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ดานศุลกากรปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

1. กรมศุลกากรเปนสวนราชการหนึ่งของกระทรวงการคลัง ไดปรับภารกิจจากเดิมท่ีมีภารกิจ
หลัก คือ จัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาและสงออกไปนอกราชอาณาจักรรวมท้ังการดูแล
ปองกันปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร  เปนการมุงเนนท่ีจะพัฒนาสงเสริมดานการคาระหวาง
ประเทศและการสงออกของไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันกับตลาดการคาของโลก

2. กรมศุลกากรพัฒนาระบบงานพิธีการศุลกากรเปนระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส (e-customs
system) เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส แบบไรเอกสาร (paperless)

3. การบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร ท่ีผานมาไดเกิดปญหา
บางประการ เชน (1) ปญหาดานการบริหารนโยบาย คือ ประชาชนผูมารับบริการไมไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดแผนตามขอบเขตของกฎหมาย (2) ปญหาดานการวางแผน คือ การขาดการ
ประเมินผลการวางแผนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส เหลานี้เปนตน

 วัตถุประสงคการวิจัย
1. วิเคราะหปญหาการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร
2. วิเคราะหแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอเิล็กทรอนิกส

ของกรมศุลกากร
3. วิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการดวย  

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวทางการเพิ่มศักยภาพ

ในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีเรียกวา

 แพ็มส-โพสคอรบ” (PAMS-POSDCoRB) ท่ีประกอบดวย 11 ดาน มาเปนกรอบแนวคิดในการ
จัดกลุมและการวิเคราะหเปรียบเทียบ “ปญหาการบริหารจัดการ” และ “แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร” ไดแก ดาน (1) การ
บริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม 
(Morality) (4) การบริหารท่ีเกี่ยวของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัด
องคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) 
(9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน/การประเมินผล (Reporting) และ 
(11) การงบประมาณ (Budgeting) พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให “การวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนกิสของกรมศุลกากรท่ี
จัดกลุมและวิเคราะหเปรียบเทียบตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน” เปนตัวแปร
อิสระ หรือเปนเหตุ (cause) สวน “การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร” เปนตัวแปรตาม หรือเปนผล (effect)

ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติงานใน

สํานักงานศุลกากรสวนกลาง จํานวน 2,462 คน และสวนภูมิภาค จํานวน 1,094 คน รวมประชากร
ท้ังสิ้น 3,556 คน กลุมตัวอยาง 1,103 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใชระดับความเช่ือม่ัน 97.5% และความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางท่ีระดับ 0.025 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับคืนมาไดจํานวน 1,009 คน  คิดเปน
รอยละ 91.48 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
(questionnaire) โดยสถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. 
และการทดสอบคาที

ผลการศึกษา
1. ปญหาการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร กลุมตัวอยางเห็นดวยใน

ระดับปานกลางทั้ง 11 ดาน เชน กรมศุลกากรไมไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมารับบริการเขามามีสวน
รวมในการกําหนดแผน และมาตรการ การบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสตามขอบเขต
ของกฎหมาย

2. แนวทางการเ พ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร 
กลุมตัวอยางเห็นดวย ในระดับมาก จํานวน 10 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน เชน กรมศุลกากรควร
เห็นความสําคัญและกําหนดแผน และมาตรการการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส
ไวอยางชัดเจน และตอเนื่อง และเปดโอกาสใหประชาชน ผูมารับบริการเขามามีสวนรวม

3. ภาพรวมการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการ กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับ
มาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ ที่สําคัญ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดวยระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากรในอนาคตมีแนวโนมสูงกวาในปจจุบัน และเอ้ือประโยชน
ตอประชาชนผูมารับบริการเพ่ิมขึ้น 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จําแนกตามประเภท คือ ขาราชการกรมศุลกากร
ที่ปฏิบัติงานในสวนกลางกับสวนภูมิภาคตอภาพรวมแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดวย
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร พบวา มีความเห็นแตกตางกัน 8 ดาน ไมแตกตางกัน 
3 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที ่และ (3) การบริหารคุณธรรม

ขอเสนอแนะ
1. กรมศุลกากรควรกําหนดแผนและมาตรการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตามนโยบายสําหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทกรมศุลกากร
ในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ

2. กรมศุลกากรควรพัฒนาขาราชการกรมศุลกากร ดานทักษะและความรู ทัศนคติ
และบุคลิกภาพใหมีความรูความสามารถ ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส

3. กรมศุลกากรควรนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศใหตอบสนองความตองการของภาคเอกชน

4. กรมศุลกากรควรวางแผนบริหารงบประมาณ เนื่องจากการบริหารจัดการดวย
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส จะตองใชวงเงินงบประมาณท่ีสูงมาก 


