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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการด้านการปฏิบัติงานสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปราม
การกระท าความผิดทางศุลกากร ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วน
ควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางศุลกากรจ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากรมีขนาดพื้นที่มากจนเกินไป ท าให้ก าลังคนของ
ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ที่ต้องดูแล รวมทั้งปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการท างานมีหลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การท างานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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บทน า 

กรมศุลกากรเป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวงการคลัง ในอดีตกรมศุลกากร มีหน้าที่หลักใน
การจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือน าไปพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และดูแลป้องปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าเพ่ือหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีสุจริต ปัจจุบันกรมศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงบทบาทโดย
มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยมีพันธกิจหลัก คือ ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานโลก การอ านวยความสะดวกทางการค้านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 
และการลดความยากจนของประชาชนในชาติ โดยได้ปรับภารกิจจากเดิมที่มีภารกิจหลัก คือ จัดเก็บ
ภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการดูแลป้องกันปราบปราม
การลักลอบหนีศุลกากร เป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ และการ
ส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลก การด าเนินการเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายสินค้า และบุคคลท าได้อย่างรวดเร็วขึ้น บนความรวดเร็วนี้อาจท าให้ผู้ประกอบการที่ไม่
สุจริต อาศัยเป็นช่องทางในการกระท าความผิด กล่าวคือ การหลีกเลี่ยง การลักลอบน าสินค้าเข้ามาใน
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง  

การฉ้อโกงทางภาษีอากร หรือการลักลอบ หลีกเลี่ยงภาษีอากรเป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เสียภาษีอากรทั้งหมด มิใช่เฉพาะผู้เสียภาษี
ที่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีอากรได้เท่านั้น ผลกระทบที่ว่านี้ที่เห็นได้ชัดก็คือ จะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วน กับผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีอากร ยิ่งไปกว่านั้น         
เมื่อพิจารณาให้ลึกซ้ึงแล้วจะเห็นได้ว่าหากมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรอย่างแพร่หลาย        
ก็จะท าให้รัฐบาลขาดรายได้จากภาษีอากรที่ควรจะจัดเก็บได้ ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม จึงต้องมีการควบคุมอาชญากรรมทางภาษีอากร โดย
ต้องมีมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารงานภาษีอากร  

 กรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน้าด่าน มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร สนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศ และปกป้องสังคม จ าต้องด าเนินภารกิจควบคู่กันไปทั้งในด้านการอ านวย
ความสะดวก อ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
ทางศุลกากร ท าให้บทบาทและหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามของกรมศุลกากร จ าต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิด และแนวทางปฏิบัติขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
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ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรม
ศุลกากร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศุลกากร ต้องมั่นใจได้ว่าประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ มีความเหมาะสมและไม่ลดหย่อนลงบนความพยายามที่จะเพ่ิมการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าควบคู่กับการพัฒนาระบบและขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย โปร่งใส ลด
ข้อผิดพลาด และปัญหาการทุจริต มีการเชื่อมโยงระบบระหว่างหน่วยงานของรัฐภายในและระหว่าง
ประเทศอย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมการพัฒนาระบบศุลกากร
ไทยให้ทัดเทียมกับระดับมาตรฐานสากล 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมศุลกากร จึงมีความสนใจที่จะวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปราบการกระท าความผิดทาง
ศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากรจ านวน 10 คน       
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or    
Formal interview)  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่
เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่ ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
ขาดความรู้ทักษะ และประสบการณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก ไม่สามารถ 
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ติดตามและรับทราบได้ทั้งหมด ขาดความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือความไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เจ้าหน้าที่
ใช้ดุลยพินิจไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ตาม
นโยบายหมุนเวียนอัตราก าลังของกรมศุลกากร ท าให้ขาดประสบการณ์ในการท างาน และความ
ช านาญในด้านต่าง ๆ ผู้กระท าความผิดมีความช านาญพื้นที่ในการหลบหลีกเพ่ือประโยชน์ในการ
กระท าความผิด การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านการ ปราบปรามยังไม่เพียงพอ มี
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีน้อย  
 ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องจัดอัตราก าลังให้เหมาะสม โดยการส ารวจความต้องการ
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว จัดให้มียานพาหนะ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตส านึกและจริยธรรมที่ดี
ให้กับเจ้าหน้าที่ ก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดหากมีการทุจริต จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิด และประสานงานด้านข่าวสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดสร้างระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากรเพ่ือประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปราม 
อย่างครบถ้วน ทันสมัย และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที จัดงบประมาณสนับสนุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น จัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้
ตลอดเวลา และคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการป้องกันและปราบปราม
โดยเฉพาะ  

ส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร    
ของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีดังนี ้ 

1. ขอบเขตและอ านาจหน้าที่  
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลของส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากรที่

ต้องควบคุมดูแลทั้งหมด 11 ด่านครอบคลุม 22 จังหวัด ประกอบด้วย 
 ด่านศุลกากรสังขละบุรี รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี, ด่านศุลกากรแม่กลอง รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ด่านศุลกากรชุมพร รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชุมพร, ด่านศุลกากรระนอง รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง, ด่านศุลกากรบ้านดอน รับผิดชอบ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้นเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรเกาะสมุย, ด่านศุลกากร
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เกาะสมุย รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี, ด่านศุลกากร
มาบตาพุด รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ด่านศุลกากรจันทบุรี 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี, ด่านศุลกากรคลองใหญ่ รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดตราด  

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ท าหน้าทีส่ืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดทางกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธี
การทางศุลกากร รวมทั้งควบคุมและก ากับดูแลการน าเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายล า และสินค้าผ่าน
แดน รวมทั้งควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร 
เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า หรือส่งของออก ณ ที่ท าการ
ของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสินค้า รวมทั้งจัดท าประเมินผล พัฒนา และปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพ่ือใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
 นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการลักลอบ และ
หลีกเลี่ยงศุลกากรในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ก ากับ ตรวจสอบ และควบคุมสิ่งของ ยานพาหนะ และ
บุคคลที่ผ่านเข้าและออกในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
ปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้าในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวน และปราบปรามการกระท าความผิด ทาง
ศุลกากร ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีดังนี ้

1. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลคล ได้แก ่ 
1.1 ก าลังคนของผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ท่ีต้องดูแล 
1.2 มีการโยกย้ายบ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้าในการถ่ายเทงาน 

และคนที่ย้ายมาใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานสืบสวนและปราบปรามค่อนข้างนาน ท าให้ขาด
ก าลังคนที่จะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

1.3 มีปัญหาด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างจ ากัด  

2. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ได้แก ่ 
2.1 การบังคับบัญชา มีปัญหาเนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาหลายคนแต่ละคนสั่งการไป 

คนละอย่างไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้เกิดความสับสนในการท างาน 
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2.2 การสอนงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องยังท าได้ไม่ดีพอ ท าให้คนที่เข้ามาใหม่ ๆ ยังขาด
การตัดสินใจในงานที่ดี 

3. ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ 
 3.1 ในการปฏิบัติงานนั้น ต้องส ารองค่าใช้จ่ายไปก่อนทุกครั้ง เช่น ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามัน

รถ ท าให้ขาดสภาพคล่องทางด้านงบประมาณท่ีต้องใช้ปฏิบัติงานเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีรายได้น้อย 
ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณมีหลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และเอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนอกเหนือจากใบเสร็จค่าใช้จ่ายนั้น มีจ านวนมาก
เกินไป 

3.3 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท าให้มี
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.4 ไม่มีที่พักอาศัยรองรับส าหรับการที่ต้องเตรียมความพร้อมออกไปท างาน
ตลอดเวลา ต้องสรรหาที่พักอาศัยด้วยตัวเอง ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย    

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางศุลกากร ของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงาน
ศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีดังนี ้

1. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลคล ได้แก่  
1.1 ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนและ

ปราบปราม มีความรู้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย มีวินัยทุ่มเทกับการท างาน มีความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ คิดถึงประโยชน์ขอส่วนรวมเป็นหลัก รับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน และมอบความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

1.2 ก าหนดหน้าที่ของบุคคลให้ชัดเจน ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อนกันและไม่ต้อง
โยกย้ายงานบ่อย ๆ 

1.3 จัดตารางเวรพักเพ่ือที่จะท าให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพักผ่อนอย่างพอเพียงเพ่ือ
ลดปัญหาเรื่องสุขภาพ และมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้เท่าที่ควร   

2. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมองค์การ ได้แก่  
2.1 สร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานให้มีความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน  
2.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อที่จะได้รับฟังวิธีการและ

แนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการท างาน  
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2.3 การบังคับบัญชาควรให้เป็นเอกเทศ มีผู้บังคับบัญชาสั่งงานน้อยคนที่สุด เพ่ือลด
ความสับสนในการรับค าสั่งเพื่อน าไปปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

3. ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่  
3.1 ควรมีงบประมาณส่วนกลางส าหรับงานสืบสวนและปราบปรามที่ต้องใช้ในกรณี

เร่งด่วน เช่น ค่าน้ ามันรถ ค่าที่พัก เป็นต้น 
3.2 ควรมีการปรับลดขั้นตอน และลดจ านวนเอกสารที่ใช้ประกอบในการเสนอเรื่อง

เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณในการท างานให้มีความยุ่งยากน้อยลง 
3.3 เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้มีความ

พร้อม เพ่ือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ 
3.4 จัดหาสวัสดิการที่พักอาศัยให้พอเพียงกับผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและปราบปราม ของฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

1. เสริมความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และหมั่นศึกษา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การกระท าความผิดทางศุลกากรอยู่
ตลอดเวลา 

2. จัดท าคู่มือส าหรับการท างาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและวิธีการ
ท างานด้านสืบสวนและปราบปราม การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง วิธีการตรวจสอบสินค้ากลุ่มเสี่ยง 
และการประมวลผลข้อมูล  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานสืบสวนและปราบปราม 

4. พัฒนาอปุกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลที่จ า
เป็นได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
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อภิปรายผล 

  กระบวนการ ด้านการปฏิบัติงานสืบสวนแลปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  
 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 ท าหน้าที่
สืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดทางกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากรในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ ก ากับ ตรวจสอบ และควบคุมสิ่งของ ยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้าและออกในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทาง
การค้าในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหลักในการปฏิบัติงานในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 31) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคลของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรภาคที่ 
1 นั้น มีปัญหาเรื่องก าลังคนของผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ที่ต้องดูแล มีการ
โยกย้ายบ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้าในการถ่ายเทงาน และคนที่ย้ายมาใหม่ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งานสืบสวนและปราบปรามค่อนข้างนาน ท าให้ขาดก าลังคนที่จะต้องลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงานในสถานที่จริง และมีปัญหาด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างจ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทระ  เหล่ามี
ผล (2558) ไดศ้ึกษา ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ของสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีผู้อยากมาปฏิบัติงาน เป็น
งานที่เสี่ยงอันตราย ส่งผลต่อการปราบปรามยาเสพติด ก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
เครื่องมือและอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ไม่พร้อม 
ทั้งยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมองค์การ เนื่องจากการบังคับบัญชา มีปัญหาเนื่องจากมี
ผู้บังคับบัญชาหลายคนแต่ละคนสั่งการไปคนละอย่างไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้เกิดความสับสน
ในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ ารักษ์  ไวทยาชีวะ (2552) ทีไ่ด้ศึกษา การบริหารปัจจัย
เสี่ยงต่อการควบคุมทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ผลการวิจัยสรุปว่า โครงสร้างองค์การไม่สอดคล้องกับภารกิจ มีความซ้ าซ้อนสายการบังคับบัญชาที่
ยาว ท าให้การตัดสินใจมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการควบคุมทาง
ศุลกากร วัฒนธรรมองค์กรที่ยังมีระบบอุปถัมภ์ ความเกรงใจ ตัวใครตัวมัน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร พฤติการณ์ในการลักลอบ หรือเลี่ยง
ภาษี ที่มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ท าให้การควบคุมทางศุลกากรมีความยุ่งยากมากข้ึน รวมทั้งการ
สอนงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องยังท าได้ไม่ดีพอ ท าให้คนที่เข้ามาใหม่ ๆ ยังขาดการตัดสินใจในงานที่ดี 
รวมทั้งยังมีปัญหาในการที่คนที่มีประสบการมากกว่าไม่เปิดรับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ เพราะมอง
ว่ามีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  สุขโรจนหิรัญชัย 
(2548) ทีไ่ด้ศึกษา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ: กรณีการพัฒนาข้าราชการศุลกากรด้านการสืบสวน
และปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิม ระบบ
ราชการเป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้นของการบังคับบัญชา ท าให้ข้าราชการไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นเท่าที่ควร รวมทั้งการต้องเคารพในระบบอาวุโสของการท างานท าให้ข้าราชการรุ่นใหม่ไม่
สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่ ภาคราชการจึงไม่เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ
การท างานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร ตลอดจนข้าราชการมักจะเคยชินกับระบบการรับค าสั่งและน ามา
ปฏิบัติมากกว่าที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งขาดความกล้าหาญที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นว่าค าสั่งนั้นไม่
ถูกต้องหรือการปฏิบัติงานนั้นไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ในการ
ปฏิบัติงานนั้น ต้องส ารองค่าใช้จ่ายไปก่อนทุกครั้ง เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ ามันรถ ท าให้ขาดสภาพคล่อง
ทางด้านงบประมาณท่ีต้องใช้ปฏิบัติงานเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีรายได้น้อย ท าให้การท างานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การเบิกจ่ายงบประมาณมีหลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และเอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนอกเหนือจากใบเสร็จค่าใช้จ่ายนั้น มีจ านวนมาก
เกินไป ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท าให้มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไม่มีที่พักอาศัยรองรับส าหรับการที่
ต้องเตรียมความพร้อมออกไปท างานตลอดเวลา ต้องสรรหาที่พักอาศัยด้วยตัวเอง ท าให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีพรรณ  ก าปั่นทอง (2551) ทีไ่ด้ศึกษา ปัญหาและอุปสรรค
ในการปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธร จังหวัดยะลา  
ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุน งบประมาณในการด าเนินนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติด ท าให้งบประมาณมีปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร บางครั้งต้องใช้เงินส่วนตัว ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการ
ท างาน และการข่าว ขาดแหล่งข่าวและไม่สามารถเป็นแหล่งข่าวที่ดีได้ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มรูปแบบ ไม่สามารถสืบสวนขยายผลได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา  ราช
แก้ว (2558) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวน 
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กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัย ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น ยานพาหนะน้ ามันเชื้อเพลิงมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา มีความเครียดด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องท าการจ่ายเอง 
อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร ควรพัฒนา ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับก าลังพลที่มีอยู่ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่วนมากมีครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยไม่เพียงพอท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายตามมา    

 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ของฝ่ายสืบสวน
และปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนและปราบปราม มีความรู้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย 
มีวินัยทุ่มเทกับการท างาน มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ คิดถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น และมอบความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  สุขโรจนหิรัญชัย (2548) ทีไ่ด้ศึกษา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ: 
กรณีการพัฒนาข้าราชการศุลกากรด้านการสืบสวนและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร 
ผลการวิจัยสรุปว่า การพัฒนาข้าราชการเพ่ือยกระดับคุณภาพและคุณธรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก
เนื่องจากระบบราชการยังจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ในการผลักดันด าเนินการตามภารกิจ
หน้าที่ ดังนั้น จึงมีระบบและแนวทางการพัฒนาคนที่มีอยู่ให้พร้อมในการปรับตัวรองรับภารกิจและ
รูปแบบวิธีการท างานใหม่ให้เกิดทัศนคติใหม่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานราชการ ก าลังคนส่วนใหญ่
ยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยึดติดกับการท างานแบบเดิม สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา  
ชุ่มนาเสียว (2562, หน้า 8). ที่กล่าวสรุปไว้ว่า แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐกิจ คือ 
กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการก าหนด
กิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 4) ทีไ่ด้กล่าวสรุปว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็น
การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ 
และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้
องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและทรัพยากร ดังนั้น การ
วางแผนก าลังคนในภาครัฐจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การกลางที่ท าหน้าที่วางแผน
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ก าลังคนของประเทศ โดยมี ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมผิดชอบ ในการวางแผนก าลังคน 
การได้มา การพัฒนาการรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ก าลังคนในหน่วยงาน ส่วนปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมองค์การ นั้น ควรเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานให้มีความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อที่จะได้รับฟังวิธีการและ
แนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการท างาน การบังคับบัญชาควรให้เป็นเอกเทศ มีผู้บังคับบัญชา
สั่งงานน้อยคนที่สุด เพ่ือลดความสับสนในการรับค าสั่งเพื่อน าไปปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืน
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 97-98) ทีไ่ด้กล่าวสรุปว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) ในองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะ วิธีคิด
เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา และศักยภาพของทีมงานโดยรวม มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูลใน
ระหว่างกันและกัน ทั้งในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการคิดค้นจากภายในหรือได้รับมาจาก
ภายนอก และปัญหาด้านงบประมาณ ควรมีงบประมาณส่วนกลางส าหรับงานสืบสวนและปราบปราม
ที่ต้องใช้ในกรณีเร่งด่วน เช่น ค่าน้ ามันรถ ค่าท่ีพัก เป็นต้น ควรมีการปรับปรุงลดขั้นตอน และลด
จ านวนเอกสารที่ใช้ประกอบในการเสนอเรื่องเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณในการท างานให้มีความยุ่งยาก
น้อยลง เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้จัดหาสวัสดิการที่พักอาศัยให้พอเพียงกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 3-4) ทีไ่ด้กล่าวสรุปไว้ว่า ต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องของการด ารงชีวิต การมีความมั่นคง ความรู้สึกปลอดภัย 
การได้รับการยอมรับและการประสบความส าเร็จ โดยใช้กลไกการขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน งบประมาณ 
ที่เหมาะสมและยุติธรรม การให้ผลประโยชน์ตอบแทน การให้ต าแหน่ง การแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ การ
จัดกิจกรรมสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน และมาตรฐานการครอง
ชีพของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

ในส่วนของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและปราบปราม 
ของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การสืบสวนและปราบปราม นั้น เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาเสริมความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร เพิ่มทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ และหมั่นศึกษาข้อมูลข่าวสารเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การ
กระท าความผิดทางศุลกากรอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
นานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศอ่ืน ๆ เพื่อน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานสืบสวนและปราบปราม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิทยา  ราชแก้ว (2558) ทีไ่ด้ศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของต ารวจฝ่ายสืบสวน กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การ
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พัฒนาด้านการฝึกอบรมก าลังพล ให้มีความรู้เพ่ือทันกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งการก่ออาชญากรรมใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลา ท าให้การสืบสวนมีความยากขึ้นจึง
ควรให้มีการอบรมด้านยุทธวิธีต่าง ๆ ในการสืบสวนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ือท าให้งานที่
ออกมามีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในงานสืบสวน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความ
สนิทสนมกับผู้ปฏิบัติงาน และควรสอบถามปัญหาของงานที่ท าและช่วยพิจารณาความดี ความชอบ 
ตามผลงานที่ท าเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน และควรจัดให้มีเบี้ยเลี้ยง รางวัลในการปฏิบัติงานเพื่อ
เป็น แรงจูงใจในการท างาน ท าให้ต ารวจผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความท้อแท้มีขวัญก าลังในการท างาน
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2561, หน้า 95-96) ที่
ได้กล่าวสรุปว่า กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแห่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
based Economy–KBE) งานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
การจัดการความรู้เป็นค ากว้าง ๆ ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิคกลไกต่าง ๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุน
ให้การท างาน ของแรงงานความรู้ (knowledge worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าว ได้แก่ 
การรวบรวม ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น 
เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และท าสมุดหน้าเหลืองรวบรวม
รายชื่อ ผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และที่ส าคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการ 
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อน าไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนั้นควรจัดท าคู่มือ
ส าหรับการท างาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและวิธีการท างานด้านสืบสวนและ
ปราบปราม การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง วิธีการตรวจสอบสอนค้ากลุ่มเสี่ยง และการประมวลผล
ข้อมูล สอดคล้องกับแนวคิดของ World Bank (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561, หน้า 95) ซ่ึงได้
กล่าวสรุปไว้ว่า “Knowledge Management : KM การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมวิธีการปฏิบัติ
ขององค์การและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการสร้าง การน ามาใช้และการเผยแพร่ความรู้และบริบท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ” การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงาน
ที่ถูกใช้โดยองค์การต่าง ๆ เพ่ือที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้
และการเรียนรู้ภายในองค์การ อันน าไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์การขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรองค์
ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการ
จัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และประสงค์ที่จะได้
ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพใน
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การค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จ ารักษ์  ไวทยาชีวะ (2552) ทีไ่ดศ้ึกษา การบริหารปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมทางศุลกากรของ
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยสรุปว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องแสวงหาความรู้ ติดตาม สืบสวน และค้นหาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ทันต่อทิศทางสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา การจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การสืบข่าว ระบบ profile ฐานข้อมูลผู้โดยสารและผู้ประกอบการ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ เป็น
ความจ าเป็นที่จะต้องมี เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบติดตาม ด้วยแนวโน้มผู้เดินทางเข้า
ประเทศไทยที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน กอปรกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ตรวจค้นบุคคล สินค้าท้ังหมดได้ การจัดท าข้อมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ จะช่วยให้สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจ ท าให้สามารถ
ก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร หรือผู้ประกอบการที่
สุจริต โดยนอกจากจะเชื่อมโยง ระบบข้อมูลภายในองค์การแล้ว การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร
เชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการปราบปรามทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการปราบปรามอ่ืน เช่น ต ารวจ และศาล ฯลฯ ก็มีความจ าเป็น 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมแห่งการกระท าผิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ที่กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการบริหารที่ดี ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการแล้วจะเป็นกรอบความคิดเพ่ือการตัดสินใจที่รอบคอบ
และทรงพลัง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ด้านบุคลากร ในกรณีท่ีบุคลากรปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอนั้น ควรรับบุคลากรเข้ามาเพ่ิม 
โดยต้องเป็นบุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนและปราบปราม 
รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นบุคลากรที่รู้สึกเต็มใจที่ปฏิบัติงาน และ
มีแนวคิดว่างานสืบสวนและปราบปรามคืองานที่ท้าท้าย สร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สืบสวนและปราบปรามโดยเฉพาะ  
 1.2 ควรมีการบริหารจัดการงานที่มีข้ันตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพ่ือทันกับพฤติกรรมของ
ผู้กระท าความผิด เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถท่ีถนัด  
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 1.3 การสร้างกิจกรรมที่ท าร่วมกันเป็นทีมนอกเหนือจากการท างานเพ่ือเพ่ิมความสามัคคีกลม
เกลียวกันในทีมให้ดีมากยิ่งข้ึน 
 1.4 การเพ่ิมสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และสวัสดิการด้าน
ที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  
 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ป้องกัน
และปราบปราม ยังคงมีอยู่และเห็นได้ชัดเจน ดังนั้น เพ่ือให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยโดยศึกษาระดับ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน
ในการสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วน
ควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง และเหมาะสม ตลอดจนอีกทั้งศึกษาติดตามและประเมินผล ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
อย่างไร ซึ่งจะได้น าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป 
 2.2 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแทรกซ้อน ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
การกระท าความผิดทางศุลกากร ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยหรือ
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่พบเจอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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