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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ปจจุบันสถานการณการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยว

เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยเฉพาะบริษัทนําเทีย่วทีก่ระทาํการละเมดิสทิธิ
ผูบริโภคมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนตามมา ซึ่งเปนหนาที่ของภาครัฐที่ตองเขามารับผิดชอบดูแลและ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ แตปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับและหนวยงานของรัฐ
หลายหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลนักทองเที่ยว โดยยังไมมีการบูรณาการทํางานรวมกันอยาง
เปนระบบ 

จากการศึกษาเห็นวา กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยมีการแบง
อํานาจหนาที่และภารกิจในการคุมครองผูบริโภคใหแกหนวยงานตางๆ ของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามลักษณะความเ ช่ียวชาญเฉพาะดานตามกฎหมายของหนวยงานน้ัน โดยมี
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายกลางในการคุมครองสิทธิผูบริโภค แต
กฎหมายดังกลาวก็เปนกฎหมายในลักษณะเปนการอุดชองโหวของกฎหมายเฉพาะเทาน้ัน จึงทําให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูในบทบาทหนวยงานรัฐที่เปนผูปฏิบัติ (Operator) ยังไม
มีบทบาทในการเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว 
จึงไมสามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพสมควรที่จะตองมีองคกรของรัฐที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของชาติในการบูรณา
การการทํางานของหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน การบังคับใชกฎหมายรวมกันเพื่อใหการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิผูบริโภคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแกไขเพิ่มเติมองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนคณะกรรมการเชิงนโยบายอันเปน การยกระดับ
มาตรฐานการคุมครองผูบริโภคของประเทศทั้งระบบเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เปนหนวยงานรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว ผูทํา
การศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  เสนอใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
2.  เสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) พิจารณาใชอํานาจตามมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ปรับโครงสรางสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหมีฐานะเทียบเทาหนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจในการคุมครองผูบริโภค 
และแกไขบทบัญญัติ บางมาตรา ไดแก มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพ.ศ. 2522 
เพื่อใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคแตงต้ังมีอํานาจพิจารณาและ มีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคได เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินคดีแทนผูบริโภคใหไดรับการชดเชยเยียวยาไดอยางรวดเร็วและเปนธรรมมาก
ย่ิงข้ึน  
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ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม อาจารยที่ปรึกษารายงานการศึกษาสวนบุคคล พรอมทั้ง ศาสตราจารย  
ดร. ไชยวัฒน  คํ้าชู และ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปนทอง ที่ใหเกียรติรวมเปนอาจารยที่ปรึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคล โดยกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยตรวจสอบแกไขรายงาน
การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีใหมีความถูกตอง สมบูรณ ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา และรูปแบบการ
วิจัย ซึ่งผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทั้งสามเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณทานเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (นายอําพล  วงศศิริ)
ผูบังคับบัญชาของผูศึกษาที่สนับสนุนใหโอกาสในการศึกษาครั้งน้ี และขอขอบคุณบุคคลอื่นๆ ที่
ขาพเจาไดปรึกษาและติดตอในการทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล จนสําเร็จดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 ความเปนมา 
รัฐบาลใหความสําคัญการสงเสริมการทองเที่ยวสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขาออกประเทศมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ทําใหภาคการทองเที่ยวของไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งกลายเปนหัวใจสําคัญของการสรางรายไดใหแกประเทศ ซึ่งจํานวนและรายไดจากการ
ทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป แมวาในบางชวงจะประสบปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติแตภาคการทองเที่ยวก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วและ
เปนสวนสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหพลิกฟนข้ึนมาในระยะเวลาอันสั้นดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 1  สถิติจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ และรายไดจากการทองเที่ยว พ.ศ. 2550-2557 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว 

 
ทองเที่ยวไทยขยายตัวอยางตอเน่ืองจากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ และ

รายไดจากการทองเที่ยวระหวางป 2550-2557 แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวอยางตอเน่ืองของภาคการ
ทองเที่ยวไทยยกเวนในป 2552 และ2557 ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองจึงเกิด
ภาวะชะงักงันในภาคการทองเที่ยวโดยสถานการณนักทองเที่ยว ป 2557 มีนักทองเที่ยวตางชาติ
ทั้งหมด 24.7 ลานคน หดตัวรอยละ 6.6 สรางรายได 1.13 ลานลานบาท หดตัวรอยละ 5.8 จากปที่
ผานมา ซึ่งเปนผลจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวเปนหลัก ขณะที่สถานการณทองเที่ยวใน
ประเทศ มีชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 136 ลานคน-ครั้ง กอใหเกิดรายได 0.68 ลาน
ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 3 จากปที่ผานมาอยางไรก็ตามในป 2558 คาดวาสถานการณ
ตลาดตางประเทศมีแนวโนมฟนตัวมากข้ึน ซึ่งอาจเกิดการขยายตัวทั้งจํานวนและรายไดจากการ



2 

ทองเที่ยว ประกอบกับการสงเสริมใหป 2558 เปนปทองเที่ยววิถีไทย จะชวยสรางอัตลักษณและ
นําเสนอความเปนไทยใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในชวงที่เศรษฐกิจโลกอยูในภาวะชะลอตัวได 

1.1.2 ความสําคัญของปญหา  
อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท 

ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม หรือธุรกิจสนับสนุนตางๆ การซื้อบริการ
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ถือไดวาเปนการสงสินคาออกที่มองไมเห็นดวยสายตา (Invisible 
Export) เพราะเปนการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การผลิต สินคา คือ บริการตางๆ ที่นักทองเที่ยว
ซื้อก็จะตองมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชนจะตกอยูในประเทศและจะชวยใหเกิดงานอาชีพอีกหลาย
แขนงเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดานสังคม การทองเที่ยวเปนการพักผอนคลาย 
ความตึงเครียด พรอมกับการไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางออกไป อีกทั้ง 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยสราง
เสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินได เปนอยางมาก นอกจากน้ี การทองเที่ยวยังมีบทบาทชวยกระตุน
ใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ที่ผูอยูในทองถ่ินไดเก็บมา
ประดิษฐเปนหัตถกรรมพื้นบานขายเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเทีย่วจงึ
มีผลตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

จากสถานการณการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหมีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับบริษัทนําเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน
เชนกัน โดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวและพักอาศัยภายในประเทศระยะสัน้ 
เน่ืองจากระยะเวลาที่จะอยูดําเนินการเรื่องรองเรียนมีนอย การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของตองใช
เวลาทําใหผูประกอบธุรกิจใชเปนชองทางในการเอาเปรียบนักทองเที่ยว แตจากการศึกษาพบวา
ภาครัฐไดเนนการสนับสนุนใหมีการกระตุนใหธุรกิจการทองเที่ยวมีการเจริญเติบโตในทุกภาคสวน  
โดยมีการโรดโชวประชาสัมพันธการทองเที่ยวในตางประเทศ และมีการรณรงคใหมีการทองเที่ยว
ภายในประเทศควบคูกันไปเชน กําหนดเมืองทองเที่ยวที่ตองหามพลาด และอื่นๆ แตไมไดเนนการ
ปองกันหรือคุมครองผูบริโภคที่ประสบปญหาที่เกิดจากการทองเที่ยวในเชิงปองกัน หรือเชิงเยียวยา
ความเสียหายดวยซึ่งมีปญหาและอุปสรรคในการคุมครองผูบริโภค ดังตอน้ี 

1) กรณีบทบาทของหนวยงานของรัฐในการคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะ 
เมื่อมีผูเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว เปนหนาที่ของภาครัฐที่

ตองเขามารับผิดชอบดูแลและดําเนินการคุมครองผูบริโภค แตหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการ
รับผิดชอบดูแลและดําเนินการคุมครองผูบริโภคนักทองเที่ยว มีหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กรมการทองเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ตํารวจทองเที่ยวฯลฯซึ่งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปน
องคกรของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหกับผูบริโภค 
ต้ังแตป 2556-ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับบริษัท
นําเที่ยวจํานวน 185 เรื่อง โดยมีประเด็น อาทิ 

-  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดรับเงินคาบริการไปแลวไมดําเนินการจัด
ใหบริการทองเที่ยว 
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-  การจัดการทองเที่ยวผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมไดจัดบริการใหเปนไปตาม
คําโฆษณา 

-  ไมสามารถติดตอผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดภายหลังการเกิดปญหาตางๆ  
-  เมื่อเกิดปญหาข้ึนการชดเชยเยียวยาของเงินกองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว

ไมเพียงพอตอความเสียหาย 
-  ความปลอดภัยในการทองเที่ยวไมไดรับการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
-  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวประกอบธุรกิจโดยไมรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

นําเที่ยว 
-  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวประกอบธุรกิจไมตรงตามธุรกิจนําเที่ยวที่ไดขอ

อนุญาตไว 
2) กรณีการควบคุมคุณภาพของบริษัทนําเที่ยว 

ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจหน่ึงที่มีการแขงขันกันคอนขางสูง เพื่อใหนักทองเทีย่ว
ไดมาเยือนทองถ่ินของตน ในยุคโลกาภิวัฒนที่ขาวสารไรพรมแดน และการโฆษณาประชาสัมพันธเปน
สิ่งจําเปนและใชแพรหลายในการทําธุรกิจประเภทน้ี ซึ่งงาย และสะดวกทําใหการทําธุรกิจการนําเที่ยว 
ในปจจุบันแตกตางไปจากเดิมมากคือไมตองไปจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตอกรมการทองเที่ยว  
ก็สามารถทําธุรกิจไดเพราะมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหนวยงานของรัฐไมอาจควบคุมได 
เมื่อเกิดขอพิพาทก็ปดเว็บไซต ไมสามารถหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และทําใหผูบริโภคไมไดรับ 
การเยียวยาความเสียหาย 

กรณีผูบริโภคถูกเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวน้ันไมเฉพาะแตในสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน แตยังมีปญหาที่นักทองเที่ยวถูกหลอกลวงโดยผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก1 ซึ่งสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อจัดการและแกไข
ปญหาทัวรศูนยเหรียญ การประกอบธุรกิจนําเที่ยว โดยใหคนไทยเปนตัวแทน (Nominee) และ
แนวทางการกํากับดูแลราคาของบริการนําเที่ยวใหมีมาตรฐาน ไมสูงเกินความเปนจริง โดยอาศัยการ
สอดสองดูแลชวยกันเปนหลักแตยังไมมีมาตรการอื่นบังคับ 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเที่ยวน้ันไมไดมีหนวยงานใดที่
ควบคุมในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายที่จะสามารถใหความคุมครองเมื่อถูกละเมิดสิทธ์ิ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในฐานะหนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  
มีหนาที่ในการจัดการเรื่องเรียนโดยการเจรจาไกลเกลี่ยกับผูประกอบธุรกิจเพื่อใหผูบริโภคไดรับการ
เยียวยาความเสียหายอยางทันทวงที แตหากไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยกันได สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคยังทําหนาที่ควบคุมผูประกอบธุรกิจอีกช้ันหน่ึงโดยมีอํานาจในการฟองรองเรียก
คาเสียหายแทนผูบริโภคไดอีกหนาที่หน่ึง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานของ
รัฐการดําเนินการใดๆ ตองมีกฎหมายรับรองใหมีอํานาจในการดําเนินการได ปญหาดานการคุมครอง

                                                
1
 สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก, การแกไขปญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและนักทองเที่ยวถูก

หลอกลวง, การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอง
ประชุม 2 ชั้น 3 กรมการทองเที่ยว. 
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ผูบริโภคดานการทองเที่ยวที่ไมประสบผลสําเร็จน้ัน เน่ืองจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะบังคับหรือ
ดําเนินการกับบริษัทนําเที่ยวโดยตรง 

จากที่กลาวมาขางตนการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภค
ดานการทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยวนับวามีความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานรัฐ (Operator) ที่มีบทบาทการเปนผูใหบริการในการ
รับเรื่องรองเรียนระงับ ขอพิพาทเบื้องตนโดยการเจรจาไกลเกลี่ย และดําเนินคดีแทนผูบริโภค รายงาน
การศึกษาสวนบุคคลน้ีจึงมุงเนนการศึกษาไปที่กระบวนการคุมครองผูบริโภคของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยใชแนวคิดเรื่องบทบาทของรัฐและแนวคิดเรื่องการควบคุม
คุณภาพมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาการ
กระบวนการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีบทบาทเปน
หนวยงานที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยว
ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการ
ทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยว 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา 
เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการสืบคนจากเอกสาร 

ไดแกรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ตํารา บทความทางวิชาการ ขอเขียน บทความ บทสัมภาษณ 
วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพที่เกี่ยวของ และเอกสารเผยแพรของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในมิติ
หนวยงานที่มีบทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายและศึกษากระบวนการการควบคุม
คุณภาพบริษัทนําเที่ยว 

1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการยกกรณีศึกษา (Case study) กรณีบริษัทนําเที่ยว  

โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปปรับใชเพื่อการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภค
ดานการทองเที่ยวในภาพรวมทั้งระบบตอไป 
 
1.4  สมมุติฐานการศึกษา 

การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยว กรณีบริษัท 
นําเที่ยวที่ขาดประสิทธิภาพเปนเพราะปญหาเรื่องโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค ดังน้ัน การปรับโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนผูกํากับดูแล
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และบังคับใชกฎหมาย (Regulator) จะสงผลใหการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยวกรณีบริษัทนํา
เที่ยวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยว
ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

1.5.2  เพื่อทราบถึงแนวทางการควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการ
ทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยว 

 
1.6  นิยามศัพท 

1.6.1 ผูบริโภค หมายความวา “ผูซื้อสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่ง
ไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งจํากัดแตเฉพาะผู
ที่ตองเสียคาตอบแทนเทาน้ัน”  

ในการคุมครองผูบริโภคจะตองพิจารณาถึงตัวบุคคลที่กฎหมายประสงคจะใหความ
คุมครอง ปญหาเบื้องตนคือการใหคําจํากัดความ (Definition) คําวา “ผูบริโภค”ซึ่งความหมายของ
ผูบริโภคน้ีมีบุคคลใหคําจัดกัดความหลายความหมายดวยกัน 

ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2549) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา หมายถึง บุคคล
หน่ึงหรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่จะตองการ และใชสินคาหรือบริการที่ถูกเสนอขายในตลาด  

อดุลย  จาตุรงคกุล (2545) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา คือบุคคลตางๆ 
ที่มีความสามารถในการซื้อหรืออีกนัยหน่ึงถามองในแงเศรษฐกิจ คือ ใชเงินเปนสื่อกลางก็คือ ทุกคนที่
มีเงินนอกจากน้ันผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to Buy) สินคาหรือบริการดวย  

ธงชัย  สันติวงศ และฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน (2540) ไดแสดงทัศนะวา “ตราบใดที่
คนเราทุกคนตองใชสิ้นเปลืองหรือบริโภคสิ่งใดสิ่งหน่ึงเสมอ เมื่อน้ันคนเราก็จะมีฐานะเปนผูบริโภค 
ผูบริโภคจึงหมายถึงใครก็ตามที่ใชจายเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการมาเพื่ออุปโภคบริโภคตอบสนอง
ความตองการของตน ทั้งน้ีเปนความตองการทางรางกายและเพื่อความพึงพอใจ”  

1.6.2 ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อขาย หรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการ
โฆษณาดวย 

1.6.3 ธุรกิจนําเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการใหบริการ หรือ
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร หรือมัคคุเทศก ใหแก
นักทองเที่ยว โดยมุงหมายถึง "การนําเที่ยว" เปนสําคัญ โดยจะเปนการนําเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.6.4 มัคคุเทศก หรือไกด เปนผูที่ใหความชวยเหลือ ขอมูล ความเขาใจทางดาน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเหตุการณรวมสมัยตางๆ แกบุคคลที่อยูในกลุมทองเที่ยว นักทองเที่ยว
เอกเทศ หรือนักทองเที่ยวในกรณีทัศนศึกษาที่สถานที่ทางศาสนาหรือประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ และ
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สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจอื่นๆ มัคคุเทศกสวนใหญจะไดรับการรับรองจากองคกรทีเ่กีย่วของ
กอนเขาทํางาน ทั้งน้ี จะข้ึนอยูกับนโยบายของแตละประเทศและภูมิภาค 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยว 
ศึกษากรณีบริษัทนําเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อ มุงเนนการศึกษาไปที่กระบวนการคุมครองผูบริโภค 

ศึกษากรณีบริษัทนําเที่ยวโดยใชกรอบแนวคิดประกอบดวยสองสวนคือ ตัวแบบเรื่องของ
บทบาทภาครัฐที่มีบทบาทในการกํากับดูและและในฐานะผูปฏิบัติ และแนวคิดเรื่องการควบคุม
คุณภาพนําผลการวิเคราะหที่ไดไปใชในการเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนดานการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยวกรณีบริษัทนําเที่ยวโดยจะไดศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนกรอบความคิดในการวิเคราะห ดังน้ี 

1.  การคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก 
-  แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
-  ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

2.  บทบาทและการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก 
-  แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
-  ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
-  ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ 

3.  การควบคุมบริษัทนําเที่ยว 
-  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ   
-  กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

4.  การคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน 
5.  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
2.1 การคุมครองผูบริโภค 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
แนวคิดทางกฎหมายของประเทศไทยต้ังอยูบนรากฐานของหลักการที่วา เปนหนาที่

ของรัฐหรือภารกิจที่สําคัญของรัฐ ที่จะตองใหการคุมครอง ปองกันภยันตรายที่เกิดข้ึนแกชีวิตรางกาย
และทรัพยสินของราษฎร รัฐในฐานะผูปกครองไมอาจปฏิเสธในความรับผิดชอบดังกลาวไดดังปรากฏ
อยูในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดที่วาดวยเรื่องของสิทธิในชีวิต รางกาย ยอมไดรับการรับรอง 
ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนหลักการคลายกับหลายๆ ประเทศคือ ทําใหประชาชนมีความคิดมาตลอดวา 
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เปนหนาที่ของรัฐหรือผูปกครองตองดูแลประชาชน2 โดยมีหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสังคม ดูแล
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพซึ่งเหมือนสิ่งน้ีจะเปนสิ่งที่
ผูกพันกับสังคมไทยมาตลอด แตเดิมมิไดมีบทบัญญัติถึงการชดใชเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดจากการ
บริโภค จึงไมสามารถคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมไดอยางสมบรูณ เมื่อผูบริโภคที่ไดรับ
ความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือรับบริการ มีความตองการใหมีการชดใชเยียวยาก็จําตอง
ฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจในศาลเอง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายประกอบกับหลัก
กฎหมายในการดําเนินคดีที่ใชอยูไมสามารถเอื้อใหผูบริโภคจะดําเนินคดีได เน่ืองจากการจะตองเปนผู
พิสูจนความเสียหายตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ ทั้งผูบริโภคสวนใหญไมไดอยูในฐานะที่จะ
ดําเนินการฟองรองผูประกอบธุรกิจดวยตนเองได จึงเปนเหตุผลที่สําคัญในการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึนโดยมีการนําเสนอเหตุผลของรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. .. วา 

“เน่ืองจากปจจุบันน้ีการเสนอสินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันมีแตจะ
เพิ่มมากข้ึน ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและ
ทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตก
อยูในฐานะที่เสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับ
คุณภาพและราคาของสินคา และบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงทีนอกจากน้ันในบางกรณีแมจะ
มีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการ
อยูแลวกต็าม  

แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือ 
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไม
คุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และ
ในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับย้ังการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงท ีสมควรมี
กฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของ ผูประกอบธุรกิจ
การคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค 
ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบ ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของ
สวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี”3 

แนวคิด (Regime) ในการบัญญัติใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคต้ังอยูบน แนวคิดหลัก 
2 แนวคิดที่สําคัญ คือแนวคิดแรกเห็นวาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหน่ึงของการคาที่ไมเปนธรรม 
(Unfair Trade Practices) จึงถือวา กฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนสวนหน่ึงของกฎหมายที่กํากับการ
แขงขันทางการคา เชน ออสเตรเลีย สวนอีกแนวคิดหน่ึงเห็นวาการคุมครองผูบริโภคตองใชมาตรการ
เฉพาะจึงแยกออกมาเปนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงตางหาก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไทย เปนตน 

                                                
2
 ปกรณ  นิลประพันธ, การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://www.lawretorm.go.th [5 มิถุนายน 2559]. 
3
 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, "ขาวเก่ียวกับการประชุมสภา," เอกสารขาวรัฐสภา 93, 5 (16 มกราคม 2522): 15. 
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อยางไรก็ดี ไมวากฎหมายคุมครองผูบริโภคตามแนวคิดใด การใหความคุมครองผูบริโภคของทุก
ประเทศจะมีลักษณะสําคัญรวมกัน 2 ประการ คือ 

1) การผลักภาระพิสูจน (Onus of Proof) ในเรื่องทางเทคนิคใหแกผูผลิตหรือ
ผูขายสินคา โดยผูบริโภคมีหนาที่พิสูจนเพียงวาตนไดรับความเสียหายจากสินคาที่ชํารุดบกพรองหรอืที่
ไมปลอดภัยอยางไรเทาน้ัน 

2) การใหรัฐมีอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยน้ัน

อาจกลาวไดวา ไมมีกฎหมายฉบับใดที่มีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภค กระทั่ง เมื่อป พ.ศ. 2512 
สหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ (International Organization of Consumer 
Union:IOCU) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่มีวัตถุประสงคดานการคุมครองผูบริโภค ไดสงเจาหนาที่มา
ชักชวนองคกรเอกชนในไทยใหมีการจัดต้ังสมาคมผูบริโภคข้ึน แตไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อป 
พ.ศ. 2517 สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ ภายใตโครงการสภาสตรีสงเสริมผูบริโภค (ส.ส.บ.) 
ในนามประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ4 ตอมาในป พ.ศ. 
2522 สมัยรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักด์ิชมะนันท ไดอาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะปฎิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ขอ 9 (6) มีคําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคข้ึนอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 มีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพโหตระกิตย 
เปนประธานกรรมการเพื่อศึกษาหามาตรการในการคุมครองผูบริโภค และจัดต้ังองคกรของรัฐเพื่อ
คุมครองผูบริโภค พรอมทั้งพิจารณายกรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... ภายใตกรอบ
ความคิดหลัก 3 ประการ คือ 

1) เพื่อกําหนดสิทธิของผูบริโภค 
2) เพื่อกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจ 
3) เพื่อกําหนดใหมีการจัดต้ังองคกรของรัฐ เพื่อคุมครองผูบริโภค5 
สิทธิของผูบริโภค มี 8 ประการ ดังน้ี6 
1) สิทธิที่จะไดรับความจําเปนข้ันพื้นฐาน ผูบริโภคตองมีการเขาถึงสินคาที่จําเปน

และบริการข้ันพื้นฐานในการสงเสริมเรื่องอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา 
สาธารณูปโภคนํ้า และการสุขาภิบาล 

2) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคมีสิทธิ
ที่จะไดรับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ เพื่อจะปองกันผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และการบริการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือชีวิต เพื่อคุมครองผูบริโภคในระยะยาวใหไดรับความปลอดภัย 

                                                
4
 มานิตย  สุธาพร, “ลักษณะเฉพาะบางประการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค,” นิตยสารดุลยพาห 5, 32 

(กันยายน-ตุลาคม 2528): 49. 
5
 วิชช  จีระแพทย, กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลง

กรมหาวิทยาลัย, 2523), หนา 23. 
6
 Consumer International, Consumer Rights [Online], 2014, Available from: 

http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights#.UV6VhqUnF-w. 
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3) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ผูบริโภคมีสิทธิที่จะรับทราบขอมูลที่
ถูกตองเพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับขอเท็จจริงที่
จําเปนเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

4) สิทธิในการเลือกบริโภคสินคาและบริการ สามารถเลือกผลิตภัณฑและบรกิารที่
มีการแขงขันราคาและมีการรับรองคุณภาพที่นาพอใจ 

5) สิทธิในการรับรูรับฟงขอมูลของสินคาและบริการเพื่อชวยในการตัดสินใจ
เลือกใชสินคาและบริการดังกลาว 

6) สิทธิในการไดรับความเปนธรรมจากการใชสินคาและบริการ สิทธิที่จะไดรับ
การเยียวยารวมทั้งการชดเชยจากสินคาที่ไมไดคุณภาพหรือบริการที่ไมไดคุณภาพ 

7) สิทธิที่ผูบริโภคจะไดรับการพิทักษสิทธิของตนจากการบริโภคสินคาและบริการ 
สิทธิในการศึกษาที่ผูบริโภคจะไดรับความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อใหทราบและมั่นใจในเลือกสินคา
และบริการอีกทั้งผูบริโภคจะไดตระหนักและทราบถึงสิทธิของผูบริโภคข้ันพื้นฐานและความรบัผดิชอบ
ของผูบริโภคเพื่อประโยชนของตนเองตอไป 

8) สิทธิที่ผูบริโภคจะไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีที่จะใชชีวิต และทํางานใน
สภาพแวดลอมที่จะไมถูกคุกคามตอความสภาพความเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต 

2.1.2 ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค  
ประมาณปลายคริสตศตวรรษ ที่ 20 นักนิติศาสตรเริ่มมีความเห็นวา ทฤษฎี

กฎหมายในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีขอบกพรอง เพราะเหตุที่วาเมื่อระบบการคาแบบเศรษฐกิจเสรี
เปนที่แพรหลายเกิดการแขงขันในทางการคาบรรดาปจเจกชนเหลาน้ันยอมแสวงหาผลประโยชน
เพื่อใหตนเองเกิดความมั่นคงมากที่สุด การที่บุคคลมีทรัพยสินมากทําใหฐานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
และเกิดอํานาจในทางเศรษฐกิจ ในแงของทฤษฎีความศักด์ิสิทธ์ิของทรัพยสินสวนบุคคล นักนิติศาสตร
ไดมีความเห็นวา หากบุคคลมีทรัพยมากเกินไป อาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกบุคคลอื่นในสังคมได 
เชน การกักตุนสินคาการกวานซื้อที่ดินเอาไวเปนจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร การที่บริษัทใหญอาศัยทุน
อันมหาศาลประกอบดวยการคาแบบผูกขาด กีดกัน หรือ จํากัดการแขงขันในทางการคาทําใหบริษัท
เล็กๆ ที่มีทุนนอยตองลมเลิกกิจการไป เปนตน นักนิติศาสตรไดเล็งเห็นปรากฏการณที่เกิดข้ึนดังกลาว 
จึงมีความเห็นวาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม นาจะใหมีการจํากัดสิทธิในการใชทรัพยสินของบุคคล
เพื่อสวนรวม โดยบัญญัติกฎหมายมิใหผูที่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจดําเนินกรรมวิธีทางการคาที่จะใช
ทรัพยสินของตน กอให เกิดความเสียหายแกผูประกอบการรายอื่นๆ หรือผูบริโภค ดัง น้ัน 
สหรัฐอเมริกาจึงไดออกกฎหมายปองกันการผูกขาด (Antitrust Law) ข้ึน เพื่อการใหการคามีการ
แขงขันอยางเปนธรรมซึ่งจะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่ขัดกับหลักความศักด์ิสิทธ์ิของ
ทรัพยสวนบุคคลอยางชัดเจน แตก็เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม 

สําหรับทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางละเมิดเกิดข้ึนจากปรากฏการณตาม
ธรรมชาติของมนุษยที่รวมตัวกันเปนสังคมมนุษย มีรัฐ มีผูปกครองรัฐ ซึ่งเห็นวากรณีที่บุคคลในสังคม
ฝาฝนระเบียบ หรือขอกําหนดความประพฤติของสังคมที่รัฐกําหนดข้ึนแลว รัฐมีหนาที่เขาไปดูแลดวย
การลงโทษผูกระทําผิดน้ันในทางอาญา สวนผูเสียหายที่ตองเสียหายจากการกระทําอันเปนการฝาฝน
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ขอกําหนดดังกลาว ควรมีสิทธิที่จะไดรับการชดใชเพื่อความเสียหายที่ตนไดรับ จึงเกิดหลักในเรื่องของ
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการกระทําละเมิด 

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบ Common Law มี 2 
แนวทาง คือ แนวคิดกอนคริสตศตวรรษที่ 19 ถือวา เมื่อมีความเสียหายตองมีการชดใชเยียวยา 
แนวความคิดดังกลาวมีพื้นฐานมาจากหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไมถูกทําใหเสียหาย 
จะเห็นไดวา แนวความคิดดังกลาวมุงตรงตอการชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคล 
ไมวาบุคคลน้ันจะจงใจกระทําหรือมิไดใชความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะวิสัยเชนน้ัน พึงมีและอาจ
ใชความระมัดระวังไดหรือไมก็ตาม หากมีการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายแลวจะตองมีการชดใช
เยียวยา แนวความคิดน้ีกอใหเกิดทฤษฎีรับภัย (Theory of Risk)หรือตอมาพัฒนาเปนทฤษฎีความรับ
ผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ซึ่งมีหลักที่วา บุคคลตองรับผิดไมวาจะจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม 

แนวความคิดในอีกดานหน่ึงถือวา ความเสียหายน้ันจะมีผูรับผิดชดใชเยียวยาใหไดน้ัน 
ตองเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งจงใจกระทํา หรือกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทาน้ัน ทั้งน้ี 
เพราะแนวความคิดน้ีมีพื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวามุงคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหาย การชดใชเยียวยาตามแนวความคิดน้ี จึงตองพิเคราะหดวยวา ผูกอใหเกิดความเสียหาย 
หรือผูกระทําน้ันไดจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือไม หากมไิด
จงใจหรือประมาทเลินเลอแลวก็ไมจําตองชดใชเยียวยาใหแกผูเสียหาย แนวความคิดดังกลาวกอใหเกดิ
ทฤษฎีกฎหมายที่ถือวาตองมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได (No Liability without Fault หรือ 
Fault Theory)7 

สรุปไดวาในการคุมครองผูบริโภคน้ันแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจะทําใหทราบถึง
ที่มาหรือความจําเปนของการคุมครองผูบริโภคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตลอดจนถึงทฤษฏีของ
การออกหมายมาบังคับใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 
2.2 บทบาทและการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค 

2.2.1 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การ

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางที่
กะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การให
ความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการ
แกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 

 

                                                
7
 สุษม  ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติ

บรรณาการ, 2532), หนา 7. 
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เหตุผลที่ตองนําแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหมมาใช 
1) กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองเพิ่ม
ศักยภาพและความยืดหยุนในการปรบัเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และ
ขาดธรรมาภิบาล ถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกร
สมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยัง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย 

ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) จึงเปน
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ ของภาครัฐ
และยุทธศาสตรดานตางๆ ที่เปนรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี 

1) การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
2) ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
3) การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคกร

และระดับบุคคล 
4) การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร (เชน การฝกอบรม ระบบ

คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงค 

5) การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ทั้งการแขงขันระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เนน
ระเบียบและข้ันตอนไปสูการบริหารแบบใหมซึ่งเนนผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใชเทคนิค
และวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทํางานเห็นวาสิ่งที่เรียกวา “การจัดการภาครัฐแนวใหม” มีหลัก
สําคัญ 7 ประการ คือ 

1) จั ด กา ร โดย นัก วิ ชา ชีพที่ ชํ าน าญการ  (Hands-on professional 
management) หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมี
ความสามารถในการใชดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ก็จะเกิด
ความรับผิดชอบตอการตรวจสอบจากภายนอก 

2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures 
of performance) ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีไดก็
ตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

3) เนนการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (Greateremphasison output controls) 
การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานที่วัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี 
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4) แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอยๆ (Shift to disaggregation of 
units in the public sector) การแยกหนวยงานใหญออกเปนหนวยงานยอยๆ ตามลักษณะสินคา
และบริการที่ผลิต ใหเงินสนับสนุนแยกกัน และติดตอกันอยางเปนอิสระ 

5) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the 
public sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อใหฝายที่เปน
ปรปกษกัน (rivalry) เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหตนทุนตํ่าและมาตรฐานสูงข้ึน 

6) เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและใหรางวัล 

7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater 
discipline and parsimony in resource use) วิธีน้ีอาจทําได เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการ
ทํางาน หยุดย้ังการเรียกรองของสหภาพแรงงาน จํากัดตนทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะตองการ
ตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทํางานมากข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do 
more with less) 

2.2.2 ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
แมวาโดยหลักการแลว การเขาแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาในระบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลควรจํากัดเพียงสามประการดังน้ี 
ประการแรกหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะ ประการที่สอง 
หนาที่กระจายรายไดและความมั่งค่ังของสังคม เพื่อใหสินคาและบริการตางๆ ที่ผลิตข้ึนไดจําแนก
แจกจายใหประชาชนทุกคนไดใชกันอยางทั่วถึง และประการที่สาม หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใหการจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการกระจาย
รายไดของสังคมเปนไปอยางยุติธรรม หลักการดังกลาวแมจะดูสมเหตุสมผล แตเขียนไวอยางกวาง ไม
มีการอธิบายเหตุผลดังกลาว นักวิชาการจึงไดมีการพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีที่สนับสนุนวารัฐมีอํานาจ
ที่จะเขาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งทฤษฎีไดสะทอนกรอบแนวความคิดพื้นฐาน  

2.2.3 ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory) 
ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐมองวาการที่รัฐเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของ

ภาคเอกชน ก็เพราะวา รัฐตองเขาไปกํากับดูแลเพื่อแกไขปญหาทางสังคมหรือใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ การกํากับดูแลยังทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยทั่วไปรัฐจะเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของเอกชนเพื่อ
ทําใหการบริหารจัดการของรัฐดีข้ึน หรือทําใหการกํากับดูแลของรัฐมีความยืดหยุนมากข้ึน โดยรัฐบาล
ในหลายๆ ประเทศไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
โปรงใสของกฎเกณฑกํากับดูแลตางๆ ที่ใชในการกํากับดูแลในฐานะที่เปนเครื่องมอืหลกัของรฐับาลสิง่หน่ึง
ที่ถูกนํามาใช เพื่อธํารงไวและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนในประเทศ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง มุงคุมครองผูบริโภคโดยสวนรวม ซึ่งเดิมการทํา
สัญญาของคูกรณีทั้ง 2 ฝาย แมคูสัญญาจะอางความศักด์ิสิทธ์ิแหงการการแสดงเจตนาของคูสัญญาใน
ขณะที่ทําสัญญาวาเปนเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา แตเมื่อเกิดขอพิพาทคูสัญญาฝายหน่ึงถูกละเมดิสทิธิ
โดยผลของสัญญา ซึ่งมักจะเปนผูบริโภคที่ไรอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ แมสัญญาฉบับน้ันจะไม
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เปนธรรมก็ตาม ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลความเปนอยูของประชาชนใหอยูใน
สภาพเรียบรอย รัฐจึงจําเปนตองแทรกแซงกิจการของเอกชนไดเทาที่ไมใหเอกชนตองแบกรับภาระ
เกินสมควร ดังน้ัน ทฤษฎีตามที่ไดกลาวมาน้ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการ
ทํางานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเยียวยาความเสียหาย
ใหแกผูบริโภคอยางแทจริง รวดเร็ว และทันตอสถานการณปจจุบัน 

สรุปหนวยงานของรัฐในการใชอํานาจประการใดตองมีกฎหมายใหการรับรองอํานาจในการ
ดําเนินการ ดังน้ัน การออกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎ ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนหลัก แตไมทําใหผูประกอบธุรกิจตองแบกรับภาระเกิน
สมควร ในการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดถือทฤษฎีวาดวยการ
แทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากรัฐไมสามารถแทรกแซงไดก็จะทําใหผูบริโภคที่
อยูในฐานะที่ดอยกวาถูกเอาเปรียบได แตการดําเนินการของรัฐก็ตองใหผูประกอบธุรกิจมีโอกาสไดแก
ขอกลาวหาหรือใหผูประกอบธุรกิจไดมี โอกาสในการแขงขันทางการคาดานอื่น สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงเนนการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อใหผูบริโภคไดรับการแกไขปญหา
โดยเร็ว เปนการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่เนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักและลดข้ันตอนนําคดีข้ึน
สูศาลใหไดมากทีสุ่ด 

 
2.3 การควบคุมบริษัทนําเท่ียว 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ 
แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ8 องคการธุรกิจจะสามารถอยูรอดและพัฒนาอยาง

ย่ังยืนไดตองมีผลิตภัณฑที่สามารถสนองความตองการของกลุมเปาหมายคือลูกคาของตนทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน คือ 

1) ข้ันนโยบาย จะตองสามารถกําหนดระดับมาตรฐานของคุณภาพที่เหมาะสม
สําหรับกลุมเปาหมายขององคการนโยบาย คือ แนวทางระดับผูบริหารกลุมหน่ึงพึงกระทําโดยแสดง
เปนขอความของหลักการเปนการจัดเตรียมแนวทางตางๆ สําหรับถือปฏิบัติ 

2) ข้ันการออกแบบทางวิศวกรรม จะตองสอดคลองกับความตองการของตลาด
หรือผูบริโภคที่ไดจากการวิจัยหรือศึกษามาแลว (Research & Development /R&D) 

3) ข้ันการผลิต จะตองมีการควบคุมต้ังแตวัตถุดิบกระบวนการผลิตตลอดสายงาน
ไปจนถึงการตรวจนับบรรจุหีบหอใหเปนไปตามนโยบาย และมาตรฐานที่ไดกําหนดไวทางวิศวกรรม 

4) ข้ันการใชงานภาคสนาม การเปดหีบหอผลิตภัณฑออกมาใชหรือการติดต้ัง อาจ
มีผลตอคุณภาพของสายการดําเนินงาน ดังน้ัน จึงจําเปนตองทําใหการรับรองคุณภาพและการทํา
หนาที่ของผลิตภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

การจัดการคุณภาพ คือ การจัดการองคกรและกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งน้ีโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตรงตาม

                                                
8
 ตวงพร  ดําฤทธ์ิ, แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ [ออนไลน], แหลงที่มา: 

https://www.gotoknow.org/posts/448108 [5 มิถุนายน 2559]. 
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มาตรฐานหรือ ขอกําหนด โดยมีตนทุนตํ่า และตอบสนองความตองการ ความพอใจของผูบริโภค 
กิจกรรมการจัดการคุณภาพ ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี 

1) จัดองคกร และบุคลากร และ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหมีความพรอม
เพื่อใหกิจกรรมจัดการคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กําหนดวิธีตรวจสอบ และวิเคราะหผลิตภัณฑที่มีความแมนยํา สะดวกรวดเร็ว 
เช่ือถือได เพื่อใหการควบคุมคุณภาพอยูในมาตรฐานที่กําหนด 

3) ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ปจจัยการผลิต การดําเนินการผลิตและผลิตภัณฑ
ข้ันสุดทายใหอยูในระดับที่กําหนด 

4) วางแผนดานงบประมาณ และแผนงานควบคุมคุณภาพ 
5) รวมในการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑวิเคราะหคุณสมบัติและคุณลักษณะ

ของสินคาดําเนินการปองกันการผลิตสินคาดวยคุณภาพ 
6) สรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมการทํางานที่ดี 
7) รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานคุณภาพทั้งของ

องคกรเอง และหนวยงานนอก เพื่อเปนการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
8) ดําเนินการแกไขเมื่อสภาพการผลิตที่อาจกอใหเกิดความเสียหายโดยการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึง ปจจัยการผลิตตางๆ  
9) รายงานผลดานคุณภาพใหองคกร และผูเกี่ยวของไดทราบ 
จากแนวคิดทฤษฎีการจัดการคุณภาพดังกลาว สามารถจัดเขาได 5 หมวดหมู ไดแก 
1) การวางแผน ไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายดานคุณภาพการ

วางแผนงานและประมาณเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 
2) การจัดองคกร ไดแก กิจกรรมการจัดองคกรดานคุณภาพซึ่งจะรวมไปกิจกรรม

ดานการออกแบบควบคุมคุณภาพในข้ันตอนตางๆ ดวย 
3) การจัดบุคลากร ไดแก กิจกรรมการจัดตารางและภาระงานแกพนักงาน รวมไปถึง

การจัดฝกอบรมและจูงใจการทํางานแกพนักงาน 
4) การสั่งการ ไดแก การจัดซื้อการดําเนินงานการผลิต การตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานคุณภาพ 
5) การควบคุม ไดแก การควบคุมคุณภาพในระหวางการผลิตโดยใชแผนภูมิ

ควบคุม รวมทั้งการควบคุมตนทุนคุณภาพและการรายงานผลงานดานคุณภาพใหผูเกี่ยวของทราบ 
2.3.2 กฎหมายการทองเท่ียว 

กฎหมายสําคัญของไทยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับองคกรหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการสั่งทุกดานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จึงจําเปนตองมี
กฎหมายตางๆ เพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว และใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดตระหนักและถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวและ
พัฒนาการทองเที่ยวใหเติบโตและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดตอไป 
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2.3.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับองคการที่ดูแลสนับสนุนการทองเที่ยวโดยทั่วไป 
1) พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
2) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เปน

กฎหมายที่กอต้ังกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาข้ึน 
3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2544 เปนกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดต้ังสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่มี
วัตถุประสงค เพื่อเปนตัวแทนของผูประกอบการอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
สงเสริมการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ  

2.3.2.2 กฎหมายควบคุมนักทองเที่ยว 
1) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2542 

เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางเขาออกประเทศไทยในฐานะ
นักทองเที่ยว 

2) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2548 เปนกฎหมาย
เกี่ยวกับการนําของเขา สงของออกนอกราชอาณาจักร การเสียภาษีตามอัตราศุลกากรของ
นักทองเที่ยว 

2.3.2.3 กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว 
1) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 
2) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 

สรุปการดําเนินการของหนวยงานรัฐน้ัน ตองมีกฎหมายรองรับการใชอํานาจ ดังน้ัน 
การบัญญัติกฎหมายตองสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดวย 

 
2.4 การคุมครองผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญี่ปุน จะมีสํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC) เปนหนวยงานของรัฐ
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลทําหนาที่เปนองคกรหลักในการใหความชวยเหลือผูบริโภคโดยให
คําปรึกษาแกผูบริโภค และเปนที่ปรึกษาใหแกองคกรกิจการผูบริโภคระดับทองถ่ินการวิเคราะหเรื่อง
รองเรียนและการสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน การทดสอบผลิตภัณฑการศึกษาและฝกอบรม
เพื่อสงเสริมศักยภาพของที่ปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภคโดยมีบทบาทเปนหนวยงานที่บังคับใช
กฎหมาย 

 
2.5 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

กฤตยชญ  ศิริเชต (2544) ไดศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาฉอโกงหรือ
เอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวตางชาติ ในธุรกิจการคาปลีกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยโดยการ
เสนอมาตรการที่ควรดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังน้ี 1) มาตรการตรวจสอบประวัติผูขอจดทะเบียน
พาณิชยกิจการคาปลีกอัญมณี และเครื่องประดับ 2) มาตรการเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชยของ
ผูประกอบการที่ฉอโกง หรือเอารัดเอาเปรียบจากชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2537) ไดศึกษาเรื่องปญหาความเดือดรอนของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (ภูเก็ต) โดยการสัมภาษณ ณ แหลงทองเที่ยวรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก เปนตน ผลการศึกษา ปญหาที่เกิดข้ึนกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ คือ การถูกลักทรัพย ถูกโกงราคาสินคา และบริการ วิธีปองกันการแกไขปญหา 
คือ ควรเพิ่มบทลงโทษ และแนะนําความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว และเพิ่มจํานวนตํารวจทองเที่ยว 

เกชัย  ซอประเสริฐ (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความเปนธรรมของนักทองเที่ยวจากการถูก
หลอกหลวงของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ ผล
การศึกษาพบวา ปญหาที่นักทองเที่ยวไมไดรับความธรรม ไดแก ความไมสะดวก และไมไดรับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ไดรับสินคาที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีขอเสนอแนะวา ควรขอความรวมมือทุก
ภาคสวน เชน สมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรม สมาคมทองเที่ยว หนวยงานรัฐ และเอกชน 
ประชาชนทุกภาคสวนรวมกันสอดสองดูแลนักทองเที่ยว 

ศรัณย  รักษเผา (2542) ไดศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ พบวา การใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย 1 ลานบาท จะทําใหเกิดคาทวีคูณมูลคาเพิ่ม
ทางตรง จํานวน 565,615 บาท และคาทวีคูณมูลคาเพิ่มทางออม จํานวน 941,683 บาท ในป พ.ศ. 
2541 กลาวคือ การใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย 1 ลานบาท จะกอใหเกิดคาทวีคูณมูลคาเพิ่ม 
เพิ่มข้ึนรวม 1,507,298 บาท สวนการใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 1 ลานบาท จะทําให
เกิดคาทวีคูณมูลคาเพิ่มทางตรง จํานวน 503,581 บาท และคาทวีคูณมูลคาเพิ่มทางออม จํานวน 
1,143,628 บาท กลาวคือ การใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 1 ลานบาท จะกอใหเกิดคา
ทวีคูณมูลคาเพิ่ม เพิ่มข้ึนรวม 1,647,210 บาท สวนผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอมูลคาเพิ่มจาก
การใชเงินงบประมาณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา การใชจายเงินงบประมาณของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 1 บาท จะทําใหเกิดมูลคาเพิ่มทางตรงจากนักทองเที่ยว จํานวน 57.13 
บาทตอคน และมูลคาเพิ่มทางออม จํานวน 109.60 บาทตอคน ใน ป พ.ศ. 2541 กลาวคือ การใช
จายเงินงบประมาณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 1 บาท จะ
ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มรวม 166.70 บาทตอคนในระบบเศรษฐกิจ 

สรุป การทองเที่ยวจะมีผลกระทบตอมูลคาเพิ่มสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย มีผลกระทบตอ
สาขาบริการอื่นๆ มากที่สุด เชน การบริการการทองเที่ยว การเขาชมพิพิธภัณฑและแหลง
ประวัติศาสตรรองลงมาคือ สาขาการคาสง-คาปลีก และสาขาการคมนาคมขนสงสวนผลกระทบของ
การทองเที่ยวที่มีตอมูลคาเพิ่มสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีผลกระทบตอสาขาการคมนาคมขนสง
มากที่สุด รองลงมาคือ สาขาการคาสง– คาปลีก และสาขาภัตตาคารและโรงแรมตามรายงานการวิจัย 
เรื่อง ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศไทยของนายศรัณย รักษเผา 
และการลดลงหรือเพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวจะมีผลกระทบตอปญหาหลายดาน อาทิ ปญหาการเอารัด
เอาเปรียบนักทองเที่ยว ปญหาดานอาชญากรรม ปญหาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ ปญหาความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนตน ดังน้ัน รัฐบาลควรใหการสนับสนุนและคุมครองนักทองเที่ยวเพื่อ
การพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ 
นโยบาย ของรัฐ การควบคุมคุณภาพ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหการดําเนินการปรับ
โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูกํากับดูแล
และบังคับใชกฎหมาย (Regulator) จะทําใหการคุมครองผูบริโภคดานการทองเที่ยวในภาพรวมทั้ง
ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งในการศึกษาวิเคราะหโครงสรางการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย พบวา 

1) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานรัฐมีอํานาจและหนาที่ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 20 ไดแก หนาที่รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน หรือ
เสียหายอันเน่ืองจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ หนาที่ในการติดตาม
และสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําใดๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค และจัดใหมีการทํา ทดสอบ หรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปน 
เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภครวมถึงการสนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา
แกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือ
บริการ ทั้งยังตองดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสยัใน
การบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด 
และตองประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม 
สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการตลอดจนหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายซึ่งเปนบทบาทของผูปฏิบัติ (Operator) 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานภาครัฐแหงเดียวที่ดําเนินคดี
แทนประชาชนทั่วไปหรือผูบริโภคทั้งทางแพงและทางอาญาที่ถูกละเมิดสิทธิจากผูประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
หลักในการดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
มีดังน้ี 

-  ผูรองเรียนหรือผูเสียหายตองเปนผูบริโภค 
-  ถูกละเมิดสิทธิจากผูประกอบธุรกิจ 
-  การดําเนินคดีแทนจะเปนประโยชนตอสวนรวม  
ซึ่งกรณีการคุมครองผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวน้ัน สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในฐานะฝายรับเรื่องราวรองทุกขมีอํานาจ และหนาที่ในการพิจารณา
เรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
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2) กรมการทองเที่ยวมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ตออายุ
ใบอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวและ มัคคุเทศก 
การวางหลักประกันของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว และการออกใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศกดําเนินการจัดทํา เก็บรักษา บันทึก และติดตามแกไขขอมูลและประวัติของธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก ประสาน สงเสริม และสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนองคกรที่
ไมใชภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจที่แสวงหากําไร กอต้ังข้ึนและดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่มีความ
มุงมั่นในการที่จะเขามามีสวนรวมในการไขปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิตของกลุมคน
โดยมเีปาหมายในการทําประโยชนใหกับสังคม ชวยเหลือผูที่ประสบปญหา ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ
ไมไดรับความยุติธรรมภายในสังคม 

บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือตอ
ผูดอยโอกาสใหตระหนักถึงสิทธิหนาที่ของตนเองที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย งานขององคกรพัฒนา
เอกชนจึงมีลักษณะใกลเคียงกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยผานกลไกตางๆ ของรัฐ แตองคกร
พัฒนาเอกชนไมมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย มีบทบาทเพียงใหการสงเสริมสนับสนุนตอ
การคุมครองสิทธิเทาน้ัน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1) การเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายอันเปนผลมาจากความบกพรองของกฎหมายที่ใชบังคับอยู 
องคกรพัฒนาเอกชนจะดําเนินการเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการแกไข ยกเลิกกฎหมายที่ไมเปนธรรม
เหลาน้ันหรือใหมีการบังคับใชกฎหมายใหถูกตองตรงตามเจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ โดยการจัด
อภิปราย แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการเรียกรองโดยตรงตอรัฐในรูปของแถลงการณหรอืจดหมายเปดผนึก 
เชน การเคลื่อนไหวคัดคานกฎหมาย การเรียกรองใหมีการออกกฎหมาย เปนตน 

2) การรณรงคเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ในการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหตระหนักถึงสิทธิ
หนาที่ของตนเอง สรางจิตสํานึกเพื่อใหรับรูตอปญหาในรูปของการฝกอบรมอภิปราย เผยแพรความรู
ทางกฎหมายตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายตอผูที่ถูกละเมิดสิทธิ 

เน่ืองจากกฎหมายคุมครองผูบริโภคบัญญัติวากรณีที่เรื่องใดมีกฎหมายวาดวยการใดได
บัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการน้ัน โดยในการ
จัดการปญหาขอรองเรียนเพื่อคุมครองผูบริโภคสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะตองให
หนวยงานดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะน้ันๆ กอน จึงเปนขอจํากัดของการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประการหน่ึงซึ่งการปฏิบัติของหนวยงานที่ตองดําเนินการตาม
กฎหมายเฉพาะหากไมสําเร็จหรือไมไดขอยุติจะสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ดําเนินการฟองคดีแทน 

ดังน้ัน กลาวโดยสรุปแลว ผูทําการศึกษาเห็นวา กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของ
ประเทศไทยมีการแบงอํานาจหนาที่และภารกิจในการคุมครองผูบริโภคใหแกหนวยงานตางๆ ของรัฐ
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะดานของหนวยงานน้ัน โดยมี
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมายกลางในการคุมครองสิทธิผูบริโภค หนวยงานตางๆ 
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ของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะจึงมีการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานในลักษณะตางคน
ตางปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของตน โดยมิไดมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภครวมกัน มิไดมีการรวมมือกันหรือบูรณาการงานรวมกันอยางเปนระบบ อีกทั้งปญหา
การละเมิดสิทธิผูบริโภคบางกรณีไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดโดยอาศัยหนวยงานใดหนวยงาน
หน่ึงเพียงหนวยงานเดียว จึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีอํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวของ และที่สําคัญในบางกรณีไมมีหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบ หรือมีอํานาจและ
หนาที่โดยตรงในการดําเนินการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภค เปนเหตุใหปจจุบันผูบริโภคยัง
ไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร  

แมวากฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคจะเปนกฎหมายกลางในการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคแตกฎหมายดังกลาวก็เปนกฎหมายในลักษณะเปนการอุดชองโหวของกฎหมายเฉพาะเทาน้ัน 
ทําใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูในบทบาทหนวยงานรัฐที่เปนผูปฏิบัติ (Operator) 
ยังไมมีบทบาทในการเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว 
จึงเปนเหตุใหมีขอกําจัดหลายประการไมสามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคไดอยางครบถวนทุก
ปญหา สมควรที่จะตองมีองคกรของรัฐที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภคของชาติ บูรณาการหนวยงานตางๆ ของรัฐเขาดวยกัน การบังคับใชกฎหมาย
รวมกัน เพื่อรวมกันแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภค โดยการแกไขเพิ่มเติมองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนคณะกรรมการเชิงนโยบาย อันเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคของประเทศทั้งระบบ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) 
แบบเต็มตัว ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดได 

ผูทําการศึกษา จึงมีขอเสนอ ดังน้ี 
1. การปรับปรุงโครงสรางองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  

1.1 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) 
1.1.1 การแกไขเพิ่มเติมให คคบ. เปนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแหงชาติ 

โดยเปนคณะกรรมการเชิงนโยบายเพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของประเทศ 
1.1.2 การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของ คคบ. เพื่อใหสอดคลองกับหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในปจจุบันและกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

1.1.3 การแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ คคบ. เพื่อทําหนาที่บูรณาการ
หนวยงานตางๆ ของรัฐเขาดวยกัน การบังคับใชกฎหมายเพื่อรวมกันแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
ผูบริโภค ในประเด็นดังน้ี 

1)  กําหนดนโยบายและมาตรการ (แผนชาติ) 
2)  เสนอแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย 
3)  ขอใหหนวยงานของรัฐจัดทําทบทวน ปรับปรุง ประเมิน การปฏิบัติ

ราชการตามแผนชาติ 
4)  ใหความเห็นในการตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมาย 
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5)  กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนชาติ 
1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เพื่อใหเปนหนวยงานกลางใน

การคุมครองผูบริโภคของประเทศจึงควรยกฐานะให สคบ. เปนหนวยงานข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติรวมทั้งใหมีหนาที่ ดังน้ี 

1) ศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข 
2) ศูนยปฏิบัติการรวมในการคุมครองผูบริโภค 
3) ศูนยขอมูลขาวสารการคุมครองผูบริโภค 
4) การแจงหรือโฆษณาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการที่อาจกระทบตอ 

สิทธิผูบริโภค 
5) การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน 
6) กรณีที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายมิไดดําเนินการหรือดําเนินการยังไม 

ครบข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการน้ันให สคบ. เสนอนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งได 
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 

2.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมายให สคบ. 
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522  

2.2 ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
เชน คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา สามารถออกคําสั่งในการระงับการโฆษณาเปนการช่ัวคราวใน
กรณีจําเปนเรงดวน หรือคณะกรรมการวาดวยสัญญามีดุลยพินิจในการออกประกาศควบคุมสัญญา
หรือหลักฐานการรับเงินในกรณีที่จะเปนการคุมครองผูบริโภคตอสวนรวม รวมทั้งใหมีคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคาและบริการ 

2.3 การดําเนินคดีแทนผูบริโภคใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถมอบ
อํานาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินคดีแทนผูบริโภคได เพื่อความรวดเร็วและเปนธรรม 

2.4 การเจรจาไกลเกลี่ยใหรวดเร็วมากข้ึนโดยขอใหศาลออกคําสั่งบังคับไดกรณีผู
ประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

การที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะเปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการ
เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัวแตก็ยังคงตองเปนหนวยงานที่มี
บทบาทเปนผูใหบริการ (Operator) ดวย เน่ืองจากในสภาวะปจจุบันผูประกอบธุรกิจยังคงมีปญหาถูก
รองเรียนกรณีที่มีการละเมิดสิทธิอยูจํานวนมาก อันแสดงใหเห็นวาผูประกอบธุรกิจยังขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการขายสินคาหรือบริการ ประกอบกับพฤติกรรมลักษณะการบริโภคของคนไทยมีชองวาง
ใหผูประกอบธุรกิจกระทําการละเมิดสิทธิได อาทิเชน นิยมสินคาและบริการราคาถูก ดังน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังจําเปนตองเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการเปนผูใหบริการ 
(Operator) ดวย เน่ืองจาก การคุมครองผูบริโภคเปนนโยบายแหงรัฐที่รัฐจัดใหมีเพื่อการดูแลคุมครอง
สิทธิใหกับประชาชนผูบริโภคโดยการใชอํานาจรัฐเขาแทรกแซงในกรณีที่ผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิจาก
การกระทําของผูประกอบธุรกิจ 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจหลายประเภท ทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม หรือธุรกิจสนับสนุนตางๆ การซื้อบริการของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ถือไดวาเปน การสงสินคาออกที่มองไมเห็นดวยสายตา (Invisible 
Export) เพราะเปนการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การผลิต สินคา คือ บริการตางๆ ที่นักทองเที่ยว
ซื้อก็จะตองมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชนจะตกอยูในประเทศและจะชวยใหเกิดงานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดานสังคมการทองเที่ยวเปนการพักผอนคลาย
ความตึงเครียด พรอมกับการไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางออกไปอีกทั้ง
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 

จากมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐที่เนนการกระตุนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว เปนนโยบายในดานการสงเสริมการทองเที่ยวโดยการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวมากข้ึน ควบคูไปกับการสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายในประเทศ แตยัง
ไมมีมาตรการควบคุมผูประกอบธุรกิจหรือบริษัทนําเที่ยวไมใหเอาเปรียบผูบริโภคหรือการไดรับการ
เยียวยาความเสียหายในกรณีผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยวถูกละเมิดสิทธิ จะเห็นไดวากรมการทองเที่ยว 
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีหนาที่และภาระความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลใหผูเกี่ยวของที่อยูภายใตพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. 2535 หากบริษัทนําเที่ยวกระทําผิดกฎหมายก็เพิกถอนใบอนุญาตแตไมมีมาตรการใดในการ
ชวยเหลือเยียวยาผูบริโภคได สวนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานที่คุมครอง
ผูบริโภคโดยตรง จากการศึกษาพบวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูในบทบาท
หนวยงานรัฐที่เปนผูปฏิบัติ (Operator) ยังไมมีบทบาทในการเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและ
บังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว จึงเปนเหตุใหมีขอกําจัดหลายประการไมสามารถ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภคไดอยางครบถวนทุกปญหา 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

ผูทําการศึกษาเห็นวาการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีบทบาทในการ
เปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) แบบเต็มตัว ควรดําเนินการ 
ดังน้ี 

1) เสนอใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
2) เสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) พิจารณาใชอํานาจตามมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ปรับโครงสรางสํานักงาน
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คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหมีฐานะเทียบเทาหนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจในการคุมครองผูบริโภค 
และแกไขบทบัญญัติ บางมาตรา ไดแก มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพ.ศ. 2522 
เพื่อใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคแตงต้ังมีอํานาจพิจารณาและมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคได เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินคดีแทนผูบริโภคใหไดรับ การชดเชยเยียวยาไดอยางรวดเร็วและเปนธรรม
มากย่ิงข้ึน 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายดนัย  หงสุรพันธ 
 
ประวัติการศึกษา – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2525 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 3) จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2527 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 4) จังหวัดกาญจนบรุ ี
พ.ศ. 2530 บุคลากร 4 กองราชการสวนจงัหวัดและตําบล กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2531 เจาพนักงานปกครอง 5 กองปองกันฝายพลเรือน กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2533 นักวิชาการปกครอง 5 กองบัตรประจําตัวประชาชน  

กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2537 เจาพนักงานปกครอง 6 สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2539 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) จังหวัดนนทบรุ ี
พ.ศ. 2543 เจาพนักงานปกครอง 7 สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง 
พ.ศ. 2547 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) จังหวัดสระบรุ ี
พ.ศ. 2547 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว.  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2550 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8ว.  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการสวนวิชาการวางแผนและติดตามการประเมนิผล 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2553 ผูอํานวยการสวนประสานงานภาครัฐและเอกชน  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2558–ปจจบุัน ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา และปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการสํานักประสานและสงเสริมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 
 และปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักประสานและสงเสริมการคุมครอง

ผูบริโภคจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 


