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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1* 

Problems and Obstacles in Conducting the Implementation of 
the Suppression of Customs Offenses under the Customs Laws of 

Investigation and Suppression Division 1 
สุภาณี คัมภิรารักษ์** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กระบวนการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วน
สืบสวนปราบปราม 1 โดยใช้วธิีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ศุลกากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ของฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 จ านวน 14 คน ผลการศึกษา พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรค 1) ด้านการติดต่อสื่อสารมีความล่าช้า การกระจายนโยบายยังไม่ทั่วถึงในเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการประสานงานด้านภาษาต่างประเทศ 
2) ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านกฎหมายมีความยากในการตีความกฎหมาย
เนื่องจากงานศุลกากรเป็นงานเฉพาะทาง ขาดประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ขาด
ความต่อเนื่อง การสืบค้นข้อมูลไม่เปิดกว้าง ฐานข้อมูลไม่ทันสมัย 3) ด้านเครื่องมือ งบประมาณ และ
เทคโนโลยี ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพ 4) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่
ตรงตามความสามารถของเจ้าหน้าที่ จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานขาด
การเพ่ิมพูนความรู้ และไม่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย 5) ด้านอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่
ขาดความเป็นบรรทัดฐานในการท างาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีม่ีความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกและระบบทีม่ีความทันสมัยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ควรค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม และเพ่ิมพูนความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ปรับปรุงในเรื่องทัศนคติโดย
มุ่งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการปรับแก้กฎหมายศุลกากร เพ่ิมการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกับ
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน และมีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต  

ค าส าคัญ : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 กรมศุลกากร 
 
 
 

 
*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้านควา้อิสระ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติงานด้านการปราบปรามการกระท า

ความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 การป้องกันและปราบปรามด้านการกระท าความผิดทางศุลกากรของกรมศุลกากร สังกัด
กระทรวงการคลัง เป็นส่วนหนึ่งในด้านภารกิจของกรมศุลกากร นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีอากร
จากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก การอ านวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตและการส่งออก และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน รวมทั้งการเสนอแนะ
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง (กฎกระทรวงการคลัง, 2562) 
 โดยสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และ เศรษฐกิจดิจิทัล 
ส่งผลให้กรมศุลกากรต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทให้รองรบัสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ 
รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทการด าเนินงานของกรมศุลกากร จากเดิมมุ่งเน้น
ด้านการจัดเก็บภาษีอากรเป็นหลัก จึงไดป้รับเปลี่ยนมาสู่ด้านการให้บริการทางศุลกากรเพ่ือ อ านวย
ความสะดวกทางการค้า ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและการเชื่อมโยงการค้าโลก 
รวมทั้งเน้นย้ านโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อปกป้องสังคมควบคู่กันไปอย่างโปร่งใส และ
เป็นธรรม (กุลิศ สมบัติศิริ, 2561, หน้า 2) 
 ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่การปกป้องสังคมของกรมศุลกากรจึงมีส่วนผลักดันให้มีการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนาระบบงานการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัย 
(กุลิศ สมบัติศิริ, 2561, หน้า 2) และได้มีการก าหนดมีนโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศุลกากร (กรมศุลกากร, 2563) ตัวอย่างเช่น การลักลอบอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(Weapons of Mass Destruction : WMD) อาวุธตามแบบ (Conventional Weapons) และสินค้า
ที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUIs) ยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา น้ ามันเชื้อเพลิง การฟอกเงิน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสังคม ผู้บริโภค และความมั่นคงของประเทศที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร
ทั่วราชอาณาจักร เป็นต้น (กองสืบสวนและปราบปราม, 2563) ซึ่งการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายดังกล่าวต้องมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกันที่รับผิดชอบ และ
ระหว่างหน่วยงานอื่นรวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
ควบคุมทางศุลกากรอาจท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 
ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดทางศุลกากร ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงต้อง
ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมศุลกากร ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายสืบสวน
ปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 จึงมีความสนใจที่จะวิจัยศึกษา กระบวนการ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและปราบปราม
การกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปราบการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
ตลอดจนประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 

 1. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร 
 2. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
กระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือประชาชน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วน
สืบสวนปราบปราม 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร ฝ่ายสืบสวน
ปราบปรามท่ี 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จ านวน 14 คน 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  

ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจ านวน 14 คน ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากร ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวนปราบปราม 1 กองสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. นักวิชาการศุลกากร จ านวน 8 คน  

2. เจ้าพนักงานศุลกากร จ านวน 6 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

    1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
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 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  

 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง
ละเอียด  

 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการ

ภารกิจโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันด าเนินการ หาวิธีการท างานให้ส าเร็จโดยใช้ความรู้
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ต้องเข้าใจกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้ง 4 มิต ิคือ 
มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ มิติด้านสุขภาพอนามัย และมิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม การพัฒนามิติ
ด้านความรู้โดยการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานขององค์การและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร โดยการรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปลี่ยน และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาองค์การมัก
เกิดปัญหาได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่พบได้ในองค์การประกอบด้วย การขาดความร่วมมือ 
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน อ านาจหน้าที่ไม่ก าหนดไว้ให้แน่ชัด การแก้ปัญหาใช้เวลานานเกินไป 
โครงการทดลองหรืองานบางอย่าง จึงจ าเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันภายในระหว่างบุคคล การเปลี่ยน 
กลวิธีการจัดการ การเปลีย่นทัศนคติ การวางแผนงานที่ดีกว่า การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง 
การท างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม การใช้ระบบการติดต่องานอย่างกว้าง การปรับปรุงเปลี่ยนการจูงใจ
ของหน่วยงาน ปัญหาต่าง ๆ ที่มากขึ้น คั่งค้าง และสะสางไม่ออก จึงต้องน ามาแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้   
1) ระบุปัญหา 2) หาสาเหตุแหง่ปัญหา และ 3) ก าหนดจดุมุ่งหมายในการแก้ปัญหา  ด้านการปฏิรูประบบ 
ราชการ เป็นการปรับเปลี่ยนพ้ืนฐานของระบบราชการหรือองค์การสาธารณะโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัว และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ การบริหารราชการแผ่นดินและการ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง ต้องมีการปรบัปรุงบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยการวางระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของอ านาจในระดับต่าง ๆ ผ่านการจัดโครงสร้าง
องค์การ ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการให้มีความเหมาะสม ด้านการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้วยการตัดสินใจน านโยบายซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ให้เป็น
แนวทาง/แผนงาน/โครงการกิจกรรม ที่เป็นรูปธรรมไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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ของนโยบาย ในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรประกอบด้วย 1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการสืบสวนปราบปรามการ
กระท าผิดทางศุลกากร 2) สืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
ทางศุลกากรเพ่ือการควบคุมทางศุลกากร 4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ เก็บรวบรวม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและปราบปราม รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร และ 5) ด าเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดทางศุลกากร 

2. ผลการวิจัยสนาม พบว่า 
1. กระบวนงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน คือ บริหารทีมเพ่ือปฏิบัติให้ได้ตาม

นโยบายเป้าหมายของกรมศุลกากร ขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งเป้าหมายของการตรวจสอบใบขน
สินค้า โดยการหาแหล่งข่าวรวมถึงสืบค้นข้อมูลของสินค้าที่น าเข้า เมื่อพบสินค้าที่มีความเสี่ยงจึงท า
การอายัดสินค้า ผู้น าเข้าทราบว่าสินค้าถูกอายัดจึงมาติดต่อเจ้าหน้าเพ่ือไปตรวจสอบสินค้าตรวจพบ
ความผิดเจ้าหน้าที่แจ้งยึดและอายัดสินค้า จัดท าบันทึกจับกุม และส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายไม่พบ
ความผิดไม่การด าเนินการใด ๆ  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 

 2.1 ด้านการติดต่อสื่อสารมีความล่าช้าผ่านหลายขั้นตอนไม่สามารถชี้แจงได้ทันเวลา การ
ประสานงานไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ การกระจายตัวของนโยบายยังไม่ทั่วถึง
ในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ  

 2.2 ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านกฎหมายมีความยากในการ
ตีความกฎหมาย ขาดประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ขาดความต่อเนื่อง การ
สืบค้นข้อมูลไม่เปิดกว้าง ฐานข้อมูลไม่ทันสมัย  

 2.3 ด้านเครื่องมือ งบประมาณ และเทคโนโลยี ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณมีจ ากัด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายอาจไม่ได้รับการ
อนุมัติ  

 2.4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไมต่รงตามความสามารถของเจ้าหน้าที่ การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานท าให้ขาดการเพ่ิมพูนความรู้ ไม่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือที่มีความ
ทันสมัย จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่สอดคล้อง
ตามนโยบายที่กรมศุลกากรที่ก าหนด  

 2.5 ด้านอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ขาดความเป็นบรรทัดฐานในการท างาน  
ขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หน่วยงานภายนอกให้บริการล่าช้า 
ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ  
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3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
การกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงานเนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท า
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ควรมีการฝึกอบรมความรู้ มีการถ่ายทอด
ความรู้ โดยให้ข้อคิดหรือมีการสอดแทรกเทคนิคนอกเหนือจากลักษณะงานทั่วไป ควรมีการจัดหา
เครื่องอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบต้องมีความทันสมัยเพื่อเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน ต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมรวมถึง
ความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ปรับปรงุในเรื่องทัศนคตโิดยมุ่งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรมีการปรับแก้
กฎหมายศลุกากร การให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ มกีารจัดท าฐานข้อมูลน าไปใช้ในการบริหาร
ความเสีย่งในอนาคต 

อภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัยกระบวนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนและปราบปราม 1 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  

หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน คือ บริหารทีมเพ่ือปฏิบัติให้ได้ตามนโยบาย เป้าหมายของกรม
ศุลกากร หมายถึง การปราบปรามการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ สินค้าน าเข้าและส่งออกที่หลีกเลี่ยงภาษี 
การลักลอบน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน 
เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสร ี(เขตอุตสาหกรรมส่งออก) และสิทธิประโยชน์  ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...หัวหน้าก็ต้องมีระบบ มี
เป้าหมาย มียุทธศาสตร์ และก็มีที่ที่จะพาหน่วยของเราไปถึงจุดที่ที่กรมตั้งไว้ให้ได้...” นั้นสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Pressman and Wildavsky (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การเวกพันธุ์, 2563, หน้า 9) ทีไ่ด้ให้
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าหมาย กับการกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ  2) การน า
นโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่ง
สามารถด าเนินไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1) ตั้งเป้าหมายของการตรวจสอบใบขนสินค้าในระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยการหาแหล่งข่าวรวมถึงสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นของสินค้าท่ีน าเข้า 
ที่มีความสุ่มเสี่ยงในการกระท าผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 2) เมื่อพบสินค้าที่มี
ความเสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร จึงท าการอายัดสินค้าด้วยการแจ้งอายัดสินค้า
ไปยังฝ่ายบริการฯ โดยประสานงานแบบไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์และจัดท าเอกสารส่งไปยังฝ่าย
บริการฯ ต่อไป 3) เมื่อผู้น าเข้าหรือตัวแทนผู้น าเข้าติดต่อฝ่ายบริการฯ เพื่อน าสินค้าออกจากอารักขา 
และทราบว่าสินค้าถูกอายัดจึงมาติดต่อเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามฯ เพื่อไปตรวจสอบ
สินคา้ดังกล่าว 4) เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าที่ตู้บรรทุกสินค้า ถ้ามีการลักลอบ ปลอมแปลง หรือ
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ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเอกสารกับสินค้า กรณีตรวจพบความผิดเจ้าหน้าที่แจ้งยึด
และอายัดสินค้า จัดท าบันทึกจับกุม และส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายด าเนินการต่อไป กรณีไม่พบ
ความผิดไมด่ าเนินการใด ๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริการฯ ด าเนินการตรวจปล่อยสินค้า  

ขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบเอกสารประกอบด้วย 1) ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบใบขนสินค้า เพ่ือเข้าตรวจค้นสถานประกอบการโดยการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ด้วยการ
สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) ด าเนินการขอหมายศาลเพ่ือเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่มีกระท าความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 3) เข้าตรวจค้นสถานประกอบการน าเอกสารจากสถานประกอบการ
มายังหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสของการน าเข้าและส่งออก เมื่อพบความผิดจะแจ้งผู้ประกอบการ
เข้ามาชี้แจง และส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 
ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...ผมเป็นศุลกากร หมายถึง ท างานทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงการหลบหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี...” ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงการ
แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 กองสืบสวนและปราบปรามหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการสืบสวนปราบปรามการกระท าผิดทาง
ศุลกากร 2) สืบสวน ป้องกัน และปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางศุลกากร 
เพ่ือการควบคุมทางศุลกากร  4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ เก็บรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและปราบปราม และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 5) ด าเนินการเกี่ยวกับของกลางที่ เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดทางศุลกากร 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร, 2562)   

ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ด้านการติดต่อสื่อสารมีความล่าช้า ผ่านหลายขั้นตอน ไม่สามารถชี้แจงหรือตอบประเด็น
ข้อซักถามได้ทันเวลาในกรณี มีความต้องการเร่งด่วนการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ การกระจายของนโยบายยังไม่
ทั่วถึงในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ โดยผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ต าแหน่งนักวิชการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...ยังไม่ชัดเจนว่าใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องใครเป็นคนที่รับผิดชอบ หน่วยงานไหนรับผิดชอบ ก็จะมีการโยนความรับผิดชอบไปมา
ระหว่างหนว่ยงาน ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า...” และผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้
กล่าวว่า “...การกระจายนโยบายไม่ท่ัวถึงในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ...” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย 
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์, 2563ค, หน้า 35-37) อธิบายถึงปัจจัยหลายประการที่
ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกลไก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ หากมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก และหน่วยงาน
นั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจจะท าให้เกิดปัญหาด้านการประสานงาน จนท าให้
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การน านโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาได้ นอกจากนี้ในเรื่องของจ านวนมากและน้อยของจุดตัดสินใจ ถ้า
หากจ านวนจุดตัดสินใจนั้นมีมากความล่าช้าในการปฏิบัติงานจะมีมากข้ึนไปด้วย    

 2) ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านกฎหมายมีความยากในการตีความ
กฎหมาย ขาดประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ขาดความต่อเนื่อง การสืบค้น
ข้อมูลไม่เปิดกว้าง ฐานข้อมูลไม่ทันสมัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า 
“...คนรุ่นใหม่ขาดการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากบุคลากรเก่าในหน่วยงาน การสืบค้นข้อมูลไม่
สามารถเข้าถึงได้ส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้
กล่าวว่า “...เรื่องกฎหมายศุลกากรมันจะกว้างมากเป็นไปไม่ได้ว่าทุกคนจะรู้รอบและละเอียด ซึ่งใน
ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นหลายช่วงวัย บุคลากรรุ่นใหม่ความรู้ประสบกาณ์ก็จะน้อยกว่าบุคลากรรุ่นเก่า
...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...กฎหมายเกี่ยวกับเราก็เยอะ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกเอาไว้สืบค้นข้อมูล เรื่องกฎหมายมันก็มีปัญหา...” และผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ได้กล่าวว่า “...การให้ความรู้ เรื่องของการชี้พิกัด ซึ่งทุกวันนี้เข้าไปดูได้
ยาก ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้องเท่านั้น จึงจะเข้าไปดูถึงลักษณะข้อมูลได้ การเข้าถึงข้อมูลได้ยาก 
เพราะเข้าได้เฉพาะต าแหน่ง...” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุรพร  ศุทธรัตน์ (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อ
สกุล, 2562, หน้า 100-101) องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีลักษณะซึ่งแตกต่างจากองค์การทั่วไปหลาย
ด้าน เช่น สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ โดยมีลักษณะส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ การสื่อสาร 
(Communication) เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาองค์การซึ่งน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าช่องทางในการสื่อสารจะต้องเปิดกว้างและใช้การได้ รวมไปถึงการให้ข้อมูล 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต้องสื่อสารถึงกันอย่างเปิดเผย ซึ่งทางเลือกในการสื่อสารควรถูก
สร้างให้มีมากข้ึน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 255 – 259) ได้
กล่าวว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่พัฒนาความสามารถเพ่ือการเรียนรู้ ปรับตัว และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างไม่จบสิ้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์การต้องมีการจัดการกับองค์ความรู้ ผ่าน
การศึกษาและถ่ายทอดความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ ๆ ไปยังผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยใจปรารถนาที่จะ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจตลอดจนในการปฏิบัติงาน 

3) ด้านเครื่องมือ งบประมาณ และเทคโนโลยี ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณมีจ ากัด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต้องส ารองเงินส่วนตัว ในการ
เบิกจ่ายอาจไม่ได้รับการอนุมัติ โดยผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 และคนที่ 13 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้
กล่าวว่า “...ที่นี่ก็จะไม่มีเครื่องเอกซเรย์ และก็เครื่องชั่งน้ าหนัก ท าให้การตรวจสอบสินค้า เราต้อง
เทียบแวร์เฮาส์บ้าง หรือว่าเอาออกมาแผ่เพื่อดูสินค้าตามลานบ้าง ท าให้เสียเวลาในการสืบค้น ในการ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีด้านเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องชั่งน้ าหนักจะท าให้งาน
เร็วขึ้น และ ที่หน่วยก็ยังใช้เป็นของยังไม่ดี ต้องใช้ที่แบบดีกว่านี้ รุ่นที่มันอับเดตกว่านี้ เพราะใช้ของ 
10 ปีที่แล้วมันไม่ทันสมัย ช้าด้วย เครื่องมือบางตัวที่ใช้ในการตรวจสอบบางทีไปตรวจสินค้า 
ยกตัวอย่างเช่น Vernier เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวแบบละเอียดเล็ก ๆ เป็นหน่วยเล็ก ๆ ก็อาจจะยัง
ไม่มี เครื่องมือตรวจสอบยาเสพติดที่นี่ก็ยังไม่มี ก็ยังขาดอีกหลายอย่างในด้านเครื่องมือเครื่องใช้...” ซ่ึง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2563, หน้า 124 - 
126) ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ    ทางด้านสมรรถนะ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะมีมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย ตั้งแต่ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงปัจจัยทางด้านวิชาการและ
ด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในนโยบายนั้น  

4) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ตรงตามความสามารถของเจ้าหน้าที่ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนท าให้เจ้าหน้าที่ ขาดการเพ่ิมพูนความรู้ ไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีความช านาญในการใช้
เครื่องมือที่มีความทันสมัย จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติยังไม่สอดคล้องตามนโยบายที่กรมศุลกากรก าหนด ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการ
ศุลกากร ได้กล่าวว่า “...การใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ท า เช่น ด้านอายุของคน อายุงาน เพศ ทักษะ
เฉพาะของแต่ละคน...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรได้กล่าวว่า “ด้านบุคคลที่
ปฏิบัติงาน ยังไม่ตรงตามต าแหน่งความสามารถของเขา...” ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 และคนที่ 13 ต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...เลือกคนให้เหมาะกับงานทุกคนต้องหาความรู้ใส่ตัวเอง และใช้คน
ไม่ตรงกับงาน ให้ความรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดการต่อยอด...” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์, 2563, หน้า 35-37) อธิบายถึงปัจจัยหลาย
ประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ลักษณะของหน่วยงาน
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ประเภทของหน่วยงานนั้นมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายโดย
การมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนื่องจากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากร
มากกว่า หน่วยงานที่มีอยู่แล้วและสนับสนุนนโยบายนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าการ
มอบหมาย นอกจากนี้หน่วยงานที่มีโครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับบัญชาน้อย และปัจจัยอื่น ๆ เช่น 
ภาวะ ผู้น าที่เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับหน่วยงานที่ก าหนด
นโยบายมี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และการสื่อสารแบบเปิดโอกาสและเปิดกว้าง จะมีผลให้การ
น านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จมากกว่า 

5) ด้านอื่น ๆ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 
หน่วยงานภายนอกการให้บริการที่ล่าช้า เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการ ขาดความเป็นบรรทัด
ฐานในการท างาน ขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากกฎหมายใหม่ท าให้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
การลดหย่อนผ่อนโทษท าให้ผู้ประกอบการสามารถกระท าความผิดด้านศุลกากรมากยิ่งข้ึน 
ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ดังผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ได้กล่าวว่า “...
ปัญหาเรื่องแรงจูงใจ คือ กรมฯ ในเมื่อกฎหมายใหม่ของกรมฯ ส่งผลใหเ้จ้าหน้าที่ตัดสินใจง่าย ยุติ
การศึกษา เพราะมันไม่มีแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่อยากที่จะกระท างาน เพราะทุกคนอยากท่ีจะ
เกษียณอายุ 60 ง่ายกว่ารักษาการเป็นอาชีพราชการต่อไปมันง่ายกว่า ไม่มีใครอยากเสี่ยง เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติขาดเรื่องของแรงจูงใจไปหมดแล้ว...” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนัน เลาหนันท์ (อ้างถึงใน 
วิรัช อุดมทรัพย์ปัญญา, 2554, หน้า 6) ที่ได้กล่าวถึง การพัฒนาองค์การท าให้เกิดปัญหามีลักษณะที่
ไม่เอ้ืออ านวย ปัญหาที่เกิดจากองค์การ เช่น องค์การที่มีลักษณะปิดค่านิยมขององค์การที่ยึดตัวบุคคล
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มากกว่าหลักการ องค์การที่มีผลประโยชน์สูงท าให้เกิดการต่อต้าน องค์การขนาดใหญ่มีความ
สลับซับซ้อน องค์การที่มีระบบการให้แรงจูงใจต่ า  

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
กระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงานเนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
กระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง 2) ควรมีการฝึกอบรมความรู้ และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 3) การแบ่งปัน
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ตลอดทั้งการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีการศึกษา การสังเกต สอบถาม หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึง
ความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ปรับปรุงในเรื่องทัศนคติโดยมุ่งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 5) ควรมี
การปรับแก้กฎหมายศุลกากร สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกับเจ้าหน้าทีค่วรเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลน าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต 6) ควรมีการจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบต้องมีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการกร ได้กล่าวว่า “...การท าฐานข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ที่เราเคย
สุ่มตรวจ มีการบันทึกรูปภาพ ลงประเด็นที่สงสัย มีผลการตรวจสอบว่าผลนั้นออกมาเป็นยังไง เพื่อ
เป็นฐานข้อมูล เพ่ือที่จะไปบริหารความเสี่ยงในอนาคต...”และ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการ
ศุลกากร ได้กล่าวว่า “...ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานก็เหมือน
...”  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (อ้างถึงใน สราวุฒิ บุญสร้าง, 2557, หน้า 23) ได้
ก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานความสามารถ และทักษะโดยที่ความสามารถเป็นลักษณะ
ของบุคคล และทักษะ หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอย่าง จะเรียนรู้ทักษะที่เก่ียวพันได้
ดีกว่า ความสามารถและทักษะโดยที่ความสามารถเป็นลักษณะของบุคคล และทักษะ หมายถึง ระดับ
ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอย่าง จะเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวพันได้ดีกว่า  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วน
สืบสวนปราบปราม 1 นโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปรามการกระท าความผิดทาง ความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายต้องมีความชัดเจน 
ปฏิบัติได้สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของปฏิบัติงาน 
มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง มีทัศนะคติท่ีดี มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารแบบเปิดโอกาสและเปิด
กว้าง จะท าให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 ประกอบไปด้วย 



11 
 

 2.1 ด้านการสื่อสาร และประสานงาน ผู้บริหารจะต้องใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เปิดกว้าง
และใช้การได้รวมไปถึงการให้ข้อมูล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต้องสื่อสารถึงกันอย่างเปิดเผย 
ซึ่งทางเลือกในการสื่อสารควรถูกสร้างให้มีมากขึ้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องท าอะไรบ้าง การ
สั่งงานตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ จะต้องสั่งให้ตรงจุด ต้องชัดเจนและคงเส้นคงวาไม่ขัดแย้งกับค าสั่งอ่ืน ๆ 
งานจึงจะเดินหน้าไปด้วยดี  

 2.2 ด้านการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาความสามารถ เพ่ือการ
เรียนรู้และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงขององค์การ หน่วยงานต้องมีการจัดการกับองค์ความรู้ ผ่านการศึกษา
และถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ไปยังผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่องทางในการสื่อสารจะต้องเปิดกว้างและใช้การได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ต้องสื่อสารถึงกันอย่างเปิดเผย ซึ่งทางเลือกในการสื่อสารควรถูกสร้างให้มีมากขึ้น 

 2.3 ด้านเครื่องมือ งบประมาณ และเทคโนโลยี ที่จะน าไปใช้ปฏิบัติงานต้องเป็นเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมในหน่วยงาน มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและ       
มีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนัก  

 2.4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารในองค์การต้องน าศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน 
ให้มากขึ้นด้วย เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญช่วยให้องค์การเจริญเติบโต การสรรหา 
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การ จะช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การมี
ขวัญและก าลังใจที่ดี จนเกิดความจงรักภักดีในองค์การ และช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับองค์การ ซึ่งส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะ
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 2.5 ด้านอื่น ๆ ควรมีบรรทัดฐานในการท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน ลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน การเพ่ิมโทษกระท าความผิดทางศุลกากรให้มากขึ้น 

3. น าข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท า
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1  

 3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
การกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ควรมีการฝึกอบรมความรู้ และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
รวมถึงถ่ายทอดความรู้โดยให้ข้อคิด หรือมีการสอดแทรกเทคนิคนอกเหนือจากลักษณะงานทั่วไป 
รวมถึงการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน  

 3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ต้องมีการศึกษา การสังเกต สอบถาม หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ 
ปรับปรุงในเรื่องทัศนคติ โดยมุ่งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บรรลุต่อเป้าหมาย
ของกรมศุลกากร  

 3.3 ควรมีการปรับแก้กฎหมายศุลกากรโดยการเพิ่มบทลงโทษผู้กระท าความผิด การเพ่ิม
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น มีการจัดท าฐานข้อมูล เช่น 
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การบันทึกรูปภาพ บันทึกประเด็นที่สงสัย มีที่มาของผลการตรวจสอบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
น าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต   

 3.4 ควรมีการจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกให้แกเ่จ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ระบบต้องมีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยครั้งต่อไป 

 งานวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 1 โดยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัยคุณภาพ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมี
สมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปราบการกระท า
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดังกล่าว 

3. ควรมีการขยายขอบเขตของการปฏิบัติงานซึ่งให้ได้กระบวนงานเชิงลึก เพ่ือให้กระบวน
วิธีการวิจัยมีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น 
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