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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงหลักในการเลือกตรวจค้น ผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน เพ่ือน ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ หรือการจัดการอบรมแลกเปล่ียนความรู้ ระหว่างเจ้าหน้าท่ี และการท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลท่ัวไปทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ว่าท าไม
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจึงต้องมีการเรียกสุ่มตรวจ หรือเก็บภาษีท าไม แล้วภาษีท่ีเก็บจะไปไหน รวมท้ังจะต้องมีการ
ประสานงานกับทางร้านค้าปลอดภาษีต่าง ๆ  ให้ท าการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าท่ีมาซ้ือของว่าของท่ีซ้ือในร้านค้า
ปลอดอากรนั้นเป็นของท่ียังมีค่าภาระภาษี จะต้องน ามาส าแดงท่ีช่องแดง(ช่องมีของต้องส าแดง)เมือ่น าสินค้าเหล่านัน้
กลับเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในเร่ืองของภาษี จะสามารถช่วยลดข้อร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน
แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีศุลกากรได้  
 
ค าส าคัญ : ส านักงานศุลกากร เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ช่องไม่มีส่ิงของต้องส าแดง ช่องมีส่ิงของต้องส าแดง 
 
บทน า 
 รัฐ ท่ีมีระบบการปกครองโดยการยึดถือตัวบทกฏหมายเป็นส าคัญในการปกครอง มิใช้ยึดถือตัวบุคคลมา
เป็นผู้ปกครอง ท่ีเรียกกันว่า นิติรัฐ (legal) จะต้องค านึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก แต่ใน
ขณะเดียวกันการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ก็ยังสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การท่ีจะใช้ดุลพินิจในทางการบริหารรัฐ ไม่ว่าจะเป็นดุลพินิจท่ัวไป หรือดุลพินิจท่ีเป็นอ านาจผูกพันก็
ตามแต่ ควรท่ีจะมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเหล่านั้นด้วย ในกิจกรรมของรัฐทุกประเภทท่ีมี
กฏหมาย หรือพระราชบัญญัติ รองรับให้อ านวจรัฐไว้ โดยมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีขององค์การท่ีจะควบคุม ก ากับ 
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไว้โดยชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อนกันอันจะถือได้ว่าเป็นการสร้าง
ดุลยภาพให้เกิดข้ึนกับกลไกการท างาน กับท้ังฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และการให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้อ านาจเหล่านั้นจนเกิน
ขอบเขต ตามอ าเภอใจ ไร้ข้ันตอน และปราศจากการแทรกแซงของผู้มีอ านาจ ในท่ีสุดก็จะน าไปสู่การ เหลิงอ านาจ 
และยากท่ีจะควบคุมได้ 
 ส าหรับส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดด าเนินการ 28 กันยายน 
2549 และกระทรวงการคลังได้ก าหนดให้เป็นสนามบินศุลกากรตามกฎกระทรวง ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2548 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 4 ก วันท่ี 17 มกราคม 2549 ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดต้ังคร้ังแรกตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค ้นคว้าอิสระเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัต ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศ ุลกากร : กรณีศ ึกษาส านักงาน 
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 **นักศ ึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2549 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 22 ก วันท่ี 
25 มกราคม 2551 ปัจจุบันเป็นไปตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลง
วันท่ี 23 มกราคม 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 22 ก ลงวันท่ี 25 มกราคม 2551 มี
ภารกิจหลักเป็นการปฏิบัติงานศุลกากรเก่ียวกับการตรวจของ หรือสินค้าท่ีผู้เดินทางน าเข้ามา หรือน าออกไป
ต่างประเทศทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงลักษณะงานมีข้อท่ีแตกต่างไปจากการตรวจของน าเข้า หรือส่งออก ณ 
จุดน าเข้า ส่งออกอ่ืน ๆ หลายประการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหลายส่วนท างานเป็นผลัดหมุนเวียนกันไปตลอด 
24 ช่ัวโมงโดยไม่มีวันหยุดราชการ 
 ตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดให้ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี
อ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (ก าหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติั
ศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ บทนิยามค าว่า “ทางอนุมัติ” “ด่าน
พรมแดน” และ “ด่านศุลกากร” ในมาตรา ๓ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ และบทนิยามค าว่า “สนามบินศุลกากร” ในมาตรา ๓ (๒) วรรคสอง และมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

1. ด าเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร และรายได้อ่ืน  
การคืนอากรท่ีมิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมท้ังการควบคุม และตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท้ังนี้ เฉพาะของท่ีผู้โดยสารน ามาพร้อมกับตน  

2. ด าเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตาม 
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในเขตพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉพาะภายในอาคารผู้โดยสาร และ
อาคารเทียบเคร่ืองบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. สืบสวน และปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวข้อง และด าเนินการเก่ียวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการศุลกากรภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 

4. ด าเนินการเก่ียวกับคดีทางศุลกากรของกลาง และของตกค้างท่ีอยู่ในความ 
รับผิดชอบ 

5. วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการน าเข้า และส่งออกซ่ึงของท่ีผู้โดยสารน ามาพร้อมกับตนรวมท้ังจัดท า
ประเมินผลพัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียง 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
 จากบทบาท และหน้าท่ีดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ณ จุดตรวจค้นภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 
ต้องท างานอย่างยากล าบาก เนื่องจากผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้า และออกจากประเทศไทยโดยทางอากาศยานต่อวันมี
เป็นจ านวนมาก จะให้เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นผู้โดยสารท่ีเดินทางท้ังหมด ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นจะเป็นการยุ่งยาก 
และไม่สะดวกต่อตัวผู้โดยสาร และนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก อีกท้ังมันอาจจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียวในภาพรวมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องพ่ึงเมด็เงินท่ีมา
จากต่างชาติอยู่ การท่องเท่ียวในประเทศไทยยังรายได้หลักของประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ทางเจ้าหน้าท่ีจงึจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับวิธีการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของทางรัฐบาล ท้ังนี้ท้ังนั้นก็เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียวนั้นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมักท่ีจะมีปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี แต่จะให้ปล่อยโดยท่ีไม่มีการตรวจก็คงจะไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าหน้าท่ีจึงใช้วิธีการ สุ่ม
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ตรวจ จริงอยู่ท่ีว่า ก่อนท่ีจะเข้าประเทศได้จะต้องผ่านช่องตรวจของศุลกากร โดยแยกเป็น ช่องไม่มีส่ิงของต้องส าแดง 
หรือ ช่องเขียว (Nothing to declare) กับ ช่องมีส่ิงของต้องส าแดง หรือ ช่องแดง (Goods to declare) ก็ตาม แต่
คงจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะบอกว่าผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเราเป็นคนดีหมดทุกคน ดังนั้น ทางเจ้าหน้าท่ี
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตรงนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเรียกสุ่มตรวจผู้โดยสาร แต่การเรียกสุ่มตรวจนั้น คงไม่มีผู้โดยสาร
คนใดท่ีโดนเรียกสุ่มตรวจแล้วไม่เกิดค าถามในใจว่า คนต้ังเยอะต้ังแยะท าไมไมเ่รียกตรวจ ท าไมถึงตรวจเราแค่คน
เดียว อย่างนี้เรียกว่า สองมาตรฐานรึเปล่า เลือกปฏิบัติรึเปล่า แกล้งกันรึเปล่า อาจจะรุนแรงไปถึงมีการต่อว่า
เจ้าหน้าท่ี และมีร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีด้วย นอกเหนือจากนั้นยังมีปัจจัยท้ังภายนอก และภายในท่ีส่งผลกระทบต่อ
การปฏบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
 ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ท าวิจัยนี้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รวมถึงหลักการใช้ดุลพินิจในการเลือกตรวจค้นผู้โดยสารของเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้ก็เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา และลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ลงไปได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีด าเนินการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ( Documentary Study) โดยการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดในต ารา 
วารสาร ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 2.  ศึกษาโดยการวิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
จากข้าราชการศุลกากร ท่ีปฏิบัติหน้า ณ ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (population) ได้แก่ บุคลากรของ ในสังกัดกรมศุลกากร ส านักงานศุลกากร 
ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้จ านวน 10 คน พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติหน้า ณ ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2) เป็นเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่ง นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติงาน ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
3) เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีประสบการณ์การท างานในพ้ืนท่ี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีข้ึนไป 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบทางการ (Structured interview or Formal Interview) โดย
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถาม และข้อก าหนดท่ีแน่นอนตายตัว จะใช้ค าถามในการ
สัมภาษณ์ค าถามเดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์รายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะขอใช้การจดบันทึก และบันทึกเสียง โดยก่อน สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการ
จดบันทึกการสนทนาก่อนทุกคร้ัง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ท่ัวไป โดย การรวบรวมเอกสารซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองนั้นๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารท่ีส่วนราชการจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ใน 

การปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าส่ัง เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยท่ี 

ผู้วิจัยเลือก วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซ่ึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการ 
สัมภาษณ์แบบทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยท่ีผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ ไปตาม
ค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้ แบบสัมภาษณ์ซ่ึง
เป็นค าถามในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย มี
ข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมอืน หรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร ท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะท่ีมีความคล้ายคลึง และแตกต่างกัน
ของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือ สรุปผลการวิจัยว่าปัญหา และ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร กรณีศึกษา ส านักงาน 
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอะไรบ้าง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 ประเด็นท่ี 1 เร่ืองหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีศุลกากร มีหน้าท่ี และภาระกิจหลากหลายหน้าท่ี ประกอบด้วย หน้าท่ีการ
ตรวจสอบของติดตัวผู้โดยสารเพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของนักท่องเท่ียวขาออก วิเคราะห์ความเส่ียงต่อ
การกระท าความผิดกฏหมายศุลกากร และกฏหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ใบ
ขนสินค้าขาเข้า ขาออก และการจัดเก็บภาษี สืบสวน และปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแล สิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่ง ต้อง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ มากจนเกินไป และภาระหน้าท่ีต่างๆ นั้น ก็สร้างแรงกดดันให้แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีเอง 
ก็เป็นสาเหตุหนึง่ท่ีท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด้อยลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร พบว่า ปัญหาหลัก เป็นเร่ือง
ของการให้ความร่วมมือจากผู้โดยสาร โดยอุปนิสัยของผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย มักจะไม่ยินยอมให้
ความร่วมมือในการตรวจของเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะคนไทย ท่ีมีค่านิยม เป็นปรปักษ์กับเจ้าหน้าท่ีอยู่แล้ว มีแนวคิด 
อคติกับตัวเจ้าหน้าท่ี ดังนั้นเวลาเรียกตรวจจึงมักจะมีปัญหาเป็นอย่างมาก อีกท้ังทักษะของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
หรือประสบการณ์ ของตัวเจ้าหน้าท่ียังมีน้อย ท าให้เวลาเจอผู้โดยสารท่ีมีปัญหา โวยวาย ตัวเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถท่ีจะ
จัดการ หรืออธิบายถึงเหตุผลให้แก่ทางผู้โดยสารเข้าใจได้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท่ีจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้มีไม่เพียงพอ เพราะการโยกย้าย และสุดท้ายนี้ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดก็เห็นจะเป็นในเร่ืองของการใช้เส้นสายใน
วงการผู้ใหญ่ ของราชการมาบีบบังคับ ตัวเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้น้อย ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อตัวเจ้าหน้าท่ีให้มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157 อีกด้วย 
 
 ประเด็นท่ี 3 การแก้ปัญหาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร พบว่าวิธี
แก้ปัญหาต้อง เพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ  มีการจัดอบรมแลกเปล่ียนความรู้ 
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี ให้มีการถ่ายทอดความรู้  และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร และบุคคลท่ัวไปทราบ 
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือท่ีจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ว่าท าไมเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากร จึงจะต้องมีการเรียกสุ่มตรวจ หรือเก็บภาษีท าไม แล้วภาษีท่ีจัดเก็บ จะย้อนกลับไปหาประชาชนของ
ประเทศไทย ปัญหาเร่ืองร้านค้าปลอดภาษีท่ีประชาชนมักจะเข้าใจผิด และไม่เข้าใจว่าซ้ือจากประเทศไทยแล้วท าไม
เวลากลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีอีกนั้น ต้องมีการประสานงาน กับ กรมสรรพากรเพ่ือท่ีจะให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิด
เพ่ือให้มีการแจ้งเตือนไปยังร้านค้าท่ีเป็นสมาชิกในโครงการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเท่ียว และยกเลิกระบบ
อุปถัมภ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียาก เพราะฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ถ้าสามารถท าได้ ก็จะเป็นการลดแรงกดดันใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีได้ 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยท่ีค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร กรณีศึกษา ส านักงานศุลกากรตรวจ
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบปัญหาและอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านระบบงานภายใน
หน่วยงาน ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร พบว่า ในภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ผลการศึกษา
พบว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัญหา
ด้านบุคลากร ไม่แน่ใจว่ามีปัญหา จะเห็นได้ว่า จ านวนบุคลากร หรืออัตราก าลังของ หน่วยงานท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ต้องท าหลายหน้าท่ีและหมุนเวียน
สับเปล่ียนไปช่วยงานลักษณะ อ่ืนหากก าลังพลผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีนั้นไม่เพียงพอท าให้รับสภาพต่องานท่ีท าซ่ึงมี
ความหลากหลาย แม้ว่าหน่วยงานจะได้รับมอบหมายงาน ท างานท่ีนอกเหนือภารกิจหลักอาทิต้องไปช่วยราชการ 
หน่วยงานข้างเคียง ต่าง ๆ  เป็นต้น ซ่ึงบางคร้ังการปฏิบัติงานมีอัตราก าลัง ไม่เพียงพอส่งผลท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
สาเหตุหลักก็มาจากข้อจ ากัดในเร่ืองบุคลากรท่ีไม่เพียงพอแต่ถ้าหากบุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติงานให้
เต็มความสามารถของตน ก็อาจท าให้ ความล่าช้าท่ีเกิดข้ึนหมดไป แต่การท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องท างานหนักข้ึน ส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคลากร ดังนั้น การวางแผนจัดสรรอัตรา ก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน และควรมีการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกด้านของหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญใน
การบริหารให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ของ สมพงษ์ 
เกษมสิน “คน” ซ่ึงเป็นบทบาทส าคัญในทุกข้ันตอนของกระบวนการ บริหารงาน ซ่ึงประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดการเก่ียวกับบุคคล การประสานงาน และการควบคุมงานในข้ันตอนดังกล่าว การจัดการเก่ียวกับ
บุคคลเป็นส่ิงส าคัญมาก และสอดคล้องกับแนวคิด ภิญโญ สาธร ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส าเร็จบุคคล ทุก
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ฝ่ายจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี
การส่งเสริมขวัญก าลังใจเพ่ือไม่ให้บุคลากรเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่ภาคภูมิใจในอาชีพ จะเห็นได้ว่าขวัญก าลังใจ
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถของตนเอง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาท่ีดี
ควรเห็นความส าคัญท่ีจะท าให้ เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในหน่วยงานของตนเอง มีขวัญก าลังใจท่ีดี เช่น การ
ได้รับค ายกย่องชมเชย เมื่อท างานท่ีมอบหมายได้ส าเร็จ หรือให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตามความ เหมาะสม 
เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) ท่ีกล่าวว่า การจูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานนั้น 
ผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจ าเป็นต้องใช้ วิธีการต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมกับงานของบุคคลเป็น
แนวทางในการจูงใจผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีการกระตุ้นการท างานอย่างสม่ าเสมอมีการ
สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานรวมถึงมีการสร้างบรรยากาศการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในหน่วยงานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ให้มีการ
ประสานงาน และส่ือสารท่ีดีระหว่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ Davis (1951, p. 533) ท่ีกล่าวถึง องค์ประกอบของขวัญ
ก าลังใจ คือ ลักษณะท่าทีบทบาทของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานเพราะถือว่า
ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวเช่ือมระหว่างหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
จะท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานส่งผลท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 ด้านระบบภายงานในหน่วยงาน เห็นด้วยว่ามีปัญหามาก ด้านระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้ันตอน
ในการปฏิบัติมีมากท าให้เกิดการปฏิบัติงานไม่สะดวก และล่าช้า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ ลิตปรีชา 
(2523, หน้า.136-137) ได้กล่าวถึงระบบของราชการไทยว่า ได้มีนักวิชาการตะวันตกได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับราชการ
ของประเทศไทย คือ มีลักษณะการบริหารยืดยาด ขาดการกระจายอ านาจท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ ในการ
บริหารงานเท่าท่ีควรต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎระเบียบแบบแผนต่างๆ ท่ีใช้อยู่ท าให้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว มีการ
มอบหมายงานอย่างไม่มคีวามเป็นธรรม ซ่ึงควรมีการแบ่งงานหรือ มอบหมายงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อ
ความสามารถของบุคลากร วางคนให้ถูกกับงาน เจ้าหน้าท่ีมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน ตลอดจนมีการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของเอกวิทย์ ณ ถลาง การปกครองบังคับบัญชา เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมาก ท่ีสุด ผู้บริหารต้องมี
การบริหารจัดการและหลักในการปกครองบังคับบัญชา ดังนี้ 1. หลักความ เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. หลักความ
เสมอภาค 3. หลักความยุติธรรม 4. หลักความสามัคคี 5. ผู้บังคับบัญชาต้องมีพรหมวิหารส่ี 6. หลักบ ารุงขวัญ 7. 
หลักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 8. หลักประชาธิปไตย 9. หลักในการครองคน 10. หลักมนุษยสัมพันธ์  
 ด้านระยะเวลา ในการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเวลาส่วนตัว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกก าหนดให้ต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อยู่เป็นประจ าปัจจุบันการท างานของ เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต้องท างานอย่างหนักตามภารกิจของหน่วยงานท่ี มีมากข้ึนในทางปฏิบัติจริง ๆ  แล้วปริมาณงานท่ีได้รับ
นั้น มีปริมาณมาก ดังท่ีกล่าวไปแล้ว ข้างต้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอาจเกิดความเครียด เนื่องจากต้องท างานให้
ทันเวลาตามท่ี ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย  และก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Guilford & Gray (อ้างถึง
ใน วุฒิชัย โสมาบุตร, 2536, หน้า. 34) กล่าวว่า ปัจจัยมีผลต่อการท างานของบุคคล ได้แก่ ความมั่นคง โอกาส 
ก้าวหน้าในการท างาน เป็นงานท่ีสังคมยอมรับนับถือ ความสนใจ ของลักษณะท่ีท าสภาพการท างาน การยกย่อง
ชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 
 ด้านงบประมาณ เห็นด้วยว่ามีปัญหามาก เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณท่ีจ ากัดการได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานแต่ละแผนก/ฝ่าย/งานของหน่วยงานยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
เหมาะสม และเพียงพอกับภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการเบิกจ่าย งบประมาณในหน่วยงานมีข้ันตอน
ยุ่งยาก และมีความล่าช้า ซ่ึงอาจส่งให้การปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้า เช่น การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ หรือไป
ปฏิบัติงานจะมีข้ันตอนค่อนข้างมาก และล่าช้า ท้ังนี้งบประมาณนับเป็นทรัพยากร หรือเคร่ืองมือในการบริหารท่ี
ส าคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน และท าให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ซ่ึง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (2538, หน้า 323) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานจะเห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนนั้นมักจะสัมพันธ์กับเร่ืองของเวลาการใช้วัสดุ การใช้เงิน และการใช้คนให้ถูกกับงาน 
 ผลการศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่า ในภาพรวม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร มีปัญหา ด้าน
สถานท่ี และวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจากสถานท่ีท างานในปัจจุบันคับแคบ นอกจาก ปัญหาเร่ืองของสถานท่ีแล้ว วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ยังมีไมเ่พียงพอ และมีสภาพเก่าไม่ทันสมัยซ่ึง
ภารกิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ในปัจจุบันมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ยานพาหนะ
เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานมยีานพาหนะท่ีไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เวลาต้อง
ใช้ยานพาหนะ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง เนื่องจากงบประมาณท่ีจ ากัดจึงไม่สามารถ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ และ ยานพาหนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ สาเหตุส าคัญคงเนื่องจากหน่วยงาน
ท่ีควบคุมดูแลไม่เห็นความส าคัญการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ซ่ึงในความเป็นจริงภารกิจ และบทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานมีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึน และยังมีงานนอกเหนือภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา ดังนั้นหากเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาด
แคลนเช่นนี้ อาจจะส่งผลท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และ
ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชัย วงศ์วิรุฬห์ (2529) พบว่าปัจจัยต่าง ๆ  อัน ได้แก่ 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส่ือสาร ยานพาหนะ และน้ ามันเช้ือเพลิงมีอิทธิพล ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ควบคุมก ากับดูแลสินค้า และผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
มาให้เพียงพอกับภารกิจของเจ้าหน้าท่ี 
 2. ผู้บังคับบัญชาควรมีการจัดหา และปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยการมอบหมายฝ่ายพัสดุให้มกีารส ารวจเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมี
สภาพเก่า และช ารุดเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ กรณีท่ีไม่
สามารถซ่อมแซมได้ก็ให้ด าเนินการทางระเบียบราชการว่าด้วยเร่ืองพัสดุ เช่น ตู้เก็บเอกสาร วิทยุส่ือสารให้ส่งคืน 
หรือจ าหน่ายออกจากในบัญชีคุมส่ิงของหลวงแล้วด าเนินการจัดซ้ือใหม่ 
 3. ผู้บังคับบัญชาควรมีการส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการดูแลจัด สวัสดิการรวมถึง
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีศุลกากรอย่างเหมาะสมท่ีนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากทางราชการ โดย
การจัดต้ังกองทุนของหน่วยงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกู้ยืมเพ่ือ
ใช้หมุนเวียนฉุกเฉินในชีวิตประจ าวัน  
 4. ผู้บังคับบัญชาควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ เก่ียวกับงาน หรือ เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยการส่งให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการพัฒนา
ฝึกอบรม ความรู้ กับสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน หรือ การศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน ขององค์กรอ่ืน ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพ่ือท่ีจะได้ทราบปัญหาและแลกเปล่ียนข้อมูล 
 5. ผู้บังคับบัญชาควรมีการส่งเสริมจัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ท่ีดีเพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กร  และตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้เกิด สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการจัดการแข่งขัน กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์แต่ละแผนกการจัดห้องไว้
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ส าหรับประทานอาหารร่วมกันในเวลากลางวัน การจัดห้องออกก าลังกายของหน่วยงาน การร่วมมือกันท าความ
สะอาดหน่วยงาน การรณรงค์ แข่งขันการประหยัดพลังงานของแต่ละแผนก 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  

1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี กระทรวงการคลัง กรม
จัดเก็บภาษี อ่ืน ๆ เพ่ือประมวลผลเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน หรือ ประชาชนท่ัวไปท่ีต้องเดินทางเข้า  ออกประเทศ 
หรือใช้งานบริการด้านอ่ืนๆของกรมศุลกากร เพ่ือประเมิน ความพึงพอใจ และส่ิงท่ีต้องการให้มีการ
ปรับปรุง 
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