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การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

(บก.ปอศ.) 
ส.ต.ท.หญิง มุทิตา  เครือวุฒิกุล1 และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์2 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.
ปอศ.) มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2) เพื่อศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังาน และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 
กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง คือ กลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจในระดบัผูบ้ริหารท่ีมีส่วน
ส าคญัในการก าหนดและวางแผนการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจสังกดักองบงัคบัการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 15 คน และกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ผู ้
ร้องเรียน) จ านวน 5 บริษทั  
 ผลการศึกษาพบว่า บก.ปอศ. สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนด ทั้งในดา้นการปราบปราม การสืบสวน และการป้องกนั เน่ืองจากมี
การก าหนดระเบียบในการปฏิบติังานท่ีชัดเจน และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน และการปฏิบติังานยงัมีความกา้วหน้า
มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน พบว่า ปัญหาหลกัในการปฏิบติังาน
คือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลท่ีไม่เพียงพอ และผลจากการโยกยา้ยประจ าปีท าให้ขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ นอกจากน้ียงัรวมถึงความไม่เพียงพอดา้นงบประมาณ 
และวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบติังาน  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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  ส ำหรับแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนงำนท่ีส ำคญั คือ ควรตั้งเป้ำหมำย
กำรปฏิบัติงำนจำกกำรลดอันดับกำรจัดสถำนะตำมกฎหมำยกำรค้ำของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (Priority watch list) มำกกวำ่กำรตั้งเป้ำหมำยจำกจ ำนวนคดี ทั้งน้ีเพื่อให้กำร
ปฏิบติั งำนสำมำรถแกปั้ญหำกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำซ่ึงเป็นปัญหำระดบัประเทศ
ไดช้ดัเจนมำกกว่ำจ ำนวนคดีท่ีจบักุมได ้และควรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรอย่ำงเร่งด่วนเพรำะ
บุคลำกรมีมีจ ำนวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีเป้ำหมำยซ่ึงเป็นพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
ค ำส ำคัญ : กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน, กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
 

ABSTRACT 
 The study of performance evaluation on intellectual property infringement of the 
Economic Crime Suppression Division (ECD Police) aims to three importance points. 
Firstly, to assess the performance of the ECD police on tasks of prevention and 
suppression the intellectual property infringement in the fiscal year; B.E. 2555. Secondly, 
to study factors involved as working problems and obstacles. Thirdly, to identifying the 
key success factors for improving the performance of the ECD police in order to protect 
and suppress the infringement or violation of an intellectual property right. 
 This research is a qualitative study that collect the data by in-depth interview 
with two sample groups includes (1) fifteen of police staffs both the managers and 
practitioner who responsible for the working plan of the anti-infringement of intellectual 
property and (2) five of private companies who had been impacted by the intellectual 
property infringements. 
 The result shows that the ECD police can achieve the organization’s goals in that 
year for all tasks including protection, investigation and suppression of the infringement 
of an intellectual property. This because the ECD police had the clearly defined 
objectives and goals with continuously approve. The approving of plan, strategy and 
objectives and goals caused more effective performance of entity's activity compare to 
the performance in last year. However, the ECD police have low number of expert staffs, 
insufficient of budget and lacking of supporting materials to support work.  
 For improving the organization performance, the EDC police should set the 
removing from the US Priority Watch List as the goal instead of setting the number of 
cases that can be punished each year that leading to the truly solving of problem on the 
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intellectual property violation in Thailand. Moreover, the EDC police should recruit more 
officers into this field because there are low staffs to area across the country. 
KEYWORDS : PERFORMANCE EVALUATION, INTELLECTUAL PROPERTY 
INFRINGEMENT 
 
บทน ำ 
 ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดถู้กจดัล าดบัสถานะตามกฎหมายการคา้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้อยูใ่นบญัชีประเภทท่ีตอ้งจบัตามองเป็นพิเศษ (PWL หรือ priority watch 
list) เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_Content&do_pdf=1&id=
626, กรกฎาคม 2556) ผลของการถูกจดัอนัดบัดงักล่าวท าให้การส่งสินคา้จากประเทศไทย
ไปจ าหน่ายยงัประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งเสียภาษีท่ีสูงกวา่ประเทศอ่ืน และหากพบวา่มีการ
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาในการผลิตหรือในการ
ประกอบธุรกิจ สหรัฐฯ จะกกัสินคา้และด าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผูส่้งออกของไทยท่ีส่งสินคา้ไปยงัสหรัฐฯ  
 นอกจากการใช้สินค้าท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ประเทศไทยยงัมีการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการผลิต การค้า การจ าหน่าย  การน าเข้าส่งออก และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการกระท า
ละเมิดมากข้ึนท าให้การป้องกนัปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญามีความยุ่งยาก
ตามไปดว้ย ซ่ึงในการแกปั้ญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่าน้ี กรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาการละเมิดทรัยพสิ์นทางปัญญา 
โดยมีกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ 
(บก .ปอศ . )สังกดักองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกนั ปราบปราม สืบสวนสอบสวน 
ปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบั “ภาษี 
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และการเงินการธนาคารทุกประเภท” และความผิดอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้นท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา “การประเมินผลการ
ปฏิบติังานด้านการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”  โดยเลือกศึกษาแผนการปฏิบติัราชการเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ในส่วนของแผนงานป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
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ของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ใน 4 
ขั้นตอน คือ การป้องกนั การสืบสวน การปราบปราม การสอบสวน และการบริหาร มาท า
การประเมินผลวา่แผนการปฏิบติังานดงักล่าวเป็นอยา่งไร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  
 1. เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาพรวม 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ศึกษาแผนการปฏิบติังานของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555) 
 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ีหน่ึง คือ ขา้ราชการต ารวจในระดบัผูบ้ริหารท่ีมีส่วนส าคญัในการก าหนด
และวางแผนการปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจสังกัดกองบงัคบัการปราบปรามการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
จ านวน 15 คน  
 กลุ่มท่ีสอง คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ผูร้้องเรียน) จ านวน 5 บริษทั 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม – ธนัวาคม 2556 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงผลการปฏิบติังานดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบั
องค์การของกองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 3. ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาพรวม 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ แบ่งการประเมินผลเป็น 3 ประเด็น คือ ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ
ปัจจยัดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์ ซ่ึงแต่ละประเด็นจะมีประเด็นแยกยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  
 1. ปัจจยัน าเขา้ ศึกษาการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติังาน ทรัพยากรและ
ความสามารถของบุคลากร และระเบียบปฏิบติั 
 2. ปัจจยักระบวนการ ศึกษาถึงความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน การสร้างการรับรู้ในการปฏิบติังานต่อสาธารณะ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน การควบคุมการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รวมไปถึงการพฒันาการปฏิบติังาน 
 3. ปัจจยัผลผลิต/ผลลพัธ์ ศึกษาถึงประสิทธิผลของการปฏิบติังาน และ ความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง เป็นหน่วยงานสังกดักองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม

ปัจจัยน ำเข้ำ 
1.  กำรก ำหนด

เป้ำหมำยและ
แผนปฏิบติังำน 

2. บุคลำกร 
3. ระเบียบปฏิบติั 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร 
1. ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ จ ำ ก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คว ำมก้ ำ วหน้ ำ ในก ำ ร
ปฏิบติังำน 

3. กำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำร
ปฏิบติังำนต่อสำธำรณะ 

4. คว ำมส ำม ำ รถ ในก ำ ร
แก้ปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน 

5. กำรพฒันำ 

6. กำรควบคุมกำรติดตำมผล
กำรปฏิบติังำน 

ปัจจัยผลผลติ/ผลลพัธ์ 
1. ประสิทธิผลกำร

ปฏิบติังำน 
2. ควำมพึงพอใจของ

ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด ้        
ส่วนเสีย 
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อาชญากรรมท่ีเก่ียวกับ“ภาษี”  สืบสวนสอบสวน ปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบั “ภาษี” ทุกประเภท การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบั “การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
สืบสวนสอบสวน ปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนอนัเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบั   “การเงินการธนาคาร”  ทุกประเภท สืบสวนสอบสวน
ปฏิบติังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกับ
การเงินการธนาคารทุกประเภท 
 2. ขา้ราชการต ารวจ หมายถึง กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ชั้นสัญญาบตัรลงมาถึงชั้นประทวนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
การป้องกนัปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 3. ทรัพยสิ์นทางปัญญา (intellectual property) หมายถึง ผลงานอนัเกิดจากการ
ประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญาและความ
ช านาญ โดยไม่ค  านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ต่างๆ หรือในรูปของส่ิงท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้เช่น บริการแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ 
 4. ลิขสิทธ์ิ (copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของผูส้ร้างสรรคท่ี์จะกระท า
การใดๆเก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้  าข้ึนตามประเภทลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 
งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิง
บนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือ แผนกศิลปะ ไม่วา่งานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใด 
 5. สิทธิบตัร (patent) หมายถึง หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์
(invention) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์(industrial design) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์และอนุสิทธิบตัร 
 6. เคร่ืองหมายการคา้ (trademark) หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชห้รือจะใชก้บัสินคา้
เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้นแตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคล
อ่ืน เช่น มาม่า กระทิงแดง เป็นตน้ 
 7. การละเมิด หมายถึง ละเมิด คือ การกระท าใด ๆ ของบุคคลหรือการกระท าท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบของบุคคลอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
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นั้นชอบท่ีจะได้รับการเยียวยา โดยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้อง ให้ผู ้
ละเมิดปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติัในลกัษณะอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาคน้ควา้น้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกระเมินผล
การปฏิบติังานของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จึงท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางการศึกษา ดงัน้ี   
 แนวความคิดเกีย่วกบัการประเมินผล 
 การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบค าถามท่ีว่า นโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ต่ต้นหรือไม่ และระดับใด 
นกัวชิาการต่างประเทศ ออกิน (อา้งถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550 : 44 ; สุวิมล ติรกานนัท์
, 2543 : 28) ใหค้วามหมายการประเมินผลวา่เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตดัสินใจ 
การเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปเพื่อให้ผู ้
มีอ  านาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  หรืออาจกล่าวได้ว่าการ
ประเมินผลเป็นการวดัค่าหรือการก าหนดคุณค่าของผลการปฏิบติังาน 
 ทั้งน้ี การประเมินผลสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง 
ได้แก่ประเภทท่ีหน่ึง การประเมินผลตามหลักยึดในการประเมินค่า ประกอบด้วยการ
ประเมินผลตามวตัถุประสงค์ท่ีทราบมาก่อน และการประเมินทั้ งหมดโดยไม่ทราบ
วตัถุประสงค ์ประเภทท่ีสอง การประเมินผลตามล าดบัเวลา ประกอบดว้ย การประเมินผล
ก่อนปฏิบติั การประเมินผลขณะปฏิบติั และการประเมินผลหลงัจากปฏิบติั ประเภทท่ีสาม 
การประเมินตามจุดมุ่งหมาย ประกอบดว้ย (1) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงหรือเรียกวา่การ
ประเมินผลเพื่อความกา้วหน้า เพื่อตรวจสอบวา่วตัถุประสงค์ว่าให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
แทจ้ริง (2) การประเมินผลเพื่อสรุป เป็นการประเมินหลงัส้ินสุดการปฏิบติัเพื่อตรวจสอบ
ว่าได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร มีอุปสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้งแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ประเภทท่ีส่ี การประเมินผลตามส่ิงท่ีถูกประเมิน ประกอบด้วย การประเมินสภาวะ
แวดลอ้มหรือการประเมินบริบท การประเมินปัจจยัหรือตวัป้อน การประเมินกระบวนการ 
และการประเมินผลผลิต ประเภทท่ีห้า การประเมินตามความแทจ้ริง ประกอบด้วยการ
ประเมินเทียมเป็นการประเมินท่ีถูกควบคุมดว้ยการเมือง การประเมินก่ึงแทก่ึ้งเทียมคือการ
ประเมินคุณค่าท่ีไม่อาจวดัคุณค่าท่ีแทจ้ริงได ้และการประเมินแทจ้ริงคือการประเมินคุณค่า
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงถูกตอ้ง มกัเก่ียวกบัการรับรองวทิยฐานะหรือคุณวฒิุ 
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 ส าหรับการศึกษาค้นคว้าน้ี เป็นการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติังานของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ  (บก .ปอศ . )  ทั้ ง ระหว่างการปฏิบติังาน และหลงัจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ 2555 เพื่อตรวจสอบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
หมายของแผนการปฏิบติังานหรือไม่อยา่งไร 
แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ 
 โดยทัว่ไปแล้วการประเมินผลการปฏิบติังานองค์การมักถูกใช้ควบคู่กับค าว่า 
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยค าวา่ประสิทธิผลนั้นเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์และ
ผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน/โครงการกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส่วนค าว่า
ประสิทธิภาพนั้นเป็นการเปรียบเทียบปัจจยัน าเขา้กบัผลลพัธ์และผลกระทบของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ 
 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การประเมินผลการปฏิบติังานคือการแสดงผลลพัธ์ของ
การปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัจุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนด ซ่ึงผลการ
ปฏิบติังานขององค์การหมายถึงการท่ีองค์การบรรลุตามความตอ้งการท่ีได้ตั้งไว  ้ การ
ประเมินผลการปฏิบติังานองค์การจึงเป็นการตรวจสอบถึงศกัยภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคก์าร  
 นกัวิชาการต่างประเทศ เอซิโอนี (Etzioni อา้งถึงใน มัฆวาฬ  สุวรรณเ รือง , 
2536 : 6 )ใหค้วามหมายประสิทธิผลขององคก์าร วา่หมายถึงขนาดของความสามารถของ
องคก์ารในการท่ีจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 
 ส่วนประสิทธิภาพขององคก์าร หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชไ้ปกบัผล
ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานว่าดีข้ึนอย่างไรแค่ไหน ในขณะท่ีก าลงัท างานตามเป้าหมายของ
องคก์าร 
 นอกจากน้ี นกัวิชาการต่างประเทศ รอบบินส์ (Robbins, 1987 : 22 อา้งถึงใน วงค์
เดือนเชิงหอม, 2555 : 19) ยงัได้ให้แนวทางในการวดัประสิทธิผลขององค์การว่ามี
แนวความคิดและเกณฑ์การวดัท่ีแตกต่างกนั 4 แนวทาง คือ แนวทางท่ีมุ่งเน้นการลรรลุ
เป้าหมาย แนวทางเชิงระบบ แนวทางเชิงกลยุทธ์เฉพาะส่วน และ แนวทางการแข่งขนั–
คุณค่า ซ่ึงพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 49) ไดใ้ห้ค  าอธิบายเพิ่มเติมเพื่อน าแนวทาง
ดงักล่าวไปใชป้ระเมินประสิทธิผลขององคก์ารดงัต่อไปน้ี 
 แนวทางแรก คือ แนวทางการประเมินท่ีมุ่งเนน้การบรรลุเป้าประสงค ์ (the goal-
attainment approach) ดงันั้นการท่ีจะบอกว่าองค์การมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดจึง
จ าเป็นตอ้งวดัระดบัการบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์าร แต่เป้าประสงคข์ององคก์ารจะตอ้ง
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ไดรั้บการระบุและนิยามเป็นอยา่งดีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งกระจ่าง และมีเป้าประสงค์
ไม่มากเกินไปเพื่อให้สามารถวดัได้ ผูป้ระเมินตอ้งมีการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัท่ีเป็น
รูปธรรมซ่ึงสามารถทดสอบและวดัได ้
 แนวทางท่ีสอง คือ แนวทางการประเมินผลเชิงระบบ (the systems approach) เป็น
การประเมินประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดเชิงระบบท่ีจึงเป็นการประเมินองค์การ
จากความสามารถในการแสวงหาปัจจยัน าเขา้ การจดัการปัจจยัน าเขา้ให้กลายเป็นผลผลิต 
และการรักษาเสถียรภาพและดุลยภาพขององค์การ การปฏิสัมพนัธ์ท่ีประสบความส าเร็จ
กบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการประเมินผลเชิงระบบจึงมุ่งเนน้วิธีการในการบรรลุเป้าหมายใน
ภาพรวมมากกว่าเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และเป็นการพิจารณาปัจจยัความสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นหลกัประกนัในการสร้างความต่อเน่ืองของปัจจยัน าเขา้ และการยอมรับ
ในผลผลิตท่ีองค์การส่งออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ความยืดหยุ่นในการตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นค าถามของการประเมินเชิงระบบคือความเท่ียง (validity) 
ของเป้าหมายท่ีเลือกไวก้บัการวดัท่ีใชป้ระเมินความกา้วหนา้ของเป้าหมายเหล่าน้ี 
 แนวทางท่ีสาม คือ แนวทางการประเมินเชิงกลยุทธ์เฉพาะส่วน (the strategic-
constituencies approach) กล่าวถึง การท่ีองค์การตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา ได้แก่ ความกดดนัและขอ้เรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์ แต่จะมีเฉพาะ
บางส่วนเท่านั้นท่ีมีความ ส าคญัต่อความอยู่รอดขององค์การคือ กลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ 
การประเมินในแนวทางน้ีจึงเป็นการประเมิน เพื่อให้องคก์ารอยูร่อด ดงันั้นความสามารถ
ในการจดัหาและรักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดบัความมีประสิทธิผลขององคก์าร 
 แนวทางท่ีส่ี คือ แนวทางการประเมินดว้ยการแข่งขนั-คุณค่า ( the competing-
values approach) กล่าวถึงเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์าร มาจากบุคคลท่ี
ก าหนดเป้าหมายท่ีมีค่านิยมต่างกนั ดงันั้น การว ัดประสิทธิผลขององค์การ  จึงข้ึนกบั
ค่านิยม (values) ความพึงพอใจ (preferences) และความสนใจ (interests) ของผูป้ระเมิน
หรือวดัประสิทธิผลขององคก์าร 
 การประเมินผลกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นการประเมินผลตามแผนการ
ปฏิบติังานและวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังาน ผูศึ้กษาไดใ้ช้แนวคิดเชิงระบบมาเป็นแนวทาง
ในการประเมินผล โดยแบ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจยั 3 ดา้น ตามกระบวนการปฏิบติังานนัน่
คือ ปัจจัยการน าเข้า ปัจจัยการด าเนินการ และปัจจัยด้านผลลัพธ์ /ผลผลิต เพื่อน าผล
การศึกษามาประเมินว่าการปฏิบติังานของ บก.ปอศ. มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มี
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ความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด และมีขอ้ควรปรับปรุงหรือแกไ้ขอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ี
ไดม้าปรับในการท างานใหเ้กิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2551:1-15) ได้ศึกษาเร่ือง การป ร ะ เ มิน ผลก า ร
ด า เนิน ง านขององค์การ ตรวจสอบท่ีแต่งตั้งโดย คปค. มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผล
ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ี และเพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ขององค์การในท ัศนะของสาธารณชนของ
องค์การตรวจสอบ 4 องค์การ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) คณะกรรมการการตรวจสอบการ
กระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยใชต้วัแบบการ
ประเมินเชิงระบบ โดยดา้นปัจจยัน าเขา้มีประเด็นประเมิน 3 ประเด็น คือ การก าหนด
เป้าหมายและแผนปฏิบ ัติงาน  ความเพียงพอ และความสามารถของบุคคลและความ
เพียงพอเหมาะสมของระเบียบปฏิบติั ปัจจยักระบวนการมีประเด็นประเมิน 4 ประเด็น คือ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน การสร้าง
การรับรู้ในการปฏิบติังานต่อสาธารณะ และความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังาน ส าหรับปัจจยัน าออก มีประเด็นการประเมิน 1 ประเด็น คือ ประสิทธิผลของ
การปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมีประเด็นการประเมิน 1 ประเด็นคือ ภาพลกัษณ์ของ
องคก์าร  
 ภรณี มหานนท์ (2529) ในการศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารได้
กล่าวถึงความส าคญัของการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร ทั้งในแง่ของทฤษฎีระบบ
และในแง่ของเป้าหมายสูงสุด โดยไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดทฤษฎีของนกัวิชาการต่างชาติ
ท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองของประสิทธิผลและตวัแปรต่าง ๆ ในการวดัประสิทธิผล พร้อมทั้งได้
น าเอาแนวความคิดของ Gross, Georgopoulos & Tannenbaum, Bennis, Katz, Price, Mott 
และ Gibson มาเป็นแนวทางในการศึกษาในการศึกษาวิจยัน้ีจะน าตวัแปรท่ีภรณีไดส้รุปไว้
วา่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ 
 P. Katz และ R.L.Kahn (1966 อา้งถึงในสิรินทร์ญาภา จนัทพิรักษ,์ 2546 : 45) ได้
ศึกษาในเร่ือง “The Social Psychology of Organizations” และเนน้ในเร่ืององค์การท่ีมี
ประสิทธิผล โดยทัว่ๆ ไปไดรั้บอิทธิพลหรือไดรั้บผลอนัสืบเน่ืองมาจากคน ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในองคก์ารและการปฏิบติังานประสิทธิผลจะมากหรือนอ้ยอยูท่ี่ความเต็มใจหรือการ
ท่ีคนและองค์การสามารถท าความเขา้ใจประสานสัมพนัธ์ และปฏิบติังานสู่เป้าหมายโดย
ปราศจากขอ้ขดัแยง้ Katz และ Kahn ไดเ้นน้ตวัแปรท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลแก่องคก์ารคือ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปราโมทย์%20%20นิยมการ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


147 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

ความเจริญเติบโต (growth) การเก็บรักษา (storage)การอยูร่อด (survival)  การควบคุม
เหนือสภาพแวดลอ้ม (control over environment)  และไดพ้ยายามศึกษามุ่งเฉพาะการหา
เกณฑ์หรือตวัแปรเด่ียวๆ ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร แต่ตวัแปรเหล่านั้นมิใช่
ประสิทธิผลขององคก์ารแต่อยา่งใด ตวัแปรเด่ียว ไดแ้ก่ คุณภาพ (quality) ความพร้อม 
(readiness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และตวัแปรต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ไดข้อ้มูลและ
รายละเอียดท่ีตรงประเด็นของการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงครอบคลุมแนวคิดท่ีศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบการสัมภาษณ์ เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ เพศ อายุ ยศ ต าแหน่งในการ
ท างาน และระยะเวลาในการปฏิบติังานใน ปอศ. และระยะเวลาในการร้องทุกขต่์อ บก.ปอ
ศ.ในส่วนของผูเ้สียหาย 
 ส่วนท่ี 2 แบ่งค าถามเป็น 3 ดา้นตามกรอบแนวคิด คือ (1) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (2)  
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (3) ปัจจยัดา้นผลผลิต / ผลลพัธ์ ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวเน่ืองกบั
การประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ทั้ งในด้านการ
ป้องกนั การปราบปราม และการสอบสวน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ประกอบกับ
ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้เอกสาร ผูศึ้กษาจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดย
คดัเลือกและจ าแนกขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ เปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูล  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่ำงทุกคนรับทรำบว่ำ บก.ปอศ. มีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรปฏิบัติงำน โดยท่ีแผนกำรปฏิบัติงำน
ประกอบด้วย แผนต่ำงๆ ดังน้ี คือ แผนกำรป้องกัน แผนกำรรณรงค์ และแผนด้ำนกำร
ปรำบปรำม บุคลำกรของ บก.ปอศ. ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเป็นมืออำชีพ
ในกำรปฏิบติังำน แต่มีจ ำนวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีเป้ำหมำยซ่ึงเป็นพื้นท่ีทัว่ประเทศ  
เช่นเดียวกบังบประมำณและวสัดุอุปกรณ์ ท่ีไดรั้บงบประมำณท่ีน้อยและมีวสัดุอุปกรณ์ใน
กำรปฏิบติังำนน้อยมำก ส ำหรับระเบียบ แนวทำง และ ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กลุ่มตวัอย่ำง
คิดวำ่ บก.ปอศ. มีกำรก ำหนดระเบียบ แนวทำง และขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน 
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ในส่วนของกระบวนกำรท ำงำน กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นว่ำ ปอศ. ไดรั้บควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จำกกรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำและบริษทัเอกชน แต่กลบั
ไม่ไดรั้บควำมร่วมมือจำกต ำรวจทอ้งท่ีเท่ำท่ีควร ส ำหรับกำรปฏิบติังำนทั้ง  3 ดำ้น ไดแ้ก่ 
ด้ำนกำรปรำบปรำม ด้ำนกำรป้องกัน และด้ำนกำรสืบสวน ผลกำรปฏิบัติงำนมี
ควำมกำ้วหน้ำมำกข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ในขณะท่ีกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดง
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำ ควรจบักุมไปยงักลุ่มผูผ้ลิตมำกข้ึน เพรำะปัจจุบนัจบักุมไดเ้พียง
ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย 
 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า 
บก.ปอศ.ได้มีควำมพยำยำมพฒันำกำรปฏิบติังำนในทุกๆ ด้ำน มีกำรจดัท ำฐำนข้อมูล
ส ำหรับกำรปฏิบติังำนเพื่อน ำมำเป็นยุทธศำสตร์ ยุทธวิธีในกำรวำงแผนกำรปฏิบติังำน 
รวมถึงกำรปรับปรุงระเบียบกำรปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นกำรอบรมแก่
บุคลำกรท่ีขำดยงัควำมช ำนำญ นอกจำกน้ียงัมีกำรส่งบุคลำกรไปร่วมสัมมนำหรือฝึกอบรม
กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับข้อร้องทุกข์เร่ืองกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผูป้ระกอบกำรมี
จ ำนวนลดนอ้ยลง แต่จำกประชำชนมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน ส่วนกำรร้องเรียนในส่วนของกำร
ปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีมีจ ำนวนลดลง 
อภิปรำยผล 

การศึกษาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มี
ประเด็นส าคญัท่ีผูศึ้กษาน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา จากการศึกษาพบวา่บุคลำกรของ บก.ปอศ. สำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำม
เป้ำหมำยมีควำมกำ้วหนำ้ในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึนทั้ง 3 ดำ้น  ไดแ้ก่ ดำ้นกำรปรำบปรำม 
กำรป้องกนั และกำรสืบสวน โดยเฉพำะในส่วนของกำรปรำบปรำมท่ีมีกำรก ำหนดตวัเลข
หรือจ ำนวนคดีในกำรจบักุมท่ีชดัเจน  อีกทั้งในกำรปฏิบติังำนไดมี้กำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำน
ส่ือมวลชนและส่ือต่ำงๆ ไปยงักลุ่มประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเยำวชน ท ำให้ไดรั้บกำรตอบ
รับและกำรแจง้เบำะแสกำรละเมิดมำกข้ึน อีกทั้งยงัเป็นกำรสร้ำงสำมญัส ำนึกท่ีดีแก่เยำวชน
ในกำรใชสิ้นคำ้ท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  
 2. กำรศึกษำถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภำยในและ
ภำยนอกองคก์ำร  
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2.1. ปัญหำภำยในองค์กำร กลุ่มตวัอย่ำงเห็นว่ำปัญหำส่วนใหญ่มำจำก
ควำมไม่เพียงพอของทรัพยำกร อนัไดแ้ก่ งบประมำณ และบุคลำกร และจำกตวักฎหมำยท่ี
มีควำมยืดหยุน่สูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ P. Katz และ R.L.Kahn (1966 อำ้งในสิริ
นทร์ญำภำ จนัทพิรักษ์, 2546 : 45) ไดศึ้กษำในเร่ือง “The Social Psychology of 
Organizations” และเน้นในเร่ืององค์กำรท่ีมีประสิทธิผลโดยทัว่ๆ ไปไดรั้บอิทธิพลหรือ
ได้รับผลอนัสืบเน่ืองมำจำกคน  ซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญในองค์กำรและกำรปฏิบัติงำน
ประสิทธิผลจะมำกหรือน้อยอยู่ท่ีควำมเต็มใจหรือกำรท่ีคนและองค์กำรสำมำรถท ำควำม
เขำ้ใจประสำนสัมพนัธ์ และปฏิบติังำนสู่เป้ำหมำยโดยปรำศจำกขอ้ขดัแยง้  
  2.2 ปัญหำภำยนอกองคก์ำร กลุ่มตวัอยำ่งเห็นวำ่ ผูค้ำ้สินคำ้ละเมิดฯ และผู ้
โดนละเมิด (เจ้ำของแบรนด์)  ไม่เข้ำใจกฎหมำยท ำให้มองว่ำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติังำนเพื่อ
ตอบสนองผลประโยชน์ของอีกฝ่ำย 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในภาพรวมต้องมีกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อให้สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งช ำนำญ จึงมีกำรจดัท ำฐำนขอ้มูล ขอ้มูลเชิงสถิติ 
เพื่อใช้ในกำรวำงแผน และน ำปัญหำท่ีพบในกำรปฏิบติังำนมำเป็นกำรเรียนรู้แก่บุคลำกร
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนต่อไป อีกทั้งยงัมีกำรควบคุมกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน
จำกผูบ้งัคบับญัชำอย่ำงเคร่งครัดท ำให้กระบวนกำรท ำงำนมีควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับกับผลกำรศึกษำของไพฑูรย์ พรหมเสนำ (2545) ได้ศึกษำเร่ือง กำร
ประเมินผลโครงกำรกิจกรรม 5ส ของศูนยค์วบคุมกำรบินเชียงใหม่ พบวำ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อระดบัประสิทธิผลของโครงกำรกิจกรรม 5ส ไดแ้ก่ ภำวะผูน้ ำกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 
เม่ือผูบ้ริหำรสั่งกำรแลว้ส่งผลให้พนกังำนกระตือรือร้น ในกำรท ำกิจกรรม 5ส มำกข้ึน และ
กำรน ำเอำกิจกรรม 5ส มำประเมินคะแนนบ ำเหน็จประจ ำปี ท ำให้พนกังำนสนใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมำกข้ึน 
 นอกจำกน้ี กลุ่มตวัอยำ่งไดแ้สดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำควรตั้งเป้ำหมำยจำกกำร
ลดอนัดบักำรจดัสถำนะตำมกฎหมำยกำรคำ้ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Priority watch list) 
มำกกวำ่กำรตั้งเป้ำหมำยจำกคดี ทั้งน้ีเพื่อให้กำรปฏิบติังำนสำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรละเมิด
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำซ่ึงเป็นปัญหำระดบัประเทศไดช้ดัเจนมำกกวำ่จ ำนวนคดีท่ีจบักุมได ้
 ส ำหรับส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ มี
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนของ บก.ปอศ. ท่ีด ำเนินกำรจบักุมและสืบสวนไดร้วดเร็ว
และแม่นย  ำไม่มีคดีคงคำ้ง แต่ไม่พอใจในส่วนของกำรจบักุมท่ีจบักุมไดเ้พียงผูค้ำ้รำยเล็ก 
แต่ไม่สำมำรถจบักุมผูค้ำ้หรือผูผ้ลิตรำยใหญ่ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงตำมปัจจยัด้ำนต่ำงๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เสนอขอเพิ่มงบประมำณท่ีจัดสรรในแต่ละปีงบประมำณเพิ่มมำกข้ึน
นอกเหนือจำกท่ีได้เคยขอในทุกๆ ปี เพื่อน ำมำเป็นงบประมำณด้ำนกำรเดินทำง เพิ่ม
สวสัดิกำร ผลตอบแทนแก่ผู ้ปฏิบัติงำน และเพื่อไม่ให้เกิดกำรสมองไหลไปปฏิบัติ
หน่วยงำนอ่ืน ซ่ึงจะช่วยใหส้ำมำรถลดปัญหำดำ้นน้ีได ้ 
 2. นอกจำกน้ีควรใชเ้ทคโนโลยมีำใชเ้พิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกข้ึน เช่น กำร
ส่งรำยงำนกำรปฏิบติังำนผลกำรด ำเนินงำนทำงอีเมลล์ ในกรณีท่ีเดินทำงไปปฏิบติังำน
ต่ำงจงัหวดั หลำยจงัหวดัและหลำยวนั เพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำนและลดงบประมำณในกำร
เดินทำงกลบัมำยงั บก.ปอศ.เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
 3. รวมไปถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดี มีกำรรณรงคเ์ชิญชวนให้ช่วยกนัประหยดัและ
เสียสละใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 4. ดำ้นระเบียบปฏิบติั ควรมีกำรติดประกำศแจง้ หรือจดัให้มีหนงัสือกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งส ำหรับผูป้ฏิบติัได้ศึกษำคน้ควำ้ในกรณีต่ำงๆ และควรติดประกำศขั้นตอนกำร
ติดต่อประสำนงำน หรือ สอบถำม และ เอกสำรท่ีใชใ้นกำรติดต่อ สถำนท่ีท่ีตอ้งติดต่อใน
แต่ละส่วน ส ำหรับผูท่ี้มำติดต่อหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแกปั้ญหำควำมผิดพลำดดำ้น
เอกสำร และช่วยลดปัญหำดำ้นเวลำไดอี้กดว้ย 
 5. พิจำรณำสรรหำบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบเทคโนยีสำรสนเทศมำ
ปฏิบติังำนดำ้นกำรปรำบปรำมทำงอินเตอร์เนต เพื่อลดปริมำณผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
ในดำ้นน้ี 
 6. ควรเนน้ดำ้นกำรป้องกนัเชิงรุกมำกกวำ่น้ี เพื่อเป็นกำรรณรงค์ให้กบัประชำชน            
ผูค้ ้ำขำย เพื่อให้พวกเขำเหล่ำน้ีได้รับควำมรู้และทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดจำกกำรละเมิด
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ซ่ึงเป็นกำรลดทั้งดำ้นผูซ้ื้อและผูข้ำยจึงจะเป็นกำรลดปัญหำดำ้นน้ีแบบ
ยัง่ยนื  
 7. ควรสร้ำงจิตส ำนึกกำรปฏิบติังำนใฝ่สัมฤทธ์ิ เพื่อไม่ให้ค  ำนึงถึงควำมสนิทสนม
ระหว่ำงผูค้ำ้สินคำ้ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำกบัต ำรวจ ซ่ึงในส่วนน้ีทุกฝ่ำยควรยึดหลกั
คุณธรรม ควำมซ้ือสัตยสุ์จริตเป็นหลกัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อท่ีจะสำมำรถลดปัญหำดำ้น
กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำไดม้ำกท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะต่อกำรศึกษำคร้ังต่อไป มีประเด็นส ำคญัดงัน้ี 
 1. ควรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของทีมปฏิบติักำรต่ำงๆ วำ่เป็นอยำ่งไร สำมำรถ
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