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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรของเจ้าหน้าที่ศุลกากร สังกัดส่วน
มาตรฐานราคาศุลกากร* 
The effective factors in knowledge management of the customs officers in 
customs valuation division 

คุณากร ประสิทธิ์พรกุล** 
______________________________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร  
ในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ แนวทางในการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 15 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการถ่ายทอดและ
จัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร จากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อยู่คู่กับองค์กรและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นั้น เมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัยขณะ
ปฏิบัติงานควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ และพูดคุยกับผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆ ผู้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆและน าความรู้เหล่านั้น
มาแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน และท าให้เกิดการไหลเวียนขององค์ความรู้ในองค์กร และเพื่อช่วยพัฒนา
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้มีความหลากหลาย วิธีการเหล่านี้ท าให้นอกจากเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานของ
ตนเองแล้วยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ได้อีกด้วย และเมื่อมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในองค์กรแล้วขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การจดบันทึก การจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ด้านราคา
ศุลกากรที่องค์กรมี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความต้องการองค์ความรู้เหล่านั้นในการปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ การจัดการองค์ความรู้ ราคาศุลกากร  
 
บทน า 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้าและส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร เพื่อน ารายได้ในการจัดเก็บภาษีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวมาตลอด ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้ปรับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษี
อากรจากของที่น าเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและการส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้  โดยมุ่งเป้าไปที่การให้บริการ
และขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากรจึงต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงภารกิจในการปกป้องสังคมควบคู่ไปอีกด้วย  

งานของกรมศุลกากรนั้นมีมากมายหลายด้าน เช่น การตรวจสอบสินค้า การควบคุมทางศุลกากร พิกัดอัตรา
ศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรและงานศุลกากรอีกด้านที่มีความส าคัญมากคือด้านราคาศุลกากร โดยที่ราคา
ศุลกากรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดเก็บภาษี ในกรณีของน าเข้า หมายถึง ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บ
อากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)" ขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) ในการก าหนดราคาสินค้าขาเข้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่า 
____________________________________________________________________________________ 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  สังกัดส่วน
มาตรฐานราคาศุลกากร 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ด้วยการน ามาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 มาถือปฏิบัติเนื่องจากเรื่องราคา
ศุลกากร เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นเรื่องเฉพาะทาง การค้นคว้าและเรียนรูเ้พื่อท่ีจะเข้าใจในเรือ่งราคาศุลกากร
จึงเป็นสิ่งที่ยากส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเพิ่งเข้ามาปฏบิัติงานดา้นราคาศุลกากร และมีความล าบากในการรวบรวมความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านราคาศุลกากรจากผู้ทีมีประสบการด้านราคาศุลกากรให้กับคนอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านราคาศุลกากรที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานด้านราคาศุลกากรมีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านราคาศุลกากรของตนเอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจ  

จากความเป็นมาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร ของเจ้าหน้าท่ีในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร เพื่อให้ทราบ
แนวทางการบริหารจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินการ ตลอดจนแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร ของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้านราคาศุลกากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการวารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ   
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  
 2. การวิจัยสนาม (field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของส่วนมาตรฐานราคา
ศุลกากร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบ  
เป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ก า ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ที่ ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  ( วิ โ ร จ น์  
ก่อสกุล,2559หน้า 37) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรฐาน
ราคาศุลกากร จ านวน 15 คน  

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ <Structured interview or Formal interview> โดยการสัมภาษณ์เป็นแบบมีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมาย วันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการ
สนทนาก่อนทุกครั้ง 
 2. ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ รายงานการประชุม ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
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  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
  1.3 งานวิจัย เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
โดยที่ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) โดยที่ผู้สัมภาษณ์ต้องท าการสัมภาษณ์ไป
ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลทั่วไป 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  
 5. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้น และการพัฒนาของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้เรื่องราคาศุลกากรของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยเอกสารและการวิจัยสนามพบว่า 
 ผลการวิจัยเอกสาร 

 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management ) จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากร ให้มีประสิทธิภาพต้องด าเนินการ ทั้งทางด้าน
นโยบายองค์กร บุคลากร ขั้นตอนวิธีการ และเทคโนโลยี ไปพร้อมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ล้ว นมีความเกี่ยวข้อง  
สอดประสานและส่งเสริมการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงควรพัฒนาบริบทในด้านต่างๆให้สอดคล้อง 
และเหมาะสม จึงจะท าให้การจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากรด าเนินการได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากเรื่องราคาศุลกากรเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและยังต้อง
อาศัยความเข้าใจในศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจในเรื่องราคา
ศุลกากรอย่างแท้จริง 

 ดังนั้นการน าแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management ) มาช่วยพัฒนาการจัดการความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นและควรด าเนินการโดยจะต้องก าหนดทิศทาง 
นโยบายและวิสัยทัศน์ในการด าเนินการให้ชัดเจนเพื่อเป็นเป้าหมายให้ทุกคนที่เกี่ ยวข้อง มีความเข้าใจร่วมกัน 
ถึงเป้าหมายที่ต้องด าเนินการและสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น โดยแนวคิด  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นั้น มีแนวคิดที่เน้นหนักเกี่ยวกับการมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาตัวบุคลากรในองค์กร  
จากมุมมองสมัยเดิมที่เน้นการบริหารที่ก าหนดโครงสร้างขององค์การและก าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน กลายเป็นการ  
ให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์กรว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และการพัฒนา ที่ยั่งยืนคือการพัฒนา  
ที่สมดุลในด้านต่างๆ และมีการบูรณาการเป็นองค์รวมและให้ความส าคัญ ที่ตัวบุคลากรในองค์กรเข้ามาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบูรณาการนั่นเอง และเมื่อบุคลากรในองค์กรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน
กระบวนการที่เอื้ออ านวยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านความรู้
ชัดแจ้งได้แก่ คู่มือเอกสาร รายงานต่างๆและความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างาน ความถนัด
เฉพาะด้านหรือเทคนิคต่างๆในการท างาน เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่องค์กรมี และท าให้ทราบว่าในองค์กรนั้น  
มีองค์ความรู้ด้านใดบ้างที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การท างานของคน ในองค์กร และใครบ้างที่มีองค์ความรู้
นั้นๆที่สามารถถ่ายทอดแก่บุคลากรอื่นๆในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวบุคลากรในองค์กรและตัวองค์กรเอง 
โดยที่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้ออ านวย เช่นทัศนคติของคน
ในองค์กรที่มีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคนอื่นๆในองค์กร มีความ
พร้อมด้านเวลา ข้ันตอนกระบวนการท างานที่เอื้ออ านวยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และขณะที่มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กรแล้วขั้นตอนที่ส าคัญมากอีกขั้นตอนคือการ รวบรวม จดบันทึก หรือจัดท า เป็น
แหล่งข้อมูลที่คนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้เมื่อโอกาส  
โดยที่ ขั้นตอนการจัดการความรู้มี 7 ข้ันตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การบ่งช้ีความรู้ หน่วยงานต้องส ารวจความรู้ที่บุคลากร
จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมาย โดยส ารวจว่า เราต้องการความรู้อะไร และที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่  
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อส ารวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มอียู่ไมเ่พียงพอ ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้ว ก็น ามาจัด
หมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น  ขั้นตอนที่ 4 การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ ต้องน าความรู้ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย ขั้นตอนที่ 5 
การเข้าถึงความรู้ ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ขั้นตอนท่ี6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน ( Coaching ) และระบบ
พี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้นขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ ก าหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการท างาน
เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดย อาจก าหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้  เช่นนี้ถึงจะเป็นการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรและบุคคลากรในองค์กร 

 ผลการวิจัยสนาม 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็นดังนี้  

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร ในส่วนมาตรฐานราคา
ศุลกากร 

 กระบวนการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และจัดการความรู้ 

  1. เมื่อเจ้าหน้าที่มีประเด็นปัญหาในการท างานและต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงหรือ องค์ความรู้ต่างๆ
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงานจะใช้วิธีการการพูดคุยปรึกษา กับทั้งเพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆเพื่อให้ได้องค์ความรู้ข้อมูลหรือหลักการแนวคิดเพิ่มเติม 

 2. แหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรที่เจ้าหน้าท่ีสามารถหาข้อมลูความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ได้ ได้แก่ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ เอกสารทางวิชาการ คู่มือต่างๆที่เกี่ยวกับ
ราคาศุลกากร ท้ังในและต่างประเทศ  
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 3. มีการใช้วิธีการอบรมสัมมนาจากผู้ เ ช่ียวชาญด้านราคาศุลกากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการท างานเพื่อเป็นการลดการใช้เวลาที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ของเจ้าหน้าท่ี 

 4 .  มี ก า ร ป ระ ชุ มก ลุ่ ม ย่ อ ย เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น คว า มคิ ด เ ห็ น  ห รื ออภิ ป ร า ย ใน หั ว ข้ อ 
ที่ เป็นปัญหาอยู่ ในขณะนั้น เพื่อระดมความคิดจากทุกคนและหาข้อสรุปเพื่ อหาแนวทางการแก้ปัญหา 
หรือน าข้อหารือน้ันไปด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร  
ในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 

     ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ มีดังนี ้

 1. ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านราคาศุลกากรมา
ยาวนาน ซึ่งเกษียณอายุราชการไป โดยที่องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆรับ
ช่วงองค์ความรู้นั้นต่อไปอย่างครบถ้วนและทั่วถึง 

 2 .  ก า ร ร ว บ ร วม องค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ร าค าศุ ล ก าก รแล ะอ งค์ ค ว าม รู้ อื่ น ๆที่ จ า เ ป็ นทั้ ง 
ในรูปแบบเอกสารหรือประสบการณ์ตรงจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานยาวนานนั้น ไม่ได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรอง เรียบเรียง คัดแยกหมวดหมู่ให้กับองค์ความรู้เหล่านั้นยังไม่ชัดเจน จึงท าให้มีความ
ล าบากในการประเมินว่าองค์ความรู้ต่างๆนั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่ใด และต้องการองค์ความรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานด้านราคาศุลกากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้นั้นได้
สะดวกรวดเร็ว 

 3. เพือ่ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรในส่วนมาตรฐาน
ราคาศุลกากร 

   แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ มีดังนี ้

  1. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
ราคาศุลกากรมายาวนานให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการสืบทอดและต่อยอดองค์ความรู้ให้ต่อเนื่อง
และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 

  2. ควรมีการรวบรวม คัดแยก จัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรที่องค์กรมีเพื่อจัดการ
องค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

  3. การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี ท าให้มีความสะดวกในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 อภิปรายผล 

 จากการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 กระบวนการการถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

 จากแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนั้น ได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก 
การด าเนินการใดๆขององค์กร ได้กระท าโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การจัดการความรู้ก็เช่นกัน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ด้านราคาศุลกากรและด้านอื่นๆ ท่ีส่วนมาตรฐานราคาศุลกากรมี และสามารถถ่ายทอดต่อไปให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในสว่นมาตรฐานราคาศุลกากรนั้นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชลิดา ศรมณี (2559) ได้กล่าวสรุปว่าเหตุผล ที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนานั้น เพราะการพัฒนาในทุกๆด้าน 
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จ าเป็นต้องเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ด าเนินการ หากมนุษย์ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ก็จะไม่สามารถพัฒนาสิ่งอื่นๆ  
ได้เช่นกัน การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงต้องเริ่มจากมนุษย์ก่อนและมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา จากการวิจัยจะเห็น
ได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดและจัดการความรู้ในส่วนมาตรฐานราคาศุลกากรที่ส าคัญแนวทางหนึ่งคือ แนวทางพูดคุย
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านราคาศุลกากรและประสบการณ์จากการท างานซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่  
ทั้งในรูปแบบการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ หรือเป็นรูปแบบทางการเช่น ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ข้อสงสัยหรือปัญหาในการท างานท่ีพบ และการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตา่งๆที่เกี่ยวข้องนั้น มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการความรู้ทฤษฎี ภูเขาน้ าแข็งแห่งความรู้ ของ Nonaka การกระท าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการหมุนเวียนทางความรู้ที่สัมพันธ์กันระหว่าง Explicit Knowledge คือความรู้ที่เห็นได้ชัดแจ้ง และ Tacit 
Knowledge คือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การปรึกษาหารือกันในลักษณะนี้ของเจ้าหน้าที่ จะท า
ให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่  
การปรึกษาพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีเป็นการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนและถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมากใน
การจัดการความรู้ และความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นั้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ปานิศา วัชระปรารมภ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสร้างความรู้ในองค์กร กรณีศึกษาองค์กรในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปว่า ความร่วมมือ Collaboration) มีความส าคัญในการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งพนักงานในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการสร้างความรู้ ที่จะเกิดขึ้น แรงจูงใจ (Incentive) เป็น
แรงกระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากการสร้างความรู้ในองค์กร ต้องมีแรงจูงใจให้พนักงานเข้ามาแบ่งปันความรู้
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆกับพนักงานผู้อื่นได้ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร มีประเด็นที่จะที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านราคาศุลกากรมายาวนาน  
ซึ่งเกษียณอายุราชการไป โดยที่องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆรับช่วงองค์
ความรู้นั้นต่อไปอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโมเดลปลาทู (Tuna Model) ประพนธ์ ผาสุขยืด 
(2547) ในส่วนของส่วนกลางล าตัวของปลาทู (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนล าตัวที่มีหัวใจ
ของปลาอยู่ท าหน้าท่ีสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในที่นี้เราจะเปรียบเป็น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) คือจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่เกิดการเรียนรู้เพื่อให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน  
และกัน จัดเป็นส่วนส าคัญที่สุด และยากท่ีสุดในกระบวนการจัดการความรู้  

 2. การรวบรวมองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากร และองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี โดยการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร การคัดกรอง เรียบเรียง คัดแยกหมวดหมู่ให้กับองค์ความรู้
เหล่านั้นยังไม่ได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถศึกษาหรือเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพัตน์ สรรพานิช (2557) 
ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการท างานในการจัดการความรู้ กรณีศูนย์ให้ค าปรึกษา การเริ่มกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ ในการท าแผนที่องค์ความรู้นั้น (knowledge Map) เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งส าหรับจัดการความรู้ซึ่ง
ท าให้สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงฝังลึกในผู้เชี่ยวชาญและท าให้ทราบถึงองค์ความรู้หลักท่ีองค์กรมี เพื่อที่จะสามารถ
ต่อยอดการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรในส่วนมาตรฐานราคา
ศุลกากร มีประเด็นที่จะที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้นั้น ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ จากเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านราคาศุลกากรมายาวนานให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการสืบทอด
และต่อยอดองค์ความรู้ให้ต่อเนื่องและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป และนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากร
อย่างสม่ าเสมอแล้วนั้น ยังควรมีการรวบรวม คัดแยก จัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรที่องค์กรมี  
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เพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิด
โมเดลปลาทู (Tuna Model) ประพนธ์ ผาสุขยืด (2547) ส่วนท่ีเป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนการ
จดบันทึก คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เปน็คลังความรูห้รอืขุมความรู ้ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง
หรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร 
ต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 2. ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน 
ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว และความรู้นั้นยังคงอยู่กับ
องค์กร ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล 

โดยการจัดการความรู้ในปัจจุบันนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ การคัดแยกองค์ความรู้ และการจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง และสามารถ
ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 
ท าให้มีความสะดวกในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนั้น สอดคล้องกันงานวิจัยของ ชฎาพร พินทุวัฒนะ (2557) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร : อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชในพื้นที่จังหวัด
ระยอง พบว่าลักษณะการจัดการความรู้ของแต่ละธนาคารมีความใกล้เคียงกัน คือใช้เทคโนโลยี  intranet เข้ามาช่วย 
โดยลักษณะการจัดการความรู้จะเป็นรูปแบบ website ที่เป็น portal ที่จะรวบรวมความรู้ และข้อมูลต่างๆที่มี
ประโยชน์ส าหรับองค์กรไว้ หรืออาจมีฟังช่ันที่ให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในรูปแบบ web board  
หรือ email ภายในองค์กร นอกจากนั้นยังมีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น e-learning ที่ให้พนักงานสามารถเข้าไป
เรียนรู้บทเรียนต่างๆผ่านระบบการจัดการความรู้ได้  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ในการจัดการความรู้ นั้ นขั้ นตอนการถ่ ายทอดและแลกเปลี่ ยนความรู้ ด้ านราคาศุ ลกากร 
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออ านวยในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ หรือการประชุมระดมความคิดในประเด็น
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีองค์ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
และเป็นการสร้างทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีให้มีรูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรนั้น ควรด าเนินการอย่างมีแบบแผน และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากร เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านราคาศุลกากรมายาวนาน อาจต้องให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการท างาน  
ในรูปแบบที่เจ้าหน้าท่ีผู้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถเข้าใจได้ง่าย กระชับและเข้าใจได้ว่าต้องให้ความส าคัญประเด็น
ใด 

 3. ควรด าเนินการพัฒนาแบบแผนการรวบรวม จัดหมวดหมู่ และเก็บรักษาองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากร  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการน าเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านราคาศุลกากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
มีช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากข้ึน และสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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