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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร:  

กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

สุนันท์ชัย ตันพัฒนา 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของข้าราชการกรม
ศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ ปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการกรมศุลกากร รวมถึงปญัหาและอุปสรรคเกีย่วกับการปฏบิัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนามนั้น ได้เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 
คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรในสังกัด ส่วนบริการศุลกากร 1 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คือ การจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้ข้าราชการมีความสามารถและมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท าให้ข้าราชการปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนปญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากรในสังกัด ส่วนบริการศลุกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วย ปัญหาด้าน
แรงจูงในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ ปญัหาดา้น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการกรมศลุกากร 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การปฏบิัติงาน ข้าราชการ กรมศุลกากร 

  

บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดท าข้ึนในช่วงเวลาแห่งการปฏิรปูประเทศ
ท่ามกลางสถานการณโ์ลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันอย่างท่ัวถึงและกว้างขวางจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
(Globalization) โดยในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น้ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรปูประเทศ นอกจากนั้น ยังได้ให้ความส าคัญกับการมสีว่นร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอยีดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน
ลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบตัิ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการ
พัฒนา พร้อมด้วยแผนงาน/โครงการส าคญัที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อเตรยีมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
                                                           
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ 
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดยีวกัน ยงัได้ก าหนดแนวคดิและกลไกการขบัเคลื่อนและตดิตามประเมินผลทีชั่ดเจนเพื่อก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 ในการที่จะบรรลุวสิัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0”  ระบบราชการจะต้องปรับเปลีย่นตนเองไปสู่ “ระบบ
ราชการ 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปลีย่นแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นท่ีเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคอื ระบบราชการจะต้องมีการท างานแบบเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาองค์การของกรมศุลกากรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศและระบบราชการดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรจะต้องเกดิการตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญถึง
ประเด็นดังกล่าว ตลอดจนมีส่วนรว่มในการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ละแนวปฏิบตัิต่างๆ เพื่อให้
เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์การ การด าเนินงาน และการให้บริการ อันจะ
ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคณุภาพของการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร รวมถึงสามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

จากความเป็นมาดังกล่าว การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัด ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จงึมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เพื่อให้ทราบว่าการปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ การปฏิบตัิงานได้มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และเพื่อสามารถท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร ก้าวสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการเสรมิสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาด าเนินงานของกรมศลุกากรที่สามารถตอบสนองต่อการ
บรรลยุุทธศาสตร์และภารกิจของกรมศุลกากร โดยเน้นการยกระดับความรู้ ความสามารถของข้าราชการและหน่วยงานให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของการให้บริการแก่ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออกสินคา้ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ความปลอดภัยทางสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใข้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร
ทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยวิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการ (Structure interview or Formal interview) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการกรมศลุกากร ที่เกีย่วข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบรกิารศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ       
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก
ตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคญั (Key informants) จ านวน 10 คน ได้แก่ ข้าราชการกรมศุลกากร ในสังกัดส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยภาคสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์

แบบเป็นทางการ (Structure interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สภุางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75)  และการสัมภาษณจ์ะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอืเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบตัิ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ 

พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวธิีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณต์าม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึง่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์
ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสัมภาษณซ์ึ่งเป็น
ค าถามในการสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้

สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห ์
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมศลุกากร ปัจจยัที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร: กรณศีึกษา ส่วนบริการศลุกากร 1 ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยใช้
การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยเอกสาร 
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 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า  มีนักวชิาการให้แนวความคิด ในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยยกตัวอย่างพอ
สังเขป ได้แก่ John D. Millett (อ้างถึงใน วันเพ็ญ จิระวิชฎา, 2547, หน้า 43) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า ประสิทธิภาพ  
(Efficiency) หมายถึง ผลการปฏบิัติสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ ความเต็มใจแก่บุคคล องค์กร และน ามาซึ่ง
ผลของความส าเรจ็หรือไดผ้ลก าไรจากการปฏิบตัิงานน้ันด้วย (Human Satisfaction and benefit produced) และ Herbert A. 
Simon (อ้างถึงใน วันเพ็ญ จิระวิชฎา, 2547, หน้า 43) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet คือ ถ้าจะ
พิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูจากความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลิตผลที่ไดร้ับออกมา 
(Output) ดังนั้น ตามความคิดนี้ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลิตผลลบดว้ยปัจจัยน าเข้า และถ้าเป็นการบรหิารราชการ หรือองค์กรของ
รัฐ ก็ต้องบวกด้วยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) เข้าไปด้วย  โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม
ศุลกากรนั้น นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัมากในการให้บริการผู้ประกอบการ ด้วยเหตุที่พันธกิจส าคญัของกรมศุลกากรคือการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจสิติกส์ของประเทศ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทาง
ศุลกากรและข้อมลูการคา้ระหวา่งประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรที่ก าหนดไว้ว่า “องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศลุกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเช่ือมโยงการค้าโลก” ทั้งนี้ มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการกรม
ศุลกากรจึงเป็นเรื่องที่มีลักษณะซบัซ้อนและมีความละเอียดลึกซึ้ง  

กรมศุลกากรเป็นองค์การภาครัฐ แต่เดิมมีภารกิจหลักท่ีมุ่งเน้นการจดัเก็บภาษีอากร จากสินค้าต่างๆ ที่น าเข้ามาและ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์และสังคมยุคดจิิทัล ส่งผลให้
ทางกรมศุลกากรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและคา่นยิมในการบรหิารจดัการองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย มาเป็นการมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทย
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลก ควบคู่กันนั้น กรมศุลกากรได้เล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกรมศุลกากรได้มีการจัดองค์กร ปรับปรุงงานด้านการให้บริการ มีการพัฒนาระบบงานดว้ยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นการ
สนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขันระหว่างประเทศ ฉะนั้น กรมศุลกากรจึงเปรียบเสมือนประตูทางการค้าระหว่างประเทศท่ีมี
หน้าท่ีหลักในการจดัเก็บภาษีอากรขาเข้า-ขาออก ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้ง การส่งเสรมิการ
ส่งออกด้วยมาตรการทางศลุกากรในทุกรูปแบบ มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Communications 
Technology) มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้สอดรับการพลิกโฉมราชการสู่ระบบราชการ 4.0 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานน้ันจะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จ เพราะ
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรทีเ่ป็นปัจจยัที่มีความส าคัญมากและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การมากที่สุด อีกท้ังมนุษย์ก็เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการบริหารอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่ท าให้องค์การเกิดพลวตั กล่าวคือ ถ้าหากไม่มีทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้วองค์การก็ย่อม
ไม่อาจเกดิขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจยัทางการบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเปน็ปัจจัยทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information resources) 
ปัจจัยทางด้านการเงิน (Financial resources) ปัจจัยทางกายภาพ (Physical resources) แต่ถ้าขาดทรัพยากรมนุษย์ (Human 
resources) กระบวนการในการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถบรรลคุวามส าเร็จได้ เพราะปัจจยัต่างๆ เหล่านัน้ไม่สามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้ด้วยตนเอง จะต้องอาศยัทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ปัจจยัการบริหารอื่นๆ ทรัพยากรมนุษย์จึงมีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ จึงเป็นแนวทางในการการแก้ปัญหาซึ่ง กรมศลุกากรไดต้ระหนักถึง
ประเด็นดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาปรับใช้ในกระบวนการท างาน กรมศุลกากรจึงมีการปฏิรูป
การปฏิบัติงานด้านศุลกากรเพื่ออ านวยความสะดวกทางด้านการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมกับการส่งเสริม
ระบบโลจสิติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการคา้ระหว่างประเทศ ปกป้อง
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สังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคมุทางศุลกากร และจัดเก็บภาษีอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) อันเป็นการก้าวไปสู่ Customs 4.0 ด้วยเหตุนี้ กรม
ศุลกากรจึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบสินค้าน าเข้า – ส่งออก เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในการ
ตรวจสอบสินค้าโดยไม่ท าให้สินค้านั้นเกิดความเสียหายจากการเปิดตรวจ เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร ป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศลุกากร โดยกรมศุลกากรไดม้ีการจดัท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดรับกับพันธกิจในมิติ
ต่างๆ ท้ังในด้านกระบวนการท างาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ มีการจดัท า “พระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ. 
2560” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้กฎหมายศลุกากรและระเบียบปฏิบัตติ่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน
เข้ากับยุคสมัย โดยมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎเกณฑ์อันล้าสมัย เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการทุจรติ 
คอร์รัปชัน และยังรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดรับกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” พร้อม
กับมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการด าเนินกระบวนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการและน าไปสู่การยกระดับตัวช้ีวัดความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ (Ease of Doing Business Index) โดยมีการ
ก าหนดนโยบายให้ข้าราชการปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขัน้ตอน อ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการอันเป็นการรองรับ
แผนปฏิรปูระบบราชการของกรมศุลกากร 

 

ผลการวิจัยสนาม 

จากข้อมูลที่ได้รับการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะหเ์พื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี ้
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร: กรณศีึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านกังานศุลกากร

ท่าเรือกรุงเทพ 
การวิจัยพบว่า ข้าราชการกรมศลุกากรในสังกัด ส่วนบริการศลุกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จะสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบตัพิิธีการศุลกากร ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ การปฏบิัติเกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร 

การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น และ/หรือวางประกันส าหรับสินค้าน าเข้า สินค้าหลายเที่ยวเรือ สินค้าถ่ายล า 
และสินค้าติดเรือท่ีขนขึ้นพักไว้บนบก 

2) ควบคุมและตรวจสอบการขนถา่ย การเก็บรักษา รวมทั้งตรวจปลอ่ยสินค้าน าเข้าสินค้าหลายเที่ยวเรือ สินค้าถ่ายล า 
และสินค้าติดเรือท่ีขนขึ้นพักไว้บนบก 

3) ควบคุมยานพาหนะและสินคา้ที่ขนย้ายไปปฏิบตัิพิธีการ ณ ท่ีท าการศุลกากรอื่น 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต

ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
5) ควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแลของที่น าเข้าและส่งออกในคลงัสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และเขต

ประกอบการเสรีในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 
7) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวกับการ

น าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า รวมทั้งจัดท าประเมินผล พัฒนา และปรบัปรุงฐานข้อมูลดา้นศุลกากร เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง (Local 
Profile) 

8) เร่งรัดการจดัเก็บภาษี ออกแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร และค่าสิทธิ 
9) เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม รวมทั้งค านวณเงินเพิ่ม เบีย้ปรับ และดอกเบี้ย 
10) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร และค านวณภาษีอากรส าหรับของกลางและ

ของตกค้าง 
11) พิจารณาค าร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือ ตัดและปิดบญัชีสินค้าส าหรบัเรือ 



6 
 

12) ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการศลุกากร 
13) บริการบันทึก และแก้ไขข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ในระบบ Paperless 
14) จ าลองเอกสาร และออกใบรับรองต่างๆ 
15) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีหรือตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
การวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรในสังกัด ส่วนบริการศลุกากร 1 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ มีดังน้ี 
1) การจัดการฝึกอบรมเสรมิสร้างความรู้ให้ข้าราชการมีความสามารถและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
2) มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท าให้ข้าราชการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาปรับใช้ในการปฏบิัติงาน 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร: กรณศีึกษา ส่วนบริการศลุกากร 1 ส านักงาน

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรในสงักัด ส่วนบริการ

ศุลกากร 1 ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วย 
1) ปัญหาด้านแรงจูงในการปฏิบัตงิาน คือ ข้าราชการกรมศลุกากรบางส่วนไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
2) ปัญหาด้านทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน คือ ข้าราชการกรมศลุกากรที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้

และประสบการณ์ที่เพียงพอ 
3) ปัญหาด้าน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบัติงานของ

ข้าราชการกรมศุลกากร 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการกรมศลุกากร พบว่ากระบวนการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการเป็นเรื่องที่ส าคญัมาก เนื่องจากกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานรัฐมีหน้าท่ีหลักคือการให้บรกิาร ซึ่งการบริการเป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีกระท าหรือตดิต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคล หากเป็นการให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์และไมม่ี
ความชอบพอใครเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ทีม่ีอยู่ในสภาพที่เหมือนกัน เพื่อให้
งานนั้นๆ บรรลุไดต้ามวตัถุประสงค์และเปา้หมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมจีุดส าคัญ
คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (อ้างถึงใน รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, 2560, หน้า 12) ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาท่ี
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบัตริาชการ การสั่งการใหส้่วนราชการและข้าราชการปฏิบัตริาชการเพื่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการบริหารราชการและการปฏิบตัิหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของ
รัฐ และประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ วิสยัทัศน์  
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านยิมองค์กร คุณธรรมอัตลักษณ์ ของกรมศุลกากร (2561) ซึ่งกล่าวถึงการให้บริการหรือการมีจติบริการ 
(Service Mind) อันแสดงให้เห็นว่า กรมศุลกากรให้ความส าคญักับการให้บริการต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ค่านิยมองค์กร I-SMILE มี
ความหมายตรงตัวว่า “ฉันยิ้ม” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายให้เห็นว่า กรมศุลกากรเป็นองค์กรที่พร้อมจะให้บริการต่อประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่ง I-SMILE สอดรับกับวสิัยทัศน์ บทบาทหน้าท่ีของกรมศุลกากร
และคณุธรรมอัตลักษณ์ของกรมศลุกากร ดังนั้น I-SMILE จึงสามารถสื่อให้เห็นถึงการให้บริการศลุกากรด้วยใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการของกรมศุลกากรมีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการศุลกากรด้วยใจ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 
ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้ข้าราชการมีความสามารถและมีความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน ในการ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ กรมศลุกากรต้องให้ความส าคญักับการสนับสนนุและเพิ่มโอกาสให้
ข้าราชการศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน ฝกึอบรม ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ ท้ังในด้านระเบียบปฏิบัติและ
พิธีการศุลกากร ด้านพิกัดอัตราศุลกากร ด้านราคาศุลกากร ด้านกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ด้านกฎหมายศุลกากร และด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร โดยการน าเงินนอกงบประมาณที่กรมศลุกากรมีอยู่ในแตล่ะปี มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม
ในระดับและสาขาต่างๆ ท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจงาน เช่น การส่ง
ข้าราชการกรมศุลกากรไปฝึกงานที่องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ณ กรุงบรสัเซลล์ ประเทศ 
เบลเยีย่ม, การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกเป็นประจ าทุกป,ี การจัดหลักสตูรการฝึกอบรมนักบริหารระดับ
ตัน ระดับกลาง และระดับสูง อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อให้การด าเนนิการพัฒนาข้าราชการรองรับบทบาทภารกิจของกรมศลุกากร
ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์การจากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ สู่บุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น (Talent) เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้าน เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคณุวุฒิด้านศลุกากร (Expert/Resource Person) ต่อไป สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรม
ศุลกากร (2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจดัการองค์กร อันมเีป้าประสงค์คือ เพื่อให้องค์กรมี
คุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับบทบาท 
ภารกิจ ของกรมฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย มีชาติ (2560) ได้กล่าวสรปุว่า การฝึกอบรมและ
พัฒนาเป็นแนวทางที่องค์การสามารถพัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้นและเจรญิเติบโต 
(Mature) มากยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานนี้อาจมทีั้งส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและส่วนท่ีไม่เกีย่วข้องกับงาน
โดยตรง ซึ่งได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน (Training) เพื่อเพ่ิมความรูค้วามสามารถ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง สิ่งท่ีเกดิขึ้นเหล่านี้ท าให้พนักงานสามารถท างานได้ดีขึ้น 
ในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ได้แก่การพัฒนาพนักงานด้านการให้การศึกษา การพัฒนาบุคคล การพัฒนาการบรหิารและ
จัดการตา่งๆ ในองค์การ ซึ่งท าให้พนักงานในองค์การมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นสามารถท างานได้ดีขึ้น 

2. มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท าให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศลุกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ก าหนดใหก้รม
ศุลกากรมีภารกจิเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินคา้เข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศลุกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศลุกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง
มากมายหลายฉบับ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก ภายใต้กฎหมายศลุกากร และกฎหมายต่างๆ อาทิ
เช่น การคืนอากรตามมาตรา 29 การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) 
เขตประกอบการเสรี (I-EAT) การส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น กฎหมายหลักและกฎหมายรองและระเบียบต่างๆ ในเรื่อง
เดียวกันที่อยู่กระจัดกระจาย จึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหท้ันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
จัดท าพระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ. 2560 มีเป้าประสงค์เพื่อให้กฎหมายศลุกากร และระเบียบปฏิบตัิต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน
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เข้ากับยุคสมัย พร้อมกันน้ัน กรมศลุกากรได้ด าเนินการร่างค าสั่ง ประกาศ และประมวลระเบียบปฏิบตัิศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

3. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมศุลกากรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวใหส้ามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยคุดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไมส่ามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความ
คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda based) และน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาพลิกโฉมระบบระบบราชการสู่ Government 
4.0 โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการผ่านพิธกีารศุลกากรรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์รเ้อกสาร (Paperless) ส าหรบัผู้ประกอบการที่น าของเข้าและส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนเรือ ประกอบ
กับระบบการยื่นรายงานการน าของเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest)  พิธีการศุลกากรน าเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) ระบบพิธีการศุลกากรวา่ด้วยการผ่านแดนและถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transition) กระบวนการ
ยื่นใบขนสนิค้าและช าระคา่ภาษีอากรล่วงหน้าก่อนท่ีเรือจะเข้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) การให้บริการระบบ National 
Single Window (NSW) ของประเทศ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วันเพ็ญ จิระวิชฎา (2547) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยของส านักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร 
ผลการวิจัยสรุปว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัมาใช้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบหลังการ
ตรวจปล่อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 ดังนั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดว่า การน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช้ จะท าให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยมีประสิทธิภาพมากกว่าการขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร: กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 
ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  

1. ปัญหาด้านแรงจูงในการปฏิบัติงาน ปัญหาส าคญัประการหนึ่งคอืการที่ข้าราชการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากต้องการมีสวสัดิการและรายได้ที่เท่ากับส่วนงานอ่ืนท่ีมตี าแหน่งเท่ากัน รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ด้วยเหตุที่
การรักษาไวซ้ึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานราชการนั้นเป็นสิ่งส าคญั โดยเฉพาะบุคลากรที่มคีวามสามารถ มีความตั้งใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี เพือ่ให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ กรมศุลกากรจึงต้องเพิ่มการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับข้าราชการทั้ง
ทางด้านสวัสดิการและเงินรางวัลเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันภายในส่วนงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม
ศุลกากร ท้ังนี้ กรมศลุกากรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากรหลายประเภท ได้แก่ เงินเดือน ค่าท าการล่วงเวลา 
ค่าธรรมเนียม เงินรางวัลที่ได้จากผลการตรวจสอบค่าภาษีอากร และเงินรางวัลที่ได้จากผลงานการจับกุมผู้กระท าความผิด ซึ่งท าให้
ข้าราชการกรมศุลกากรไดรับค่าตอบแทนมากกว่าข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยทัต  
นิวาศะบุตร (2560) ได้ศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของข้าราชการกรมศลุกากร ผลการวิจัยสรุปว่า 
ข้าราชการกรมศุลกากรมีความเหน็เกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมผีลต่อความพงึพอใจในการท างาน ในด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
งาน ในระดับมาก หรือคดิเป็นค่าเฉลี่ย 3.98 โดยมีค่าเฉลีย่ตามหัวข้อย่อยที่สูงท่ีสุด คือความคดิเห็นว่า ผลประโยชน์ตอบแทน
ทั้งหมดที่ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะการครองชีพ หรือคดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 

2. ปัญหาด้านทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร สิ่งส าคญัอีก
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรคือประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีที่สั่งสม
มาตลอดระยะเวลาท างานรวมทั้งความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการศึกษา จากการฝึกอบรม จะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งข้ึน  โดยข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าข้าราชการ
ที่ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พณดล ชิตรตัน์ (2559) ได้ศึกษา ปัญหากระบวนการให้บริการ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอรส์ินค้าดว้ยระบบเอกซเรย์ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้ันตอนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และการช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ีกรณตีรวจ



9 
 

พบสินค้ามีเหตุอันควรต้องสงสัย ซึง่จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถงึความสามารถในการตอบค าถามของเจ้าหน้าท่ียังคงต้องได้รับ
การพัฒนา อันจะส่งผลให้การปฏบิัติหน้าที่ให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล บุญรอด 
(2548) ได้ศึกษา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานด้านวิชาการ กรมศลุกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ข้าราชการ
ส่วนใหญ่ในหน่วยงานด้านวิชาการ กรมศุลกากรที่มีอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการรับราชการ และระดับต าแหน่งงานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

3. ปัญหาด้าน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมศุลกากร พบว่าในการปฏิบัติหนา้ที่น้ันสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการคือการที่
ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการให้บริการท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง 
เนื่องจากไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ความท้าทายหนึ่งของกรมศุลกากรคือการปฏิรูปโครงสรา้งและกฎ ระเบียบ เพื่อให้
ระบบราชการสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนและปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเสาหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวจิัยของ นรมน แสงทองไชย 
(2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติกรณศีึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ด่านศลุกากร
หนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยสรปุว่า จากนโยบาย ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรเท่าท่ีควรนัก เนื่องจากศลุกากรเป็นหน่วยงานที่มีภารกจิหลายด้าน เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นเรื่อง
ของการให้บริการทางศุลกากร เพือ่จัดเก็บภาษี รับแจ้งเอกสารส่วนบุคคล สินคา้เข้า-ออก ตรวจสอบสัมภาระและบุคคล ซึ่งต้อง
ท างานต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น. และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ถือมาตรการหนึ่งในการปกป้อง
สังคม แต่ยังเป็นภารกิจรอง จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างเต็มที่เท่าท่ีควร 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศลุกากรทกุแห่งควรมีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน จัดองค์ความรู้ภายใน
หน่วยงาน โดยการจัดตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ข้าราชการกรม
ศุลกากรให้มคีวามรู้และความช านาญในการปฏิบตัิหน้าที่และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานทางศุลกากร เพื่อให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากรในสังกัดส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ินัน้ ควรจะต้องมีการประสานงานกบัส่วนราชการทุกส่วนในกรมศลุกากร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมปรึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะสามารถประสานงานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และการปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมพฒันาระบบงานให้ทันสมยั ปรับกระบวนการขั้นตอนการท างาน 
และน าเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยัเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดกระบวนการปฏิบตัิงานของข้าราชการกรมศุลกากรให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 

3. ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ควรเพิ่มความส าคัญให้กับการดแูลชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการในสังกัดส่วน
บริการศลุกากร 1 เพื่อให้เกิดความภาคภมูิใจในการปฏบิัติหน้าที่ โดยการจัดสรรสิทธิประโยชนร์วมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้มีความ
ยุติธรรม และมีการหมุนเวียนข้าราชการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการปฏิบัตหิน้าท่ี อันจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ  

 4. ควรเสรมิสร้างข้าราชการของกรมศุลกากร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหลายด้าน ควบคู่ไปกบัการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน โดยการฝึกอบรมภายในและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
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ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง/สายงาน และเสริมสรา้งประสบการณ์และเทคนิคการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน 
(Coaching) การให้ปรึกษาแนะน า (Consulting) การมอบหมายโครงการ (Job/Project Assignment) การศึกษาด้วยตนเอง 
(Self-Learning) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยการให้ข้าราชการที่มีความช านาญแต่ละด้านมารวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน และท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ  

 5. ควรก าหนดกรอบกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตังิานให้ชัดเจน ทันสมัย ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยในการก าหนดระเบยีบปฏิบตัิ ควรค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องน าไปปฏิบัติ ท้ังข้าราชการผู้
ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ รบัฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มุ่งเน้นการให้บริการทีไ่ม่ยุ่งยากหรือซบัซ้อน ใหม้ีความยืดหยุ่น 
และสามารถให้บริการไดต้ามระยะเวลาที่ประกาศหรือก าหนดไว้ เพือ่ความสะดวกในการปฏิบตัิหน้าทีข่องข้าราชการกรมศลุกากร
และผูร้ับบริการ ท้ังนี้ กฎระเบียบต่างๆ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย และกฎระเบียบที่ออกใหม่ควรมีการเผยแพร่ ผา่นทางสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ให้ผูม้าติดต่อราชการได้รับทราบกันอย่างท่ัวถึง เพื่อท าความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน
ก่อนการบังคับใช้ 
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