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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพควบคุม 
ตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการ
ศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ หรือข้อจ ากัดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ใน
เขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 3. เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ใน
เขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ซึ่งถูกเลือกโดย
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมตู้
สินค้าเข้าเก็บภายในเขตปลอดอากร ควรพัฒนาหลักการปฏิบัติงานเพ่ือให้ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนให้
องค์การมีความทันยุคทันสมัย ด้วยการกระตุ้นหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมภายใน
องค์การ อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เพ่ิมสูงขึ้น พบ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 2 ด้าน คือ 1. ปัจจัยผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
2. ปัจจัยผลต่อความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี และข้อจ ากัดในการควบคุมตู้สินค้าเข้า
เก็บในเขตปลอดอากร 5 ด้าน คือ 1. ด้านฐานข้อมูลในการเข้าใช้งาน 2. ด้านประสิทธิภาพของ GPS 
Tracking 3. ด้านระบบ GPS Tracking ที่น ามาใส่ใน Application 4. ปัจจุบันกรมศุลกากรมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณของระบบ e-Lock 5. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 

ค าส าคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคมุตู้สนิค้า เขตปลอดอากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธภิาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรดว้ย 
GPS Tracking System by Application ในเขตพื้นที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 ภายใต้สถานการณ์การขยายตัวของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและการบริหารประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการค้าโลกของความต้องการผู้บริโภคในตลาดโลก มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการให้บริการต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
(อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, 2562. หน้า 1) โดยแนวคิดและทฤษฎีการคลังของภาครัฐเป็นกิจกรรม
ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของมีผลผูกพัน และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ครอบคลุมในปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  

ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมปรับตัวในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศเล็งเห็นถึงความส าคัญอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่ในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ตลอดจน
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวคิดในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือก าหนดอนาคตของประเทศไทย และแนวทางการพัฒนามุ่งสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน   

 และในการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือที่เรียกว่า "โมเดลไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือเป็นการ
น าพาไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบ “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value – Based 
Economy) โดยการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าบริโภคไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดย
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสู่ภาคการบริการ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การพัฒนา
เทคโนโลยีออกแบบธุรกิจท่องเที่ยว และการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นต้น (อ้างถึงใน  
ศิริลักษณ์ ตันตยกุล, 2562. หน้า 22)    

โดยระบบโลจิสติกส์ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจยุคการสื่อสาร และการค้า 
ไร้พรมแดน ทั้งนี้ระบบการบริหารจัดการ e-Logistics ในภาครัฐ หรือระดับประเทศ สิ่งที่ส าคัญคือทุก
ระบบ หรือทุกกิจกรรมจะต้องเป็นการออกแบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และ
สร้างความเชื่อมั่นทุกหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารใน 
โซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (อ้างถึงใน ชิตพงษ์ อัยสานนท์, 2561.) 
 ซ่ึงปัจจุบันปัญหาใหญ่ระดับประเทศทั้งทางด้านความมั่นคง ปลอดภัย ด้านการหลีกเลี่ยง 
ค่าอากรเป็นมูลค่าที่รัฐต้องสูญเสีย จ านวน 9 พันล้านบาท และข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการ
จัดเก็บภาษีอากร หลีกเลี่ยงการน าเข้ารถหรูแบบผิดกฎหมายที่ปรากฎให้เห็นอย่างเป็นทางการในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2559 โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อแจ้งให้
ทราบว่าจะเข้าตรวจสอบการจัดเก็บค่าอากรของ กรณีที่กรมศุลกากรสั่งคืนค่าอากรให้แก่
ผู้ประกอบการน าเข้ารถยนต์หรู มีข้อมูลปรากฎว่าบริษัทฯ ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเก็บรักษาใน
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เขตปลอดอากร เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายภายในประเทศท่ีแสดงราคาไว้ในใบขนสินค้าต่ ากว่าความเป็นจริง 
และข้อมูลจากการด าเนินการสอบสวนคดีที่เก่ียวข้องกับการหลีกเลี่ยงค่าภาษีและอากรน าเข้ารถยนต์
หรู โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาประกาศทวงเงินค่าภาษีอากรจากขบวนการน าเข้า
รถยนต์หรูในด้านการลักลอบ และหลีกเลี่ยงทางศุลกากรให้เป็นรูปธรรม (อ้างถึงใน ส านักข่าวอิศรา, 
2562.) 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรของกรมศุลกากร โดยศึกษาเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ในเชิง
ประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือข้อจ ากัด ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
GPS Tracking System by Application เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม ตู้สินค้าด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยผู้ใช้ Application ต้องมี
ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบในการเป็นตัวกลางการใช้งานในด้านต่างๆ ว่ามีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
หรือไม่ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามา
เป็นข้อมูลแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วยการน าระบบ
เทคโนโลยี GPS Tracking System by Application ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการท างานเพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อกรมศุลกากรต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา ดังนี้ 
1. ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking 

System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือข้อจ ากัดของการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บ

ในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากร 
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. น ามาเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย 
GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลในแง่ของประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานควบคุมการ
โอนย้ายตู้สินค้าท่ีมีความเสี่ยงสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล GPS Tracking System by Application : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ในพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานควบคุมการโอนย้ายสินค้า ที่ท าให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค ผลต่อความส าเร็จใน
ขั้นตอนปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าตู้สินค้าท่ีมี
ความเสี่ยงสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม   2563  
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยแบ่งวิธีด าเนินการศึกษา
ออกเป็น 2 วิธี (1) การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ บทความทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
รายงานการวิจัย ผลงานประกวดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสาร กฎหมาย ประกาศ และเอกสารการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) 
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants interview) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พนักงานบริษัทฯ ประจ าเขตปลอดอากร ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล GPS Tracking System by Application ของส่วนบริการ
ศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์ทางการ ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อจ ากัดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลผู้ถูก
สัมภาษณ์ ก่อนการเก็บรวบรวมช้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ใช้การจดบันทึกและใช้เครื่องบันทึกเสียง โดยการสัมภาษณ์จะ
บอกวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์  (สุภางค์ จันทวานิช , 2561, หน้า 75 , 82 และ 83 ) 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษา รวบรวมข้อมูล
ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารที่เป็นข้อมูลได้จากการบันทึกไว้แล้วของผู้อ่ืน ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป เอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง บทความทางวิชาการ  ผลงานการประกวดด้านนวัตกรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานวิจัย ซึ่งเป็นงานที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เอกสารทางราชการ 
ที่เป็นเอกสารของส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย กฎหมาย พรบ. 
ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ โครงการ เป็นต้น 
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  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured or formal interview) โดยที่ผู้วิจัยท าการเตรียมค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
และผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งผู้วิจัยใช้แบบค าถามในการสัมภาษณ์และจด
บันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  3. สร้างแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้เสร็จสมบรูณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัย
มีข้ันตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ 
   3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบ
คุณลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูลก่อนจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
   4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัยกรณีศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บ
ในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปัญหา อุปสรรคในขั้นตอนกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสัญญาณดาวเทียมความเร็วสูง ส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสู่เซิฟเวอร์เป็นอินเตอร์เน็ตแบบ Real-Time บน
ระบบ Application 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการสัมภาษณ์สรุปผลของการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

1)  ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS 
Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

   1.1 ด้านการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าท่ียังไม่ได้ช าระค่าภาษีอากร และภาษีอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ในการจัดการความเสี่ยงในการควบคุม ติดตามตู้จากท่าน าเข้ามาเก็บในเขตปลอดอากร พบว่า 1 ใน 
10 มีความเชื่อมั่นว่าการน าเข้าสินค้าจากท่าต้นทางเพ่ือเข้าไปเก็บยังเขตปลอดอากรนั้นของเป็นชนิด
เดียวกันกับของที่น าเข้า เนื่องจากข้ันการด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรมีความเข้มงวด และรัดกุม
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าตามมาตรา 156 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แต่ส่วนใหญ่
สินค้าท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจักรในอดีตที่ผ่านมาถึงจะมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบ 
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X-ray และ การมัดลวดประทับดวงตรา กศก. (seal) ตรงประตตูู้ของยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย
จากท่าต้นทาง หรือแม้กระทั่งมีการตรวจสอบจากเอกสารที่น าเข้า เช่น packing list เพ่ือตรวจสอบ
ถึงรายละเอียดของชนิดสินค้านั้นๆ ก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นการทราบได้ว่าเมื่อได้ตรวจปล่อยตู้สินค้าออก
มาจากท่าต้นทางแล้วในขั้นตอนระหว่างการเดินทางมายังเขตปลอดอากรอาจเกิดการลักลอบ 
หลีกเลี่ยง สับเปลี่ยนชนิดและประเภทของสินค้าในระหว่างการเดินทางได้ จึงท าให้เป็นการยากต่อ
การควบคมุตู้สินค้าได้ หรือแม้แต่การน าเข้าสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า (supplier) รายใหม่ที่ผู้ประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร ยังคงไม่มั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และด้วยเหตุนี้ในการเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงประสิทธิภาพในการควบคุมตู้สินค้า จึงควรมี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบให้เห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การขนถ่ายสินค้าจากท่าต้นทางขึ้น
บนตู้สินค้า และระหว่างการเดินทาง ด้วยระบบสัญญาณการสื่อสารเพ่ือตรวจสอบถึงความผิดปกติของ
ผู้ขับรถ และการหลีกเลี่ยงออกนอกเส้นทางหรือไม่ จนอาจส่งผลให้เกิดการสูญหาย ลักลอบ เพื่อ
กระท าความผิดทุจริตต่อสินค้าที่จะน าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรได้ 

  1.2 ด้านการปฏิบัติงานควบคุม ติดตามตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่าน Application มาใช้ในการท างาน พบว่า การใช้ 
Application เพ่ือติดตั้งระบบฟังก์ชั่นโปรแกรมมาตรฐานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน 
แบบ real time ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการควบคุม ติดตาม เพราะมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน จึงท าให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐที่สามารถติดตาม ตรวจสอบให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านประสิทธิภาพ
ในการท างาน และเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอด
อากรทางการค้าได้อีกด้วย 
  1.3 ด้านการน าระบบเทคโนโลยีด้วย GPS Tracking System by Application มา
ประยุกต์ใช้กับส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีความเหมาะสมที่จะมีการ
น าระบบควบคุม ตรวจสอบตู้สินค้าท่ีน าเข้ามาจากท่าต้นทางเพ่ือน าเข้ามาเก็บยังเขตปลอดอากร ซึ่ง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชาวต่างชาติในการเล็งเห็นถึง
ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณของการปฏิบัติงานส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง กรมศุลกากร ให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยเป็นการน ามาใช้สร้างประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบใน
การกระท าความผิด ส่งผลให้เกิดการทุจริตที่น้อยลงได้ 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ หรือข้อจ ากัดของการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้
สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วยระบบ GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วน
บริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้า พบว่า 
การรปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการน าระบบเทคโนโลยี GPS 
Tracking System by Application มาประยุกต์ใช้ในการท างาน อีกท้ังกรมศุลกากรมีการด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนตัวแทนออกของในการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นกระบวนการในการควบคุมตู้สินค้าทั้ง
ระบบขนส่ง (logistic) ตลอดเส้นทางของการเดินรถ 
   2.2 ปัจจัยทางด้านความส าเร็จในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน
การก ากับ ดูแลเขตปลอดอากรของส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง ที่จะน าระบบการติดตามตู้สินค้า
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ด้วย GPS Tracking System by Application มาใช้ในการท างาน พบว่า เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สามารถน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ติดตามตู้สินค้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานของกรมศุลกากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร รวมทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันมิ
ให้เกิดการลักลอบ หลีกเลี่ยง น าของออกไปจากตู้สินค้าในระหว่างการขนส่งมายังสถานที่ปลายทาง 
โดยการน าระบบมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  
   2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อข้อจ ากัดในการควบคุมด้วยระบบ GPS Tracking System by 
Application พบว่า 
    2.3.1 ด้าน Data base ของระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ 
GPS Tracking ในการเข้าถึงการใช้งานของตัวระบบนั้น กรมศุลกากรควรสร้างระบบโปรแกรมที่เป็น
การใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อง่ายต่อการควบคุม ติดตาม และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ด้วยการหารือร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
    2.3.2 ด้านของระบบ GPS Tracking ยังคงมีปัญหาหลายด้านทั้งทางด้าน
ระบบสัญญาณเครือข่าย การติดต่อสื่อสารที่ไม่เสถียรพอ และ GPS Tracking บางระบบมีข้อจ ากัดใน
การประมวลผลที่ค่อนข้างช้า และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจสอบตู้สินค้า เนื่องจากวัดได้
แค่ค่าอุณหภุมิของตู้เท่านั้น 
    2.3.3 ด้านระบบโปรแกรม GPS Tracking ที่ใช้งานร่วมกับ Application 
ได้นั้น ยังขาดการพัฒนาระบบทั้งสองให้มีการท างานที่สอดคล้องกัน 
    2.3.4 ปัจจุบันกรมศุลกากรมีการน าระบบควบคุม ติดตามตู้สินค้า ที่เรียกว่า 
e-Lock ในรูปแบบของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ล็อคประตูตู้สินค้าท่ีใช้ในการขนย้ายมีจ ากัดทางด้าน
ปริมาณของการใช้งานเพียงบางหน่วยงานในกรมศุลกากรเท่านั้น และมีงบประมาณรายจ่ายที่ค่อน 
ข้างสูง 
    2.3.5 ด้านระบบโปรแกรมต้องมีความทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน และ
ผู้ปฏิบัติงานยังคงขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในการใช้ระบบ GPS Tracking 
System by Application 
    2.3.6 ด้านการลักลอบ หรือการพยายามกระท าความผิดทางศุลกากรใน
ระหว่างข้ันตอนของการเดินรถยังไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย GPS ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบ 
Application ที่เป็นสื่อกลางของโปรแกรม หรือชุดค าสั่งควบคุมระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานร่วมกัน 

3) น ามาเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอด
อากรด้วย GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 
    3.1 ภาครัฐในแต่ละหน่วยงานมีวัตุประสงค์ บทบาท หน้าที่ในหน่วยงาน
ราชการ รวมทัง้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีมุมมองในด้านวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการใน
การควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ดี 
ควรมีการบริหารจัดการในการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพร่วมกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรมนุษย์
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ให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุดในการท างานของบุคลากรภาครัฐ อีกท้ังให้เกิด
การบูรณาการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
    3.2 การบริหารจัดการด้วยระบบ Application หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการ
ควบคุมการท างานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ควรมีการจัดการทางด้านระบบในรูปแบบ
ของสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อตู้สินค้าท่ีถูกตรวจปล่อยออกมาจากท่าต้นทางมายังเขตปลอดอากร เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลเส้นทางการเดินรถว่าขับรถอยู่ในเส้นทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตู้สินค้าถูกลักลอบเปิดตู้
หรือไม่ 
    3.3 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง ควรมีการน าระบบการควบคุม ติดตามตู้
สินค้าในรูปแบบ GPS Tracking มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อกรมศุลกากร โดย
มีการใช้ฟังก์ชั่นมาตรฐานเป็นแบบ real time เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบได้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ทในทุกสถานที่ ทุกเวลา และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน 
    3.4 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง ควรมีการพัฒนาระดับคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคลในการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ GPS 
Tracking System by Application ให้ผู้เข้าใช้งานในระบบมีความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญงานในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรในยุค
ดิจิทัลนี้  
 
อภิปรายผล 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System 
by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีประเด็นที่
จะน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
  มิติที่เก่ียวกับผลลัพธ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตู้สินค้าเพ่ือน าเข้า
เก็บในเขตปลอดอากรนั้น พบว่า หลักการ วิธีการ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใน
หน่วยงานตามพันธกิจของกรมศุลกากร และกรอบยุทธศาสตร์เป็นการวางรากฐานของประเทศ
ทางด้านการส่งเสริมการพัฒนาประเทศทางระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับภาครัฐดิจิทัล ดังนั้นหลักการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนให้องค์การมีความทันยุค ทันสมัย ให้บุคลากรใน
หน่วยงานของกรมศุลกากรควรมีการท างานให้มีความละเอียดรอบคอบ และรัดกุม พร้อมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่ประชาคมโลกให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึง
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้มีการออกแบบองค์การ (Organization Design) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Dessler (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 65) ว่า องค์การสมัยใหม่ ต้องเป็นองค์การที่เอ้ือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง และให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม มีการจัดการในลักษณะองค์การเป็น
แบบแนวราบ และแนวคิดของ Robbins สรุปว่า ขอบข่ายของการควบคุมที่กว้างขึ้นจะท าให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งที่ส าคัญในการตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันต่อเวลา เพ่ิมความยืดหยุ่นให้มีความใกล้ชิด
กับผู้รับบริการ และเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติงานแต่ละระดับให้มากขึ้น 
และมีการน าเทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 



9 
 

สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 66) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาองค์การ เป็น
เครื่องมือการบริการสมัยใหม่ที่มีการน ามาใช้เพ่ือช่วยให้บุคลากร และองค์การสามารถปรับตัวแก้ไข
ปัญหาก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กุลปริยา นกด ี(2558, หน้า 66-67) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 
พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด สรุปว่า ปัจจัยด้านการยอมรับในเทคโนโลยี GPS Tracking ด้านการ
รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน โดยมุ่งเน้นในด้านของขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งาน
สามารถเรียนรู้การใช้ระบบ  GPS Tracking ได้ในเวลาอันรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลส าหรับ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถได้ในทันทีในรูปแบบของ  Real time มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินรถได้
ตลอดเวลา ดังนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นถึงผลของการวิจัยมีความสอดคล้องเก่ียวกับการท างานของ
องค์การจะกอ่ให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 
บางเสาธง ควรให้มีการมุ่งเน้นการจัดการบริหารในกระบวนการ ขั้นตอนของการท างานที่เอ้ือ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการท างานที่รัดกุม รอบคอบ และง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ด้วยการน า
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดการท างานที่ล่าช้าภายในหน่วยงานภาครัฐได้  ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในด้านผลลัพธ์ในมิติของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าระบบเทคโนโลยี GPS 
Tracking System by Application  ควบคุมตู้สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากร และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Raynor and Bower (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 69) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับ
การก าหนดกลยุทธ์องค์การ (Organization Strategy) ว่าองค์การควรมีการประยุกต์ในการจัดการยุค
ใหม่ทางด้านเทคโนโลยี กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อนจะต้องมีการ
กระจายอ านาจหน้าที่ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการตัดสินใจได้ทันท่วงที และหน่วยงาน
กลางควรก าหนดแนวทาง บทบาท หรือขอบข่าย อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานย่อยให้ชัดเจน  
  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ หรือข้อจ ากัดของการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้
สินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วน
บริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมตู้สินค้า คือ 
  1.1 ปัจจัยทางด้านความส าเร็จการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับส่วนราชการเป็น
การปรับเปลี่ยนด้วยการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการก าหนดกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นัทธมน ชวนวัฒน์ (2562, 
หน้า 252 ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ สรุปว่า การปรับปรุงคุณภาพ
งานด้วยการน าเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมมาใช้ควบคู่กับบทกฎหมาย และระเบียบการท างานที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561, หน้า 9-10) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ สรุปว่าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ควรมีการก าหนดกรอบกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน  
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  1.2 ปัจจัยทางด้านความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชาญชัย ห้วยเรไร (2562, หน้า 4-5) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา ส านักงานเขต
ประเวศกล่าวว่า หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่องค์การสมัยใหม่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทฺธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐมี
ลักษณะส าคัญ คือ การมุ่งเน้น “การปฏิรูประบบราชการ” เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารแบบเดิมที่ไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อข้อจ ากัดในการควบคุมด้วยระบบ GPS Tracking System by 
Application คือ 
  2.1 ด้านฐานข้อมูล (Data base) ในการเข้าใช้งานที่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับโปรแกรม
การใช้งานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และขาดการก าหนดระเบียบ กฎหมายร่วมกัน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาภรณ์ คุระเอียด และรวิภา ธรรมโชติ (หน้า 204.) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการภาครัฐ กล่าวว่า ปัญหาอุปสรรคด้านส านักงาน คือ 
กฎระเบียบยังมีความล้าสมัย ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
  2.2 ด้านประสิทธิภาพของระบบ GPS Tracking ที่มีปัญหาด้านระบบสัญญาณการ
ติดต่อสื่อสารไม่มีความเสถียรพอ มีการประมวลผลที่ค่อนข้างช้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยพร 
เขมะภาตะพันธ์ (2555, หน้า 72) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบติดตามตรวจสอบต าแหน่งและเส้นทางรถยนต์
ด้วยสัญญาณดาวเทียม กล่าวไว้ว่า แผนที่ดิจิตอลที่น ามาใช้มาจากภาพถ่ายทางอากาศ จึงอาจมีมุมที่
บิดเบือนไปบ้าง เนื่องจาก GPS ใช้สื่อกลาง คือ อากาศ ดังนั้นถ้าสภาพภูมิอากาศและจุดอับสัญญาณ 
เป็นข้อจ ากัดของการใช้งานในระบบนี้ เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าไปในบริเวณท่ีไม่สามารถรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม GPS ได้จะท าให้การระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลกไม่สามารถท าได้นั่นเอง 
  2.3 ด้านระบบ GPS Tracking ที่จะสามารถน ามาใส่ใน Application ยังไม่มีการ
พัฒนาทั้งสองระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตน์สนี ออมสินสมบูรณ์ 
(2559, หน้า 68) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเภทการ
คมนาคมขนส่งทางบก สรุปว่า เนื่องจากโมบายแอปพลิเคชั่นประเภทคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมี
น้อย ท าให้มีข้อมูลที่ค่อนข้างจ ากัด 
  2.4 ปัจจุบันกรมศุลกากรได้ประยุกต์ใช้ระบบ e-Lock ควบคุม ติดตามตู้สินค้าใน
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร มีจ ากัดทางด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเอง สอดคล้องกับ
ผลงานด้านนวัตกรรมของ สุวัฒน์ ดวงปั้น, ยุพยงค์ บุญอ านวยกิจ และธนกฤต มนัสสิริเกียรติ (2556, 
หน้า 13) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการน าร่องการควบคุมเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้วยระบบ
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ติดตามทางศุลกากรภายใต้เทคโนโลยี e-Lock กล่าวไว้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้ออุปกรณ์  
e-Lock ผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกใช้จัดหาอุปกรณ์เองตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
  2.5 ด้านการน าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรยังขาดความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางด้านการปรับใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมอุษา วิไลพันธุ์ (2562, หน้า 
15) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวว่า บุคลากรของภาครัฐ
ยังขาดการรับรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมี mind set ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี โดยมองว่า
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความยุ่งยาก และเป็นการเพ่ิมภาระงาน รวมทั้งขาดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยีอีกด้วย 

3) ข้อเสนอแนะในการน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพตู้สินค้าเข้าเก็บใน
เขตปลอดอากรด้วย GPS Tracking System by Application ในเขตพ้ืนที่ส่วนบริการศุลกากร 
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
  3.1 ภาครัฐในแต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ในหน่วยงานราชการ 
รวมทั้งผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีมุมมองในด้านวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการในการ
ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ดี ควร
มีการบริหารจัดการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพ่ือให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ  
บุญฤทธิ์  (2558, หน้า 14) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง การที่องค์การมีการ
ด าเนินการต่างๆ ตามภาระหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร รวมทั้งก าลังคนอย่างคุ้มค่าท่ีสุด มีการ
สูญเสียให้ได้น้อยที่สุด  

   3.2 การบริหารจัดการด้วยระบบ Application หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการควบคุม
การท างานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ควรมีการจัดการทางด้านระบบในรูปแบบของ
สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อตู้สินค้าที่ถูกตรวจปล่อยออกมาจาก ณ ท่าต้นทางมายังเขตปลอดอากร เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ พงษ์ศิลป์ (2561, หน้า 9) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนา ไอ โอ เอส แอปพลิเคชันส าหรับบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถประจ าทางรูปแบบพลวัตของ
อัลกอริทึม เอ สตาร์ ด้วยภาษาสวิฟท์บนคลาวด์ ผลการวิจัยสรุปว่า Mobile Application เป็นการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วย
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น  

   3.3 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง ควรมีการน าระบบการควบคุม ติดตามตู้สินค้าใน
รูปแบบ GPS Tracking มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อกรมศุลกากรโดยมีการใช้
ฟังก์ชั่นมาตรฐานเป็นแบบ Real time เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในทุกสถานที่ ทุกเวลา และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ (2558, หน้า 10-13) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบติดตามยานพาหนะ
ต าแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการน าระบบ GPS 
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Tracking System มาใช้ในธุรกิจขนส่งแบบ Real time เป็นรูปแบบการติดตามยานพาหนะที่
สามารถเรียกดูข้อมูลการเดินทางได้แบบวินาทีต่อวินาที ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ตลอดเวลา  

  3.4 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง ควรมีการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลใน
การจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ GPS Tracking System by 
Application ให้ผู้เข้าใช้งานในระบบมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 26-28) ได้กล่าวถึง การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
สอดคล้องต่อความต้องการ และบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของการพัฒนาคนตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 รวมทั้งสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมทางศุลกากร ด้วยการน าระบบติดตามการเคลื่อนย้ายตู้
สินค้าภายใต้เทคโนโลยี GPS Tracking System by Application ให้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางศุลกากร เพื่อช่วยลดปริมาณการลักลอบ หรือหลีกเลี่ยงทางศุลกากร 
 2. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจระหว่างกรมศุลกากร 
และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให้มีการประชุมหารือร่วมกันในการก าหนดแนวทางกฎ 
กฎหมาย ระเบียบในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ หรือ
สมาร์ทโฟน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะถ่ายทอดความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ GPS Tracking ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก ากับ ดูแลเขตปลอดอากร 
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