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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองป้องกันและ
ปราบปราม กรมศุลกากร ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัย
สนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วย การท่ีองค์การมีบุคลากรท่ีมีทัศนะคติท่ีดีโดยตระหนักว่าภารกิจและเป้าหมายขององค์การคือภารกิจ
ของตน การมีบุคลากรท่ีความรู้ความเชี่ยวชาญท้ังในด้านกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังท่ีกําหนดได้อย่าง
ถูกต้อง การมีบุคลากรระดับผู้นําหน่วยงานท่ีสามารถกําหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้
จริง การมีแหล่งข้อมูลการข่าวท่ีเชื่อถือและนําไปสู่การจับกุมได้ การมีระเบียบคู่มือปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน การมีระบบ
บูรณาการการประสานงานระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นท่ี การได้รับการสนับสนุนทางเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีพร้อมและทันสมัย เช่น ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ระบบสืบค้นข้อมูลบนโทรศัพย์มือถือ เป็นต้น องค์การ
มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีการติดตามวัดผลอย่างจริงจัง และ องค์การส่งเสริมบุคลากรให้เติบโต
ในสายงานจนสามารถเป็นผู้นําหน่วยงานได้ จากผลการวิจัยยังทราบว่าปัญหาและอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปัญหาบุคลาการยังขาดความรู้ความชํานาญด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาการสื่อสาร
และการประสานงานระหว่างส่วนงานภายในและภายนอก ปัญหาจํานวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบและ
ยังขาดแคลนเคร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ปัญหาการโยกย้ายบุคลากรทําให้ขาดความต่อเนื่องการปฏิบัติงาน จาก
ผลการวิจัยข้างต้นพบว่าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําแผนในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ท่ีจําเป็นให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกลําดับชั้น รวมท้ังจัดต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรอบรมพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
สืบสวนและปราบปรามโดยเฉพาะ นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานของแต่ละส่วนงาน ตลอดท้ังควรจัดทําแผนของบประมาณเพื่อ
จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอ 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

บทนํา 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน การสร้างความเจริญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศเป็น
สิ่งสําคัญและเปน็ภารกิจของรัฐบาล และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล กรมศุลกากรซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ จึงต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อมเพ่ือทําภารกิจท่ีสําคญันี้ให้บรรลุผล ซ่ึงสอดคล้องกับยังสิดคล้องกับ แก้วตา  ผู้พัฒนพงค์ (2560, หน้า 3-5) ท่ีได้
อธิบายวา่ การดําเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตถ์ องค์การต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนต่างมุ่งหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล การเพ่ิม
ผลิตภาพ และการได้เปรียบการแข่งขัน การบริหารจัดการองค์การให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดจึงเป็นสิ่งท่ีท้า
ทายของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรท่ีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
                                                            
1 บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรือ่ง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



การจัดการและคน เป็นต้น แต่ในบรรดาทรัพยากรต่าง ๆ คนนับว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะคนเป็นผู้บริหาร
และจัดการปัจจยัอ่ืน ๆ  คอยดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เลือกสรรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการผลิต
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ นอกจากนั้นคนยังเปน็ทรัพยากรท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและการบริหารท่ีมีความยุ่งยากมากท่ีสุด อีกท้ัง
ผู้บริหารต้องใช้เวลาส่วนใหญ่การแก้ปัญหาของคนในองค์การ บางหน่วยงานทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาคน เพราะเห็นว่า
คนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามีศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองและองค์การได้ 

กรมศุลกากร มีการปรับปรุง “พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560” ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 โดยมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎเกณฑ์อันล้าสมัย ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เตรียมความพร้อมเพ่ือตอบ
รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วของโลก รองรับนโยบาย Thailand 4.0 การให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจึงจาํเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้สอดคล้องกับ
การบริหารของประเทศ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการพิธีการ
ศุลกากรท่ีเกี่ยวข้องกับการนําเข้า การส่งออก โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือใช้ในการ
ขับเคล่ือนองค์การ โดยนํามาปรับใช้กับกระบวนการทางศุลกากรให้มีความคล่องตัว สะดวก และ รวดเร็วในการให้บริการต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการนําเข้า ส่งออกสินค้าของประเทศ รวมถึงได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน       
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการของกองสืบสวนและ
ปราบปราม ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรท่ีมีหน้าท่ีหลักในการสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองภารกิจท่ีท้าทายข้างต้นในการดูแลปกป้องสังคมให้ปลอดจาก
สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าอันตรายอันเป็นภัยต่อสังคมตลอดจนอํานวยความสะดวกทางการคา้ให้แก่ผู้ประกอบการโดยยึดหลัก
กฎหมายและการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเท่าเทียม และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาตในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนนําเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกองสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากรต่อไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรม
ศุลกากร” ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เช่น วารสาร 
บทความ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(key informants) จํานวน 10 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านสืบสวนและปราบปราม ในสังกัดสํานักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการศุลกากรชํานาญการ จํานวน 5 คน กลุ่มเจ้า
พนักงานศุลกากรชํานาญงาน จาํนวน 3 คน และ กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จํานวน 2 คน 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
ผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ สามารถนํามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่างๆ แบ่งตามลําดับ
วัตถุประสงค์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร มีดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านทัศนะคติของบุคลากร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญพบว่าทัศนะติของบุคลากร เป็นปัจจัยแรกท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทัศนะคติท่ีดีต่อองค์จะช่วยผลักดันให้ตัวบุคลากรมีความมีส่วนร่วมในภารกิจและ
เป้าหมายขององค์การคือเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีความทุ่มเทอุทิศแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จะเห็นได้จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านสืบสวนและปราบปรามเป็นอย่างดี มีใจ
รักงานด้านสืบสวนและปราบปราม พร้อมอุทิศตนเพ่ืองานและเพ่ือทีม...” 



1.2 ปัจจัยด้านความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และ ระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการทํางานขององค์การ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกคนให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า การท่ีบุคลากรมี
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการทํางานด้านงานสบืสวนและปราบปราม จะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธ์ิของงาน การดําเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องไม่ล่าช้า 
ทําให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่านอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างถ่องแท้ถึงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
กฎระเบียบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่นงานด้านการดําเนินคดี งานด้านการจัดการเกี่ยวกับของกลาง เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบท่ีกําหนด...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปจัจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้านสืบสวนและปราบปราม บุคลากรต้อง
มีความรู้ความสามารถรอบด้าน คือนอกจากความรู้ด้านกฎหมายศุลกากรแล้วเจ้าหน้าท่ียังต้องมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ตลอดจน กฎกระทรวง และ พระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ี
นําเข้าหรือส่งออกแต่ละชนิด หากเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ดีก็สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกดําเนินคดีหรือถูก
ฟ้องร้องในภายหลัง...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งออกได้ดังนี้ 1) บุคลากรต้องมีความรู้ความชํานาญ 2) มีการจัดสรรงบประมาณจัด
หลักสูตรอบรมเฉพาะทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีในแต่ละด้านย่างเข้มข้น 3) ... 5) นํานวัตกรรมมาใช้ในการทํางาน เช่นการบริหาร
ความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...ปัจจัยท่ีส่งผลมีดังต่อไปน้ี 1) ...2)... 3) เจ้าหน้าท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ในงานศุลกากรด้านสืบสวนและปราม
ปรามโดยเฉพาะ ตลอดจนมีความเข้าใจกระบวนการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาและการดําเนินการกับของกลางจบกระบวนการ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ความสามารถในงานศุลกากรอย่างละเอียดท้ังในด้านการตรวจค้นจับกุมและการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดจนจบกระบวนการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบท่ีกําหนดไว้...” 

1.3 ผู้นําหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้จริงดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ผู้บังคับบัญชาท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านสืบสวนและปราบปรามโดยตรง มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็น
ผู้นําสูงสามารถวางแผนการทํางานได้อย่างชัดเจน เป็นผู้นําท่ีใช้หลักเหตุและผลสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดรัดกุม 
สามารถให้คําปรึกษาด้านข้อกฎหมายและระเบียบข้ันตอนการดําเนินงานแก่ผู้ใต้บังคบับัญชาในได้เป็นอย่างดี...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...บุคลากรต้องมีความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับ
หัวหน้าหน่วยต้องสามารถถ่ายทอดและแนะนําเทคนิคต่างๆ ให้แก่ลูกทีม มีการวางแผนงานท่ีดี มีการประชุมสรุปงานและ
กําหนดหน้าท่ีการทํางานอย่างชัดเจน และมีการสับเปลี่ยนหน้าท่ีการทํางานเพื่อฝึกให้สมาชิกในหน่วยงานสามารถทํางานได้
อย่างรอบด้าน หรือสามารถทํางานทดแทนกันได้ในอนาคตนําไปสูก่ารปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง...” 

1.4 มีแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ มีระบบการข่าวท่ีทันสมัยสามารถนําไปสู้เป้าหมายได้อย่างแม่นยํา ดังข้อมูลท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ความแม่นยําของข้อมูลด้านการข่าวท่ีนําไปสู่การจบักุมนั้นมีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปราม การข่าวท่ีดีสามารถทําให้การเข้าตรวจค้นจับกมุเป็นผลสําเร็จ ทําให้งานมีประสิทธิภาพ
สามารถลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในแฟ้มคดีหนึ่งๆ ได้ การข่าวควรเป็นแบบเชิงรุกและทันสมัยคือต้องให้ทันกับยุคสมัย 
เทคโนโลยีและความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การข่าวเพื่อนําไปสู่การจับกุมผู้ขายสินค้าหนีภาษี



หรือสินค้าละเมิดเคร่ืองหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือผู้ขายอาหารบํารุงสุขภาพนําเข้าจากต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต
จากคณะกรรมการอาหารและยาทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น...) 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...บุคลากรต้องมีความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับ
หัวหน้าหน่วยต้องสามารถถ่ายทอดและแนะนําเทคนิคต่างๆ ให้แก่ลูกทีม มีการวางแผนงานท่ีดี มีการประชุมสรุปงานและ
กําหนดหน้าท่ีการทํางานอย่างชัดเจน และมีการสับเปลี่ยนหน้าท่ีการทํางานเพื่อฝึกให้สมาชิกในหน่วยงานสามารถทํางานได้
อย่างรอบด้าน หรือสามารถทํางานทดแทนกันได้ในอนาคตนําไปสูก่ารปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง...” 

1.5 มีระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดข้ันการปฏิบัติงานมาตรฐานไว้อย่างละเอียดชัดเจน มีการ
จัดการองค์ความรู้ (knowledge management) ทางด้านสืบสวนและปราบปราม มีการสร้างระบบฐานข้อมูลความรู้ดังข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...อีกท้ังการกําหนดระเบียบมาตรฐานการดําเนินงานในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนและ ครอบคลุม จะช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานในส่วนนั้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการทํางานผิดหรือข้ามข้ันตอนซ่ึงทําให้เกิด
ความล่าช้าสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งออกได้ดังนี้ 1)...2)...3)...4) มีระเบียบมาตรฐานการทํางานท่ีชดัเจนและปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 5) นํานวัตกรรมมาใช้ในการทํางาน เช่นการบริหารความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...ปัจจัยท่ีส่งผลมีดังต่อไปน้ี 1)...2)...3) เจ้าหน้าท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ในงานศุลกากรด้านสืบสวนและปราม
ปรามโดยเฉพาะ ตลอดจนมีความเข้าใจกระบวนการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาและการดําเนินการกับของกลางจบกระบวนการ...” 

1.6 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความชัดเจนและดําเนินการไป
ในท่ีทางท่ีสอดคล้องสนับสนุนกัน ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 เจ้าพนักงานศลุกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควรประกอบด้วย 1)...2) ความรวดเร็วในการการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการดําเนินคดีต่างๆ...” 

1.7 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมโอกาสในการบรรลุภารกิจท่ีต้ังไว้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...นอกจากนี้ปัจจัยด้านความพร้อมของยานพาหนะและการใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น อุปกรณ์ติดตามตําแหน่ง
ยานพาหนะต้องสงสัย (GPS) หรือ กล้องสอดแนม (Spy Camera) ก็มีส่วนช่วยให้การทํางานด้านการข่าวและการหาหลักฐาน
การกระทําความผิดกฎหมายศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในงานสืบสวนและปราบปราม เช่น การให้เจ้าหน้าท่ีท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู่นอก
สถานท่ีเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานศุลกากรผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาก็จะสามารถให้การ
ปฏิบัติงาน เช่นการตรวจสอบใบขนสินค้า ทะเบียนรถ หรือใบอนุญาตต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีสมัยใหม่มาใช้ในงานสืบสวนและปราบปราม เช่น อุปกรณ์ติดตามตําแหน่งยา
นพหนะ หรือ (GPS) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จะทําให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิมากข้ึน โดยสามารถ
ลดระยะเวลาการเฝ้าติดตามยานพาหนะต้องสงสัย ตลอดจนสามารถถ่ายภาพการกระทําความผิดในพ้ืนท่ีหรืออาคารท่ียากต่อ
การเข้าถึงเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี ปัจจัยด้านความพร้อมของยานพาหนะเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีด้วย...” 



ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควรประกอบด้วย 1)...2)...3) นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมการตรวจสอบใบขนสินค้า ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 น.ต.หญิง มนัญญา ดารารุจา (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งออกได้ดังนี้ 1)...2)...3) ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเจ้าหน้าท่ีสามารถได้เข้าถึงข้อมูลงานศุลกากรได้ทุกท่ี
เพ่ือการทํางานท่ีรวดเร็วทันเวลา โดยผ่านอุปกรณ์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 จ.ส.ท.ประจักษณ์ พฤกษฑลกุล (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...อีกท้ังควรมีการใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาช่วยให้การทํางานของเจ้าหน้าท่ีคล่องตัวข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ...” 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม 
กรมศุลกากร ประกอบด้วย 

1. ปัญหาบุคลากรบรรจุใหม่หรือเปลี่ยนตําแหน่งมาทํางานด้านสืบสวนและปราบปรามยังขาดด้านความรู้ความ
ชํานาญด้านกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และยังไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องดังข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า  “...เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความชํานาญในการใช้กฎหมายและทําตามระเบียบการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...เจ้าหน้าท่ียังมีประสบการณ์น้อยในการทํางานด้านปราบปรามฯ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...เนื้อหาการอบรมยังไม่จําเพาะเจาะจง ยังไม่สามารถทํางานได้ ต้องมีการสอนงานเพ่ิมเติม...” 

2. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องหาทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินคดีและจัดการเกี่ยวกับของกลางดังข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุขเอม (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็นว่า 
“...ไม่มีความชัดเจนในกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...การทํางานยังไม่มีความชัดเจนในหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละคนในทีม...” 

3. ปัญหาด้านจํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
งานด้านการข่าวและการตรวจค้นของผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าดูแลพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบได้อย่างท่ัวถึงหรือมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็นดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ยังใช้คนไม่เหมาะกับงานเท่าท่ีควร...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...จํานวนคนไม่พอต่อพ้ืนท่ีท่ีต้องดูแลรับผิดชอบ...” 

4. ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องในการดําเนินการ เกิดจากการโยกย้ายตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีหรือเปลี่ยนหัวหน้าชุด
ปฏิบัติงานดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ยังใช้คนไม่เหมาะกับงานเท่าท่ีควร...” 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
จากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

โดยสรุปมีดังนี้ 
1. มีการปรับแนวคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การแก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทุก
ระดับชั้นทําให้องค์กร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 



2. ต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการอบรมพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามโดยเฉพาะ และมี
ติดตามวัดผลด้วยการสอบวัดความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ท้ังความรู้ท่ัวไปและความรู้เฉพาะตําแหน่ง 

3. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานต่างๆ จัดทําหลักสูตรความเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) 

4. ต้ังงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง

ความเห็นว่า  “...ต้องมีการฝึกอบรมท่ีเข้มงวด ท้ังแบบอบรมเบื้องต้นและอบรมเฉพาะด้านงานท่ีต้องทํา รวมท้ังการอบรม
เพ่ิมเติมแบบต่างๆ เช่นการใช้อาวุธปืน การใช้เคร่ืองมือวัดสารเสพย์ติด เคร่ืองมือวัดสารมาร์คเกอร์ในน้ํามัน เป็นต้น การอบรม
ต่างๆ เช่นการอบรมการตรวจค้นจับกุมต้องให้สอดคล้องกับการทํางานจริง ต้องมีการทดลองปฏิบัติงานจริงๆ จะได้มีความรู้
จากประสบการณ์จริง บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจึงควรมีระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้อ้างอิงการทํางานแบบต่างๆ 
ด้วย หากเป็นไปได้ผู้บังคับบัญชาควรเติบโตมาจากงานด้านสืบสวนและปราบปรามโดยตรง ซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญงานสามารถ
นําทีมได้เป็นอย่างดี ในส่วนเครื่องมีควรมีการทําเร่ืองขอไว้ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะหน่วยงานอ่ืนก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย การ
ใช้ยานพหนะควรมีระเบียบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ควรพิจารณาเร่ืองการใช้รถเช่าแทนการจัดซ้ือ โดยสรุปคิดว่าควรมี
การดําเนินการดังต่อไปน้ี 1) จัดให้มีการอบรมบุคลากรท้ังแบบ หลักสูตรเบื้องต้น และหลักสูตรข้ันสูงข้ึนไปตามลําดับ อย่าง
เข้มข้น โดยมีการสอบวัดผล ท้ังภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) บํารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจําเป็น และควร
พิจารณาระบบการเช่ารถแทนการซ้ือรถด้วย 3) ควรจัดให้มีท่ีพัก (Safe house) สําหรับเจ้าหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมออก
ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา และสามารถใช้เป็นสถานท่ีควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วย 4) ควรมีการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยใน
การสนับสนุนงานด้านสืบสวนและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม 5) ควรให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลศุลกากรได้โดย
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพ่ือให้ทํางานได้ทันสถานการ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ต้องมีการฝึกอบรมท้ังความรู้ด้านกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องใช้คนให้เหมาะกับงาน 
และต้องมีการอมรมให้ทราบถึงข้ันตอนการทํางานมาตรฐานท่ีถูกต้องในแต่ละส่วนงาน เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันและการทํางาน
จะได้ไปในทิศทางเดียวกับ ทําให้การทําคดีต่างๆ เสร็จสิ้นได้รวดเร็วย่ิงข้ึน ควรมีการจัดอบรมความรู้ท่ีจําเป็นให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุก
คน เป็นระยะๆ และมีการจัดการฝึกอบรมแบบปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ทราบถึงข้ันตอนการทํางานของแต่
ละส่วนงาน ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ต้องจัดการอบรมให้เจ้าหน้าท่ีเป็นระยะๆ เจ้าหน้าท่ีต้องรู้การตรวจสินค้าแบบต่างๆ ต้องรุ้ข้ันตอนทําคดี และ
การจัดทําเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในการทํางานในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
และควรมีการจัดทําแผนภูมิการดําเนินงานในแต่ละส่วน (Flow chart) เพ่ือเป็นคู่มือในการทํางานและสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ควรมีการอบรมเพ่ิมความรู้ หรือทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับชั้นอย่างเข้มข้น ต้องจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
เป็นการภายใน และส่งไปอบรมภายนอกด้วย เช่น การอบรมลิขสิทธ์ิ สินค้าต่างๆ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...ควรมีการคัดสรรคนให้เหมาะสมกับการทํางานแต่ละส่วน ซ่ึงหากเหมาะสมก็ส่งไปอบรมเพ่ิมทักษะต่อ หรือไม่ก็
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เหมาะสมตามความสามารถ ควรเร่ิมมีการคัดสรรคนให้เหมาะสมกับตําแหน่งท่ีรับผิดชอบ จากนั้นจัดให้
มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และมีการสอบวัดระดับ อาจจะทําเป็นรายปีก็ได้...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ใช้คนให้เหมาะสมกับงานดีท่ีสุด สนับสนุนคนมีความสามารถให้ข้ึนมานําหน่วยงาน จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการทํางานในอนาคต เพ่ิมการข่าวช่องทางใหม่ๆ หรือ หาแหล่งข่าว ในสินค้าชนิดใหม่ๆ หรือกําลังเป็นท่ีนิยม หรือ
ตามฤดูกาลต่างๆ ...” 



ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...บุคลากรยังยึดติดกับการทํางานแบบเดิมๆ เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงจึงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ข้ึนมา 
เช่น การคิดนอกกรอบแบบสร้างสรรค์ การนํานวัตกรรมมาใช้ การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน การประกวดผลงานชิงรางวัล 
เป็นต้น ต้องสร้างแรงจูงใจในการทํางาน อาจเป็นรูปแบบการประกวดผลงานชิงรางวัล หรือการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือ
ละลายพฤติกรรม และเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมและความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการเสียสละอุทิตตนทํางานเป็นทีมและส่งผล
ให้มีการคิดผลงานใหม่ๆ เพ่ือองค์การ...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 กรกฎาคม 2562) ได้แสดงความเห็น
ว่า “...เพ่ิมความรู้และทักษะให้กับบุคลากร โดยการอบรมด้านกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อการทํางาน และจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้รู้จักกันมากข้ึนแบบเป็นกันเอง เพ่ือช่วยพัฒนาการ
สื่อสารในองค์การให้ดีข้ึน ต้องเพิ่มจํานวนคนให้เหมาะสมกับงาน การมีจุดตรวจมากข้ึนตามภูมิภาคต่างๆ ให้การทํางานด้าน
สืบสวนปราบปรามคลอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่กระจุกอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งจนเกินไป และต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อกําหนดและข้อห้ามตามกฎหมาย เช่น สามารถนําเข้าสุรามาพร้อมตนได้คนละ 1 ลิตร 
บุหร่ี ไม่เกิน 200 มวน โดยไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 เจ้าพนักงานศุลกากรชํานาญงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “...ต้องจัดการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคนที่เข้ามาทํางานด้านสืบสวนและ
ปราบปรามทุกระดับชั้น เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้จริงในงานด้านนี้ และสามารถนําไปใช้ได้ปฏิบัติงานไดจ้ริง ต้องอบรมเพ่ิมทักษะ
พิเศษให้แก่บุคลากรท่ีมีความสามารถโดเด่น และส่งเสริมให้ข้ึนมาเป็นหัวหน่วยเพ่ือเป็นแกนหลักในการพัฒนาหน่วยงานใน
อนาคต...” 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2562) ได้แสดง
ความเห็นว่า “....ต้องมีการจัดอบรม และต้องมีการจัดต้ังคณะทํางานสร้างฐานข้อมูลความรู้ประจําหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เข้มข้นมากข้ึนเรื่อยๆ และต้องมีการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ท่ีพร้อมทําหน้าท่ีนําทีมต่อจากรุ่นพ่ีท่ีต้องมี
การขยับตําแหน่ง หรือโยกย้ายไป น่าจะสามารถพัฒนาได้โดย 1) ใช้คนให้เหมาะกับงาน (put the right man in the right 
job) 2) ลดระบบอุปถัมภ์ส่งเสริมคนมีความสามารถให้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้นํา 3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้นํา มีการ
หมุนเวียนหน้าท่ีเพ่ือให้รู้งานท้ังระบบและทํางานทดแทนกันได้ 4) จัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะอยู่เสมอ รวมทั้งด้าน ภาษา
และเทคโนโลยี...” 
 
 

อภิปรายผล 
ปัจจัยด้านบุคลากร หรือ ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซ่ึงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถและทักษะท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ย่อมทําให้บุคลากรนั้นนําองค์ความรู้ท่ีได้การอบรมถ่ายทอด 
ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติท่ีดีไปใช้ในการทํางานปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผล
สะท้อนกลับทําให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายใต้
แนวคิดการพัฒนาโดยมีบุคลากร หรือ การท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้
กล่าวสรุปว่า เหตุผลของการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยสําคัญในการบูรณาการ ก็เพราะการพัฒนา
ทุกด้านจะทําได้ก็ต่อเม่ือมีมนุษย์เป็นตัวจัดการการพัฒนา หากไม่มีมนุษย์การพัฒนาก็จัดการไม่ได้ หรือ อีกในหนึ่งก็คือ 
“มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่งอ่ืนไม่ได้ด้วย” การพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์ก่อน ซ่ึงอาจ
กล่าวได้ว่าการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในท่ีปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงานเให้กับหน่วยงาน
โดยตรง  

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538, หน้า 2) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึงผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีวัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตตุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ 1. ประสิทธิภาพในมิติของ
ค่าใชจ้่ายหรือต้นทุนของการผลิต (input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การทํางาน ท่ีถูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว่าเดิม 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทํางานท่ีมี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทํางานและบริการเป็นท่ีพอใจของลูกค้า 



หรือผู้มารับบริการ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ธานินทร์ สุทธิกุญชร, 2543, หน้า 10) ยังได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบราชการของต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าประสบ
ความสําเร็จได้ดังนี้ 1. ต้องกําหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน หมายถึง การทํางานท่ีมีประสิทธิผล
ยึดถือผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน (results) เป็นหลักใน การดําเนินงานโดยมุ่งท่ีผลลัพธ์ (outcome) โดยมีการ
ประเมินผลและวัดผลสําเร็จของ งานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มารับบริการ 
ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพื่อยุบเลิกงานท่ีซํ้าซ้อน โดยสร้างสรรค์กระบวนการทํางานใหม่ ลดขนาดกําลังคนเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายขององค์การด้านบุคคลากร มีการกระจายอํานาจการดัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าท่ี 2. ระบบการบริหารงาน
ท่ีจะยึดผลสําเร็จของงานและผลลพัธ์ขององค์การเป็น หลักสําคัญในการดําเนินการรวมทั้งใช้มาตรการจูงใจและให้รางวัลตอบ
แทนแก่องค์การท่ีประสบความสําเร็จ และยังสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2526, หน้า 198) ท่ีนิยามว่าประสิทธิภาพ 
หมายถึงกิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลท่ีได้เกี่ยวข้องกับวิธีการซ่ึงหน่วยงานพยายามกําหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของ
ตนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Harrington Emerson สมพงษ์ 
เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, หน้า 14) ท่ีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพใน
หนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซ่ึงได้รับการยกย่องและกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้ 1. ทํา
ความเข้าใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานให้กระจ่าง 2. ใช้หลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3. 
คําปรึกษาแนะนําต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 6. การทํางาน
ต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการ
ดําเนินงานอย่างท่ัวถึง 8. งานเสร็จทันเวลา 9. ผลงานได้มาตรฐาน 10. การดําเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 11. 
กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนงานได้ 12. ให้บําเหน็จแก่งานท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับ เบคเกอร์ และ นิว
เฮาเซอร์ (Becker & Neuhauser) อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, หน้า 12) ท่ีได้เสนอตัวแบบจําลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพขององค์การ (model of organization efficiency) โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณา
ถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าและผลผลิตขององค์การ คือการบรรลุเป้าหมายแล้วองค์การในฐานะท่ีเป็น
องค์การในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัยประกอบอีกดังแบบจําลองในรูปสมมติฐานซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. หาก
สภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์การนั้นมีความซํ้าซ้อนต่ํา (low task environment complexity) หรือมีความแน่นอน 
(certainty) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค์การอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะนําไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพขององค์การมากกว่าองค์การท่ีมีสภาพแวดล้อมในการทํางานยุ่งยากและซับซ้อนสูง (high task environment 
complexity) หรือมีความไม่แน่นอน (uncertainty) 2. การกําหนดระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อเพ่ิมผลการทํางานท่ีมองเห็นได้
มีผลทําให้ประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 3. ผลการทํางานท่ึมองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 4. หากพิจารณาควบคู่
กันไปจะปรากฏว่าการกําหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผลการทํางานท่ีสามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อ
ประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลําพังและยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการทํางานขององค์การได้ (visibility 
consequences) และมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์การเพราะองค์การสามารถทดลองและเลือกระเบียบการ
ปฏิบัติได้ซ่ึงระเบียบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย จากผลการวิจัยจึง
สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร คือ
การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความและความเชี่ยวชาญในงานด้านสืบสวนและปราบปรามโดยผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถะภาพ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนงานต่างๆอย่างมีมาตรฐาน มีการจัดการองค์ความรู้ด้าน
งานสืบสวนและปราบปรามอย่างเป็นระบบนําไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  
 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรมีประเด็น
นํามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปัญหาบุคลากรบรรจุใหม่หรือเปลี่ยนตําแหน่งมาทํางานด้านสืบสวนและปราบปรามยังขาดด้านความรู้ความ
ชํานาญด้านกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และยังไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องส่งผลให้
เกิดความไม่ม่ันใจในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานแล้วเกิดความผิดพลาดแสดงให้เห็นถึงการขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, (2561, หน้า 2) ท่ีได้อธิบายว่า ในการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น หน้าท่ี ของ HRM จะต้องปรับกลยุทธ์การจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์การ แต่ล่ะหน้าท่ีจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ถ้าองค์การเน้นการสรรหาคนดี คนเก่ง (top quality candidates) เข้า



มาทํางาน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ recruitment สูง แต่ละเลยการจัดสรรระบบค่าตอบแทนท่ีจูงใจ องค์การก็ไม่สามารถ
รักษาคนเก่ง คนดี ไว้ได้ ค่าใช้จ่ายท่ีต้องสูญเสียไปในด้าน recruitment ก็จะสูญเปล่า จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวกับบุคคลในการบริหารงาน โดยคํานึงถึง 1. การวิเคราะห์งาน 
(job analysis) โดยพิจารณาจากลักษณะงานแต่ล่ะงาน 2. การวางแผนการกําหนดความต้องการแรงงาน และการสรรหาคน
เข้าทํางาน 3. การคัดเลือกคนเข้าทํางาน 4. การจัดการเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 5. การประเมินผลการดําเนินงาน 
6. การฝึกอบรมและพัฒนา 7. ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร 

2. ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องหาทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินคดีและจัดการเกี่ยวกับของกลางแสดงให้เห็นถึงการขาด
การบูรณาการการทํางานในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับ ชลิดา ศรมณี, (2561, หน้า 64) ท่ีได้สรุปว่าการศึกษาธรรมชาติของ
มนุษย์ โดยอาศัยจิตวิทยาน้ัน ทําให้เราสามารถเข้าใจในด้านของจิตใจ ความต้องการ รวมท้ังพฤติกรรมของมนุษย์ในการทํางาน 
ท้ังนี้เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดกําลังพล การ
มอบหมายงานให้เหมาะสม การพัฒนากําลังพล การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การดูแลระเบียบวินัยในหน่วยงาน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ความเป็นผู้นํา การสื่อความหมายอันเปน็แนวทางของการศึกษามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ท้ังสิ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Hertzberg (1968 อ้างถึงใน โสฬส ปัญจะวิสุทธ์ิ 2541) ได้ศึกษาการ 
บริหารงานในแบบวิทยาศาสตร์โดยได้นําเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาศึกษา
ร่วมกันเพ่ือให้ได้ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้บุคคล ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเขาจึงได้ศึกษาวิจัยถึงทัศคติของบุคคลท่ี
พอใจ ในการทํางาน และไม่พอใจในการทํางานพบว่า บุคคลท่ีพอใจในการทํางานนั้นประกอบ ด้วยปัจจัยดังนี้ 1. การท่ี
สามารถทํางานได้บรรลุผลสําเร็จ 2. การท่ีได้รับการยกย่องนับถือเม่ือทํางานสําเร็จ 3. ลักษณะเนื้อหาของงานเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ 
4. การท่ีได้มีความรับผิดชอบมากข้ึน 5. ความก้าวหน้าในการทํางาน 6. การท่ีได้รับโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถใน
การทํางาน 

 3. ปัญหาด้านจํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านการข่าวและการตรวจค้นของผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าดูแลพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบได้อย่าง
ท่ัวถึงหรือมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์, 
2561) ได้กล่าวสรุปว่า นโยบายท่ีจะประสบความสําเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร ท้ังด้านการเงินและ
งบประมาณ 

4. ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องในการดําเนินการ เกิดจากการโยกย้ายตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีหรือเปลี่ยนหัวหน้าชุด
ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงการขาดการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานหรือการขาดความมั่นใจในการมองเห็นโอกาสการ
เจริญก้าวหน้าตามสายงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Nader (อ้างถึงใน อนุชา เพ็งสุวรรณ, 2549, หน้า 10) ให้คํา
จํากัดความไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังในและนอกองค์การ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนษุย์และองค์การ 
ในปัจจุบันและอนาคต การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดการให้พนักงานได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงเวลา
หนึ่ง ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงการปรับปรุงความสามารถตามสมรรถนะความรู้ในการทํางาน มีแรงจูงใจ มีสุขภาพจิตท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. คารมีการจัดทําแผนในการพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจําเป็นให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทุกระดับชั้นเพ่ือให้เกิดการ
ต่ืนตัว และความมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

2. ควรมีการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการอบรมพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปราม
โดยเฉพาะ จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์การ (knowledge management) และมีการสอบวัดความรู้ และผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานอย่างละเอียดและเป็นมาตรฐาน 



3. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
การทํางานและจดัทํากิกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเจ้าหน้าท่ีในส่วนงานต่างๆท่ีต้อง
ประสานงานกัน 

4. ควรมีการจัดทําแผนเพื่อของบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพ่ือช่วยให้การทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

5. ควรมีการจัดทําตัวชี้วัดและประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนงานในสังกัดกองสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร ในข้ันต่อไป 
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