอืสรา้งขดี ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  

กฎหมายและระเบียบปฏิบติัทีเกียวข้อง 

 ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา ณ จุดนําเข้า-ส่งออก เป็น
มาตรการหนึงทกีรมศุลกากรมอีํานาจโดยตรง  ซงึในการใชอ้ํานาจของกรมศุลกากรจะมอีํานาจ
ตรวจสอบเฉพาะของประเภทเครอืงหมายการค้าและลขิสิทธิเท่านัน และเจ้าของสิทธิได้จด
ทะเบียนเพอืคุ้มครองสทิธิของตนเองอย่างถูกต้องแล้ว โดยมกีฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที
เกยีวขอ้งกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ประกอบไปดว้ย พระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ.2469 พระราชบญัญตัเิครอืงหมายการคา้ พ.ศ.2534 พระราชบญัญตัลิขิสทิธ ิพ.ศ.
2537 พระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซงึสนิค้า พ .ศ.2522 
ประกาศกรมศุลกากร ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประมวลระเบยีบปฏบิตัิศุลกากร พ .ศ.2544 

เป็นกรอบอํานาจหน้าทขีองพนกังานศุลกากรในการปฏบิตัหิน้าทใีนการตรวจสอบสนิคา้ทลีะเมดิ
ทรพัย์สินทางปญัญาและลิขสิทธิ การกักสินค้าทีละเมดิเครอืงหมายการค้า และการยกเว้น
ความผิดในกรณีของละเมดิเครอืงหมายการค้าและลิขสิทธิทีมปีรมิาณเล็กน้อย  การขยาย
ขอบเขตความคุม้ครองให้แก่งานอนัมลีขิสทิธ ิและการปรบัปรุงบทลงโทษตลอดจนสภาพบงัคบั
อนืๆ ในทางอาญาใหรุ้นแรงยงิขนึ  ซงึการใชอ้ํานาจของพนักงานศุลกากรตามกฎหมายภายใต้
พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27  ไดก้ําหนดเกณฑใ์หม้กีารระงบัคดใีนชนัศาลหรอื
ชนัศุลกากร โดยใหใ้ชโ้ทษสูงสุด คอื จาํคุกไม่เกนิ 10 ปี หรอืปรบั 4 เท่าของราคาของรวมค่า
อากรหรอืทงัจําทงัปรบั และให้ยกของกลางเป็นของแผ่นดนิ ซงึของกลางละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาดงักล่าวจะต้องดําเนินการโดยวธิทีําลายหรอืกําจดัใหห้มดไป เพราะการจาํหน่ายสนิคา้ที
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นความผดิตามกฎหมาย แมส้่วนราชการไม่มขีอ้ยกเวน้   และใน
เรืองของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าหรือส่งออกตามกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายพกิดัอตัราศุลกากรมไิด้บญัญตัิไว้ จงึต้องอาศยัอํานาจตามกฎหมายอนืทกีําหนดว่า 
ของใดต้องห้ามหรอืต้องกํากดัในการนําเขา้หรอืส่งออกและถ้ามกีารฝ่าฝืน ถอืว่าเป็นความผดิ
ฐานนําของตอ้งหา้มหรอืตอ้งจาํกดัเขา้มาหรอืส่งออกไปนอกราชการอาณาจกัร (รายละเอยีดตาม
ภาคผนวก ก) 
โครงสร้าง หน้าทีความรบัผิดชอบ และอตัรากาํลงัของสาํนักสืบสวนและปราบปราม 
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1.  โครงสร้างสาํนักสืบสวนและปราบปราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4  โครงสรา้งสาํนกัสบืสวนและปราบปราม 
 

ทมีา :  ฝา่ยบรหิารงานทวัไป  สาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสืบสวนและปราบปราม 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป ศูนยเ์ทคโนโลยกีารควบคุมทางศุลกากร 

ส่วนประมวลข่าว 

ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 

ส่วนของกลาง 

ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 1 ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 1 ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 1 

ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 2 ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 2 ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที 2 

งานยานพาหนะทางนาํ 
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2.  หน้าทีความรบัผิดชอบของสาํนักสืบสวนและปราบปราม 

    1. กําหนดแนวทางหรอืมาตรการในการสบืสวนปราบปรามการกระทําผดิทาง
ศุลกากร 

    2. สืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

    3. ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการกระทําความผดิทางศุลกากรเพอื
การควบคุมทางศุลกากร 
         4. เป็นศูนยก์ลางในการประสานความรว่มมอืเกบ็รวบรวมและแลกเปลยีนขอ้มลู
ดา้นการสบืสวนและปราบปรามและการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ
กระทําความผดิทางศุลกากร 

    5. ดาํเนินการเกยีวกบัของกลางทเีกยีวกบัการกระทําความผดิทางศุลกากร 
    6. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง

หรอืทไีดร้บัมอบหมาย 

 

3. อตัรากาํลงัของสาํนักสืบสวนและปราบปราม  ประกอบดว้ย 

     ขา้ราชการ  จาํนวน  359 คน 

     ลกูจา้ง   จาํนวน  193 คน 

  พนกังานราชการ จาํนวน   45 คน  
 รวมทงัสนิ  จาํนวน  597  คน 
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ผลงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 รอ้ยตํารวจโท ปฏพิล  พ่วงเฟือง (2551)  ไดท้ําการวจิยั“ปญัหาการปราบปรามการ
ละเมดิลขิสทิธขิองตํารวจในพนืทอีําเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่” ผลการวจิยัพบปญัหา
ขอ้กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปรามการละเมดิลขิสทิธมิากทสีุด รองลงมาเป็นปญัหาใน
การประชาสัมพันธ์การต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ ปญัหากลุ่มอิทธิพลทีเกียวข้องกับการ
ปราบปรามการละเมดิลขิสทิธดิงักล่าว ปญัหาในการสนับสนุนจากหน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ปญัหาทางดา้นตวับุคคลของเจา้หน้าทตีํารวจ และปญัหาการใหค้วามร่วมมอืของเอกชน เจา้ของ
สิทธิ และประชาชนตามลําดับ  ส่วนความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีตํารวจและผู้ประกอบการ
เกยีวกบัปญัหาการปราบปรามการละเมดิลขิสทิธ ิและความคดิเหน็ต่อปญัหาการละเมดิลขิสทิธิ
กบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ สามารถสรุปความคดิเหน็ไดค้อื ปญัหาในการปราบปรามการ
ละเมดิลขิสทิธนิันเกดิจากทงัฝ่ายเจา้หน้าทตีํารวจ ฝ่ายผู้บรโิภค ฝ่ายผู้ผลติและจําหน่ายสนิค้า
ละเมดิลขิสทิธ ิและปญัหาทเีกดิจากโครงสรา้งของกฎหมายทไีม่เออือํานวย  กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
ยงัขาดจติสํานึกในการใช้สนิค้าทถีูกกฎหมาย ต้องการบรโิภคของถูก ผู้ผลติต้องการกําไรมาก 
เจา้หน้าทตีํารวจบางนายคอรปัชนั รบัสนิบน ทาํใหไ้มส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้

 

 วนัชยั   โชคบรรดาสุข (2550) ได้ทําการวจิยั “ปจัจยัทสีมัพนัธ์กบัการนํานโยบาย
กฎหมายลขิสทิธไิปปฏบิตัิ” ผลการวจิยัพบว่า (1) ปจัจยัด้านความเข้าใจบทบาทของผู้ปฏบิตั ิ   
ผูป้ฏบิตัมิคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบักฎหมายลขิสทิธอิยู่ในระดบัปานกลาง ทงันีอาจเป็นเพราะ 
ผูป้ฏบิตัใินหน่วยงานทรีบัผดิชอบ มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทขีองตนเองในการป้องกนัและ
ปราบปราม มคีวามเข้าใจในนโยบายและวตัถุประสงค์ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ มคีวาม
เขา้ใจในการประเมนิผลและการตดิตามการปราบปราม ตลอดจนการประสานงานภายในองคก์ร
และภายนอกองค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง จงึส่งผลต่อสภาพการนํากฎหมายลขิสทิธไิปปฏบิตัิ
ไดร้บัความสาํเรจ็ในระดบัปานกลาง (2) ปจัจยัดา้นมาตรฐานและทรพัยากรนโยบายทหีน่วยงาน
มอียู่ เช่น งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และเครอืงมอืในการป้องกนัและปราบปราม มอียู่ในระดบั
น้อยจนถงึปานกลาง รวมถงึจํานวนและความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าทผีู้ปฏบิตังิานในการ
ดําเนินการป้องกันและปรามปรามมีอยู่ในระดบัปานกลาง ทังนีอาจเป็นเพราะหน่วยงานที
รบัผิดชอบขาดงบประมาณทีได้รบัหรือขาดวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเครอืงมือและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการป้องกนัและปราบปราม และขาดจํานวน ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที
ผูป้ฏบิตังิานในการป้องกนัละปราบปราม จงึส่งผลต่อสภาพการนํานโยบายกฎหมายลขิสทิธไิป
ปฏบิตัิได้รบัความสําเร็จในระดบัปานกลาง  (3) ปจัจยัด้านกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
ระบบการตดิตามผลการปฏบิตังิานในการป้องกนัและปราบปราม ระบบการแบ่งแยกหน้าทแีละ
ความรบัผดิชอบ ระบบการประชุมเพอืปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน และระบบการพจิารณาความดี
ความชอบมอียูใ่นระดบัปานกลาง ทงันีอาจะเป็นเพราะหน่วยปฏบิตัไิม่มรีะบบการตดิตามผลการ
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ปฏบิตังิาน ไม่มกีารแบ่งแยกหน้าทแีละความรบัผดิชอบทเีพยีงพอหรอืไม่มรีะบบการพจิารณา
ความดีความชอบทเีพียงพอต่อการปฏบิตัิหน้าทขีองหน่วยปฏิบตัิ จงึส่งผลต่อสภาพการนํา
นโยบายกฎหมายลขิสทิธไิปปฏบิตัไิดร้บัความสําเรจ็ในระดบัปานกลาง (4) ปจัจยัด้านลกัษณะ
ของหน่วยปฏบิตัแิละดา้นการสนับสนุนของผูป้ฏบิตั ิการมสี่วนร่วมในการพฒันานโยบาย การมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม การมอีํานาจในการตดัสนิใจของผู้ปฏบิตั ิมอียู่ในระดบั
ปานกลาง อาจเป็นเพราะหน่วยงานปฏบิตัมิสี่วนรว่มในการพฒันานโยบาย การมสี่วนร่วมในการ
ป้องกนัและปราบปราม การมอีํานาจในการตดัสนิใจของผู้ปฏบิตัไิม่เพยีงพอ จงึส่งผลให้สภาพ
การนํานโยบายกฎหมายลขิสทิธไิปปฏบิตัปิระสบผลสําเรจ็ในระดบัปานกลาง (5) สภาพการนํา
นโยบายกฎหมายลขิสทิธไิปปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสูงกบัลกัษณะของหน่วยปฏบิตั ิทงันี
อาจเป็นเพราะลักษณะของหน่วยงานปฏิบตัิทมีเีจ้าหน้าทผีู้ปฏิบตัิเห็นความสําคัญของการ
ป้องกนัและปราบปราม มคีวามตงัใจในการปฏบิตัหิน้าท ีมโีอกาสไดร้บัการพฒันา และฝึกอบรม
ในเทคนิคการป้องกนัและปราบปราม และมปีจัจยัอืนๆ ทจีะมาสนับสนุนให้การนํานโยบายไป
ปฏบิตัไิดป้ระสบความสาํเรจ็ 

 

 สาธร  สุขส่ง (2545) ได้ทําการวิจยั “ทศันะของเจ้าหน้าทีตํารวจกองบงัคับการ
สบืสวนสอบสวนคดเีศรษฐกจิในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม กรณีการละเมดิลขิสทิธ”ิ 
ผลการวจิยัพบว่า เจา้หน้าทตีํารวจส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ขวญัและกําลงัใจมผีลอย่างยงิต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทดีา้นการป้องกนัปราบปรามการละเมดิ และการปราบปรามการละเมดิลขิสทิธ ิการ
สอบสวนไปถึงตวัผู้บงการนันกระทําได้ยาก ทําให้ผู้กระทําผดิไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย ดงันัน 
จาํเป็นอยา่งยงิทหีน่วยงานจะต้องมกีารฝึกอบรมหรอืสมัมนาเพอืแลกเปลยีนความรู ้ความเขา้ใจ
เกียวกบัการกระทําความผดิกฎหมายด้านลขิสทิธอิยู่เป็นประจํา อีกทงัเจ้าหน้าทตีํารวจควรมี
ความรว่มมอืระหว่างกนัในการปราบปรามการละเมดิลขิสทิธกิบัผูเ้สยีหาย และบรษิทัต่างๆ ซงึมี
ความสาํคญัมากทจีะทาํใหก้ารปราบปรามผูก้ระทําการละเมดิลขิสทิธเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทงันี การประสานงานแลกเปลยีนขอ้มลูระหว่างเจา้หน้าทตีํารวจกบัผูเ้สยีหายกม็สี่วนสําคญัอย่าง
มากในการช่วยป้องกนัปราบปรามการละเมดิลขิสทิธ ิโดยจะต้องเขา้ใจถงึรูปแบบ และวธิกีาร
สอบสวนของเจา้หน้าทตีํารวจเกยีวกบัการกระทําผดิกฎหมายดา้นการละเมดิลขิสทิธเิป็นอย่างด ี
ทสีําคญัรฐับาลจะต้องใหค้วามสําคญัเกยีวกบัคดกีารละเมดิลขิสทิธเิป็นอย่างมาก เนืองจากเป็น
คดทีก่ีอให้เกิดความเสยีหายแต่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเมอืเกิดปญัหาเกียวกบัการ
กระทําผิดกฎหมายอันเนืองมากจากการละเมดิลิขสิทธิ ก็ควรทีจะอธิบายถึงสภาพปญัหาที
เกดิขนึใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งด ี
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 ปภาศร ี  บวัสวรรค ์(2549) ไดท้ําการวจิยั “มาตรการทางกฎหมายและบทบาทของ
องค์การผู้มอีํานาจคุ้มครองสิทธใินประเทศไทย” ผลการวิจยัพบว่ารฐับาลให้ความสําคญักับ
นโยบายการคุม้ครอง ป้องกนั และปราบปรามการละเมดิลขิสทิธดิแีลว้ แต่ยงัมปีระเดน็ทางดา้น
มาตรการทางกฎหมายลขิสทิธแิละการดาํเนินงานของเจา้พนักงานในการป้องกนัและปราบปราม
การละเมดิลขิสทิธขิองประเทศไทยบางประการทยีงัตอ้งมกีารปรบัปรุงแก้ไขในดา้นมาตรการทาง
กฎหมาย ไดแ้ก่ (1) ต้องมกีารพฒันาและสรา้งแนวความคดิทเีหมาะสมกบัการคุ้มครองลขิสทิธิ
ในประเทศไทย ไดแ้ก่ การพจิารณาหลกัการใชร้ะบบลขิสทิธเิชงิประยุกต์ การพจิารณาแยกกลุ่ม
ประเภทของงานลขิสทิธคิวบคู่กบัหลกัการบรหิารการจดัเกบ็และหลกัการอนุญาตใชง้านลขิสทิธิ
เชงิบงัคบั การพจิารณาหลกัการใชง้านลขิสทิธโิดยชอบธรรมร่วมกบัหลกัสทิธมินุษยชนและหลกั
ประโยชน์สาธารณะในกฎหมายมหาชน (2) ต้องพจิารณาประโยชน์สาธารณะในส่วนของผู้ใช้
ประโยชน์จากงานในการเขา้ถงึและใช้ประโยชน์จากงานได้มากขนึและสะดวกขนึ ดา้นบทบาท
ขององค์การ ได้แก่ (1) ต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพือให้เกิดประโยชน์แก่          
ผู้สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากงานโดยมหีน่วยงานกลาง เช่น พาณิชย์จงัหวดัในการช่วย
อํานวยความสะดวกด้วยระบบการออนไลน์  (2)  เพิมบทบาทและอํานาจหน้าทีของ 
“คณะกรรมการลขิสทิธ”ิ ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธ ิพ.ศ.2537 มาตรา 60(3) ให้มากขนึ และ 
(3) ต้องปรบัปรุงกลไกการดําเนินงานของหน่วยงานและเจา้พนักงานในภาคปฏบิตัใิหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎหมาย ระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานดา้นลขิสทิธ ิ

 

 สุชาย  เชาว์วศิษิฐ (2537) ได้ทําการวจิยั“การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญากบัการ
พฒันาเศรษฐกจิ ผลการวจิบัพบว่า จากการผนัแปรของเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิของประเทศ
มแีนวโน้มการแข่งขนัทงัในและระหว่างประเทศทรีุ่นแรงมากขนึ ทําใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศต้องปรบัเปลยีนปจัจยัพนืฐานและยุทธวธิใีห้สอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงดงักล่าว ซงึ
ระบบการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาจะเป็นระบบทช่ีวยเร่งใหม้กีารพฒันารปูแบบของการผลติ 
การส่งออก และการลงทุน  เพอืเพิมความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ใน
ขณะเดยีวกนัการจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทเีหมาะสมกก่็อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมได้มากขนึในระบบการค้าเสร ีนอกจากนียงัพบว่าการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาจะเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยมีากยงิขนึ 
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 นนัทน  อนิทนน (2540) ไดท้ําการวจิยั “ปญัหากฎหมายเกยีวกบัหลกัการสนิสทิธใิน
ทรพัย์สนิทางปญัญา” ผลการวจิยัพบว่า การทผีู้ทรงสทิธมิสีทิธกิีดกันมใิห้บุคคลอนืแสวงหา
ประโยชน์จากผลติภณัฑภ์ายใต้สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของตนนัน ทําให้เกดิลกัษณะเป็น
การกีดกันทางการค้าและสร้างอํานาจผูกขาด โดยบุคคลภายนอกไม่สามารถแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปญัญาทมีอียู่เหนือผลติภณัฑต่์างๆ นันได ้ นานาประเทศจงึต้อง
มีบทบัญญัติหรือแนวคําพิพากษาของศาลในการจํากัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้ เพือให้
บุคคลภายนอกสามารถใช้หรอืนําผลติภณัฑน์ันออกจําหน่ายต่อไปได้ โดยไม่ต้องได้รบัความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูท้รงสทิธ ิสาํหรบัประเทศไทยไมป่รากฏว่ามบีทบญัญตัเิกยีวกบัหลกัการ
สนิสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญา สําหรบัประเทศไทยไม่ปรากฏว่ามบีทบญัญตัเิกยีวกบัหลกัการ
สนิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ซงึหากว่ามกีารนําหลกัการสนิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญานอก
ประเทศมาใช้บงัคบั จะทําใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างเสรมีากยงิขนึ อนัเป็นผลดต่ีอผู้บรโิภคเพราะ
สนิคา้จะมรีาคาถูกลง อกีทงัจะเป็นการควบคุมมใิหผู้ท้รงสทิธใิชท้รพัยส์นิทางปญัญานัน ในการ
แบ่งปนัตลาดและสรา้งอํานาจผกูขาดในตลาดสนิคา้นนั 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

วิธีทีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเรอืง ความคิดเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานด้านการปราบปรามสินค้า

ละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาของเจ้าหน้าทีศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม          
กรมศุลกากร ผู้วจิยัใช้การวิจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยอาศยัข้อมูลทไีด้จาก
การศกึษาขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งทไีดศ้กึษามาก่อน แลว้นํามาประกอบการ
สรา้งแบบสอบถาม เพอืใหไ้ดแ้บบสอบถามทมีคีวามสมบรูณ์และตรงตามประเดน็ทศีกึษา 

 

ลกัษณะข้อมูล 

ลกัษณะขอ้มลูของงานวจิยัเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Data)  เพอืเป็นการ
วดัค่าและแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัย์สนิทางปญัญา ในด้านต่างๆ 7 ด้าน อนัได้แก่ ด้านกฎหมายและระเบียบทเีกยีวข้อง      
ด้านภาวะผู้นํา  ด้านการทํางานเป็นทมี ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร ด้านการสอืสาร และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
 1. ลกัษณะของเครืองมือ  ผู้วจิยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครอืงมอื  โดยกําหนด
แบบสอบถาม ไว ้3 ส่วน ดงัน ี

  ส่วนท ี1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ประเภทตําแหน่ง และประสบการณ์ 

  ส่วนท ี2  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานด้านการ
ปราบปรามการละเมดิทรพัย์สินทางปญัญา โดยเลอืกแบบสอบถามเป็นแบบของการประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมกีารกําหนดระดบัใหเ้ลอืกตอบ 5 ระดบั (สุจติรา  บุญยรตัพนัธุ ์2546 : 130) คอื 

 

เหน็ดว้ยมากทสีุด ให ้ 5 คะแนน 

เหน็ดว้ยมาก  ให ้ 4 คะแนน 

เหน็ดว้ยปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
เหน็ดว้ยน้อย  ให ้ 2 คะแนน 

เหน็ดว้ยน้อยทสีุด ให ้ 1 คะแนน 
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สําหรบัเกณฑ์ทใีช้ในการแปลความหมายได้กําหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัไว้
เท่าๆ กนั โดยใชส้ตูรดงันี 

 
  สตูร = คะแนนสงูสุด  -  คะแนนตาํสุด 
                ช่วงชนัทแีบ่ง 
   = 5 – 1 
       5 

   = 0.8 
 

ระดบัคะแนน      ความหมาย 

4.21 – 5.00  ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทสีุด 
3.41 – 4.20  ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

2.61 – 3.40  ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80  ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

  

ส่วนท ี3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะแนวทางการเพมิประสทิธภิาพใน
การปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  
 
 2. การสร้างเครืองมือ   
        ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถามโดยปรบัปรุงจากแบบสอบถามของผู้ททีําไว้แล้วจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งต่างๆ  โดยมวีธิกีารสรา้งตามขนัตอน ดงันี 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวิธีสร้างแบบสอบถามและงานวิจัยต่าง ๆ ที
เกยีวขอ้ง โดยพจิารณาขอบเขตของเนือหาทศีึกษา วตัถุประสงค ์และสมมตฐิานการวจิยั และ
กรอบแนวคดิในการวจิยั เพอืนําขอ้มลูส่วนดงักล่าวมาสรา้งเป็นแบบสอบถาม 

2.2 เขยีนประเดน็คาํถามของแบบสอบถาม โดยกําหนดแบบสอบถามไว ้3 ส่วน  
       2.3 นําร่างแบบสอบถามสรา้งขอ้คําถามขนึเสนออาจารยท์ปีรกึษา เพอืหาแนวทาง 

แกไ้ข พรอ้มทงัพจิารณาความถูกตอ้ง ชดัเจน ของภาษาทใีชใ้นแบบสอบถาม 

       2.4 นําแบบสอบถามทปีรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทําการทดสอบความเทยีงตรงกบั
ขา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานราชการ สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
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3. การตรวจสอบคณุภาพเครืองมือ 
     3.1 การหาค่าความเทยีงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยทาํการวดัค่าดงันี 
  3.1.1 ความเทยีงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) โดยทําการตรวจสอบความ
ตรงด้านเนือหา ภาษาทใีช้สามารถสอืความหมายได้ชดัเจนตรงตามทผีู้วจิยัต้องการสอบถาม โดย
นําเครอืงมอืทผีูว้จิยัสรา้งขนึไปปรกึษาคณะกรรมการทปีรกึษาการคน้ควา้อสิระ และใหผู้เ้ชยีวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบและพจิารณาแบบสอบถาม  แลว้นํามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค์หรอืนิยาม (Content Validity Congruence Index: IOC) ใหม้คีวาม
เทยีงตรง หากขอ้ถามทมีคี่า 0.5-1.0 มคี่าความเทยีงตรงสูง ถ้าตํากว่า 0.5 ต้องปรบัปรุง (บุญธรรม 
กจิปรดีาบรสิุทธ ิ: 2549) ซงึค่าทไีดม้คี่าเท่ากบั 0.8 แสดงว่ามคีวามเทยีงตรงเชงิเนือหา สามารถ
นําแบบสอบถามไปใชไ้ด ้ 
  3.1.2 ความเทยีงตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct  Validity)  ใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ในการทดสอบเครอืงมอืหรอื
ยนืยนัทฤษฎ ีโดยวดัคุณลกัษณะของตวัแปรตามโครงสรา้งของทฤษฎี ซงึมคี่าตงัแต่ 0.4 ขนึไป 
สามารถนํามาใชไ้ด ้(Hair…et al: 2006 อ้างในวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ : 2553) และนําเครอืงเมอื
ไปทดลองใช้กบัเจา้หน้าททีมีลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จํานวน 30 ชุด ซงึ
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จากการทดสอบพบว่ามคี่าอยู่ระหว่าง 0.875 - 0.987 แสดงว่า
เครอืงมอืมคีวามเทยีงตรงเชงิโครงสรา้ง สามารถนําแบบสอบถามไปใชไ้ด ้(ดงัแสดงในตารางท ี4) 

 3.2 การหาค่าความเชอืมนั (Reliability) ของข้อคําถามแต่ละด้าน ด้วยการนํา
เครอืงมอืไปทดลองใชก้บัเจา้หน้าททีมีลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จาํนวน 30 
ชุด ซงึไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั แลว้นําขอ้มลูทไีดม้าทาํการหาค่าความน่าเชอืถอื โดยใชสู้ตร
สมัประสทิธอิลัฟ่า (α Coefficient) ของครอนบาค ค่าแอลฟาทีได้ควรมคี่า 0.6 ขนึไป แสดงว่า
แบบสอบถามมคีวามเชอืมนั ถ้าน้อยกว่านนัควรปรบัปรุงแบบสอบถาม (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธ ิ
: 2549) โดยได้ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามมคีวามเชอืมนัเท่ากบั 0.947-0.966 ถอืว่าอยู่ใน
เกณฑท์สีามารถนําแบบสอบถามไปใชไ้ด ้ดงันนั เมอืไดแ้บบสอบถามเสรจ็สมบูรณ์แลว้ ผูว้จิยัได้
นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 คนต่อไป (ดงัแสดงในตารางท ี4)  
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ตารางท ี4  ตารางการวเิคราะหข์อ้คาํถาม 
 

ความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังาน
ด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด

ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ค่าสมัประสิทธิ 
Cronbach's 

Alpha 
ค่า Factor 

ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง   0.952 0.910 - 0.975 

ดา้นภาวะผูนํ้า 0.962 0.933 - 0.975 

ดา้นการทาํงานเป็นทมี 0.965 0.926 - 0.986 

ดา้นแรงจงูใจ 0.958 0.889 - 0.969 

ดา้นบุคลากร 0.947 0.912 - 0.978 

ดา้นการสอืสาร 0.950 0.941 - 0.985 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.966 0.875 - 0.987 

 
ขนัตอนในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  ผู้วจิยัจดัเตรยีมแบบสอบถามจากการกําหนด
กรอบแนวคดิในการวจิยั และดําเนินการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
กลุ่มตวัอยา่ง คอื เจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

2. ประชากร  ประชากรทใีชสุ้่มตวัอย่าง คอื เจา้หน้าทศุีลกากรทสีงักดัสํานักสบืสวน
และปราบปราม กรมศุลกากร ซงึแบ่งเป็นขา้ราชการ จาํนวน 359 คน  ลูกจา้ง จาํนวน 193 คน 
และพนกังานราชการ จาํนวน 45 คน  จาํนวนทงัสนิ  597 คน    

3. กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างทผีูว้จิยัใชใ้นการศกึษาวจิยัครงันีใชสู้ตรการคํานวณ
จากตารางสําเรจ็รูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกําหนดระดบัความเชอืมนั 95% 
และความผดิพลาดไมเ่กนิ 5% 

โดย  n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทตีอ้งการ 
  e แทน ระดบัความคลาดเคลอืนทยีอมใหเ้กดิขนึ (+/-0.05%) 

  N แทน ขนาดประชากร 
 

 n = N 
         1 + Ne2 
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แทนค่า  n =  597 
      1 + (597) (0.05)2 
 

  n =           597 
              2.49 
 

  n =  239.75 
   

        นนัคอื กลุ่มตวัอยา่งมจีาํนวน    240   คน 
 

4.  การสุ่มตวัอยา่ง 
                 งานวจิยัครงันใีชแ้บบแผนการสุ่มตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling)  และการ
สุ่มแบบงา่ย (Simple Random Sampling) ดงันี 

        4.1 แบบโควต้า  คอื การหากลุ่มตวัอย่างจํานวนตามโควต้าของสดัส่วนทีได้จาก
การคํานวณในตารางที 2 เพอืผู้วจิยัจะได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างจนครบ
ตามจาํนวนโควตา้ของสดัส่วนทคีํานวณในแต่ละตําแหน่ง  และการสุ่มหากลุ่มตวัอย่างรายบุคคล
ใชก้ารสุ่มแบบบงัเอญิ (Accident Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างเป็นไปตามความสะดวกของ
ผูว้จิยัในการเกบ็ขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามจนครบ 240 ชุด 

 

ตารางท ี5 จาํนวนประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทศีกึษา 
 

ตาํแหน่ง 
จาํนวนประชากร 

(คน) 
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
พนกังานราชการและลกูจา้ง 238 96 

เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 25 10 

เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญการ 124 50 

นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 66 26 

นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 144 58 

รวม 597 240 
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วิธีวิเคราะหข้์อมูล 
งานวจิยัชนินีใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ โดยให้

รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทีปฏิบัติ ใช้ค่าความถี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 7 ด้าน ได้แก่ ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะผู้นํา  ด้าน
การทาํงานเป็นทมี  ดา้นแรงจงูใจ  ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ใช้ค่าสถติิเฉลยีเลขคณิต (Mean) ค่าสถติิรอ้ยละ (Percentage) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการแปลความหมายและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 3. ทดสอบสมมตฐิาน  เพอืเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา จําแนกตามตวัแปรอิสระ โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน T-test และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ทรีะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(α) = 0.05  
เพอืวเิคราะหค์วามแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วจิยั
จงึจะวเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครงัโดยใช้ Scheffe Analysis        

ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(α) = 0.05 ต่อไป  
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บทที 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวิจยัเรอืง “ความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร” ผูว้จิยั
ได้ทําสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นเจ้าหน้าทีศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม         
กรมศุลกากร จาํนวน 240 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซงึผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัดงันี 

  1. วเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. วเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  ดา้นภาวะผูนํ้า ดา้น
การทาํงานเป็นทมี ดา้นแรงจงูใจ ดา้นบุคลากร ดา้นการสอืสาร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 3. ทดสอบสมมติฐาน เพอืเปรยีบเทยีบความคดิเห็นทมีต่ีอการปฏบิตัิงานด้านการ
ปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายและระเบียบที
เกยีวขอ้ง  ด้านภาวะผู้นํา ดา้นการทํางานเป็นทมี ดา้นแรงจูงใจ ดา้นบุคลากร ดา้นการสอืสาร ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
วิเคราะหข้์อมลูทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง 

การวเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของกลุ่มตวัอย่างไดนํ้าขอ้มลูจากแบบสอบถามส่วนท ี 1 ซงึเป็น
คาํถามเกยีวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ตําแหน่ง 
และประสบการณ์ในตําแหน่งทปีฏบิตั ิโดยใช้ค่าสถติิรอ้ยละ (Percentage) โดยนําเสนอขอ้มูลใน
รปูแบบตาราง แสดงตามตารางท ี6 
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ตารางท ี6 จาํนวนและค่ารอ้ยละจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

ข้อมลูทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน (n) ร้อยละ 

1. เพศ   

       ชาย 135        56.3 

       หญงิ 105          3.7 

รวม 240          100 
2. อาย ุ   

       น้อยกว่า 30 ปี           20         8.3 

       30 - 40 ปี           85        35.4 

       41 - 50  ปี          80        33.4 

       51  ปีขนึไป          55        22.9 

รวม          240          100 
3. ระดบัการศึกษา   

       ประกาศนียบตัรวชิาชพี          36        15.0 

       ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู          18         7.5 

       ปรญิญาตร ี        133        55.4 

       สงูกว่าปรญิญาตร ี          53        22.1 

รวม          240          100 
4. ตาํแหน่ง   

       พนกังานราชการ และลกูจา้ง          96       40.0 

       เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร          10         4.2 

       เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน          50       20.8 

       นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร          26       10.8 

       นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ          58       24.2 

รวม 240   100 
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ตารางท ี6 (ต่อ) 

ข้อมลูทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน (n) ร้อยละ 

5. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งทีปฏิบติั   

       น้อยกว่า  5  ปี          31        12.9 

       5 –10 ปี          84        35.5 

       11 –15  ปี          34        14.2 

       16 ปีขนึไป          91        37.9 

รวม         240         100 
 

จากตารางท ี6 แสดงการแจกแจงขอ้มลูจาํนวนและค่ารอ้ยละจาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 และเพศหญงิ 105 คน และ 43.7  
มอีายุระหว่าง 30 – 40ปี มจีาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 รองลงมาคอื อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จํานวน 80 คน คดิเป็นร้อยละ 33.4 และน้อยทสีุดมอีายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 20 คน คดิเป็น    
รอ้ยละ 8.3 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทสีุด จํานวน 133คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4  รองลงมา   
คอืระดบัสูงกว่าปรญิญาตรมีจีํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.1 และน้อยทสีุด คอื ประกาศนียบตัร
วชิาชพีชนัสูง จาํนวน 18คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 มตีําแหน่งพนักงานราชการและลูกจา้งจาํนวน 96 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมาคอืตําแหน่งนกัวชิาการศุลกากร ระดบัชาํนาญการ จาํนวน 58 คน และ
น้อยทสีุด คอื ตําแหน่งเจา้พนักงานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 
และมปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ16 ปีขนึไป จํานวน 91คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.9

รองลงมามปีระสบการณ์ 5-10 ปี จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และน้อยทสีุดมปีระสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.9 
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วิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 

การนําเสนอขอ้มลูในการวดัระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  ดา้นภาวะผูนํ้า  ดา้นการ
ทํางานเป็นทมี ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร ด้านการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใช้ค่าสถติิ
เฉลยีเลขคณิต (Mean) และส่วนเบยีงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมาย
และการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยนําเสนอขอ้มลูการวเิคราะห์ในรปูแบบตาราง ดงัแสดงรายละเอยีดตาม
ตารางท ี7– 14 ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี7 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการ 
    ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา จาํแนกตามรายดา้น 

 

ความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังานด้านการ
ปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  

 S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง   3.98 0.828 มาก 

2. ดา้นภาวะผูนํ้า 4.00 0.736 มาก 

3. ดา้นการทาํงานเป็นทมี 4.25 0.671 มากทสีุด 

4. ดา้นแรงจงูใจ 4.22 0.678 มากทสีุด 

5. ดา้นบุคลากร 3.88 0.721 มาก 

6. ดา้นการสอืสาร 4.07 0.669 มาก 

7. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.93 0.707 มาก 

รวม 4.05 0.716 มาก 
  

จากตารางท ี 7 ซงึแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความ
คดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา อยูใ่นระดบัมาก (   = 4.05 , 

S.D. = 0.716) เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ในดา้นการทาํงาน
เป็นทมี อยูใ่นระดบัมากทสีุด (  = 4.25 , S.D. = 0.671) รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความ
คดิเหน็ในดา้นแรงจงูใจ อยูใ่นระดบัมากทสีุด (  = 4.22 , S.D. = 0.678) ดา้นการสอืสารอยูใ่นระดบัมาก 
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(  = 4.22 , S.D. = 0.678) ดา้นภาวะผูนํ้า อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22 , S.D. = 0.678) ดา้นกฎหมาย
และระเบยีบทเีกยีวขอ้ง (  = 4.22 , S.D. = 0.678) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (   = 4.22 , S.D. = 0.678) 
และน้อยทสุีด กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นในด้านบุคลากร อยู่ในระดบัมาก (  = 3.88 , 

S.D. = 0.721) 
 

ตารางท ี8 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการ 
   ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง   
 

ด้านกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง 
 

S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1.กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามคีวามถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

3.91 0.752 มาก 

2. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัใินการปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามคีวามทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจบุนัและในอนาคต 

3.54 0.905 มาก 

3. กฎหมายกําหนดอํานาจหน้าทใีหก้บัเจา้หน้าทใีนการ
ปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ 

3.59 0.863 มาก 

4. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัใินการปราบปรามสนิค้า
ละเมิดทรพัย์สินทางปญัญา มีความสอดคล้องกับการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ี

3.56 0.861 มาก 

5. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิใีชอ้ยูม่มีากเกนิ
ความสามารถของเจา้หน้าททีปีฏบิตังิาน 

3.25 0.956 ปานกลาง 

6. ในการร่างกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัคิวรให้
เจา้หน้าททีปีฏบิตังิานมสี่วนรว่มในการพจิารณา 

4.24 0.634 มากทสีุด 

รวม 3.98 0.828 มาก 
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จากผลการวเิคราะห์ตารางท ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งอยู่
ในระดบัมาก (  = 3.98, S.D. = 0.828) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คิดเห็นในการร่างกฎหมายและระเบียบปฏิบัติควรให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
พจิารณา อยู่ในระดบัมากทสีุด (   = 4.24, S.D. = 0.634) รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเห็นว่ากฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิเกยีวกบัการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามี
ความถูกต้องและชดัเจน อยู่ในระดบัมาก (  = 3.91, S.D. = 0.751) และน้อยทสีุดกลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นว่ากฎหมายและระเบียบปฏิบัติทีใช้อยู่มีมากเกินความสามารถของเจ้าหน้าทีที
ปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (   = 3.25, S.D. = 0.956)  

 
ตารางท ี9  แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการ 
      ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นภาวะผูนํ้า   
 

ด้านภาวะผู้นํา  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั และเป็นผู้
กําหนดนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.13 0.703 มาก 

2. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูช้แีนะแนวทาง และวธิกีาร
ทาํงานในการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา เพอืใหง้านบรรลุเป้าหมายทกีําหนดไว ้

4.09 0.712 มาก 

3. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาปรบัทศันคตขิอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรู้ว้ธิกีารทาํงานใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางขององคก์ร 

3.99 0.700 มาก 

4. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ส่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  และใหค้าํปรกึษา
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในกรณีทกีารปฏบิตังิานมปีญัหา 

4.02 0.737 มาก 

5. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามคีวามห่วงใย ความเออือาทร  
และมคีวามเป็นกนัเองต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.00 0.740 มาก 
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ตารางท ี9 (ต่อ) 

ด้านภาวะผู้นํา  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
6. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ
ในการกําหนดนโยบาย การแกไ้ขปญัหาต่างๆ รวมทงัการ
ปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลยีนแปลงอยู่เสมอ 

4.02 0.726 มาก 

7. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
บุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และพฒันาทกัษะ
อยูเ่สมอ  

4.01 0.740 มาก 

8. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดัสรรทรพัยากรต่างๆ 
ใหแ้ก่หน่วยงานอยา่งเหมาะสม และเพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน 

3.74 0.835 มาก 

รวม 4.00 0.736 มาก 
 

 จากผลการวเิคราะห์ตารางท ี 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในด้านภาวะผู้นํา อยู่ในระดบัมาก    
(  = 4.0, S.D. = 0.746) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็มากทสีุด
ว่าผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชาให้ความสําคญั และเป็นผู้กําหนดนโยบายในการป้องกนัและปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไวอ้ย่างชดัเจนอยู่ในระดบัมาก (  = 4.13, S.D. = 0.703) รองลงมา
คอืกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูช้แีนะแนวทาง และวธิกีารทํางานในการ
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพอืให้งานบรรลุเป้าหมายทกีําหนดไว้อยู่ในระดบัมาก   

(   = 4.09, S.D. =0.712) และน้อยทสีุด กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาได้
จดัสรรทรพัยากรต่างๆ ใหแ้ก่หน่วยงานอย่างเหมาะสม และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  (  = 3.74, 

S.D. = 0.835) 
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ตารางท ี10 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 
     ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการทํางานเป็นทมี 
 

ด้านการทาํงานเป็นทีม    S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ความรว่มมอืสนิทสนมกลมเกลยีวกนัภายในทมี  ทาํ
ใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพและสาํเรจ็ลุล่วงตาม
เป้าหมาย 

4.27 0.747 มากทสีุด 

2. สมาชกิภายในทมีงานมคีวามสามคัคกีนั  ทาํใหก้าร
ทาํงานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา มี
ประสทิธภิาพยงิขนึ 

4.23 0.751 มากทสีุด 

3. การทาํงานเป็นทมี สามารถช่วยใหก้ารแกไ้ขปญัหา
ต่างๆ สาํเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ี

4.35 0.669 มากทสีุด 

4. การทาํงานเป็นทมีทําใหส้มาชกิในกลุ่มมคีวามเขา้ใจ
และยอมรบัในจดุมุง่หมายขององคก์ร 

4.29 0.632 มากทสีุด 

5. การทํางานเป็นทมีจนประสบความสําเรจ็เกดิจาก
ความรว่มมอืของสมาชกิทุกคนในกลุ่ม 

4.38 0.595 มากทสีุด 

6. การปฏบิตังิานเป็นทมีทุกคนมคีวามเสมอภาคเท่า
เทยีมกนั 

4.06 0.729 มาก 

7. การทาํงานเป็นทมีสามารถทาํใหก้ารตดิต่อสอืสาร 
และการประสานงานระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามอียูต่ลอดเวลา 

4.17 0.653 มาก 

8. บุคลากรทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้งกนัจะตอ้งรว่มมอืกนั
ทาํงานเป็นทมีเพอืใหง้านสําเรจ็ตามกําหนดระยะเวลา 

4.24 0.593 มากทสีุด 

รวม 4.25 0.671 มากทีสดุ 
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จากผลการวิเคราะห์ตารางท ี10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคิดเห็นทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทมี อยู่ในระดบัมาก
ทสีุด (  = 4.25, S.D. = 0.671) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่า
การทํางานเป็นทมีจนประสบความสําเรจ็เกดิจากความร่วมมอืของสมาชกิทุกคนในกลุ่ม อยู่ในระดบัมาก
ทสีุด (  = 4.38, S.D. = 0.595) รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการทํางานเป็นทมี 
สามารถช่วยใหก้ารแก้ไขปญัหาต่างๆ สําเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดอียู่ในระดบัมากทสีุด (   = 4.35, S.D. 

= 0.669) และน้อยทสีุดกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการปฏบิตังิานเป็นทมีทุกคนมคีวาม
เสมอภาคเท่าเทยีมกนัอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.06, S.D. =  0.729) 

 

ตารางท ี11 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

     ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นแรงจงูใจ 
 

ด้านแรงจงูใจ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ความสมัพนัธฉ์ันทม์ติรในหมู่เพอืนรว่มงาน  การยก
ยอ่งนบัถอืซงึกนัและกนั จะเป็นแรงจงูใจใหเ้จา้หน้าที
ปฏบิตังิานอย่างตงัใจจนประสบผลสาํเรจ็ 

4.28 0.587 มากทสีุด 

2 . ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
เจา้หน้าทยีอ่มมผีลต่อขวญักําลงัใจและผลงานของการ
ปฏบิตังิาน 

4.37 0.585 มากทสีุด 

3. การปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ควร
มเีงนิรางวลัในการจบักุมดว้ย เพอืเป็นการสรา้งขวญัและ
กําลงัใจในการทํางาน 

4.32 0.716 มากทสีุด 

4. การไดร้บัการยอมรบัจากเพอืนรว่มงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาในความสามารถของตน  จะเป็น
แรงจงูใจในการพฒันาตนเอง 

4.29 0.590 มากทสีุด 
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ตารางท ี11 (ต่อ) 

ด้านแรงจงูใจ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
5. การทาํงานทมีปีระสทิธภิาพ จะไดร้บัโอกาส
กา้วหน้าในสายงาน และไดร้บัการพจิารณาความดี
ความชอบ 

4.24 0.697 มากทสีุด 

6.การประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทเีพอื
พจิารณาเลอืนขนัเลอืนเงนิเดอืนเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
และมคีวามยตุธิรรม 

3.87 0.896 มาก 

รวม 4.22 0.678 มากทสีุด 
 

จากผลการวเิคราะห์ตารางท ี 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นแรงจงูใจ อยู่ในระดบัมากทสีุด             
(  = 4.22, S.D. = 0.678) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่า 
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผู้บงัคบับญัชากบัเจา้หน้าทยี่อมมผีลต่อขวญักําลงัใจและผลงานของการ
ปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมากทสีุด (  = 4.37, S.D. = 0.585) รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเหน็ว่าการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ควรมเีงนิรางวลัในการจบักุมด้วย เพอื
เป็นการสรา้งขวญัและกําลงัใจในการทํางานอยู่ในระดบัมากทสีุด (  = 4.32, S.D. = 0.716) และน้อย
ทสีุด กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทเีพอืพจิารณา
เลอืนขนัเลอืนเงนิเดอืนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมคีวามยุตธิรรม อยู่ในระดบัมาก (   = 3.87, S.D. 

= 0.896) 
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ตารางท ี12 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

     ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นบุคลากร 
 

ด้านบคุลากร  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.73 0.754 มาก 

2. บุคลากรในองค์กรมีเป้าหมายในการทํางาน
รว่มกนั  และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 

3.90 0.677 มาก 

3. บุคลากรยอมรบันโยบายขององค์กรและช่วยกนั
ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 

3.95 0.642 มาก 

4. บุคลากรไดทุ้่มเทความรูค้วามสามารถของตนจน
ทําให้การทํางานประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายของ
องคก์ร 

3.94 0.700 มาก 

5. บุคลากรได้รบัการพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ปฏบิตังิานอยา่งสมาํเสมอและทวัถงึ  

3.78 0.763 มาก 

6. บุคลากรเตม็ใจทจีะเสยีสละความสุขส่วนตน เพอืให้
การปฏบิตังิานสาํเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร 

3.93 0.681 มาก 

7. บุคลากรในองค์กรมีความรกั ความสามคัคีกัน 
และมคีวามเออืเฟือเผอืแผ่ ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั 

4.00 0.717 มาก 

8. บุคลากรในองค์กรทําตัวเป็นแบบอย่างทีดีแก่
สงัคมในการไมใ่ชส้นิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.79 0.803 มาก 

9. บุคลากรในองคก์รมสี่วนช่วยในการรณรงคแ์ละ
ต่อตา้นการใชส้นิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.91 0.752 มาก 

รวม 3.88 0.721 มาก 
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จากผลการวเิคราะห์ตารางที 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในด้านบุคลากร อยู่ในระดบัมาก      
(  = 3.88, S.D. = 0.721) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากทสีุดมรีะดบัความ
คดิเหน็ว่าบุคลากรในองคก์รมคีวามรกั ความสามคัคกีนั และมคีวามเออืเฟือเผอืแผ่ ช่วยเหลอืซงึกนั
และกนั อยู่ในระดบัมาก (  = 4.00, S.D. = 0.717) รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่า 
บุคลากรยอมรบันโยบายขององคก์รและช่วยกนัทํางานใหป้ระสบผลสําเรจ็ อยู่ในระดบัมาก (   = 3.95, 

S.D. = 0.642) และน้อยทสีุดกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าบุคลากรในองคก์รมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา อยู่ใน
ระดบัมาก (   = 3.73, S.D. = 0.754) 

 

ตารางท ี13 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

     ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการสอืสาร 
 

ด้านการสือสาร  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. การสอืสารเกยีวกบันโยบายและการบรหิารงานของ
หน่วยงานมคีวามชดัเจน ทาํใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ 

4.00 0.666 มาก 

2. การสอืสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มคีวามถูกตอ้งชดัเจน และรวดเรว็ 

4.04 0.636 มาก 

3. การตดิต่อสอืสารกนัในทมีงานมสี่วนช่วยใหง้าน
บรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

4.23 0.578 มากทสีุด 

4. การตดิต่อสอืสารกบัหน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้ง 
เช่น เจา้ของสทิธหิรอืตวัแทนสทิธ ิกรมทรพัยส์นิทาง
ปญัญา ทาํใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพขนึ 

4.12 0.687 มาก 

5. การเผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารจากภาครฐัสู่
ประชาชน ทาํใหก้ารละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาลดลง 

3.93 0.784 มาก 

6. เมอืเกดิปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกีารรายงานดว้ยวาจาให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบอย่างทนัททีนัใด 

4.09 0.663 มาก 

รวม 4.07 0.669 มาก 
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จากผลการวเิคราะห์ตารางที 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในด้านการสอืสาร อยู่ในระดบัมาก             
(   = 4.07, S.D. = 0.669) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากทสีุดมรีะดบัความ
คดิเห็นว่าการติดต่อสอืสารกนัในทมีงานมสี่วนช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว้ อยู่ใน
ระดบัมากทสีุด (  = 4.23, S.D. =0.578) รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการ
ตดิต่อสอืสารกบัหน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้ง เช่น เจา้ของสทิธหิรอืตวัแทนสทิธ ิกรมทรพัยส์นิทาง
ปญัญา ทําใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพขนึ อยู่ในระดบัมาก (  = 4.12, S.D.=0.687) และน้อย
ทสีุดกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการเผยแพร่ขอ้มลูและข่าวสารจากภาครฐัสู่ประชาชน ทําให้
การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาลดลง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.93, S.D. =0.784) 

 

ตารางท ี14 แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

     ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. การจดัทําและรวบรวมขอ้มลูเกยีวกบัการ
ดาํเนินงาน ดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูได ้ 

4.19 0.616 มาก 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เครอืง X-ray และ
ระบบ CCTV ช่วยให้การปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธผิลมากยงิขนึ 

3.98 0.684 มาก 

3.ในหน่วยงานมเีครอืงมอืและอุปกรณ์การปฏบิตังิาน
ททีนัสมยัและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

3.75 0.807 มาก 

4.องคก์รมกีารปรบัปรุงและพฒันาเทคโนโลยใีห้
ทนัสมยั เพอืใหท้นัต่อการเปลยีนแปลงอยูเ่สมอ 

3.88 0.728 มาก 

5.องคก์รมขีอ้มลูข่าวสารทสีามารถเชอืมโยงขอ้มลู
ต่างๆ ครอบคลุมทงัระบบ และเออืประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน 

3.83 0.760 มาก 
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ตารางท ี14 (ต่อ) 

ตวัแปรตาม  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
6. ในองคก์รมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน  ทาํใหง้านมี
ประสทิธภิาพมากยงิขนึ 

3.96 0.695 มาก 

7. องคก์รมกีารส่งเสรมิบุคลากรในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาทกัษะของตนเอง 

3.95 0.661 มาก 

รวม 3.93 0.707 มาก 
 

จากผลการวเิคราะห์ตารางที 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ใน
ระดบัมาก (   = 3.93, S.D. = 0.707) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากทสีุดมรีะดบั
ความคดิเหน็เหน็ว่าการจดัทําและรวบรวมขอ้มลูเกยีวกบัการดําเนินงานด้านการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูไดอ้ยู่ในระดบัมากทสีุด         
(  = 4.19, S.D. =0.616) รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
เครอืง X-ray และระบบ CCTV ช่วยให้การปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญามี
ประสทิธผิลมากยงิขนึ อยู่ในระดบัมาก (  = 3.98, S.D. = 0.684) และน้อยทสีุดกลุ่มตวัอย่างมรีะดบั
ความคดิเหน็ว่าในหน่วยงานมเีครอืงมอืและอุปกรณ์การปฏบิตัิงานททีนัสมยัและเพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัมาก (   = 3.75, S.D. = 0.807) 
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การทดสอบสมมติฐาน 
การศกึษาระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปญัญาของเจ้าหน้าทีศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้วิจ ัยได้
ตงัสมมตฐิาน 5 ขอ้ และในสมมตฐิาน 5 ขอ้ดงักล่าวได้แบ่งสมมตฐิานย่อยออกเป็น 7 สมมตฐิาน 
โดยผูว้จิยัเลอืกใช ้One – way Anovas ณ ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(Level of Significance: α)      
ท ี0.05 ทดสอบค่า t – test ในกรณีทเีปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรอสิระ 2 กลุ่มทดสอบค่า F – test 

ในกรณทีเีปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปรอสิระ 2 กลุ่มขนึไป และทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s 
Method) กรณีททีพีบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 นําเสนอผลงานใน
รปูแบบของตารางท ี15–22 ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 
สมมติฐานที 1 เจา้หน้าทศุีลกากรเพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 

ตารางท ี15 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็จาํแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ   S.D. t p-value 

โดยรวม 1. ชาย 4.02 .548 .421 .318 

 2. หญงิ 4.00 .471 .428  

ดา้นกฎหมายและระเบยีบที
เกยีวขอ้ง 

1. ชาย 3.70 .591 .037 .048* 

2. หญงิ 3.68 .499 .038  

ดา้นภาวะผูนํ้า 1. ชาย 3.99 .590 .096 .053 

 2. หญงิ 4.00 .468 .099  

ดา้นการทาํงานเป็นทมี 1. ชาย 4.23 .529 .639 .830 

 2. หญงิ 4.27 .514 .642  
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ตารางท ี15 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. t p-value 

ดา้นแรงจงูใจ 1. ชาย 4.24 .463 .637 .867 

 2. หญงิ 4.20 .455 .638  

ดา้นบุคลากร 1. ชาย 3.90 .577 .598 .187 

 2. หญงิ 3.85 .493 .610  

ดา้นการสอืสาร 1. ชาย 4.07 .497 .283 .081 

 2. หญงิ 4.05 .407 .290  

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ชาย 3.91 .590 .659 .161 

 2. หญงิ 3.96 .465 .679  

*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

จากตารางท ี 15 พบว่า การทดสอบสมมตฐิานเกยีวกบัระดบัความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่างแตกต่างไปตามเพศในภาพรวมพบว่ามคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั เมอืจําแนกเป็น
รายดา้น พบว่า ความคดิเหน็ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิติทรีะดบั 0.05 และความคิดเห็นในด้านภาวะผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทมี  ด้านแรงจูงใจ ด้าน
บุคลากร ดา้นการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั
ทางสถติทิรีะดบั 0.05   
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สมมติฐานที 2  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีอีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปราม 

สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
 

ตารางท ี16 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็จาํแนกอายุ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

โดยรวม 1. น้อยกว่า 30 ปี 3.71 0.68 0.786 0.528 

 2. 30 - 40 ปี 3.63 0.624   

 3. 41 - 50  ปี 3.81 0.433   

 4. 51  ปีขนึไป 3.80 0.725   

ดา้นกฎหมายและระเบยีบ
ทเีกยีวขอ้ง 

1. น้อยกว่า 30 ปี 3.70 0.399 0.095 0.963 

2. 30 - 40 ปี 3.68 0.527   

3. 41 - 50  ปี 3.66 0.588   

4. 51  ปีขนึไป 3.71 0.592   

ดา้นภาวะผูนํ้า 1. น้อยกว่า 30 ปี 4.13 0.477 0.564 0.639 

 2. 30 - 40 ปี 4.01 0.541   

 3. 41 - 50  ปี 3.96 0.543   

 4. 51  ปีขนึไป 3.97 0.556   

ดา้นการทาํงานเป็นทมี 1. น้อยกว่า 30 ปี 4.43 0.472 1.374 0.251 

2. 30 - 40 ปี 4.20 0.527   

3. 41 - 50  ปี 4.22 0.519   

4. 51  ปีขนึไป 4.30 0.530   
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ตารางท ี16 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นแรงจงูใจ 1. น้อยกว่า 30 ปี 4.36 0.454 0.754 0.521 

 2. 30 - 40 ปี 4.19 0.465   

 3. 41 - 50  ปี 4.23 0.438   

 4. 51  ปีขนึไป 4.21 0.484   

ดา้นบุคลากร 1. น้อยกว่า 30 ปี 4.02 0.580 0.833 0.477 

 2. 30 - 40 ปี 3.82 0.573   

 3. 41 - 50  ปี 3.90 0.522   

 4. 51  ปีขนึไป 3.88 0.506   

ดา้นการสอืสาร 1. น้อยกว่า 30 ปี 4.21 0.449 0.842 0.472 

2. 30 - 40 ปี 4.04 0.473   

3. 41 - 50  ปี 4.07 0.449   

4. 51  ปีขนึไป 4.03 0.458   

ดา้นเทคโนโลย ี
 

สารสนเทศ 

1. น้อยกว่า 30 ปี 4.11 0.392 1.046 0.373 

2. 30 - 40 ปี 3.95 0.517   

3. 41 - 50  ปี 3.89 0.610   

 4. 51  ปีขนึไป 3.88 0.501   
 

*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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จากตารางท ี16 พบว่า การทดสอบสมมตฐิานเกยีวกบัระดบัความคดิเหน็แตกต่างกนัไป
ตามอายใุนภาพรวม พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั เมอืจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าระดบั
ความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบียบทเีกียวข้อง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทีม  ด้าน
แรงจงูใจ ดา้นบุคลากร ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  แตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั
ทางสถติทิรีะดบั 0.05  

 
สมมติฐานที 3 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 

ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 
ตารางท ี17 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

โดยรวม 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.88 0.537 3.198 .042* 

 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.98 0.480   

 3. ปรญิญาตร ี 4.04 0.506   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.16 0.498   

ดา้นกฎหมาย 
และระเบยีบที
เกยีวขอ้ง 

1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.44 0.506 6.029 .001* 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.69 0.495   

3. ปรญิญาตร ี 3.70 0.559   

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.92 0.501   

ดา้นภาวะผูนํ้า 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.93 0.556 1.504 .087 

 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.98 0.501   

 3. ปรญิญาตร ี 4.02 0.530   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.23 0.554   

ดา้นการทาํงานเป็น
ทมี 

1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 4.23 0.613 .360 .076 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 4.21 0.447   

3. ปรญิญาตร ี 4.25 0.507   

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.36 0.525   
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ตารางท ี17 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นแรงจงูใจ 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 4.12 0.462 1.592 .092 

 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 4.31 0.456   

 3. ปรญิญาตร ี 4.23 0.465   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.31 0.433   

ดา้นบุคลากร 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.91 0.598 3.138 .026* 

 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.69 0.565   

 3. ปรญิญาตร ี 3.91 0.514   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.07 0.527   

ดา้นการสอืสาร 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.89 0.540 3.664 .013* 

 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 4.03 0.451   

 3. ปรญิญาตร ี 4.19 0.447   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.12 0.394   

ดา้นเทคโนโลย ี 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.67 0.489 6.102 .001* 

สารสนเทศ 2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.96 0.445   

 3. ปรญิญาตร ี 4.00 0.525   

 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.11 0.557   
 

*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
 

 จากตารางท ี17 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการ
ปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาตามระดบัการศึกษาในภาพรวม พบว่ามี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั เมอืจําแนกความคดิเห็นเป็นรายด้าน พบว่าความคดิเห็นด้าน
กฎหมายและระเบียบทเีกยีวข้อง ด้านบุคลากร  ด้านการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   
พบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  และในดา้นภาวะผูนํ้า ดา้นการทํางาน
เป็นทมี และดา้นแรงจงูใจ พบความแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05   
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 ผูว้จิยัจงึไดท้ําการทดสอบเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ของความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ดา้น
บุคลากร ดา้นการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามระดบัการศกึษาของเจา้หน้าที
ศุลกากรเป็นรายคู่โดยวธิขีอง Scheffe ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางท ี18 
 

ตารางท ี18  ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปราม 

สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ดา้นบุคลากร  
ด้านการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระหว่างเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีรีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  1 2 3 4 

ดา้นกฎหมายและ
ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.44  .524 .203 .095 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.69   1.00 .412 

3. ปรญิญาตร ี 3.70    .030* 

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.92     

ดา้นบุคลากร 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.91  .801 1.00 .300 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.69   .721 .087 

3. ปรญิญาตร ี 3.91    .094 

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.07     

ดา้นการสอืสาร 1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.89  .693 .789 .576 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 4.03   .943 .129 

3. ปรญิญาตร ี 4.19    .027* 

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.12     
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ตารางท ี18 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  1 2 3 4 

ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.67  .801 .970 .090 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 3.96   .894 .025* 

3. ปรญิญาตร ี 4.00    .002* 

4. สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.11     
 

*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

 จากตางรางท ี18 แสดงผลการทดสองความแตกต่างของค่าเฉลยีระดบัความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาในด้านกฎหมายและระเบียบที
เกยีวขอ้ง ดา้นบุคลากร ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ระหว่างเจา้หน้าทศุีลกากร    
ทมีรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า  

ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง เจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี    
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (  = 3.92)  สูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาปรญิญาตร ี(   = 3.70)อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

ด้านบุคลกากร  เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศึกษาต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิ ี
0.05 

ด้านการสือสาร เจ้าหน้าทีศุลกากรทีมีการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (   = 4.19) สูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีี
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(   = 4.12) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีกีารศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคีวาม
คดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา สูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีี
การศกึษาปรญิญาตร ี(   = 4.12) และประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง (  = 3.96) อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิรีะดบั 0.05 
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สมมติฐานที 4 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี19 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็จาํแนกตามตําแหน่ง 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

โดยรวม 1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 3.92 0.504 1.655 .282 

 2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.00 0.492   

 3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 4.01 0.528   

 4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.04 0.506   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.16 0.509   

ดา้นกฎหมาย
และระเบยีบท ี
เกยีวขอ้ง 

1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 3.49 0.450 2.473 .045* 

2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.72 0.572   

3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 3.78 0.582   

4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.71 0.708   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 3.78 0.569   

ดา้นภาวะผูนํ้า 1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 3.97 0.547 2.854 .024* 

 2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.90 0.355   

 3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 3.97 0.534   

 4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.01 0.541   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.31 0.520   
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ตารางท ี19 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นการทาํงาน
เป็นทมี 

1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 4.17 0.494 2.258 .064 

2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.21 0.559   

3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 4.26 0.540   

4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.25 0.431   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.51 0.559   

ดา้นแรงจงูใจ 1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 4.19 0.469 .641 .634 

 2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.18 0.523   

 3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 4.22 0.441   

 4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.22 0.373   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.35 0.485   

ดา้นบุคลากร 1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 3.81 0.566 1.698 .151 

 2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.78 0.589   

 3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 3.87 0.511   

 4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.01 0.612   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.08 0.465   
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ตารางท ี19 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นการสอืสาร 1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 4.04 0.487 .524 .718 

 2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.23 0.452   

 3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 4.06 0.460   

 4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.12 0.334   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.04 0.467   

ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. พนกังานราชการ และลกูจา้ง 3.82 0.516 1.138 .339 

2. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.98 0.394   

3. เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน 3.90 0.631   

4. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.00 0.548   

 5. นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชํานาญการ 4.07 0.504   
 

*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 
 

 จากตารางท ี19 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของกลุ่มตวัอย่างทมีตีําแหน่งแตกต่างกนัใน
ภาพรวมพบว่ามคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญัเมอืจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความคดิเหน็ใน
ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะผูนํ้า พบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี
ระดบั 0.05และในด้านการทํางานเป็นทีม ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร  ด้านการสอืสาร และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศพบความแตกต่างอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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 ผูว้จิยัจงึไดท้ําการทดสอบเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ของความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และ
ดา้นภาวะผู้นํา จําแนกตามตําแหน่งของเจา้หน้าทศุีลกากรเป็นรายคู่โดยวธิขีอง Scheffe ผลการ
วเิคราะหแ์สดงในตารางท ี20 

 
ตารางท ี 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความคดิเหน็ทมีีต่อการปฏบิตังิานปราบปราม

สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และดา้นภาวะ
ผูนํ้า ระหว่างเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  1 2 3 4 5 

ดา้นกฎหมาย
และระเบยีบที
เกยีวขอ้ง 

1.พนกังานราชการ และลกูจา้ง   3.49  .999 .985 1.00 .158 

2.เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.72   1.00 .999 .655 

3.เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน  3.78    .993 .107 

4.นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.71     .542 

5.นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชาํนาญการ   3.78      

ดา้นภาวะผูนํ้า 1.พนกังานราชการ และลกูจา้ง   3.97  1.00 1.00 .079 .960 

2.เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 3.90   1.00 .667 .986 

3.เจา้พนกังานศุลกากร ระดบัชาํนาญงาน  3.97    .140 .974 

4.นกัวชิาการศุลกากร ระดบัปฏบิตักิาร 4.01     .031* 

5.นกัวชิาการศุลกากร ระดบัชาํนาญการ   4.31      

 
*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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 จากตางรางท ี20 แสดงผลการทดสองความแตกต่างของค่าเฉลยีระดบัความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นกฎหมายและระเบยีบ
ทเีกยีวขอ้ง และดา้นภาวะผูนํ้า ระหว่างเจา้หน้าทศุีลกากรทีมตีําแหน่งแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า 
เจ้าหน้าทีศุลกากรทีมีตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรระดับชํานาญการ  มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาในด้านภาวะผู้นํา (   = 4.31) สูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งนกัวชิาการศุลกากรระดบัปฏบิตักิาร (   = 4.01) อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิติทรีะดบั 0.05  และพบว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการ
ปฏบิตัิงานปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกียวข้อง
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 

สมมติฐานที 5  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตัต่ิางกนั มคีวาม 

คดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

  

ตารางท ี21 ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็จาํแนกตามประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง 
     ทปีฏบิตั ิ
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

โดยรวม 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.85 0.461 2.604 .046* 

 2. 5 –10 ปี   4.03 0.476   

 3. 11 –15ปี    3.95 0.542   

 4. 16 ปีขนึไป 4.07 0.540   

ดา้นกฎหมายและระเบยีบ 
ทเีกยีวขอ้ง 

1. น้อยกว่า  5  ปี         3.59 0.542 1.048 .072 

2. 5 –10 ปี   3.72 0.567   

3. 11 –15  ปี    3.56 0.438   

4. 16 ปีขนึไป 3.72 0.576   
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ตารางท ี21 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นภาวะผูนํ้า 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.77 0.404 2.591 .053 

2. 5 –10 ปี   4.02 0.546   

3. 11 –15  ปี    4.00 0.561   

 4. 16 ปีขนึไป 4.07 0.550   

ดา้นการทํางานเป็นทมี 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.97 0.409 4.770 .003* 

2. 5 –10 ปี   4.24 0.458   

3. 11 –15  ปี    4.30 0.602   

4. 16 ปีขนึไป 4.41 0.547   

ดา้นแรงจงูใจ 1. น้อยกว่า  5  ปี         4.03 0.430 2.540 .057 

 2. 5 –10 ปี   4.25 0.406   

 3. 11 –15  ปี    4.23 0.507   

 4. 16 ปีขนึไป 4.32 0.483   

ดา้นบุคลากร 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.85 0.541 2.994 .032* 

 2. 5 –10 ปี   3.91 0.503   

 3. 11 –15  ปี    3.63 0.574   

 4. 16 ปีขนึไป 3.94 0.545   
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ตารางท ี21 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  S.D. F p-value 

ดา้นการสอืสาร 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.82 0.384 3.849 .010* 

2. 5 –10 ปี   4.08 0.386   

3. 11 –15  ปี    4.10 0.569   

4. 16 ปีขนึไป 4.15 0.478   

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. น้อยกว่า  5  ปี         3.94 0.522 .436 .098 

2. 5 –10 ปี   3.97 0.468   

3. 11 –15  ปี    3.85 0.548   

4. 16 ปีขนึไป 3.92 0.601   
 

* มนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
 

 

จากตารางท ี21 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกยีวกบัระดบัความคดิเห็นจําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัใินภาพรวม  พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั
เมอืจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าความคดิเหน็ในด้านการทํางานเป็นทมี  ดา้นบุคลากร  และดา้นการ
สอืสาร มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และความคดิเหน็ในดา้นกฎหมายและ
ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะผู้นํา  ดา้นแรงจงูใจ  และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มคีวามแตกต่าง
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ผู้วจิยัจงึได้ทําการทดสอบเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ของความคดิเหน็ทมีต่ีอการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการทํางานเป็นทมี ดา้นบุคลากร ดา้น
การสอืสาร จาํแนกตามประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัขิองเจา้หน้าทศุีลกากรเป็นรายคู่
โดยวธิขีอง Scheffe ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางท ี22 

 

 

 

X

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

ตารางท ี22  ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความคดิเห็นทมีีต่อการปฏิบตัิงานด้านการ
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทมี ด้านบุคลากร 
ด้านการสอืสาร ระหว่างเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที
ปฏบิตัแิตกต่างกนัเป็นรายคู่ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ  1 2 3 4 

ดา้นการทาํงานเป็นทมี 1. น้อยกว่า  5  ปี                3.97  .813 .008* .505 

2. 5 –10 ปี   4.24   .016* .905 

3. 11 –15  ปี    4.30    .064 

4. 16 ปีขนึไป 4.41     

ดา้นบุคลากร 1. น้อยกว่า  5  ปี                3.85  .960 .437 .877 

2. 5 –10 ปี   3.91   .086 .986 

3. 11 –15  ปี    3.63    .041* 

4. 16 ปีขนึไป 3.94     

ดา้นการสอืสาร 1. น้อยกว่า  5  ปี                3.82  .967 .039 .913 

2. 5 –10 ปี   4.08   .028* .994 

3. 11 –15  ปี    4.10    .045* 

4. 16 ปีขนึไป 4.15     

 
*มนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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 จากตางรางท ี22 แสดงผลการทดสองความแตกต่างของค่าเฉลยีระดบัความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทีม ด้าน
บุคลากร และด้านการสอืสาร ระหว่างเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที
ปฏบิตัแิตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า  

ด้านการทํางานเป็นทมี  เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที
ปฏบิตั ิ11-15 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (  = 4.30) 

สูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์ 5-10 ปี (  = 4.24)  และสูงกว่าเจ้าหน้าทศีุลกากรทมีี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (   = 3.97) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั0.05 

ดา้นบุคลากร  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ16 ปีขนึไป 
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (   = 3.94) สูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ11–15 ปี (   = 3.63) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05   

ดา้นการสอืสาร  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัิ 16 ปี
ขนึไป มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (    = 4.15) สูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ 11-15 ปี (   = 4.10) และสูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ5-10 ปี (   = 4.08)  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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บทที 5 

สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research) มวีตัถุประสงคเ์พอื 

1. เพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

2. เพอืเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

3. เพอืทราบถงึแนวทางการเพมิประสทิธภิาพในการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

 

โดยมสีมมตฐิานหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  เจ้าหน้าทศุีลกากรเพศชายและเพศหญิง มคีวามคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 2.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีอีายุต่างกนั มคีวามคดิเห็นการปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 3.  เจ้าหน้าทศุีลกากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการปฏิบตัิงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 4.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 5.  เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตัิต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

94 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 

ผู้วจิยัได้เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร คอื ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจา้ง 
สงักดัสํานักงานสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จํานวน 240 ตวัอย่าง และใช้แบบสอบถาม
เป็นเครอืงมอืในการวจิยั โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนท ี1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ส่วนท ี2 

ความคิดเห็นทมีต่ีอการปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาและส่วน
สุดทา้ยเป็นคาํถามแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการเพมิประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ผูว้จิยัได้ทดลองแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 30 ชุดเพอืทดสอบค่าความเชอืมนั เมอืนํามาทดสอบค่าความเชอืมนัท ีα= 0.949 

ผูว้จิยัจงึนําแบบสอบถามส่วนทเีหลอืไปแจกแก่กลุ่มตวัอย่าง และผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามจน
ครบจํานวน 240 ชุด ขอ้มูลทสีมบูรณ์ทงัหมดได้นํามาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ
เพอืวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลยีเลขคณิต (Mean) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) รวมไปถงึการทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t – test  และ One – way ANOVAs 
และการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s method) 

 

สรปุผลการวิจยั 
จากการศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด

ทรพัย์สินทางปญัญาของเจ้าหน้าทีศุลกากร สงักัดสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
สามารถสรุปผลการวจิยัตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบุคคล ซงึประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่ง  และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ ตามความ
คดิเห็นทมีต่ีอการปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก่  ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ดา้นภาวะผูนํ้า ดา้นการทาํงานเป็นทมี  ดา้นแรงจงูใจ ดา้น
บุคลากร ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถสรปุผลการวจิยัดงันี 

1. กลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสํานักสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 135 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 มอีายุระหว่าง  30 – 40 ปี จาํนวน 85 คน 
คดิเป็นร้อยละ 35.4  มกีารศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 133 คน คดิเป็นร้อยละ 55.4       
มตีําแหน่งเป็นพนักงานราชการและลูกจา้ง จํานวน 96 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40 และมปีระสบการณ์
การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ16 ปีขนึไป จาํนวน 91 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.9 
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2. การศึกษาความคิดเห็นทีมต่ีอการปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร สงักดัสาํนักสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏิบตัิงานปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทมี อยู่ใน
ระดบัมากทสีุด รองลงมาคอื ดา้นแรงจงูใจดา้นการสอืสารดา้นภาวะผูนํ้าดา้นกฎหมายและระเบยีบที
เกยีวขอ้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นบุคลากร ตามลาํดบั โดยสามารถเรยีงระดบัความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นต่างๆ ไดด้งันี  

 2.1 ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง   กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ
ปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในการร่างกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัคิวรให้
เจา้หน้าททีปีฏบิตังิานมสี่วนร่วมในการพจิารณา อยู่ในระดบัมากทสีุดรองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความคดิเหน็ว่ากฎหมายและระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญามคีวามถูกต้องและชดัเจน อยู่ในระดบัมาก และน้อยทีสุดกลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นว่า
กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิใีชอ้ยู่มมีากเกนิความสามารถของเจา้หน้าททีปีฏบิตังิาน อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

 2.2 ดา้นภาวะผูนํ้า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นมากทสีุดว่าผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชาให้ความสําคญั และเป็นผู้กําหนด
นโยบายในการป้องกนัและปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไวอ้ย่างชดัเจนอยู่ในระดบั
มากรองลงมาคอื กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นว่าผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้ชแีนะแนวทาง และ
วธิกีารทํางานในการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพอืใหง้านบรรลุเป้าหมายทกีําหนด
ไว้อยู่ในระดบัมากและน้อยทสีุด กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นว่าผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชาได้จดัสรร
ทรพัยากรต่างๆ ใหแ้ก่หน่วยงานอยา่งเหมาะสม และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

 2.3 ด้านการทํางานเป็นทมี กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในภาพ อยู่ในระดบัมากทสีุด เมอืพจิารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นว่าการทํางานเป็นทมีจนประสบความสําเรจ็เกิดจากความ
ร่วมมอืของสมาชกิทุกคนในกลุ่ม อยู่ในระดบัมากทสีุด รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็
ว่าการทํางานเป็นทมี สามารถช่วยให้การแก้ไขปญัหาต่างๆ สําเรจ็ลุล่วงได้เป็นอย่างด ีอยู่ในระดบั
มากทสีุด และน้อยทสีุดกลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคดิเห็นว่าการปฏบิตัิงานเป็นทมีทุกคนมคีวาม
เสมอภาคเท่าเทยีมกนัอยูใ่นระดบัมาก 
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 2.4 ด้านแรงจูงใจ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปราม
สนิค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาในภาพ อยู่ในระดบัมากทีสุด เมอืพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ว่า ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัเจา้หน้าทยี่อมมผีล
ต่อขวญักําลงัใจและผลงานของการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากทสีุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง        
มรีะดบัความคดิเห็นว่าการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา ควรมเีงนิรางวลัในการ
จบักุมด้วย เพอืเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานอยู่ในระดบัมากทสีุด  และน้อยทสีุด  
กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ีเพอืพจิารณาเลอืน
ขนัเลอืนเงนิเดอืนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมคีวามยตุธิรรม อยูใ่นระดบัมาก  

2.5 ด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมากทสีุดมรีะดบัความคดิเหน็ว่าบุคลากรในองค์กรมคีวามรกั ความสามคัคกีนั และมคีวาม
เออืเฟือเผอืแผ่ ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเหน็ว่า บุคลากรยอมรบันโยบายขององค์กรและช่วยกนัทํางานใหป้ระสบผลสําเรจ็ อยู่ในระดบัมาก
และน้อยทีสุดกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา อยูใ่นระดบัมาก 

2.6 ด้านการสือสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นทีมีต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมากทสีุดมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการตดิต่อสอืสารกนัในทมีงานมสี่วนช่วยใหง้าน
บรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้อยูใ่นระดบัมากทสีุด รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็
ว่าการติดต่อสือสารกับหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้อง เช่น เจ้าของสิทธิหรือตัวแทนสิทธ ิ          
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา ทําใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพขนึ อยู่ในระดบัมากและน้อยทสีุดกลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัความคิดเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารจากภาครฐัสู่ประชาชน  ทําให้การ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาลดลง อยูใ่นระดบัมาก 

2.7 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากทสีุดมรีะดบัความคดิเหน็เหน็ว่าการจดัทําและรวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัการ
ดาํเนินงานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ทําใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถใชป้ระโยชน์
จากข้อมูลได้  อยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เครอืง X-ray และระบบ CCTV ช่วยใหก้ารปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา
มปีระสทิธผิลมากยงิขนึ อยู่ในระดบัมากและน้อยทสีุดกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ว่าในหน่วยงาน
มเีครอืงมอืและอุปกรณ์การปฏบิตังิานททีนัสมยัและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัมาก 
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3. การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาโดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี 

 3.1 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี1 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีเีพศต่างกันมคีวามคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปราม
สินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาในภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ  ซึงไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทตีงัไว ้เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าความคดิเหน็ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และความคดิเหน็ในด้านภาวะผู้นํา ด้านการ
ทํางานเป็นทมี  ดา้นแรงจูงใจด้านบุคลากร  ด้านการสอืสาร และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศพบว่ามี
ความแตกต่างอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05   

 3.2 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี2 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีอีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนัผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาในภาพรวม แตกต่างอยา่งไมม่นียัสาํคญั ซงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทตีงัไว ้ เมอืจาํแนกเป็น
รายด้าน พบว่าระดบัความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวข้อง  ด้านภาวะผู้นํา ด้านการ
ทาํงานเป็นทมี  ดา้นแรงจงูใจ ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มคีวาม
แตกต่างอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

 3.3 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี3 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวาม
คดิเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปรามสินค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาแตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั ซงึเป็นไปตามสมมตฐิานทตีงัไว ้เมอืจาํแนกความ
คดิเห็นเป็นรายด้าน พบว่าความคดิเห็นด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งด้านบุคลากร  ด้านการ
สอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  พบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  และ
ในดา้นภาวะผูนํ้า ดา้นการทํางานเป็นทมีและด้านแรงจงูใจ พบความแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญั
ทางสถติทิรีะดบั 0.05 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ดา้น
บุคลากร ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffé พบว่า 
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาในด้านกฎหมายและระเบียบทเีกียวข้องสูงกว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรทีมี
การศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาปรญิญา
ตรมีคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการสอืสาร
สูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิรีะดบั 0.05
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เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีกีารศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคิดเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปราม
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าเจ้าหน้าทีศุลกากรทีมี
การศึกษาปรญิญาตร ีและประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั 0.05
เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศึกษาต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปรามสินค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 3.4 การทดสอบสมมติฐานข้อท ี4 เจ้าหน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มคีวาม
คดิเห็นต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาแตกต่างกนั  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า  เจ้าหน้าทศุีลกากรมคีวามคิดเห็นทมีต่ีอการปฏิบตัิงานปราบปรามสินค้าละเมดิ
ทรพัย์สินทางปญัญาในภาพรวมแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั ซงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานทตีงัไว้     
เมอืจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความคดิเหน็ในด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะผู้นํา 
พบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และในดา้นการทํางานเป็นทมี  ดา้นแรงจงูใจ  
ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพบความแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติทิรีะดบั 0.05 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และด้าน
ภาวะผูนํ้า เป็นรายคู่โดยวธิขีอง Scheffé พบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งนักวชิาการศุลกากร
ระดบัชํานาญการมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาใน
ด้านภาวะผู้นํา สูงกว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งนักวชิาการศุลกากรระดบัปฏบิตัิการอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการ
ปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวข้อง  
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 3.5 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี5 เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่งทปีฏบิตัิต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปญัญาแตกต่างกนั  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางาน
ในตําแหน่งทปีฏบิตัต่ิางกนั มคีวามคดิเหน็ในด้านการทํางานเป็นทมีด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลกากร 
และดา้นการสอืสาร แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตัอิย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิ ี0.05 ซงึเป็นไปตามสมมตฐิานทตีงัไว ้ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ดา้นการทํางาน
เป็นทมี ด้านบุคลากร ด้านการสอืสาร เป็นรายคู่โดยวธิขีอง Scheffé พบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรทมีี
ประสบการณ์การทาํงานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ16 ปีขนึไป มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นบุคลากร และดา้นการสอืสาร  สูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทีปฏิบัติ  11-15 ปี และสูงกว่าเจ้าหน้าทีศุลกากรทีมี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ5-10 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และ
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ11-15 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อการ
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ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการทํางานเป็นทมี สูงกว่าเจา้หน้าที
ศุลกากรทมีปีระสบการณ์ 5-10 ปี และสงูกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

4. ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการเพมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
        จากแบบสอบถามส่วนท ี3 ซงึเป็นส่วนทใีห้กลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการเพมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญา จาํนวน 45 คน ผูว้จิยัไดนํ้ามารวบรวมขอ้มลูและสรปุไดด้งันี 

4.1 การจบักุมสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในปจัจุบนัเจ้าหน้าทจีะดําเนินการ
จบักุมโดยใช้อํานาจตามกฎหมายศุลกากรในฐานความผิดด้านการลกัลอบหนีศุลกากร ซงึมใิช่
ความผดิฐานละเมดิลขิสทิธโิดยตรง ควรแก้ไขกฎหมายให้อํานาจกบัเจ้าหน้าทีในการจบักุมตาม
ความผดิศุลกากรในขนัต้น หากไม่สามารถแสดงหลกัฐานการนําเขา้ทถีูกต้อง เจา้หน้าทสีามารถที
จะตงัขอ้หาความผดิฐานละเมดิลขิสทิธเิพมิเตมิได ้

4.2 ผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชา ควรใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งจรงิจงัและดาํเนินการอยา่งต่อเนอืง 

4.3 ควรกําหนดให้มเีงนิรางวลัสําหรบัผูจ้บักุมและผู้แจง้เบาะแสการกระทําความผดิ
เพอืเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานเนืองจากในปจัจุบนัการจบักุมสนิค้าทลีะเมดิ
ลขิสทิธแิละเครอืงหมายการค้าไม่มกีารให้เงนิรางวลัในส่วนนี  จงึทําให้มผีู้แจ้งเบาะแสการกระทํา
ความผดิไมม่ากนกั 

4.4 ควรมกีารจดัอบรมเกยีวกบัการจาํแนกสนิคา้ปกตกิบัสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาอย่างสมําเสมอเพือเพิมความรู้และทกัษะแก่เจ้าหน้าที ทําให้เจ้าหน้าทีมีข้อมูลททีันต่อ
สถานการณ์ซงึจะเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  

4.5 ควรมกีารแลกเปลยีนข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และแลกเปลยีน
ขอ้มลูขา่วสารระหว่างหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เช่น กรมทรพัยส์นิทางปญัญา เจา้ของลขิสทิธ ิ 

4.6 หน่วยงานควรมกีารพฒันาเทคโนโลยดี้านสารสนเทศและเครอืงมอือุปกรณ์ที
ทนัสมยั เพอืใหเ้จา้หน้าทผีูป้ฏบิตัิสามารถสอืสารและเชอืมโยงขอ้มลูกบัเจา้ของเครอืงหมายการค้า 
เจา้ของลขิสทิธเิพอืความสะดวกในการปฏบิตังิานและสามารถตรวจสอบสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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อภิปรายผลการวิจยั  
จากการศกึษาเรอืง ความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญาของเจ้าหน้าทศุีลกากร สงักัดสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้วิจยัขอ
นําเสนอการอภปิรายเกยีวกบัผลการวจิยั ดงันี 

1. ผลการศกึษาความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาในดา้นต่างๆไดแ้ก่ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  ดา้นภาวะผูนํ้าดา้นการทํางานเป็น
ทมี ดา้นแรงจงูใจ ดา้นบุคลากร ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นต่อการปฏบิตัิงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทมี อยู่ในระดบัมากทสีุดโดย
สามารถเรยีงระดบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา
ในด้านต่างๆ จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ดา้นการทํางานเป็นทมี ดา้นแรงจงูใจด้านการสอืสารด้าน
ภาวะผู้นําด้านกฎหมายและระเบียบทเีกียวข้อง  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านบุคลากร
ตามลําดับ ซึงผู้วิจ ัยเห็นว่าการทีเจ้าหน้าทีศุลกากรมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นการทาํงานเป็นทมีอยู่ในระดบัมากทสีุดเนืองจาก
ในการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาจะประสบความสําเรจ็ได้นนั เกดิจากเจา้หน้าที
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน มารวมตัวกันจึงทําให้เกิดแนวความคิด              
ทหีลากหลาย ร่วมกันวางแผนการทํางาน ร่วมกนักําหนดเป้าหมาย ร่วมกนัตดัสินใจ และมกีาร
ประสานงานกนั  รวมถึงมรีกั ความสามคัคกีนั มคีวามเข้าใจและยอมรบัในเป้าหมายขององค์กร    
จงึทาํใหก้ารทาํงานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพยงิขนึ  เมอืพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า 
 1.1 ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  เจา้หน้าทศุีลกากรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
การปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ทงันีพบว่า
เจ้าหน้าทีศุลกากรให้ความสําคัญกับกระบวนการยกร่างกฎหมายและระเบียบปฏิบัติควรให้
เจา้หน้าททีปีฏบิตังิานมสี่วนร่วมในการพจิารณามากทสีุดเป็นเพราะว่ากฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิ
เป็นตัวกําหนดอํานาจหน้าที ตลอดจนความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าทใีนการปฏิบตัิงาน  ดงันัน
เจา้หน้าทผีู้ปฏบิตัิงานจําเป็นต้องมสี่วนร่วมในการร่างกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัเิพอืรองรบัการ
ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าท ี เพราะเจา้หน้าทผีู้ปฏบิตัจิะทราบขนัตอนการปฏบิตังิานเป็นอย่างดี ซงึ
กฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัคิวรสอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในแต่ละสถานการณ์  จะไดแ้ก้ไขหรอื
ปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัิได้ทนัก่อนทกีฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัิจะประกาศใช้ตาม
กฎหมาย  ซงึเป็นเรอืงยากทหีากจะปรบัปรุงหรอืแก้ไขกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัิหลงัจากทไีด้
ประกาศใช้แล้วซึงทําให้เจ้าหน้าทตี้องปฏบิตัติามเท่านันและเจ้าหน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเห็นว่า
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กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามคีวามถูกต้อง
และชัดเจน มคีวามทนัสมยั สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนัและในอนาคตสอดคล้องกับการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทแีละกําหนดอํานาจหน้าทใีหก้บัเจา้หน้าทใีนการปฏิบตังิานอย่างเพยีงพออยู่
ในระดบัใกล้เคยีงกันคืออยู่ในระดบัมากเป็นเพราะว่าปจัจุบนักฎหมายและระเบียบปฏิบตัิมกีาร
ปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไปจากอดตีเป็นอย่างมาก และเจา้หน้าที
ผูป้ฏบิตังิานจาํเป็นตอ้งศกึษากฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิปีรบัปรุงแก้ไขให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เนืองจากกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเป็นพืนฐานสําคัญในการ
ปฏบิตั ิงานของเจ้าหน้าที ซึงเจ ้าหน้าทีทุกคนจงึต้องพงึรู ้กฎหมายและระเบยีบปฏบิตั ิจงึจะ
สามารถปฏบิตั ิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิงขึนซึงสอดคล้องกบังานวจิยัของชชัวาลย์ 
ทพิย์พชิยั (2545 : 71) ว่าเจา้หน้าทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายการละเมดิลขิสทิธมิากเนืองจาก
ความรูก้ฎหมายนันเป็นพนืฐานทสีําคญัในการปฏบิตัหิน้าทขีองเจา้หน้าทีตํารวจ ซงึเจา้หน้าทตีํารวจ   
ผูซ้งึมหีน้าทใีนการบงัคบัใชก้ฎหมายมคีวามจาํเป็นทตี้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้กฎหมายต่างๆ เพอื
นําไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ยกแยะและหาสาเหตุการกระทาํผดิใหม้คีวามถูกตอ้งเหมาะสมและยตุธิรรม 

 1.2 ด้านภาวะผู้นําเจ้าหน้าทีศุลกากรมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทงันีเมอืพจิารณาเป็นราย
ข้อยงัพบว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอีกเช่นเดียวกันเมอืพิจารณาจาก
ค่าเฉลยีอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้งัคบับญัชาผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถ 
ให้ความสําคญัและกําหนดนโยบายชแีนะแนวทาง และวธิกีารทํางานในการป้องกนัและปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไวอ้ย่างชดัเจน และการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลยีนแปลงอยู่เสมอ  
รวมทงัปรบัทศันคตขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหรู้ว้ธิกีารทํางานใหเ้ป็นไปตามแนวทางขององคก์รและยงั
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ  และให้คําปรึกษาแก่
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในกรณีทกีารปฏบิตังิานมปีญัหาและยงัใหค้วามสําคญักบัการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และพฒันาทกัษะอยู่เสมอ  จดัสรรทรพัยากรต่างๆ ให้แก่หน่วยงานอย่าง
เหมาะสม และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  อกีทงัผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามคีวามห่วงใย ความเออือาทร
ต่อผู้ใต้บงัคบับญัชาอกีด้วยซงึสอดคล้องกบัแนวความคดิของเจรญิ  ไวรวจันกุล (2531 : 119-122)    
ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูนํ้าว่า ผูนํ้าเป็นวางแผนการทํางาน กําหนดนโยบายผูท้มีปีระสบการณ์ผูนํ้า
ยงัมหีน้าทใีนการบรหิารคน วสัดุ และภาวะสิงแวดล้อมทางการบรหิารเพอืให้การทํางานบรรลุ
เป้าหมายและมปีระสทิธภิาพตามนโยบายทกีําหนดไวแ้ละแนวความคดิของจาํรอง  แสดงพรหมศร ี
(2537 : 35-36) ทวี่าผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูท้ทีําหน้าทหีลกัคอื วางแผน จดัองคก์าร บรหิารงานบุคคล 
การสงัการหรอืบญัชางาน และการควบคุม เพอืให้งานมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลบรรลุตาม
เป้าหมายอยา่งแทจ้รงิ 
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 1.3 ดา้นการทํางานเป็นทมี เจา้หน้าทศุีลกากรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุดทงันีเมอืพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั คอือยู่ในระดบัมากทสีุด โดย
เจ้าหน้าทมีคีวามคิดว่าความร่วมมอื ความสามคัคีกนั  ความสนิทสนมกลมเกลียวกันภายในทีม  
ความเข้าใจและยอมรบัในจุดมุ่งหมายขององค์กร  ทําให้การทํางานปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญา มปีระสทิธภิาพและสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้ อกีทงัการทํางาน
เป็นทมียงัสามารถช่วยให้การแก้ไขปญัหาต่างๆ สําเรจ็ลุล่วงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเนืองจากงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาจําเป็นต้องใช้ทมีงานทมีคีุณภาพ ทํางานประสานกนัได้ด ี
รวมทงัมสี่วนร่วมในการวางแผนการทํางาน  การกําหนดเป้าหมาย  การตดัสนิใจในเรอืงต่างๆ การ
ประสานงานระหว่างผู้บงัคบับญัชากับผู้ใต้บงัคับบญัชา รวมทงัการติดต่อสอืสารกนัในทีมทําให้
สมาชกิภายในทมีมคีวามเขา้ใจและยอมรบัในเป้าหมายขององคก์ร ตลอดจนความสามคัคกีนั ความ
สนิทสนมกลมเกลยีวกนัในทมีสามารถทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพและสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย
ทกีําหนดไว้  และในกรณีทเีกดิปญัหาสมาชกิภายในทมีสามารถช่วยกนัแก้ไขปญัหาต่างๆ สําเรจ็
ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดซีงึสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของทศินา  แขมมณี (2537 : 1) กล่าวว่า ลกัษณะ
การทํางานเป็นทีมประกอบด้วยการมเีป้าหมายร่วมกัน  การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน  การ
ตดิต่อสอืสารกนัในกลุ่ม การร่วมมอืประสานงานกนัในกลุ่ม การตดัสนิใจร่วมกนั และการมผีลประโยชน์
รว่มกนั ซงึจะทาํใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทอีงคก์ารตงัไวแ้ละแนวความคดิของวราภรณ์  ตระกูลสฤษด ิ

(2549 : 2) กล่าวว่า สมาชกิภายในทมีมกีารจดัแบ่งบทบาทและหน้าท ีความรบัผดิชอบ กระจายงาน
กันตามความรู้ ความสามารถความถนัดของสมาชิกและกําหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการ
ทาํงานรว่มกนั  รวมถงึความสนิทสนมกนัอย่างใกลช้ดิระหว่างสมาชกิดว้ยกนัจะทําใหส้ามารถบรรลุ
เป้าหมายทอีงคก์ารตงัไว ้
 

 1.4 ด้านแรงจูงใจ เจ้าหน้าทีศุลกากรมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด ทงันีพบว่า เจา้หน้าที
ศุลกากรมคีวามคดิเหน็ว่าความสมัพนัธฉ์ันทม์ติรในหมู่เพอืนร่วมงาน  การยกย่องนับถอืซงึกนัและกนั 
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัเจา้หน้าทยี่อมมผีลต่อขวญักําลงัใจ   และการได้รบัการ
ยอมรบัจากเพอืนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาในความสามารถของตนจะเป็นแรงจูงใจในการพฒันา
ตนเองรวมถงึการได้รบัโอกาสก้าวหน้าในสายงานและไดร้บัการพจิารณาความดคีวามชอบ จะเป็น
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้นอกจากนีควรมเีงนิรางวลัในการ
จบักุมดว้ย เพอืเป็นการสรา้งขวญัและกําลงัใจในการทํางาน เป็นเพราะว่าในการปฏบิตังิานป้องกนัและ
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา สมาชกิภายในทีมต่างก็มคีวามต้องการพนืฐานใน
ระดับและรูปแบบทีแตกต่างกันออกไป จึงเป็นหน้าทีของผู้บังคับบัญชาทีจะต้องจัดสรร
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สภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิานให้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเหมาะสม สรา้งบรรยากาศการทํางาน
ให้เอืออํานวยต่อการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา   การตอบสนองความต้องการอย่างตรง
ประเด็นเช่น การได้รบัความไว้วางใจ การประเมนิเพอืพิจารณาเลอืนขนัเลอืนเงนิเดือน ความ
ต้องการการยอมรบันับถอื การประสบความสําเรจ็ในหน้าทกีารงาน รวมทงัการจดัสรรเทคโนโลยี
ต่างๆ ทเีหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน  เพอืใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้  ดงันัน
ผูบ้งัคบับญัชาควรสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในดา้นต่างๆ  ถ้าผูป้ฏบิตังิานรูส้กึ
ว่าไดร้บัการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ย่อมสรา้งความมุ่งมนัแก่ผูป้ฏบิตัิ
ในการทํางานให้มปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามทผีู้บงัคบับญัชาวางไว้ซงึสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสาธร  สุขส่ง (2545 : 66) ว่าขวญัและกําลงัใจมผีลอย่างยงิต่อการปฏบิตัหิน้าทดีา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการละเมดิลขิสทิธ ิ และสอดคล้องกบัแนวความคดิของพวงเพชร  วชัรอยู่ 
(2537: 98-114)กล่าวว่า เมอืมีแรงจูงใจเกิดขึนย่อมทําให้คนมีความพอใจทีจะทํางาน ได้แก่ 
ความรู้สกึกบัความสนุกสนาน ความพอใจ ความมนัใจ ความคาดหวงั ความกลวั ความไม่แน่ใจ 
ความกังวล เป็นต้น สิงเหล่านีจะเป็นเครืองสนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมสู่เป้าหมายได ้
นอกจากนียงัสอดคล้องกับแนวความคิดของธงชัย  สันติวงษ์ (2531: 107) กล่าวถึงปจัจยัทีมี
ผลกระทบต่อความพอใจของคน รวมทงัทมีผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานของคน ไดแ้ก่ การ
ตอ้งการไดร้บัการจา่ยค่าตอบแทนทพีอเพยีงและสมเหตุสมผลการประเมนิค่างานเพอืกําหนดค่างาน
และค่าตอบแทน จะต้องมคีวามถูกต้องสามารถชใีห้เห็นถึงความสําคญัของงานเปรยีบเทยีบกับ
ความยุตธิรรมในโอกาสเลอืนขนั โยกยา้ย การพฒันา และการใหร้ะบบการตอบแทนแบบจงูใจ โดย
มหีลกัเกณฑแ์ละมคีวามเป็นธรรม เป็นตน้ 

1.5 ด้านบุคลากร  เจ้าหน้าทศุีลกากรมรีะดบัความคิดเห็นทีมต่ีอการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาในภาพรวมในระดบัมาก ทงันีเมอืพจิารณาเป็นรายขอ้
ยงัพบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามเหน็อยู่ในระดบัมากอกีเช่นเดยีวกนั เมอืพจิารณาจากค่าเฉลยีอยู่
ในระดบัใกล้เคียงกันมาก ทงันีอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและ
ระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ยอมรบันโยบายขององคก์ร
และมีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีกัน และมีความ
เอือเฟือเผือแผ่ ช่วยเหลือซึงกันและกัน  เต็มใจทีจะเสียสละความสุขส่วนตน  ทุ่มเทความรู้
ความสามารถทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย รวมถงึไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ
ในการปฏบิตังิานอย่างสมาํเสมอและทวัถงึ  อกีทงับุคลากรยงัทําตวัเป็นแบบอย่างทดีแีก่สงัคมโดย
การไม่ใช้สนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  และมสี่วนช่วยในการรณรงค์และต่อต้านการใช้สนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาอกีดว้ยเป็นเพราะว่า บุคลากรคอืปจัจยัพนืฐานสําคญัขององค์กร การที
บุคลากรยอมรบันโยบายขององค์กรและมเีป้าหมายในการทํางานร่วมกนั มคีวามรกั ความสามคัคี
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กนั และมคีวามเออืเฟือเผอืแผ่ ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั เตม็ใจทจีะเสยีสละความสุขส่วนตน ทุ่มเท
ความรูค้วามสามารถทําให้การทํางานประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย รวมทงัการพฒันาบุคลากรใน
องค์กรให้มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตัิงานอย่างสมําเสมอและทวัถึง ทําให้การ
ทํางานมปีระสทิธภิาพยงิขนึ  นอกจากนีการยงัทําตวัเป็นแบบอย่างทดีแีก่สงัคมและช่วยกนัรณรงค์
และต่อต้านการใช้สนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญากเ็ป็นส่วนหนึงททีําใหป้ระชาชนทวัไปรบัรูแ้ละ
ปฏบิตัติามอกีด้วยซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัชยั  โชคบรรดาลสุข (2550 : 66) กล่าวว่า
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมคี่านิยมร่วมกนั มคีวามเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนั มคีวามตงัใจในการ
ปฏบิตัหิน้าท ีมโีอกาสทไีด้รบัการพฒันาและฝึกอบรมเทคนิคในการป้องกนัและปราบปราม ทําให้
งานสําเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว้แต่เนืองจากเจา้หน้าทศุีลกากรทมีคีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาจะเกษยีณอายุราชการไปภายในระยะเวลา 5 ปี ซงึ
จะทําให้หน่วยงานขาดบุคลากรทสีําคญัๆ ไป ดงันันหน่วยงานจงึควรมกีารจดัการความรูเ้กยีวกบั
การตรวจสอบสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา (Knowledge Management: KM) และจดัทําคู่มอื
เกยีวกบัการตรวจสอบสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพอืให้เจา้หน้าทสีามารถนําคู่มอืไปใช้ใน
การปฏบิตัิงานตรวจสอบสินค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาได้ อีกทงัมกีารฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจา้หน้าทเีพอืเพมิทกัษะการตรวจสอบสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งสมาํเสมอ   

1.6 ด้านการสอืสาร เจ้าหน้าทศุีลกากรมรีะดบัความคิดเห็นทมีต่ีอการปฏิบตัิงาน
ปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   ทงันีพบว่า เจ้าหน้าที
ศุลกากรเหน็ว่า  การติดต่อสอืสารกนัในทมีงานมสี่วนช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว้
มากทีสุด เป็นเพราะว่าการสือสารเป็นปจัจยัทีมคีวามสําคญัอย่างยงิต่อการปฏิบตัิงาน ถือเป็น
เครอืงมอืทชี่วยให้เจ้าหน้าทเีข้าใจในบทบาทหน้าทขีองตนช่วยสร้างความสมัพนัธ์อันดรีะหว่าง
สมาชกิภายในทมี ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทตีรงกนั นํามาซงึความสนิทสนม ความไวว้างใจซงึกนัและ
กนั ช่วยในการตดัสนิใจเรอืงต่างๆ เกยีวกบัการทํางานได้  รวมถงึการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกยีวกบั
การทํางาน ทําให้สามารถแก้ไขขอ้บกพร่องผดิพลาดได้ทนัก่อนทีจะก่อให้เกดิผลเสยีหายรา้ยแรง
ตลอดจนนําไปสู่การเสนอความคดิสรา้งสรรค ์ช่วยใหเ้กดิการพฒันาและการทํางานทมีปีระสทิธภิาพ 
ทําให้การทํางานบรรลุเป้าหมายทกีําหนดไว้และเจ้าหน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเห็นว่าการสอืสาร
เกยีวกบันโยบายและการบรหิารงานของหน่วยงานมคีวามชดัเจน ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จการ
สอืสารระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา  มคีวามถูกต้องชดัเจน และรวดเรว็ เมอืเกิด
ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานผูใ้ต้บงัคบับญัชามกีารรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพอืช่วย
แก้ไขปญัหาและอุปสรรคทเีกิดขนึอย่างทนัททีนัใด ซงึสอดคล้องกบัแนวความคดิของ ระววีรรณ  
ประกอบผล (2540 : 65) ว่าการสอืสารมปีระโยชน์ต่อองคก์รและสมาชกิภายในทมี การสอืสารช่วย
ในการตดัสนิใจเรอืงต่างๆ เกยีวกบัการทาํงานได ้ และความถูกตอ้งของขอ้มลูและการสอืสารจะช่วย
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ใหก้ารทํางานของทมีและองคก์รมปีระสทิธผิล และสอดคล้องกบัแนวความคดิของ สมพงษ์  เกษมสนิ 
(2541 : 75) ว่าการสอืสารเป็นเครอืงมอืสําคญัสําหรบัการดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  
การสอืสารทดีแีละมปีระสทิธภิาพ ต้องสามารถให้ผูร้บัข่าวสารทตีรงกบัความเป็นจรงิ เป็นการขจดั
ขอ้เคลอืบแคลงสงสยั และอคต ิความไม่เหน็ด้วย แล้วผูร้บัสารเกดิคล้อยตามความเชอืและปฏบิตัิ
รวมทงัการตดิต่อสอืสารกบัหน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้ง เช่น เจา้ของสทิธหิรอืตวัแทนสทิธ ิกรม
ทรพัย์สนิทางปญัญา ทําให้การปฏิบตัิงานมปีระสิทธิภาพขนึ นอกจากนีการเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่าวสารจากภาครฐัสู่ประชาชน เพอืให้ประชาชนเขา้ใจและรบัรูถ้งึโทษและพษิภยัของการใช้สนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา จะทาํใหก้ารละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาลดลง ดงันนัจงึควรรณรงค ์ และ
ประชาสมัพนัธร์วมทงัสรา้งจติสํานึกใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชนทวัไปถงึโทษและพษิภยัจาก
การใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา รวมถึงการศึกษาผลกระทบของการใช้สินค้าละเมิด
ทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืสนิคา้ปลอมซงึส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและความมนัคงของประเทศ
อยา่งต่อเนอืงและจรงิจงั  ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาธร  สุขส่ง (2545 : 66) ว่าการประสานงาน
แลกเปลยีนขอ้มูลข่าวสารกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง มสี่วนสําคญัอย่างมากในการช่วยป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมดิลขิสทิธแิละงานวจิยัของชาญณรงค ์ ขนาดนิค (2543 :68) ว่าควรส่งเสรมิให้
ประชาชนและผูใ้ช้สนิคา้ตระหนักถงึผลเสยีของการสนับสนุนและใชส้นิค้าทลีะเมดิลขิสทิธ ิซงึส่งผล
ต่อการกระทาํผดิกฎหมายและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

 

1.7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าทีศุลกากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทงันีเมอื
พจิารณาเป็นรายข้อยงัพบว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรมคีวามเห็นอยู่ในระดบัมากอีกเช่นเดียวกนั เมอื
พิจารณาจากค่าเฉลียอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันมาก ทงันี เจ้าหน้าทีศุลกากรมคีวามเห็นว่า การ
รวบรวมขอ้มูล และเชอืมโยงขอ้มูลต่างๆ ทเีกยีวข้องกบัการปราบปรามเป็นประโยชน์อย่างยงิต่อ
การปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ทําให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลได้   รวมทงัมเีครอืงมอืและอุปกรณ์ททีนัสมยัมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิาน  
เช่น เครอืง X-ray และระบบ CCTV ซงึช่วยใหก้ารปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญามี
ประสทิธผิลมากยงิขนึ  นอกจากนหีน่วยงานยงัส่งเสรมิใหบุ้คลากรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการพฒันาทกัษะของตนเองอกีดว้ยทงันีเป็นเพราะว่าการมฐีานขอ้มลูทเีกยีวกบัปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เช่น ขอ้มูลผูก้ระทําความผดิ ลกัษณะการกระทําความผดิ เสน้ทางการ
กระทําความผิด เป็นต้น จะช่วยให้เจ้าหน้าทผีู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านีในการ
วเิคราะหก์ารกระทําความผดิ และการเชอืมโยงขอ้มลูต่างๆ ทงัจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กรมทรพัย์สนิทางปญัญา เจ้าของลขิสิทธ ิก็จะทําให้การปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ แต่เนืองจากหน่วยงานยงัขาดการเชอืมโยงขอ้มลูจาก
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หน่วยงานเหล่านี จงึทําให้การปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญายงัไม่มปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอ ดงันันหน่วยงานควรมกีารควรมกีารเชอืมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานต่างๆทเีกยีวข้องเพอื
ความสะดวกในการปฏิบตัิงานและสามารถตรวจสอบสนิค้าละเมดิทรพัย์สินทางปญัญาได้อย่าง
รวดเรว็นอกจากนีการนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานและพฒันาตนเองนัน ก็มสี่วน
ช่วยเพมิประสทิธภิาพในการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาอกีดว้ย  ซงึสอดคลอ้งกบั
แนวความคดิของครรชติ  มาลยัวงศ์ (2540 : 20-22) เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยเพมิขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ 

 

2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  ดา้นภาวะผูนํ้าดา้น
การทํางานเป็นทมี ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร ด้านการสอืสาร ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่งทปีฏบิตั ิ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี 

 2.1 การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของเจา้หน้าทศุีลกากรเพศชาย และเพศหญิง    
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั 
จากการวิจยัในครงันีพบว่าในภาพรวมเจ้าหน้าทศุีลกากรเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติสิถติทิรีะดบั 0.05 เป็นเพราะว่าการปฏบิตังิานปราบปราม
สนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาเจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตัิงานไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญิง จะต้องมพีนื
ฐานความรูใ้นดา้นต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานใกลเ้คยีงกนั  จงึมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั
มากนัก ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล  ทิพย์พิชัย (2545) ได้ศึกษาปจัจัยทีมีผลต่อ
ประสิทธภิาพในการสอบสวนสืบสวนคดกีารละเมดิลขิสิทธขิองเจ้าหน้าทตีํารวจกองปราบปราม  
พบว่าเจา้หน้าทตีํารวจกองปราบปรามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการ
สอบสวนสบืสวนคดกีารละเมดิลขิสทิธแิตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 สําหรบั
การวจิยัในครงันีเมอืพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคดิเหน็ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
เจา้หน้าทศุีลกากรเพศชายและหญงิมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิรีะดบั 0.05  
โดยเจ้าหน้าทศุีลกากรเพศชายมคีะแนนเฉลยีความคดิเห็นสูงกว่าเพศหญงิทงันีเป็นเพราะว่า ในการ
ปฏบิตัิงานภายในกรมศุลกากร เจ้าหน้าททีุกคนจําเป็นจะต้องรู้กฎหมายโดยไม่แบ่งเพศชายหรอื
เพศหญิง  เพียงแต่เพศชายจะทําหน้าทใีนการปฏิบตัิงานปราบปราม การตรวจสอบสินค้า การ
ลาดตระเวนเป็นตน้ ส่วนเพศหญงิจะทาํหน้าทใีนการตรวจสอบขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และการจดัทํา
รายงานผลการจบักุม ดงันันเพศชายจงึมคีวามจําเป็นต้องรู้กฎหมายระเบยีบปฏบิตัมิากกว่าเพศ
หญงิ เพราะตอ้งใชก้ฎหมายและระเบยีบปฏบิตัใินการปฏบิตังิานและพบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรมรีะดบั
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ความคดิเหน็ ด้านภาวะผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทมี  ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลากร  ด้านการสอืสาร 
และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มคีวามแตกต่างอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

 2.2 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจา้หน้าทศุีลกากรทมีอีายุต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั  จากการวจิยัใน
ครงันีพบว่าในภาพรวมเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีอีายุต่างกัน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 เป็นเพราะว่าอายุทแีตกต่างกนั ไม่ไดห้มายความถงึประสบการณ์ใน
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาทมีากกว่ากนั เมอืมาปฏบิตังิานปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา จะตอ้งมพีนืฐานความรูใ้นดา้นต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน
อยู่แล้ว  จงึมคีวามคดิเห็นไม่แตกต่างกัน ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของสาธร  สุขส่ง (2545) ได้
ศึกษา ทัศนะของเจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม กรณีการละเมดิลขิสทิธ ิพบว่าเจา้หน้าทตีํารวจทมีอีายุต่างกนั มทีศันะคตใิน
การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมกรณีการละเมดิลขิสทิธแิตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ
ทรีะดบั 0.05 สําหรบัการวจิยัครงันีเมอืจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรมรีะดบัความ
คดิเหน็ด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการทํางานเป็นทมี  ด้านแรงจูงใจ 
ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มคีวามแตกต่างอย่างไม่มนีัยสําคญั
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ทงันีเป็นเพราะว่า อายุทีแตกต่างกันอาจไม่ได้สือถึงความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญทมีากกว่า กล่าวคอืเมอืเขา้มาปฏบิตังิานปราบปรามทุกคนจาํเป็น
จะตอ้งรูถ้งึขนัตอนการทาํงานทงัหมด แต่ในการปฏบิตัหิน้าทจีะอาศยัการใชค้วามรูแ้ละการตดัสนิใจ
ทแีตกต่างกนัไป 

 2.3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจา้หน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศกึษาต่างกนั 
มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั จากการ
วจิยัในครงันีพบว่าในภาพรวมเจา้หน้าทศุีลกากรทมีรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสําคญัทรีะดบั 0.05 ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของชชัวาล  ทพิยพ์ชิยั (2545) ไดศ้กึษา
ปจัจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการสอบสวนสบืสวนคดกีารละเมดิลขิสทิธขิองเจา้หน้าทตีํารวจกอง
ปราบปราม พบว่าระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทรีะดบั 0.05 สําหรบัการวจิยัครงันีเมอืจําแนกความคดิเหน็เป็นรายดา้น พบว่าเจา้หน้าที
ศุลกากรมคีวามคดิเห็นด้านกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวข้องด้านบุคลากร  ด้านการสอืสาร และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  พบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  โดยเจา้หน้าที
ศุลกากรทมีกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ดา้นกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งสูงกว่า
เจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  เจา้หน้าทศุีลกากร
ทมีกีารศกึษาปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็ในดา้นการสอืสารสูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาสูง
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กว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05และเจา้หน้าทศุีลกากรทมีกีารศกึษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเห็นในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสูงกว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีกีารศึกษา
ปรญิญาตร ีและประกาศนียบตัรวิชาชพีชนัสูง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั 0.05 ทงันีเป็น
เพราะว่าการทเีจา้หน้าทศุีลกากรมกีารศกึษาในระดบัทสีูงขนึ มคีวามหลากหลายของเนือหาวชิาที
ศกึษาและปรบัเปลยีนไปตามยุคสมยั ทําให้มคีวามรู้ มวีธิคีดิ มมีุมมอง มวีสิยัทศัน์ และมวีธิกีาร
วเิคราะหใ์นเรอืงต่างๆ ย่อมส่งผลต่อความคดิเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานปราบปราม รวมถงึการนํา
ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะห ์การตดัสนิใจไดม้ากกว่าผูท้มีกีารศกึษาน้อยกว่าจงึส่งผล
ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

 2.4 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาแตกต่างกนั จากการวจิยั
ในครงันีพบว่าในภาพรวมเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 เป็นเพราะว่าในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา เจ้าหน้าทศุีลกากรไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งใดก็ต้องปฏบิตัิงานภายใต้กฎหมายและระเบยีบ 
และสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั  จงึมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของชชัวาล  
ทพิยพ์ชิยั (2545) ไดศ้กึษาปจัจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการสอบสวนสบืสวนคดกีารละเมดิลขิสทิธิ
ของเจา้หน้าทตีํารวจกองปราบปราม พบว่าเจา้หน้าทตีํารวจทมียีศต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 สําหรบัการวจิยัครงันีเมอืจาํแนกเป็น
รายดา้น พบว่า เจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเหน็ในดา้นภาวะผูนํ้าแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี
ระดบั 0.05 โดยเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งนักวชิาการศุลกากรระดบัชํานาญการมคีวามคดิเหน็
สงูกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งนกัวชิาการศุลกากรระดบัปฏบิตักิารอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี
ระดบั 0.05  และเจา้หน้าทศุีลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนัมคีวามคดิเหน็ด้านกฎหมายและระเบยีบที
เกยีวขอ้ง ดา้นการทํางานเป็นทมี  ด้านแรงจงูใจ ดา้นบุคลากร  ดา้นการสอืสาร และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ทงันีเป็นเพราะว่า ตําแหน่งเป็น
ตวักําหนดอํานาจหน้าทขีองเจา้หน้าททีมีคีวามสามารถและความรูเ้ฉพาะทางทแีตกต่างกนั  ซงึกรม
ศุลกากร มโีครงสร้างการบรหิารงานแบ่งเป็นประเภทบรหิาร ประเภทวิชาการ ประเภททวัไป 
ลกูจา้งและพนกังานราชการ ซงึในแต่ละประเภทตําแหน่งงานมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบทแีตกต่างกนั 
มโีอกาสก้าวหน้าในสายอาชพีทแีตกต่างกันขนึอยู่กบัตําแหน่งแต่ละประเภท จงึทําให้เจ้าหน้าที
ศุลกากรทมีตีําแหน่งต่างกนัมคีวามคดิเหน็และความรูส้กึในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาต่างกนั 
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 2.5 การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่งทีปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรพัย์สินทางปญัญาแตกต่างกัน จากการวิจยัในครงันีพบว่าในภาพรวมเจ้าหน้าทีศุลกากรทีมี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตัิต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิ ี0.05 ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาธร  สุขส่ง (2545) ไดศ้กึษา ทศันะของเจา้หน้าทตีํารวจ
กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวนคดเีศรษฐกจิในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม กรณีการละเมดิ
ลิขสิทธิ พบว่าเจ้าหน้าทตีํารวจทมีีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีทศันะต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม กรณีการละเมดิลขิสทิธ ิแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิ ี0.05 สําหรบั
การวจิยัครงันีเมอืจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรมคีวามคดิเหน็ในดา้นการทํางานเป็น
ทมีดา้นแรงจงูใจ ดา้นบุคลกากร และดา้นการสอืสาร แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่งทปีฏบิตัอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 โดยเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางาน
ในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ16 ปีขนึไป มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในด้านบุคลากร และด้านการสอืสาร  สูงกว่าเจ้าหน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ 11-15 ปี และสูงกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์การทํางานใน
ตําแหน่งทปีฏิบตัิ 5-10 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั 0.05 และเจ้าหน้าทศุีลกากรทีมี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งทปีฏบิตั ิ11-15 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานปราบปราม
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาในด้านการทํางานเป็นทีม สูงกว่าเจ้าหน้าทีศุลกากรทีมี
ประสบการณ์ 5-10 ปี และสงูกว่าเจา้หน้าทศุีลกากรทมีปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิรีะดบั 0.05  ทงันีเป็นเพราะว่ารปูแบบการทาํงานของกรมศุลกากรมกีารเปลยีนแปลงตาม
ยุคสมยั  ประสบการณ์จึงเป็นสิงทีแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นทีมีต่อการ
ปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา เพราะประสบการณ์ทสีูงขนึทําใหเ้จา้หน้าที
ศุลกากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในงานเพิมมากขนึ และประสบการณ์การทํางานในแต่ละประเภท
ตําแหน่งของเจ้าหน้าท ีทําให้เจ้าหน้าทไีด้เรยีนรู้งานของศุลกากรในด้านต่างๆ เพิมขนึด้วย ซงึ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาธร  สุขส่ง (2545 : 66) ว่าผูท้ปีฏบิตัหิน้าทเีกยีวกบัการปราบปรามการ
กระทําผดิกฎหมายด้านลขิสทิธ ิควรมปีระสบการณ์การทํางานเป็นระยะเวลานานพอสมควร จงึจะ
สามารถเขา้ใจถงึปญัหาและการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งด ี
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ประโยชน์จากการวิจยั 
  จากการศึกษาวิจยัครงันีผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะทอีาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาและในการศกึษาวจิยัครงัต่อไปดงันี 
 1. ประโยชน์ทางดา้นทฤษฏ ี

  จากผลการวจิยัพบว่าเจา้หน้าทศุีลกากรส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัการทํางานเป็นทมี 
และแรงจูงใจในการทํางาน โดยเห็นว่าทมีงานคอืส่วนสําคญัททีําให้การปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพเพมิมากขนึ ดงันนัหน่วยงานควรสรา้งทมีงานทมีคีุณภาพและมี
ประสิทธภิาพเพอืให้การปฏบิตัิงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรทกีําหนดไว้   และควรมเีงนิ
รางวลัในการจบักุมให้แก่เจ้าหน้าทผีู้ปฏบิตังิานเพอืเป็นการสร้างขวญัและแรงจูงใจในการทํางาน
ด้วย และสําหรบัผู้ทแีจ้งเบาะแสการกระทําความผดิด้วย เพราะในปจัจุบนัการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาเมอืคดถีงึทสีนิสุดแล้วสนิคา้เหล่านันจะต้องทําลายทงิเพอืไม่ใหนํ้ากลบั
เขา้มาในระบบเศรษฐกจิไดอ้กี จงึไม่มเีงนิสนิบนรางวลัให้กบัผู้แจง้เบาะแสการกระทําความผดิและ
เจา้หน้าทผีู้ปฏบิตังิาน และหน่วยงานก็ไม่มงีบประมาณสําหรบัผู้ทแีจง้เบาะแสการกระทําความผดิ
ดว้ยจงึทาํใหไ้มม่ผีูท้แีจง้เบาะแสการกระทาํความผดิ 

 

  2. ประโยชน์ทางดา้นการจดัการ 
  2.1 ควรมกีารจดัการความรู้เกยีวกบัการตรวจสอบสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา
เพอืให้เจา้หน้าทศุีลกากรทปีฏบิตังิานมคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการตรวจสอบสนิค้าละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาเพมิมากขนึ 
  2.2 ควรมีคู่มือเกียวกับการตรวจสอบสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปญัญา เพือให้
เจา้หน้าทสีามารถนําคู่มอืไปใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาได ้

  2.3 ควรมฐีานขอ้มลูเกยีวกบัสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ลกัษณะของสนิคา้จรงิ
กบัสนิคา้ปลอม บรษิทัทกีระทาํความผดิ ลกัษณะการกระทาํความผดิ เป็นตน้ 
 2.4 ควรมกีารเชอืมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานต่างๆทเีกยีวขอ้งทงัภาครฐัและเอกชน ทงั
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ กรมทรพัย์สินทางปญัญา องค์การการค้าโลก 
(WTO) องคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO) เพอืความสะดวกในการปฏบิตังิานและสามารถ
ตรวจสอบสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไดอ้ย่างรวดเรว็และเพมิศกัยภาพในการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าท ี

 2.5 ควรมกีารรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ รวมทงัสร้างจติสํานึกให้กบัเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัวไปถึงโทษและพิษภัยจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา รวมถึง
การศกึษาผลกระทบของการใชส้นิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืสนิคา้ปลอมซงึส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกจิและความมนัคงของประเทศอยา่งต่อเนอืงและจรงิจงั  
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3. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัในอนาคต 

     ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะสําหรบัการทําวจิยัครงัต่อไป หากผู้ทมีคีวามสนใจในการจะนํา
วจิยัเรอืงนไีปประยกุตเ์พอืทาํการศกึษาต่อไปนนั ควรมกีารเพมิเตมิในเรอืงดงัต่อไปนี 

3.1 ควรศกึษาปจัจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา  เพอืใหท้ราบถงึปจัจยัต่างๆ ทสี่งผลต่อการเพมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทใีนการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.2 ควรศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญา  เพอืใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีนการปราบปราม
สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา จะได้นํามาปรบัปรุงและแก้ไขเพอืใหก้ารปราบปรามสนิค้าละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพยงิขนึ   

3.3 ควรศึกษาความคดิเหน็ของประชาชนทวัไป ซงึนิยมใช้สนิค้าทมีรีาคาถูกตาม
ภาวะเศรษฐกจิ  เพอืใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญา 
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กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง 
1.  พระราชบญัญติัลิขสิทธิ พ.ศ.2537 
พระราชบญัญตัลิขิสทิธ ิพ.ศ.2537 ไดใ้หค้วามหมายของคําว่า ลขิสทิธหิมายความว่า

สทิธแิต่ผูเ้ดยีวทจีะทาํการใดๆเกยีวกบังานทผีู้สรา้งสรรคไ์ดท้าํขนึโดยการแสดงออกตามประเภท
งานลขิสทิธต่ิางๆ ไดแ้ก่ 

1. วรรณกรรมหมายความว่างานนิพนธ์ททีําขนึทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิง
เขยีนสิงพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรยั สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ย 

2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หมายความว่า คําสงัชุดคําสงัหรอืสงิอนืใดทนํีาไปใช้กบั
เครอืงคอมพวิเตอรเ์พอืใหเ้ครอืงคอมพวิเตอรท์ํางานหรอืเพอืใหไ้ดร้บัผลอย่างหนึงอย่างใดทงันี
ไมว่่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะใด 

3. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกยีวกบัการรําการเต้นการทําท่าหรอืการแสดงที
ประกอบขนึเป็นเรอืงราวและใหห้มายความรวมถงึการแสดงโดยวธิใีบด้ว้ย 

4. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอนัมลีกัษณะอย่างหนึงอย่างใดหรอืหลายอย่าง
ดงัต่อไปนี 

4.1 งานจติรกรรมไดแ้ก่งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทปีระกอบดว้ยเสน้แสงสหีรอืสงิอนื
อยา่งใดอยา่งหนึงหรอืหลายอยา่งรวมกนัลงบนวสัดุอยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่ง 
 4.2 งานประตมิากรรมไดแ้ก่งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทเีกยีวกบัปรมิาตรทสีมัผสัและ
จบัตอ้งได ้

4.3 งานภาพพมิพ์ได้แก่งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวธิีทางการพมิพ์และ
หมายความรวมถงึแมพ่มิพห์รอืแบบพมิพท์ใีชใ้นการพมิพด์ว้ย 

4.4 งานสถาปตัยกรรมไดแ้ก่งานออกแบบอาคารหรอืสงิปลูกสรา้งงานออกแบบ
ตกแต่งภายในหรอืภายนอกตลอดจนบรเิวณของอาคารหรอืสงิปลูกสร้างหรอืการสร้างสรรค์
หุ่นจาํลองของอาคารหรอืสงิปลกูสรา้ง 

4.5 งานภาพถ่ายไดแ้ก่งานสรา้งสรรคภ์าพทเีกดิจากการใชเ้ครอืงมอืบนัทกึภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยงัฟิล์มหรือกระจกและล้างด้วยนํายาซงึมสีูตรเฉพาะหรอืด้วยกรรมวธิี
ใดๆ อนัทาํใหเ้กดิภาพขนึหรอืการบนัทกึภาพโดยเครอืงมอืหรอืวธิกีารอยา่งอนื 

4.6  งานภาพประกอบแผนทโีครงสรา้งภาพรา่งหรอืงานสรา้งสรรคร์ปูทรงสามมติิ
อนัเกยีวกบัภมูศิาสตรภ์มูปิระเทศหรอืวทิยาศาสตร ์
 4.7  งานศลิปประยุกต์ไดแ้ก่งานทนํีาเอางานตาม 4.1 ถงึ 4.6 อย่างใดอย่างหนึง
หรอืหลายอย่างรวมกนัไปใช้ประโยชน์อย่างอนืนอกเหนือจากการชนืชมในคุณค่าของตวังาน
ดงักล่าวนันเช่นนําไปใช้สอยนําไปตกแต่งวสัดุหรอืสิงของอนัเป็นเครอืงใช้หรอืนําไปใช้เพอื
ประโยชน์ทางการคา้ 
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ทงันีไม่ว่างานตาม 4.1 ถงึ 4.7 จะมคีุณค่าทางศลิปะหรอืไม่และใหห้มายความ
รวมถงึภาพถ่ายและแผนผงัของงานดงักล่าวดว้ย 

5.  ดนตรกีรรมหมายความว่างานเกยีวกบัเพลงทแีต่งขนึเพอืบรรเลงหรอืขบัรอ้งไม่
ว่าจะมทีาํนองและคาํรอ้งหรอืมทีาํนองอยา่งเดยีวและใหห้มายความรวมถงึโน้ตเพลงหรอืแผนภูมิ
เพลงทไีดแ้ยกและเรยีบเรยีงเสยีงประสานแลว้ 

6.  โสตทศันวสัดุหมายความว่างานอนัประกอบดว้ยลําดบัของภาพโดยบนัทกึลงใน
วสัดุไมว่่าจะมลีกัษณะอยา่งใดอนัสามารถทจีะนํามาเล่นซาํไดอ้กีโดยใชเ้ครอืงมอืทจีาํเป็นสําหรบั
การใชว้สัดุนนัและใหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบงานนนัดว้ยถา้ม ี

7. ภาพยนตรห์มายความว่าโสตทศันวสัดุอนัประกอบดว้ยลําดบัของภาพซงึสามารถ
นําออกฉายต่อเนอืงไดอ้ยา่งภาพยนตรห์รอืสามารถบนัทกึลงบนวสัดุอนืเพอืนําออกฉายต่อเนือง
ไดอ้ยา่งภาพยนตรแ์ละใหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบภาพยนตรน์นัดว้ยถา้ม ี

8.  สงิบนัทกึเสยีงหมายความว่างานอนัประกอบดว้ยลําดบัของเสยีงดนตรเีสยีงการ
แสดงหรอืเสยีงอนืใดโดยบนัทกึลงในวสัดุไม่ว่าจะมลีกัษณะใดๆอนัสามารถทจีะนํามาเล่นซําได้
อกีโดยใช้เครอืงมอืทจีําเป็นสําหรบัการใช้วสัดุนันแต่ทงันีมใิห้หมายความรวมถงึเสยีงประกอบ
ภาพยนตรห์รอืเสยีงประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอนื 
 
 2. พระราชบญัญติัเครืองหมายการค้า พ.ศ.2534 

 พระราชบญัญตัเิครอืงหมายการคา้ พ.ศ.2534 ไดใ้หค้วามหมายของคําว่าเครอืงหมาย  
หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชือ คํา ข้อความตัวหนังสือ ตัวเลข 
ลายมอืชอื กลุ่มของส ีรูปร่าง หรอืรูปทรงของวตัถุหรอืสิงเหล่านีอย่างหนึงอย่างใดหรอืหลาย
อยา่งรวมกนัและไดใ้หค้วามคุม้ครองเครอืงหมาย 4 ประเภท คอื 

 1. เครอืงหมายการค้า หมายความว่าเครอืงหมายทใีช้หรอืจะใช้เป็นท ีหมาย หรอื
เกยีวขอ้งกบัสนิคา้เพอืแสดงว่าสนิคา้ทใีชเ้ครอืงหมายของเจา้ของเครอืงหมายการคา้นนัแตกต่าง
กบัสนิคา้ทใีชเ้ครอืงหมายการคา้ของ บุคคลอนื 
 2. เครอืงหมายบรกิาร หมายความว่าเครอืงหมายทใีช้หรอืจะใช้เป็นท ีหมาย หรอื
เกียวข้องกับบรกิารเพอืแสดงว่าบรกิารทใีช้เครอืงหมายของเจ้าของเครอืงหมายบรกิารนัน
แตกต่างกบับรกิารทใีชเ้ครอืงหมายบรกิารของบุคคลอนื 

3. เครอืงหมายรบัรอง หมายความว่าเครอืงหมายทเีจ้าของเครอืง หมายรบัรองใช ้
หรอืจะใช้เป็นทีหมายหรอืเกียวข้องกับสินค้าหรอืบรกิารของ บุคคลอืนเพอืเป็นการรบัรอง
เกยีวกบัแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพหรอืคุณลกัษณะอนืใดของสนิค้านัน 
หรอืเพอืการรบัรองเกยีวกบัสภาพ คุณภาพ ชนิดหรอืคุณลกัษณะอนืใดของบรกิารนนั 
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4. เครอืงหมายร่วม หมายความว่าเครอืงหมายการค้าหรอืเครอืงหมายบรกิารทใีช ้
หรอืจะใช้โดยบรษิทัหรอืวสิาหกจิในกลุ่มเดยีวกนัหรอืโดยสมาชกิ ของสมาคมสหกรณ์ สหภาพ 
สมาพนัธ ์กลุ่มบุคคลหรอืองคก์รอนืใดของรฐัหรอืเอกชน 

เครอืงหมายการคา้อนัพงึรบัจดทะเบยีนได ้ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี 
 1. เครอืงหมายการคา้ทมีลีกัษณะบ่งเฉพาะไดแ้ก่ เครอืงหมายการคา้อนัมลีกัษณะที
ทาํใหป้ระชาชนหรอืผูใ้ชส้นิคา้นนัทราบและเขา้ใจไดว้่าสนิคา้ทใีชเ้ครอืงหมายการคา้นนัแตกต่าง
ไปจากสินค้าอืนเครอืงหมายการค้าทมีีหรอืประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึงอย่างใดอันเป็น
สาระสาํคญัดงัต่อไปนใีหถ้อืว่ามลีกัษณะบ่งเฉพาะ 

 1.1 ชอืตวั ชอืสกุลของบุคคลธรรมดาทไีม่เป็นชอืสกุลตามความหมายอนัเขา้ใจ
กนัโดยธรรมดา ชอืเต็มนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการนันหรอืชอืในทางการคา้ ทแีสดงโดย
ลกัษณะพเิศษและไมเ่ลง็ถงึลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้โดยตรง 

 1.2 คําหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านัน
โดยตรง และไมเ่ป็นชอืทางภมูศิาสตรท์รีฐัมนตรปีระกาศกําหนด 

 1.3 กลุ่มของสทีแีสดงโดยลกัษณะพิเศษหรอืตัวหนังสอื ตวัเลข หรอืคําที
ประดษิฐข์นึ 

 1.4 ลายมอืชอืของผูข้อจดทะเบยีนหรอืของเจา้ของเดมิของกจิการ ของผูข้อจด
ทะเบยีนหรอืลายมอืชอืของบุคคลอนืโดยไดร้บัอนุญาตจาก บุคคลนนัแลว้ 

 1.5 ภาพของผูข้อจดทะเบยีนหรอืของบุคคลอนืโดยไดร้บัอนุญาต จากบุคคลนนั
แลว้หรอืในกรณทีบีุคคลนนัตายแลว้โดยไดร้บัอนุญาตจาก บุพการ ีผูส้บืสนัดาน และคู่สมรส 
ของบุคคลนนั ถา้มแีลว้ 

 1.6 ภาพทปีระดษิฐข์นึ 
2.  เครอืงหมายการค้าทมีหีรอืประกอบด้วยลกัษณะอย่าง หนึงอย่างใดดงัต่อไปนี

หา้มมใิหร้บัจดทะเบยีน 
2.1 ตราแผ่นดนิ พระราชลญัจกร ลญัจกรในราชการเครอืงหมาย ราชการ ตรา

จกัรตีราเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ ตราประจําตําแหน่ง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรมหรอืตรา
ประจาํจงัหวดั 

2.2 ธงชาตขิองประเทศไทย ธงพระอสิรยิยศ หรอืธงราชการ 
 2.3 พระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย พระปรมาภไิธยย่อ หรอื พระนามาภไิธยยอ่ 

หรอืนามพระราชวงศ์ 
2.4 พระบรมฉายาลกัษณ์หรอืพระบรมสาทสิลกัษณ์ของ พระมหากษตัรยิ ์พระ

ราชนิีหรอืรชัทายาท 
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2.5 ชอื คาํ ขอ้ความหรอืเครอืงหมายใด อนัแสดงถงึพระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี 
รชัทายาทหรอืพระราชวงศ ์

2.6 ธงชาตหิรอืเครอืงหมายประจาํชาตขิองรฐัต่างประเทศ ธงหรอืเครอืงหมาย
ขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจํามุขของรัฐต่างประเทศ เครืองหมายราชการและ
เครอืงหมายควบคุมและรบัรอง คุณภาพสนิค้าของรฐัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
หรอืชอืและชอืย่อของรฐัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผู้
ซงึมอีํานาจหน้าทขีองรฐัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศนนั 

2.7 เครอืงหมายราชการ เครอืงหมายกาชาด นามกาชาด หรอื กาเจนีวา 
 2.8 เครอืงหมายทเีหมอืนหรอืคล้ายกับเหรยีญ ใบสําคญั หนังสอื รบัรอง

ประกาศนียบตัรหรอืเครอืงหมายอนืใด อนัได้รบัเป็นรางวลัในการแสดงหรอืประกวดสนิค้าที
รฐับาลไทย ส่วนราชการ หรอืรฐัวสิาหกิจหรอืหน่วยงานอืนของรฐัของประเทศไทย รฐับาล
ต่างประเทศ หรอื องคก์ารระหว่างประเทศไดจ้ดัใหม้ขีนึ เว้นแต่ผูข้อจดทะเบยีนจะไดร้บัเหรยีญ 
ใบสําคญั หนังสอืรบัรองประกาศนียบตัร หรอืเครอืงหมาย เช่นว่านัน เป็นรางวลัสําหรบัสนิค้า
นนัและใชเ้ป็นส่วนหนงึของเครอืงหมายการคา้นนัแต่ทงันีตอ้งระบุปีปฏทินิทไีดร้บัรางวลัดว้ย 

2.9 เครอืงหมายทขีดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีอง ประชาชน
หรอืรฐัประศาสนโยบาย 

2.10 เครอืงหมายทเีหมอืนกบัเครอืงหมายทมีชีอืเสยีงแพร่หลายทวัไปตาม
หลักเกณฑ์ทีร ัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือคล้ายกับเครืองหมายดังกล่าวจนอาจทําให้
สาธารณชนสบัสน หลงผิด ในความเป็นเจ้าของหรอืแหล่งกําเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จด
ทะเบยีนไวแ้ลว้หรอื ไมก่ต็าม 

2.11 เครอืงหมายทคีลา้ยกบั 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 หรอื 2.7 
2.12  สงิบ่งชทีางภมูศิาสตรท์ไีดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยการนนั 
2.13 เครอืงหมายอนืทรีฐัมนตรปีระการกําหนด 

 3. เครอืงหมายการคา้ตอ้งไมเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครอืงหมายการคา้ของบุคคลอนื 
 

3. พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ.2552 
     พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ .ศ.2552 ได้ให้ความหมายของ สิทธิบัตร และอนุ
สทิธบิตัร ดงันี สทิธบิตัร หมายความว่า หนังสอืสําคญัทอีอกให้เพอืคุ้มครองการประดษิฐ์ หรอื
การออกแบบผลติภณัฑ ์ตามทกีําหนดในกฎหมาย  ส่วนอนุสทิธบิตัร หมายความว่า หนังสอื
สําคญัทีออกให้เพอืคุ้มครองการประดิษฐ์ สําหรบัสิทธิบตัรกําหนดการขอรบัสิทธิบตัรได้ 2 
ประเภท คอื 
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1.  การประดิษฐ์ หมายความว่า การคิดค้นหรอืคิดทําขนึ อันเป็นผลให้ได้มาซึง
ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขนึใหม ่หรอืการกระทาํใดๆ ททีาํใหด้ขีนึซงึผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิี 
 2.  แบบผลติภณัฑห์มายความว่ารปูร่างของผลติภณัฑห์รอืองคป์ระกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึงสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมรวมทงัหตัถกรรมได ้

 

การประดษิฐท์ขีอรบัสทิธบิตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี 
1. การประดษิฐข์นึใหม่ไดแ้ก่การประดษิฐท์ไีม่เป็นงานทปีรากฏอยู่แลว้งานทปีรากฏ

อยูแ่ลว้ใหห้มายความถงึการประดษิฐด์งัต่อไปนดีว้ย 
1.1 การประดษิฐ์ทมีหีรอืใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบั

สทิธบิตัร 
1.2 การประดษิฐ์ทไีดม้กีารเปิดเผยสาระสําคญัหรอืรายละเอยีดในเอกสารหรอื

สงิพมิพท์ไีดเ้ผยแพรอ่ยูแ่ลว้ไม่ว่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรและไม่ว่าการ
เปิดเผยนันจะกระทําโดยเอกสารสงิพมิพ์การนําออกแสดงหรอืการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
ประการใดๆ 

1.3 การประดษิฐท์ไีดร้บัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรแลว้ไมว่่าในหรอืนอก
ราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

1.4 การประดษิฐท์มีผีูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเป็น
เวลาเกนิกว่าสบิแปดเดอืนก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรแต่ยงัมไิดม้กีารออกสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรให้ 

1.5 การประดษิฐ์ทมีผีู้ขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไว้แล้วไม่ว่าในหรอืนอก
ราชอาณาจกัรและไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร 

2. การประดิษฐ์ทีมขีนัการประดิษฐ์สูงขนึได้แก่การประดิษฐ์ทไีม่เป็นทีประจกัษ์
โดยงา่ยแก่บุคคลทมีคีวามชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังานประเภทนัน 

3. การประดษิฐท์สีามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมไดแ้ก่การประดษิฐ์ทีสามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ในการผลติทางอุตสาหกรรมรวมทงัหตัถกรรมเกษตรกรรมและพาณชิยกรรม 

 

การประดษิฐด์งัต่อไปนไีมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 1. จุลชพีและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึงของจุลชพีทมีอียู่ตามธรรมชาตสิตัว์พชื
หรอืสารสกดัจากสตัวห์รอืพชื 

2. กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
3. ระบบขอ้มลูสาํหรบัการทาํงานของเครอืงคอมพวิเตอร ์
4. วธิกีารวนิิจฉยับาํบดัหรอืรกัษาโรคมนุษยห์รอืสตัว์ 
5. การประดษิฐ์ทขีดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดอีนามยัหรอืสวสัดภิาพ

ของประชาชน 
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 4.  กฎหมายศลุกากรทีเกียวข้องกบัการนําเข้า-ส่งออก สินค้าละเมิดทรพัยสิ์น
ทางปัญญา 
  4.1  พระราชบญัญติัศลุกากร พ.ศ. 2469 
  มาตรา 24สงิใดๆ อนัจะพงึต้องรบิตามพระราชบญัญตัินี พนักงาน ศุลกากร
พนกังานฝา่ยปกครอง หรอืตํารวจมอีํานาจยดึในเวลาใดๆ และ ณ ทใีดๆ กไ็ด ้
              สงิทยีดึไว้นนัถ้าเจา้ของหรอืผูม้สีทิธไิม่มายนืคํารอ้งเรยีกเอาภายในกําหนดหก
สบิวนัสําหรบัยานพาหนะทใีชใ้นการกระทําผดิ สามสบิวนัสําหรบัสงิอนืนับแต่วนัท ียดึ ใหถ้ือว่า
เป็นสงิทไีมม่เีจา้ของและใหต้กเป็นของแผ่นดนิ 
           (ความในมาตรา 24เดมิซงึได้แก้ไขเพมิเติมโดย พ .ร.บ.ศุลกากร (ฉบบัท ี9) 
พ.ศ. 2482 นนัไดถู้กยกเลกิและใชค้วามใหมแ่ทนโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบบัท ี12) 
พ.ศ.2497) 

มาตรา 25บรรดาของหรอืสงิทยีดึไวต้ามพระราชบญัญตันิี ต้องส่งมอบใหอ้ยู่ใน
ความรกัษาของพนักงานเจ้าหน้าทศุีลกากรหรอืถ้าไม่มีพนักงานเช่นว่านีภายใน ระยะใกล้
พอควรก็ให้ส่งมอบให้อยู่ในความรกัษาของอําเภอทใีกล้ทสีุดซงึจะได้รกัษาไว้แทนศุลกากร 
สิงของทียึดแลริบไว้ตามพระราชบัญญัตินี หรือบทกฎหมายอืนอันเกียวแก่ศุลกากรนันให้
จาํหน่ายตามแต่อธบิดจีะสงั 

 ถ้าของทยีดึไว้นันเป็นของเสียง่ายหรอืถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสยีงความ
เสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษาจะมากเกนิสมควร อธิบดหีรอืผูท้อีธบิดมีอบหมายจะสงั
พนกังานเจา้หน้าทใีหข้ายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีนืตามทเีหน็สมควรก่อนทขีองนนัจะตกเป็น
ของแผ่นดนิก็ได้เงนิค่าขายของนนัเมอืได้หกัค่าใช้จ่ายและค่าภาระตดิพนัทงัปวงออกแล้วให้ถอืไว้
แทนของ 
          (ความในวรรคสองของมาตรา 25 น ีเพมิขนึโดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 
(ฉบบัท9ี)พ.ศ. 2482 และได้ถูกยกเลกิและใช้ความใหม่แทนโดยข้อ 7 แห่งประกาศของคณะ
ปฏวิตั ิฉบบัท ี329) 
   มาตรา 26สงิใดๆ อนัจะพงึต้องยดึตามพระราชบญัญตันิี จะนําไปแสดงทสีถานี
ตํารวจหรอืศาลกไ็ด ้ในเมอืเป็นของต้องการในคดทีีตํารวจฟ้อง ในการนีใหพ้นักงานตํารวจแจง้
ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัพนักงานศุลกากรว่าของนันไดย้ดึไว้ แลว้ใหจ้ดัการนําของนัน
ไปยงัศุลกสถานโดยเรว็ตามแต่จะทาํไดแ้ละส่งมอบใหอ้ยูใ่นความรกัษาของศุลกากร 

(อตัราโทษในมาตรา 27 น ีถูกแกไ้ขเพมิเตมิโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 
(ฉบบัท9ี)พ.ศ. 2482 และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบบัท ี11) พ.ศ. 2490) 
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4.2  ประมวลระเบียบปฏิบติัศลุกากร พ.ศ. 2544 

  4 04 02 07 ขอ้บงัคบัว่าดว้ย การตรวจสอบเครอืงหมายการคา้  ในกรณีทมีเีหตุ
สงสยัว่าจะมเีครอืงหมายการคา้ปลอมหรอืเลยีนเครอืงหมายการคา้ 
   1.  การตรวจสอบเครอืงหมายการค้าในกรณีทมีเีหตุสงสยัว่าจะมเีครอืงหมาย
การคา้ปลอมหรอืเลยีนเครอืงหมายการคา้ 

  1.1 เมอืสํานักงานศุลกากรทมีขีองนําเขา้หรอืของส่งออกหรอืด่านศุลกากร 
แลว้แต่กรณีได้รบัคํารอ้งขอตรวจสอบเครอืงหมายการคา้  (กศก.18)  ตามแบบทกีําหนด ให้
ดาํเนินการดงันี 

 1.1.1 ให้ตรวจสอบคําร้องขอว่ามรีายละเอียดถูกต้องครบถ้วนหรอืไม ่ 
พร้อมกับตรวจสอบว่าผู้ร้องขอเป็นผู้มีอํานาจร้องขอหรือไม่ เช่น เป็นผู้จ ัดการ เจ้าของ
เครอืงหมายการค้า หรือเป็นผู้ร ับมอบอํานาจทีมีหนังสือแต่งตังจากผู้จดัการหรือเจ้าของ
เครอืงหมายการคา้ 
 1.1.2 ให้ตรวจสอบว่าผู้รอ้งขอได้แสดงหลกัฐานเครอืงหมายการค้า ที
นายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้รบัรองแลว้หรอืไม่ 

      ทงันี ให้พจิารณาเอกสารหลกัฐานของผู้รอ้งขอประกอบกบับญัชรีายชอืที
ไดร้บัแจง้จากนายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ กรมทะเบยีนการคา้ และใหม้อีํานาจเชญิผูร้อ้งขอมา
ชแีจงถงึเหตุผลทตีนสงสยัว่า จะมเีครอืงหมายการคา้ปลอมหรอืเลยีนเครอืงหมายการคา้ของตนได้ 

  1.2  เมอืไดต้รวจสอบตามขอ้ 1.1.1 และขอ้ 1.1.2 ถูกต้องเรยีบรอ้ยแลว้ ให้
สาํนกัหรอืด่านแลว้แต่กรณี จดัส่งพนักงานศุลกากรไปทําการตรวจสอบเครอืงหมายการคา้ ราย
ทมีเีหตุสงสยัว่าจะมเีครอืงหมายการคา้ปลอมหรอืเลยีนเครอืงหมายการคา้ตามทไีดร้บัแจง้จากผู้
รอ้งขอ 

 1.3  ในการตรวจสอบเครอืงหมายการคา้นนัใหก้ระทําการต่อหน้าผูร้อ้งขอ
เท่านนั เมอืตรวจสอบเสรจ็แลว้ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี 
  1.3.1  กรณีทีไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า สินค้าทสี่งออกหรอืนําเข้าเป็น
สนิคา้ทมีเีครอืงหมายการคา้ปลอมหรอืเลยีนเครอืงหมายการคา้ของผูร้อ้งขอหรอืไม่ เมอืไดร้บัคํา
รอ้งขอ ใหส้่งตวัอย่างตามคํารอ้งขอทา้ยแบบ กศก.18 ให้ร่วมกบัผู้รอ้งขอชกัตวัอย่างสนิคา้ทมีี
เครอืงหมายการค้าแล้ว ให้ปิดใบส่งตวัอย่างสนิค้า (แบบท ี133) ตามแบบทกีําหนด ลงบน
ตวัอย่างสนิคา้นนั และบนัทกึความเหน็ในการวนิิจฉัยเบอืงต้นโดยละเอยีด  เสรจ็แลว้ใหส้่งเรอืง
ให้นายทะเบียนเครอืงหมายการค้าพจิารณาชขีาดโดยให้แนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีไป
พรอ้มดว้ย 
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   ก. สาํเนาเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งทงัหมด 
  ข. บันทึกความเห็นของพนักงานศุลกากรในการวินิจฉัย

เบอืงตน้โดยละเอยีด 
  ค. ตวัอยา่งสนิคา้ของผูส้่งของออก หรอืผูนํ้าของเขา้ทชีกัตวัอย่าง

ไวน้นั 
   ง. สาํเนาเอกสารทไีดจ้ากผูร้อ้งขอ 

 หากนายทะเบยีนเครอืงหมายการค้าขอใหส้่งเอกสารหลกัฐานอนืๆ 
เพมิเตมิกใ็หจ้ดัส่งไปใหด้ว้ยในระหว่างทรีอผลการชขีาดของนายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ ให้
กกัสนิคา้นนัไวก่้อน 
  1.3.2  กรณีทตีรวจพบว่าสนิค้าทสี่งออกหรอืนําเข้ามเีครอืงหมาย
การคา้ปลอม หรอืเครอืงหมายการคา้ของผูร้อ้งขอใหส้่งเรอืงใหส้าํนกักฎหมายดาํเนินการต่อไป 

  2. ระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัสนิคา้ทลีะเมดิลขิสทิธขิองผูอ้นื 
 2.1 เมอืเจา้ของลขิสทิธหิรอืผูท้ไีดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธไิดย้นืคํารอ้ง

ขอกกัและตรวจสอบสินค้าตามแบบทกีําหนด โดยมเีหตุอันควรสงสยัว่า สินค้าทนํีาเข้าหรอื
ส่งออกนันจะเป็นของททีําซาํหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธขิองตน หรอืงานทตีนได้รบัอนุญาตจาก
เจา้ของลขิสทิธ ิใหผู้อ้ํานวยการสํานักหรอืนายด่านศุลกากรหรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย แลว้แต่กรณี ณ 
ททีมีกีารนําของเขา้หรอืส่งของออกเป็นผูพ้จิารณาสงัการว่า สมควรจะใหก้กัสนิคา้ตามคําขอหรอืไม ่
หากเหน็สมควรให้กกัสนิค้าตามคําขอก็ให้แจง้ให้ผู้ขอกกัสนิค้าผู้ส่งออกหรอืผู้นําเข้าทราบโดยไม่
ชกัชา้และใหผู้ข้อกกัสนิคา้มาตรวจสอบสนิคา้ภายในเวลา 24 ชวัโมง นบัแต่เวลาทรีอ้งขอกกั 

2.2  ในการตรวจสอบสนิคา้ ใหก้ระทาํต่อหน้าผูม้สี่วนเกยีวขอ้งทุกฝ่ายกบัให้
บนัทกึผลการตรวจสอบ โดยลงลายมอืชอืผูม้สี่วนรว่มในการตรวจสอบไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.3  หากผูข้อกกัและตรวจสอบสนิคา้ต้องการจะทราบชอื ทอียู่ ของผูส้่งของ
ออกหรอืผูนํ้าของเขา้หรอืจาํนวนสนิคา้ กใ็หพ้จิารณาจดแจง้ใหต้ามคาํขอ 

2.4 ขอ้มูลลขิสทิธ ิทกีรมทรพัย์สนิทางปญัญาแจ้งมาให้กรมศุลกากรทราบ 
ใหส้่วนมาตรฐานพธิกีารและราคาแจง้ขอ้มลูดงักล่าวใหทุ้กหน่วยในกรมศุลกากรทราบโดยทวักนั 
เพอืเป็นขอ้มลูประกอบการตรวจสอบสนิคา้ 

2.5 หากการตรวจสอบตามคํารอ้งขอกกัสนิคา้เป็นทแีน่ชดัว่าสนิคา้ทนํีาเขา้
หรอืส่งออกเป็นของทลีะเมดิลขิสทิธขิองผู้อนื ใหท้ําการบนัทกึการจบักุมในฐานนําของต้องหา้ม
เขา้มาในราชอาณาจกัร หรอืพยายามส่งของต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจกัร แล้วแต่กรณ ี
และส่งส่วนคด ีสาํนกักฎหมายดาํเนินการไปตามระเบยีบ 
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กรณีไม่อาจวนิิจฉัยได้ว่าสนิค้านันเป็นของทลีะเมดิลขิสทิธหิรอืไม่ เมอืได้
รบัคํารอ้งขอให้ส่งตวัอย่างให้ร่วมกบัผู้รอ้งขอชกัตวัอย่างสินค้า แล้วให้บนัทกึความเหน็ในการ
วนิิจฉัยเบอืงต้นโดยละเอยีด เสรจ็แลว้ใหส้่งเรอืงใหก้รมทรพัยส์นิทางปญัญาพจิารณาชขีาดโดย
ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนพีรอ้มดว้ย 

 ก.  สาํเนาเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งขอทงัหมด 
 ข.  บนัทกึความเหน็ของพนกังานศุลกากรในการวนิิจฉยัเบอืงตน้โดยละเอยีด 
 ค.  ตวัอยา่งสนิคา้ของผูส้่งของออกหรอืผูนํ้าของเขา้ทชีกัตวัอยา่งไว้ 
 ง.  สาํเนาเอกสารทไีดจ้ากผูร้อ้งขอ 

ถ้าหากกรมทรพัยส์นิทางปญัญาขอใหส้่งเอกสารหลกัฐานอนืๆ เพมิเตมิ ก็ให้พนักงานศุลกากร
จดัส่งไปใหด้ว้ย 
 

5.  ระเบียบปฏิบติัทีเกียวข้องกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 5.1  ประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการ

นําเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ.2530 
 ขอ้ 3 ในประกาศฉบบันี 
 “เครอืงหมายการคา้”  หมายถงึ เครอืงหมายการคา้ทเีจา้ของไดจ้ดทะเบยีน

ไว้สําหรบัสินค้าชนิดใดชนิดหนึงหรือหลายชนิดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะได้จด
ทะเบยีนไวใ้นหรอืนอกราชอาณาจกัรและอยู่ในบญัชรีายชอืทนีายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ได้
แจง้ไปยงักรมศุลกากร 

 “นายทะเบยีนเครอืงหมายการค้า”  หมายถึง ผู้อํานวยการกองสทิธบิตัร
และเครอืงหมายการค้า กรมทะเบยีนการค้า และให้หมายความรวมถงึผู้ทีอธบิดกีรมทะเบยีน
การคา้แต่งตงั เพอืปฏบิตัหิน้าทนีายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ตามประกาศนดีว้ย 

 ขอ้ 4 หา้มมใิหผู้ใ้ดส่งออกไปนอกหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัร  ซงึสนิคา้
ทมีเีครอืงหมายการค้าปลอมหรอืเลียนเครอืงหมายการค้าของผู้อนื  ซงึเจ้าของเครอืงหมาย
การคา้นนั ไดร้อ้งขอความคุม้ครองเครอืงหมายการคา้ของตนไวแ้ลว้ตามขอ้ 5 

 ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะของรบัความคุ้มครองเครอืงหมายการค้าของตนให้
ปฏบิตั ิดงันี 
      5.1 แจง้ความจาํนงต่อนายทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ กรมทะเบยีน
การค้า พรอ้มทงัแสดงหลกัฐานตามเงอืนไข หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารทนีายทะเบยีนเครอืงหมาย
การคา้กําหนด 
      5.2 รอ้งขอต่อพนักงานศุลกากรเพอืใหต้รวจสอบเครอืงหมายการคา้
สาํหรบัสนิคา้ทมีกีารส่งออกหรอืนําเขา้ในกรณีทมีเีหตุสงสยัว่าจะมเีครอืงหมายการคา้ปลอมหรอื
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เลยีนเครอืงหมายการคา้ของตน ก่อนทพีนกังานศุลกากรจะทําการตรวจปล่อยสนิคา้ออกไปนอก
ราชอาณาจกัรหรอืส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้ในแต่ละครงั 

 ขอ้ 6 ในกรณีทพีนักงานศุลกากรไม่อาจวนิิจฉัยได้ว่า สนิค้าทสี่งออกหรอื
นําเข้าเป็นสนิค้าทมีเีครอืงหมายการค้าปลอมหรอืเลียนเครอืงหมายการค้าของผู้อืนหรอืไม ่           
ให้พนักงานศุลกากรส่งเรอืงให้นายทะเบยีนเครอืงหมายการค้าเป็นผู้ชขีาดตามหลกัเกณฑใ์น  
การพจิารณารบัจดทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ 

5.2 ประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการ
นําเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที 94) พ.ศ.2536 
       ขอ้  3  หา้มมใิหผู้ใ้ดส่งออกไปนอกหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซงึสนิคา้
แถบบนัทกึเสยีง (เทปเพลง) แผ่นบนัทกึเสยีง (คอมแพ็กดสิก์) แถบบนัทึกภาพ (วดีโีอเทป) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หนงัสอืหรอืสนิคา้อนืใดททีาํซาํหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธขิองผูอ้นื 

  5.3 ประกาศกระทรวงพาณิชยว่์าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการ
นําเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที 95) พ.ศ.2536 
       ขอ้ 3 ในประกาศฉบบันี 
 “ทําซํา”  หมายความรวมถงึคดัลอกไม่ว่าโดยวธิใีดๆ เลยีนแบบทําสําเนา 
ทําแม่พมิพ ์บนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ หรอืบนัทกึเสยีงและภาพจากต้นฉบบั จากสําเนา หรอืจาก
การโฆษณาในส่วนอนัเป็นสาระสาํคญัทงันี ไมว่่าทงัหมดหรอืบางส่วน 
 “ดดัแปลง” หมายความถึง ทําซําโดยเปลยีนรูปแบบใหม่ปรบัปรุงแก้ไข
เพมิเตมิ หรอืจําลองงานต้นฉบบัในส่วนอนัเป็นสาระสําคญั โดยไม่มลีกัษณะเป็นการจดัทํางาน
ขนึใหมท่งันีไมว่่าทงัหมดและบางส่วน 
 ขอ้ 4 เจา้ของลขิสทิธหิรอืผู้ทไีด้รบัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธอิาจรอ้งขอ
ต่อพนกังานศุลกากร  เพอืกกัและตรวจสอบสนิคา้ก่อนทพีนักงานศุลกากรจะทําการตรวจปล่อย
สนิคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร หรอืส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้ในแต่ละครงั หากมเีหตุอนัควร
สงสยัว่าสนิค้านันทําซําหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธขิองตน หรอืงานทตีนได้รบัอนุญาตจาก
เจา้ของลขิสทิธ ิ
 เจา้ของลขิสทิธหิรอืผูท้ไีดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธติามความในวรรค
หนงึใหห้มายความรวมถงึผูแ้ทนของนิตบิุคคล ผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
 การขอกกัและตรวจสอบสนิคา้ตามความในวรรคหนึงใหห้มายความรวมถงึ
ผูแ้ทนของนิตบิุคคล ผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
 ข้อ 5  กรณีพนักงานศุลกากรเห็นควรกักสินค้าตามข้อ4 ให้พนักงาน
ศุลกากรมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ก้กัสนิคา้ ผูส้่งสนิคา้ออกหรอืนําเขา้สนิคา้ทราบโดยไม่ชกัชา้  และใหผู้้
ขอกกัสนิคา้มาตรวจสอบสนิคา้นนัภายในระยะเวลาทกีําหนด 
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 ขอ้ 6  กรณเีจา้ของลขิสทิธหิรอืผูท้ไีดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธเิหน็ว่า
สนิค้าทวีางออกไปนอกหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรทําซําหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธขิอง
ตน  หรอืงานทตีนไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธ ิ ใหร้อ้งทุกขต่์อพนกังานสอบสวนและแจง้ให้
พนกังานศุลกากรเพอืทราบภายในกําหนดเวลายสีบิสชีวัโมง นบัแต่เวลาทตีรวจพบ 
 ถา้เวลาครบกําหนดยสีบิสชีวัโมง ตามวรรคหนึงเป็นเวลานอกเวลาราชการ
หรอืเป็นวนัหยุดราชการและไม่สามารถแจง้ให้พนักงานศุลกากรเพอืทราบได้ ให้ผู้ขอรบัความ
คุม้ครองแจง้พนกังานศุลกากรในวนัแรกทเีปิดทาํการภายในสามชวัโมงนบัแต่เวลาเปิดทาํการ 
 เมือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึงและวรรคสองแล้ว หากพนักงาน
ศุลกากรไม่ได้รบัแจง้จากเข้าของลขิสทิธหิรอืผู้ทไีด้รบัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธวิ่ามกีาร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้พนักงานศุลกากรดําเนินการตรวจปล่อยสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจกัรหรอืส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้ได ้
 ขอ้ 7 ผู้ขอกกัและตรวจสอบสนิค้าตามข้อ 4 มสีทิธทิจีะทราบรายชอืทอียู่
ของผูส้่งสนิคา้ออก ผูนํ้าสนิคา้เขา้ ผูร้บัสนิคา้ และจาํนวนสนิคา้ 
 ขอ้ 8 เจา้ของลขิสทิธหิรอืผูท้ไีดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธทิขีอกกัและ
ตรวจสนิคา้ตามขอ้ 4 จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหมายใดๆ ทเีกดิขนึแก่ผูส้่งสนิคา้ออก 
ผูนํ้าสนิคา้เขา้ และกรมศุลกากรทุกประการ 
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แบบสอบถาม 
เรือง  ความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัยสิ์น 

ทางปัญญาของเจ้าหน้าทีศลุกากร สาํนักสืบสวนและปราบปราม กรมศลุกากร 
            
 

คาํชีแจง  แบบสอบถามชุดนีจดัทําขนึเพอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูไปใชใ้นการวจิยั เรอืง “ความคดิเหน็ทมีี
ต่อการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของเจา้หน้าทศุีลกากร   สงักดั
สาํนกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร” โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  คาํถามเกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2  คาํถามเกยีวกบัความคดิเหน็ทมีต่ีอการปฏบิตังิานดา้นการปราบปรามการละเมดิ 

 ทรพัยส์นิทางปญัญา 
ส่วนที 3  คําถามแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการเพมิประสทิธภิาพใน 

 การปฏบิตังิานปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
        

          ขอแสดงความนบัถอื 

 

โดย  นางสาวอสัรนีา  รตันวงศเ์จรญิ 

นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ   สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน  
           คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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ส่วนที 1   สถานภาพส่วนบคุคล 

คาํชีแจง : ใหท้่านตอบคาํถามโดยกรุณาทําเครอืงหมาย   ลงในช่องว่างทตีรงกบัสถานภาพ 

   ส่วนบุคคล 

 
1.  เพศ                      ชาย                   หญงิ      
 
2. อายุ            
  น้อยกว่า 30 ปี    30 - 40 ปี  

    41 - 50  ปี    51  ปีขนึไป 

 

3. ระดบัการศึกษา           
 ประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 
  ปรญิญาตร ี   สงูกว่าปรญิญาตร ี  

  
4. ตาํแหน่ง            

  พนกังานราชการ และลกูจา้ง   
  เจา้พนกังานศุลกากร ระดบั ปฏบิตักิาร  
  เจา้พนกังานศุลกากร ระดบั ชาํนาญงาน   
  นกัวชิาการศุลกากร ระดบั ปฏบิตักิาร  
  นกัวชิาการศุลกากร ระดบั ชาํนาญการ   

 

5. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งทีปฏิบติั       

 น้อยกว่า  5  ปี                    5 – 10 ปี   
 11 – 15  ปี                   16 ปีขนึไป 
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ส่วนที 2 :  ความคิดเหน็ทีมีต่อการปฏิบติังานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัยสิ์น 
                     ทางปัญญา 
คาํชีแจง : โปรดพจิารณาความคดิเหน็ของท่านต่อการปฏบิตังิานด้านการปราบปรามสนิค้า
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา โดยกรุณาทําเครอืงหมาย  ลงในช่องว่างทตีรงกบัความคดิเหน็ของ
ท่านมากทสีุดเพยีงช่องเดยีว 

  5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทสีุด 

  4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
  3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย 
  1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทสีุด 
 

ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านกฎหมาย และระเบียบทีเกียวข้อง   
1. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา  มคีวามถูกตอ้งและชดัเจน 

     

2. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัใินการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญามคีวามทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจบุนัและในอนาคต 

     

3. กฎหมายกําหนดอํานาจหน้าทใีห ้ กบั
เจา้หน้าทใีนการปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ 

     

4. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัใินการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา มคีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าท ี

     

5. กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิใีชอ้ยูม่ ี
มากเกนิความสามารถของเจา้หน้าททีี
ปฏบิตังิาน 
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ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
6. ในกระบวนการยกรา่งกฎหมายและ
ระเบยีบปฏบิตัคิวรใหเ้จา้หน้าททีปีฏบิตังิาน
มสี่วนรว่มในการพจิารณา 

     

ด้านภาวะผู้นํา 
7. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสําคญั 
และเป็นผูก้ําหนดนโยบายในการป้องกนั
และปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญาไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

8. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูช้แีนะ
แนวทาง  และวธิกีารทํางานในการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
เพอืใหง้านบรรลุเป้าหมายทกีําหนดไว ้

     

9. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาปรบัทศันคตขิอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรู้ว้ธิกีารทาํงานให้
เป็นไปตามแนวทางขององคก์ร 

     

10. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามสี่วนรว่มในการแสดง  
ความคดิเหน็ต่างๆ  และใหค้าํปรกึษาแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในกรณทีกีารปฏบิตังิาน  
มปีญัหา 

     

11. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชามคีวามห่วงใย 
ความเออือาทร และมคีวามเป็นกนัเองต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

12. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท้มีคีวามรู ้
ความสามารถในการกําหนดนโยบาย การ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ รวมทงัการปรบัตวัใหท้นั
ต่อการเปลยีนแปลงอยูเ่สมอ 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
13. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้
ความสามารถ และพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ  

     

14. ผูนํ้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดัสรร
ทรพัยากรต่างๆ ใหแ้ก่หน่วยงานอยา่ง
เหมาะสม และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

     

ด้านการทาํงานเป็นทีม 
15. ความรว่มมอืสนิทสนมกลมเกลยีวกนั
ภายในทมี  ทาํใหก้ารทํางานมี
ประสทิธภิาพและสาํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย 

     

16. สมาชกิภายในทมีงานมคีวามสามคัคี
กนั ทาํใหก้ารทํางานปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา       มี
ประสทิธภิาพยงิขนึ 

     

17. การทํางานเป็นทมี สามารถช่วยใหก้าร
แกไ้ขปญัหาต่างๆ สาํเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี

     

18. การทํางานเป็นทมีทาํใหส้มาชกิในกลุ่ม
มคีวามเขา้ใจและยอมรบัในจดุมุง่หมายของ
องคก์ร 

     

19. การทํางานเป็นทมีจนประสบความสําเรจ็ 
เกดิจากความรว่มมอืของสมาชกิทุกคนใน
กลุ่ม 

     

20. การปฏบิตังิานเป็นทมีทุกคนมคีวาม
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

     

21. การทํางานเป็นทมีสามารถทาํใหก้าร
ตดิต่อสอืสาร และการประสานงานระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามอียู่
ตลอดเวลา 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
22. บุคลากรทุกฝา่ยทเีกยีวขอ้งกนัจะตอ้ง
รว่มมอืกนัทาํงานเป็นทมีเพอืใหง้านสาํเรจ็
ตามกําหนดระยะเวลา 

     

ด้านแรงจงูใจ 
23. ความสมัพนัธฉ์ันทม์ติรในหมู่เพอืน
รว่มงาน   การยกยอ่งนับถอืซงึกนัและกนั 
จะเป็นแรงจงูใจ ใหเ้จา้หน้าทปีฏบิตังิาน
อยา่งตงัใจจนประสบผลสาํเรจ็ 

     

24. ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัเจา้หน้าทยีอ่มมผีล ต่อ
ขวญักําลงัใจและผลงานของการปฏบิตังิาน 

     

25. การปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญา ควรมเีงนิรางวลั   ในการจบักุม
ดว้ย เพอืเป็นการสรา้งขวญัและกําลงัใจใน
การทํางาน 

     

26. การไดร้บัการยอมรบัจากเพอืนรว่มงาน
และผูบ้งัคบับญัชาในความ สามารถของตน 
จะเป็นแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง 

     

27. การทํางานทมีปีระสทิธภิาพ จะได ้รบั
โอกาสกา้วหน้าในสายงาน และไดร้บัการ
พจิารณาความดคีวามชอบ 

     

28. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าท ี เพอืพจิารณาเลอืนขนั เลอืน
เงนิเดอืนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมคีวาม
ยตุธิรรม 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 
 
 

ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านบคุลากร 
29. บุคลากรในองคก์รมคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
ในกฎหมายและระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการ
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา 

     

30. บุคลากรในองค์กรมีเป้าหมายในการ
ทาํงานรว่มกนั  และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์ร 

     

31. บุคลากรยอมรบันโยบายขององค์กร
และช่วยกนัทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 

     

32. บุคลากรไดทุ้่มเทความรูค้วาม สามารถ
ของตนจนทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็
ตามเป้าหมายขององคก์ร 

     

33. บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ
ในการปฏบิตังิานอย่างสมาํเสมอและทวัถงึ  

     

34. บุคลากรเตม็ใจทจีะเสยีสละความสุข
ส่วนตน เพอืใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

     

35. บุคลากรในองคก์รมคีวามรกั ความ
สามคัคกีนั และมคีวามเออืเฟือเผอืแผ่ 
ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั 

     

36. บุคลากรในองคก์รทําตวัเป็นแบบอยา่ง
ทดี ี แก่สงัคมในการไมใ่ชส้นิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

     

37. บุคลากรในองคก์รมสี่วนช่วยในการ
รณรงคแ์ละต่อตา้นการใชส้นิคา้ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านการสือสาร 
38. การสอืสารเกยีวกบันโยบายและการ
บรหิารงานของหน่วยงานมคีวามชดัเจน 
ทาํใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ 

     

39. การสอืสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มคีวามถูกตอ้งชดัเจน 
และรวดเรว็ 

     

40. การตดิต่อสอืสารกนัในทมีงานมสี่วน
ช่วยใหง้านบรรลุตามเป้าหมายทกีําหนดไว ้

     

41. การตดิต่อสอืสารกบัหน่วยงาน
ภายนอกทเีกยีวขอ้ง เช่น เจา้ของสทิธหิรอื
ตวัแทนสทิธ ิกรมทรพัยส์นิทางปญัญา ทาํ
ใหก้ารปฏบิตังิาน   มปีระสทิธภิาพขนึ 

     

42. การเผยแพรข่อ้มลูและข่าวสารจาก
ภาครฐั    สู่ประชาชน ทําใหก้ารละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาลดลง 

     

43. เมอืเกดิปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิานผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกีารรายงาน
ดว้ยวาจาใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบอย่าง
ทนัททีนัใด 

     

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
44. การจดัทาํและรวบรวมขอ้มลูเกยีวกบั
การดําเนินงาน ดา้นการปราบปรามสนิคา้
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  ทาํให้
ผูป้ฏบิตังิานสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
ได ้ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
มากทีสดุ 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อยทีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
45. เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เครอืง X-

ray และระบบ CCTV ช่วยใหก้าร
ปราบปรามสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญามปีระสทิธผิลมากยงิขนึ 

     

46. ในหน่วยงานมเีครอืงมอืและอุปกรณ์
การปฏบิตังิานททีนัสมยัและเพยีงพอต่อ
การปฏบิตังิาน 

     

47. องคก์รมกีารปรบัปรงุและพฒันา
เทคโนโลย ีใหท้นัสมยั เพอืใหท้นัต่อการ
เปลยีนแปลงอยูเ่สมอ 

     

48. องคก์รมขีอ้มลูข่าวสารทสีามารถ
เชอืมโยงขอ้มลูต่างๆ ครอบคลุมทงัระบบ 
และเออืประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน  

     

49. ในองคก์รมกีารนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ    มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน  ทาํใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก
ยงิขน้ 

     

50. องคก์รมกีารส่งเสรมิบุคลากรในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
พฒันาทกัษะของตนเอง 
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ส่วนที 3 โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านเกียวกบัแนวทางการเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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