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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ ส าหรับ การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์: กรณีศึกษา ระบบ National Single 
Window กรมศุลกากร โดยวิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 4 ราย ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้นั้น เริ่มจากการส ารวจ ใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-
ส่งออก หารือกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองสินค้า จัดท ามาตรฐานข้อมูล และ ด าเนินการ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองฝ่าย ส าหรับปัญหา และอุปสรรคที่พบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน และข้อเสนอแนะในการน ากระบวนการสารสนเทศมาใช้ เช่น ลดขั้นตอน และลดต้นทุนให้
ผู้รับบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบริการ และควรมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐปรับลด ขั้นตอน 
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
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บทน า  
 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายส าคัญด้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิกติกส์ เป้าหมายที่ 3 “เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และ
อ านวยความสะดวกทางการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ีน ระบบ National Single Window (NSW) สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษได้อย่างสมบูรณ์” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) ซ่ึง
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก” ตามกลยุทธ์ที่ 2 “พัฒนา
ระบบ NSW ให้สมบูรณ์” และกลยุทธ์ที่ 3 “พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินพิธีการศุลกากรเพ่ือผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศด้วยข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นแนวคิดของศูนย์เพ่ือการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business: UN/
CEFACT, 2005, p. 6) การพัฒนาระบบ National Single Window ในประเทศไทย มีกรมศุลกากรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ และเชื่อมโยงข้อมูล/บริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการออก
ใบอนุญาต และใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รวมไปถึงการรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า กับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) ตามกรอบ ASEAN 
Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocol to 
Establish and Implement the ASEAN Single Window (กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561) 

 กรมศุลกากรเริ่มให้บริการระบบ National Single Window อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบศุลกากรไร้เอกสาร (e-Customs) และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกท่ัวประเทศ ผ่านมีผู้ให้บริการระบบ Electronic Window ปัจจุบันยังได้
เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และภาคธุรกิจที่ให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และธนาคาร) เมื่อจัดความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ดังนี้ 1) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) 2) เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ (G2B) และ 3) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและ ภาคธุรกิจ (B2B) 
(กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561)  
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 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อพัฒนาระบบ National Single Window สมบูรณ์ คือ 1) ลด
ระยะเวลาการเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ จากเดิม 
8-10 เป็น 1 วัน 2) ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 0.5% ของมูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออก 3) ลดต้นทุน
ของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
ควบคุม เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 ดังนั้นการพัฒนาระบบ National Single Window จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของประเทศไทย กรมศุลกากรได้พัฒนา
ระบบ National Single Window ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2561 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 37 หน่วยงาน แตล่ะ
หน่วยงานก็มีระบบสารสนเทศเฉพาะแต่ละหน่วยงาน และในอนาคตมีแผนที่จะเชื่อมโยงข้อมูล 5 สนิค้าส าคัญ 
ในปี 2563 และเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อีกในอนาคต นักวิจัยจึงมีสนใจว่าจะ
กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของปัญหางานวิจัย
ครั้งนี้ว่า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ระบบ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครฐั ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ 
 2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 
 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์  
ด้วยระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร ด้วยการสัมภาษณ์แบบแบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. ประชากร (Population) หมายถึง เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ กรมศุลกากร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง เจ้าหน้าที่ในกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ กรมศุลกากร โดยพิจารณาคุณสมบัติและใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
จ านวน 4 ราย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทั่วไปจากเอกสาร
ที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัยท าการศึกษา 
1.4 เอกสารทางราชการ ที่จัดท าโดยส่วนราชการ ได้แก่ นโยบาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ 
ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or Formal interview) ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่
ก าหนดไว้เท่านั้น พร้อมจดบันทึกข้อมูล ตามค าบอกของผู้สัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น ตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก 
และโลจิสติกส์ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย
ด้วยรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 สรุปผลการวิจัยเอกสาร  
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology) ที่ภาครัฐมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาบริการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 
ของตนเอง ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐอีกด้วย (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2558) 
 กระบวนการท างานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การน าบริการต่าง ๆ ของรัฐมาให้บริการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ เป็นการลดการเกิดคอร์รัปชันได้ (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2558)  
 ประเภทการให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (พิธุวรรณ กิติคุณ, 
2558) มีรายละเอียดดังนี้  1) การให้บริการจากภาครัฐสู่ประชาชน (Government to Citizen: G2C) 
เป็นการให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถด าเนินธุรกรรมผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านอุปกรณ์ของตนเอง เช่น การช าระเงินภาษี การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การท าประชาพิจารณ์ และการสืบค้นข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น 2) การให้บริการจากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน (Government to Business: G2B) เป็นการให้บริการภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน โดยภาครัฐ
จัดท าบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เช่น การช าระภาษี การจดทะเบียน
การค้า และการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  3) การให้บริการจากภาครัฐสู่ภาครัฐ (Government 
to Government: G2G) เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งผลให้การให้บริการ
ข้ามหน่วยงานภาครัฐมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี
และการเงิน และระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และ 4) การให้บริการจากภาครัฐสู่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ (Government to Employee: G2E) เป็นการให้บริการภาครัฐไปสู่เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยตรง เช่น 
ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และระบบสวัสดิการ เป็นต้น (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2558) 
 พัฒนาการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มี 4 ขั้น (Layne & Lee, 2001) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้น
แสดงรายการที่ให้บริการ (Cataloguing) หน่วยงานที่ให้บริการเพียงแค่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน ในการจัด
หมวดหมู่ข้อมูลข่าวาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งนโยบาย รวมไปถึงการให้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ แก่ประชาชน และภาคเอกชน รวมไปถึงการรายงานข้อมูล
ข่าวสารเบื้องต้น เช่น แจ้งเหตุภัยพิบัติ เหตุร้องทุกข์ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงบริการเสริมจากบริการ
พ้ืนฐานเดิม เช่น โทรศัพท์ หรือการรับบริการที่ส านักงาน 2) ขั้นธุรกรรม (Transaction) เป็นการเริ่มต้น
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารระหว่างประชาชนและรัฐบาล ที่เป็นการสื่อสารทาง
เดียว มาเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถท าธุรกรรม
ออนไลน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งรัฐบาลจะสามารถให้บริการแบบอัตโนมัติได้ตลอดเวลา 3) ขั้นบูรณาการใน



6 
 

แนวดิ่ง (Vertical Integration) บริการภาครัฐจะกระจัดกระจายไปตามแต่ละหน่วยงาน และมักจะมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเองที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างกัน การบูรณาการในขั้นนี้จะอาศัยการรัฐบาลกลางเป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนโดยน าเอาบริการที่ใกล้เคียงกันมารวมกัน ซึ่งอาจจะใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน หรือ
จะเป็นการติดต่อระหว่างเว็บไซต์ และ 4) ขั้นบูรณาการแนวราบ (Horizontal) แต่ละหน่วยงานให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์และฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการให้บริการของบางหน่วยงาน
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนประกอบการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ด้วย รัฐบาลจึงมี
แนวคิดท่ีจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Centers) แต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือการให้ข้อมูลร่วมกันประกอบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Layne & Lee, 2001) 
 กรมศุลกากร ได้เริ่มน าแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้ส าหรับการน าเข้าการส่งออก
มาตั้งแต่ปี 2541 โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสาร
ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI 
ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) ของประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่าง ๆ และต่อมาพัฒนา
เป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการ ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2551 ซึ่งเป็นความส าเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของ
ธนาคารโลกเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดี มากข้ึนตามล าดับ 
(กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561) 
 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้ กรมศุลกากรจัดท า MOU กับ
ศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement 
the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN 
Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพ่ือผลักดันให้จัดสามารถตั้ง 
ASEAN Single Window (ASW) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน และมอบหมาย
ให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง ระบบ NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภายในประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการ
น าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ รวมไปถึงใบอนุญาต/ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ (กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561) 
 ระบบ NSW สามารถเริ่มให้บริการภายในประเทศได้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับระบบศุลกากรไร้เอกสาร หรือ ผู้ประกอบการ
น าเข้า–ส่งออก ก็ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศุลกากรไร้เอกสาร ผ่านผู้ให้บริการ Electronic 
Windows และสามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่มีการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรอยู่แล้ว 
(กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, 2561) 
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 ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์การ ซ่ึงแบ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G), การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และ
บางส่วนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจ (B2B) (กระทรวงการคลัง, 
กรมศุลกากร, 2561) โดยมีหน่วยงาน/กิจกรรมดังนี้ 
 หน่วยงานภาครัฐที่ได้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW แล้ว จ านวน 37 หน่วยงาน รายละเอียด
ดังนี้ 1) กรมทรัพยากรธรณี 2) กรมป่าไม ้3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ 5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 6) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย (สอน.) 7) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 8) กรมการขนส่งทางบก 9) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 10) กรมควบคุมโรค 11) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 12) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 14) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 15) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 16) 
การยางแห่งประเทศไทย 17) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 18) กรมการค้าภายใน 19) ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 20) กรมธุรกิจพลังงาน 21) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22) กรมสรรพสามิต 
23) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 24) กรมศิลปากร 25) กรมประมง 26) หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 27) กรมวิชาการเกษตร 28) กรมปศุสัตว์ 29) กรมการค้าต่างประเทศ 
30) กรมการอุตสาหกรรมทหาร 31) ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 32) 
กรมการปกครอง  33) กรมเจ้าท่า  34) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 35) ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 36) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด และ 37) กรมศุลกากร 
(กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์, 2563) 
 ธนาคารพาณิชย์ได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ส าหรับบริการวางประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Guarantee) และบริการรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จ านวน 17 หน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 3) ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 4) ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส 5) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)6) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 7) ธนาคารซิตี้แบงก ์8) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 9) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด มหาชน 10) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 11) 
ธนาคารยูโอบี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 12) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 13) ธนาคารเอชเอสบีซี 
14) ธนาคารดอยซ์แบงก์ 15) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 16) ธนาคารมิซูโฮคอร์
ปอเรต จ ากัด และ 17) ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น (กองบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์, 2563) 
 ส าหรับการขอใบอนุญาต/ใบรับรองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Form) ที่มีการให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 4 ใบค ารอง คือ 1) สินค้าวัตถุอันตราย 2) ซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด า
บรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 3) สินค้ายางพารา และ 4) ระบบค าขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
(Certificate of Origin) 
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 ผลการวิจัยภาคสนาม 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น ดังนี้ 

 1. การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ มีกระบวนการอย่างไร 
 การวิจัยพบว่า กระบวนการน าระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1) ส ารวจกระบวนงานน าเข้า ส่งออก ว่ามี ใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงานใดที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเมิน ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาให้เป็นบริการ
อีเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
  2) หารือกับหน่วยงานภาครัฐที่จะเชื่อมโยงข้อมูล ถึงรายละเอียดกระบวนงาน 
(Business Process) ของการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก  
  3) วางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล จัดสรรงบประมาณ และจัดท ามาตรฐาน
ข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  4) ด าเนินการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองฝ่าย ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล และ
ประกาศใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการน าเข้า-ส่งออก 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวเพ่ือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 2. ท่านคิดว่าอะไรคือ ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ และท่านมีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไร 
 การวิจัยพบว่า ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ และท่านมีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไร โดย
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1) เมื่อส ารวจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ต้องรอให้มี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ต้องรอตามรอบงบประมาณ และหาก
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีนโยบายหรือภาระกิจหลักที่จะต้องพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว ก็มักจะ
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 
  แนวทางการแก้ปัญหา คือ กรมศุลกากรจะหาแหล่งเงินให้หน่วยงานภาครัฐกู้ยืม
งบประมาณไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก่อน เพ่ือให้เป็นผลงาน
ความก้าวหน้าของหน่วยงานเสียก่อน แล้วค่อยท าเรื่องของบประมาณมาคืนในปีถัดไป 
  2 ขาดการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพราะไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงานที่
จะต้องปรับบริการภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วย 
การด าเนินการเชื่อมโยงต้องอาศัยการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นการท าสัญญา
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐแบบ 1 ต่อ 1   
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  แนวทางการแก้ปัญหา รัฐควรมีนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เช่น การออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ เพ่ือลดข้อจ ากัดด้าน
กฎระเบียบในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับหลาย ๆ หน่วยงานได้ทันที ทดแทนการท าบันทึก
ความเข้าใจ 
  3 หน่วยงานขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และมีทัศนคติที่ไม่เห็นความจ าเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูล ท าตาม
กฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือท าตาม ๆ กันมาดีอยู่แล้ว ขาดแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลงเพราะเห็นว่าของเดิมดีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงบริการหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 
  แนวทางแก้ปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รัฐบาลต้องมีนโยบายในการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการปกติส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 

 3. ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ อย่างไร 
 การวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิกสติกส์ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ด้วยกระบวนงานที่ง่าย เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการเข้าถึงบริการภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า - ส่งออก 
รวมไปถึงบริการขอใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
นโยบาย หรือแผนด าเนินการให้บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับแผนด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการด าเนินการของภาครัฐ หรือมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบริการภาครัฐที่ดีข้ึน 
  3) ภาครัฐควรมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐปรับลดกระบวนงาน ขั้นตอน เอกสารที่เป็น
กระดาษต่าง ๆ ในการให้บริการภาครัฐ และการส่งเสริมให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ร่วมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล 

 อภิปรายผลการวิจัย  
 กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ส ารวจ ใบอนุญาต/ใบรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก ที่มีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาเป็นบริการอีเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
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 2) หารือรายละเอียดกระบวนงาน (Business Process) ของการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก  
 3) วางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล จัดสรรงบประมาณ และจัดท ามาตรฐานข้อมูล เพื่อ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 4) ด าเนินการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองฝ่าย ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล และประกาศ/
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า-ส่งออก  
 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบระบบ National Single Window รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
พบว่ามีลักษณะส าคัญ 2 ประการคือ  
 1) หน้าที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นงานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เช่น การออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของกรมการค้า
ต่างประเทศ ตามที่ผู้ประกอบการได้ยื่นค าร้องไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศจะส่ง
ใบรับรองถ่ินก าเนิดไปยังประเทศปลายทางตามท่ีได้ท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) 
และมีความตกลงจะแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น ATIGA Form-D) ผ่านทางระบบ NSW ลักษณะหน้าที่ของ
ระบบ NSW สอดคล้องกับ พัฒนาการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิดของ Layne, K., & Lee, J. 
(2001). ระบบ NSW จะเทียบได้กับ ขั้นที่ 3 บูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration) โดยแต่ละ
หน่วยงานจะมีระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเป็นของตนเอง การบูรณาการจะต้องอาศัยตัวกลาง 
(ระบบ NSW) ท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Layne & Lee, 2001) 
 2) หน้าที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Form) ท าหน้าที่ค าร้องกลาง แทนหลาย
หน่วยงาน โดยสินค้า 1 ชนิด อาจจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับมากกว่า 1 หน่วยงาน การกรอกค าร้อง
กลางส าหรับขอใบอนุญาตจากหลาย ๆ หน่วยงาน จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการที่จะต้องเดินทางไป
ยังหน่วยงานก ากับทั้งหมด หรือต้องการกรอกข้อมูลใบค าร้องของแต่ละหน่วยงานที่ต้องขอใบอนุญาต/
ใบรับรองผ่านหลาย ๆ ช่องทาง การให้บริการ Single Form ของระบบ NSW จะช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบ โดยรับค าร้องจากผู้ประกอบการและส่งใบค าร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ 
NSW เมื่อได้รับการอนุมัติ จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ สอดคล้องกับ พัฒนาการของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิดของ Layne, K., & Lee, J. (2001). Single Form จะเทียบได้กับ ขั้นที่ 4 
บูรณาการแนวราบ ที่จะรวบบริการที่คล้ายกันของแต่ละหน่วยงานเป็น แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service Centers) แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือการให้
ข้อมูลร่วมกันประกอบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Layne & Lee, 2001) 
 เมื่อพิจารณากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ กรณีศึกษา ระบบ National Single Window กรมศุลกากร ที่
มีขั้นตอนด าเนินการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ ความหมายการน านโยบาย
ไปปฏิบัติตามแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 9) ใน
ประเด็นที่ 1 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนิน
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กิจกรรม แต่ละขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา ไม่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป ไม่
ใช้กิจกรรมที่เกิดข้ึนขยักข้อน แต่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) 

 ปัญหา และอุปสรรคท่ีพบในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ และแนวทางการแก้ปัญหา มีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
  1) ขาดแคลนงบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13) ทรัพยากรเป็น 
1 ในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ แก้ปัญหา โดยจัดหาแหล่งเงินให้
หน่วยงานภาครัฐกู้ยืมงบประมาณไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดสรรงบประมาณมาคืนในภายหลัง  
  2) การปรับปรุงบริการภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงไม่ถูกพัฒนาให้เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน  
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13) ทรัพยากรเป็น 1 ในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ รัฐควรมีนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก 
และโลจิสติกส์ เช่น การออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์  
  3) หน่วยงานขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ หรือมีทัศนคติท่ีไม่เห็นความจ าเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูล ท าตาม
กฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือท าตาม ๆ กันมาดีอยู่แล้ว หรือขาดแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลงเพราะเห็นว่าของเดิมดีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงบริการหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13) 
ทัศนคติของนักปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ การยอมรับ
นโยบายไปปฏิบัติ แก้ปัญหาโดย การสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดี ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รัฐบาลต้องมีนโยบายในการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการปกติส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ มีดังนี้ 
  1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ด้วยกระบวนงานที่ง่าย เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการเข้าถึงบริการภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า - ส่งออก 
รวมไปถึงบริการขอใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
นโยบาย หรือแผนด าเนินการให้บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับแผนด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการด าเนินการของภาครัฐ หรือมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบริการภาครัฐที่ดีข้ึน 
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  3) ภาครัฐควรมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐปรับลดกระบวนงาน ขั้นตอน เอกสารที่เป็น
กระดาษต่าง ๆ ในการให้บริการภาครัฐ และการส่งเสริมให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ร่วมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล   
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