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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ศึกษากระบวนการ รูปแบบ และวิธีการจัดการความรู้ 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการ รูปแบบ วิธีการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการ
ภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร
และวิธีการวิจัยสนามซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
7 คน ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการการจัดการความรู้ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน
ของส านักงาน ก.พ.ร. ใช้การจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบคือ โมเดลเซก ิและโมเดลปลาทู มีวิธีการจัดการ
ความรู้คือ การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนช่วยเพ่ือน การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติการ และการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้  ได้แก่ 
ปัญหาด้านเทคโนโลยี ปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัญหา
ด้านผู้น า และปัญหาทางด้านบุคลากร ซึ่งมแีนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้
คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดงบประมาณทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้
บุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ิมเติม รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารและผู้ร่วมงานในองค์กร ในส่วน
ของแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการจัดการความรู้ ได้แก่ มีจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร มีการจัดอบรมความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการ 
บูรณาการองค์ความรู้กับฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, โมเดลเซก,ิ โมเดลปลาท ู
_____________________________________________________________________ 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า  
 ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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บทน า 

 จากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันทางการค้าได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการแข่งขันและอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ปกป้องสังคมด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมี
ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(2546) หมวดที่ 3 มาตราที่ 11 โดยระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้
มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสารและประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนะ
คติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ”  
กรมศุลกากรจึงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นหน่วยงานน าร่องในโครงการ
การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ (2549) ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่อง
การจัดการความรู้และมีสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา โดยกรมศุลกากรให้ความส าคัญต่อ
การจัดการความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ของกรมฯ ซึ่งเป้าหมายใน
การจัดการความรู้คือการแสวงหาความรู้มาจัดการให้เป็นระบบกระจายความรู้ออกไปเพ่ือให้ทุกคน
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้  

 ด้วย ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็น้อมรับนโยบายของ
กรมฯ ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้กระบวนการท างานภายในหน่วยงาน และเนื่องจากมีการ
ปรับปรุงกฎหมายทางศุลกากรให้ทันสมัยเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก ได้แก่ 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงต้องจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในสนามบินศุลกากรเพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐาน ลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการ
ขัดแย้ง สร้างความยอมรับ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
เนื่องจาก ฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงต้องมีกระบวนการท างานที่สอดรับกับนโยบายข้างต้นเพ่ือพัฒนา
งาน เพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด รวมถึงความรวดเร็วอีกด้วย 



3 
 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่าย
วิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ฯ เพ่ือใช้ในพัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บริหารของกรมศุลกากร ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วน

บริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการศึกษาข้อมูล

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

บทความ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ คู่มือการปฏิบัติงาน 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของส านักงาน

ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

interview or Formal interview) กับกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรของการวิจัย ได้แก่ พนักงานศุลกากรที่ปฏิบัติงานในส่วนบริการภาษีอากร

ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ให้ข้อมูล

ส าคัญ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ รวมทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 

     2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงาน

ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

  2.1.1 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์สินค้า 

  2.1.2 นักวิทยาศาสตร์ระดับช านาญการ 

  2.1.3 นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 
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     2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและมีกระบวนการท างานร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์สินค้า  

ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 3 คน

ประกอบด้วย 

  2.2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายคดี ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 1 คน 

  2.2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายของกลางและของตกค้าง ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงาน

ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 1 คน 

  2.2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการกลาง ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจ

ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 1 คน 

     2.3 เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จ านวน 1 คน คือ ผู้อ านวยการส่วน

บริการภาษีอากร 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารการบรรยาย 

เอกสารทางวิชาการ เอกสารของทางราชการที่จัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2. วิธีรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยใช้ค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ถูก

สัมภาษณ์) จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่มีค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการ

วิเคราะห์ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

 2. น าข้อมูลที่ได้มาแยกประเด็นค าถาม แล้วมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง

ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 

 3. น าข้อมูลที่ได้มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ทราบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลวิจัยเรื่อง 

“การจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงาน

ศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

พรรณนา 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาจากทั้งการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลที่ได้เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการ รูปแบบ และวิธีการการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่าย
วิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 จากผลการวิจัยพบว่ากระบวนการการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์
สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้ใช้
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้แก่  
 การบ่งชี้ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะต าแหน่งทางด้านวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ทักษะการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ และความรู้ทางด้านกฎหมายทางศุลกากร โดย
มีทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และอยู่ในตัวบุคคล 
 การสร้างและแสวงหาความรู้ มีการสร้างความรู้โดยการอบรมความรู้พ้ืนฐานทางศุลกากร
ส าหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ และสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้จากทั้งการปฏิบัติงานและจากและ  
หาจากอินเตอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบจากการรวบรวมเอกสาร ต ารา 
คู่มือ โดยจ าแนกตามประเภทสินค้า วิธีการวิเคราะห์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 การเข้าถึงความรู้ สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั้งความรู้จากหนังสือ ต ารา เอกสารจากการอบรม
ที่เป็นรูปแบบเอกสารที่มีอยู่ในฝ่าย และเข้าถึงความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต 
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
และหัวหน้าฝ่ายเพื่อเพ่ิมความรู้ของแต่ละบุคคลให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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  การเรียนรู้ เป็นการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการสืบค้น จากการปฏิบัติงาน
จริงมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดทักษะและความรู้ ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
 โมเดลเซกิ เป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้ที่ชัดแจ้งและท่ีฝังในตัวคน ซึ่งในฝ่ายวิเคราะห์
สินค้ามี การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์  และมีการจดบันทึกเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ รวมถึงมีการรวบความความรู้จากการประชุมชี้พิกัดขององค์การ
ศุลกากรโลกที่น่าสนใจเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการวิเคราะห์สินค้ามาปรับใช้กับ
งานซึ่งสามารถพัฒนาเป็นทักษะและความช านาญได้ 
 โมเดลปลาทู เป็นโมเดลที่เปรียบกับการจัดการความรู้ที่มี 3 ส่วน ซึ่งส่วนหัวปลาเป็นการ
ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ส่วนตัวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยการปรึกษาหารือ น าความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันภายในฝ่าย และส่วนหางคือการ
จัดเก็บความรู้คือ ผลการวิเคราะห์ ผลการพิจารณาพิกัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบเอกสาร
และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีการจัดการความรู้ ได้ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ดังนี้  
 การสอนงาน เมื่อบุคลากรเข้ามาบรรจุใหม่ที่ฝ่ายวิเคราะห์จะมีการสอนงานจากรุ่นพ่ีที่ บรรจุ
เข้ามาก่อนว่ามีแนวทางปฏิบัติงานอย่างไร ใช้องค์ความรู้แบบใดบ้าง รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือและ
การวิเคราะห์ผลของการท างานอย่างไร  
 ระบบพ่ีเลี้ยง โดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวไปยังผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่น้อยกว่า เป็นการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา
เวลาที่มีปัญหาเกิดข้ึน รวมถึงเป็นแบบอย่างในการท างาน 
 เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นการให้หรือค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานที่ท างานส าเร็จลุล่วงแล้ว เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้ท างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการท างานจริง ท าให้รู้สาเหตุของปัญหาและ 
หาวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาการท างานของตนเองได้ 
 การทบทวนหลังการปฏิบัติการ โดยมีการพูดคุย และอภิปรายผลการท างานว่ามีความถูกต้อง 
หรือผิดพลาดอย่างไร แล้วจะสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแบบใดได้บ้าง 
 การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ โดยเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงแล้ว มีการพูดคุยและ
อภิปรายผลว่าการท างานที่ผ่านมานั้น มีความถูกต้องหรือไม่โดยอิงหลักทฤษฎีและผลการวิเคราะห์
จากเครื่องมือประกอบกัน 
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 บทเรียนจากความผิดพลาด ควรน าความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนสร้างองค์ความรู้และ
วิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีก  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์
สินค้าส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่าย
วิเคราะห์สินค้าส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
มีดังนี ้
 1. ปัญหาด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งยังไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ให้อยู่ในระบบ
สารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก รวมถึงยังไม่เชื่อมโยงระบบให้สามารถท างานร่วมกับฝ่าย
งานอ่ืนที่ปฏิบัติร่วมงานกันได้ 
 2. ปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากองค์ประกอบในการเรียนรู้หลัก คือ 
ตัวอย่างสินค้าที่ต้องมีการวิเคราะห์มีจ านวนน้อย ไม่หลากหลาย รวมถึ งมีเงื่อนไขเวลาน้อยในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้งานแต่ละภาคส่วนลื่นไหล จึงท าให้ทักษะในการ
วิเคราะห์และหาความรู้ประกอบที่เก่ียวข้องมีน้อยตามไปด้วย 
 3. ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการความรู้ เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ต่อยอดในการวิเคราะห์สินค้า มีแต่อุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานให้ใช้เท่านั้น และงบประมาณ
ในการอบรมทางด้านการวิเคราะห์อัญมณีซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานนั้นมีราคาสูง 
 4. ปัญหาด้านผู้น า เนื่องจากต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนผู้บริหารจึง
ไม่ให้ความส าคัญมากเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการอบรมหรือศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 
 6. ปัญหาทางด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในฝ่ายส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ไม่มี
ความรู้และประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ทางด้านศุลกากร จึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
เท่าท่ีควร เพราะความรู้ที่มีเป็นความรู้ที่ได้มาจากการวุฒิการศึกษาเท่านั้น  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างาน
ของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการ
ท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี ้
 1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้การจัดเก็บข้อมูล องค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 2. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความต่อเนื่อง และ
สามารถใช้งานได้จริง 
 3. ควรมีการจัดงบประมาณทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความจ า เป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  
 4. ควรให้บุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ต่างๆ ให้หลากหลาย ไม่เพียงแค่ใช้
ปฏิบัติงานที่ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น แต่ต้องมีองค์
ความรู้ให้ครอบคลุมเมื่อถูกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่อ่ืนๆ อีกด้วย 
 5. ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารและผู้ร่วมงานในองค์กรต่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
อย่างนักวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมให้มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
อ่ืนๆ นอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการจัดการความรู้
กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการจัดการ
ความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี ้
 1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั้งทางด้านการจัดเก็บองค์
ความรู้ ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือกฎหมายทาง
ศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ความรู้อ่ืนๆ ให้มีระเบียบ ค้นหาได้ง่าย และการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้  
 2. ควรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้กนัได้ง่ายและรวดเร็ว 
 3. ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นและตรงกับความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้ต่อยอดองค์ความรู้ให้เพ่ิมข้ึน 
 4. ควรพัฒนาในเรื่องการจัดการความรู้โดยจัดอบรมความรู้ใหม่ๆ เช่น ข้อมูลชนิดสินค้าใหม่ๆ 
เทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่ กฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เพ่ือน าองค์ความรู้
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. ควรบูรณาการองค์ความรู้กับฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการท างานของทั้ง
องค์กร ท าให้เพิ่มความรวดเร็วและลดปัญหาในการท างาน  
 6. ควรสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้หลายๆ 
รูปแบบ  
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การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วน

บริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถอภิปรายผล

โดยเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ืออธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ประเด็นเรื่อง กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการการจัดการความรู้กระบวนการท างานของ

ฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

 กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร 

ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 

ขั้นตอนของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ หนูแดง (2561) เรื่อง การจัดการ

ความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรณีศึกษากลุ่มโครงการ และงบประมาณ กอง

แผนงาน และงานวิจัยของปัทมากร ราชวงศ์ (2560) เรื่องการจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงงานวิจัยของ ฉันท์ธิตา มุขวิลัย (2560) เรื่อง การจัดการ

ความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561)  

ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามแบบส านักงาน ก.พ.ร. ทั้ง 7 ขั้นตอนเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอน การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ การเรียนรู้ ตามล าดับ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้มี 2 รูปแบบ  ซึ่งมาจากการรวบรวมรูปแบบการจัดการความรู้ของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (ม.ป.ป.) ได้แก่ 1. โมเดลเซกิ (SECI Model) ถูกน าเสนอโดย 
โนนากะกับทาเคอุชิ ในปี ค.ศ. 1995 เป็นความสัมพันธ์ในการหลอมรวมองคค์วามรู้ในองค์กร ระหว่าง
ความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้ง ใน 4 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเกลียว
ความรู้ ขั้นตอนแรก คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) ขั้นตอนที่ 2 คือการสกัดความรู้ออก
จากตัวคน (Externalization) ขั้นตอนที่ 3 คือการควบรวมความรู้ (Combination) และขั้นตอนที่ 4 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าทีข่ั้นตอนแรก
เป็นวัฏจักร เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจ าที่ยั่งยืน และ โมเดลปลาทู  ที่อธิบายการ
จัดการความรู้ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกคือ หัวปลา คือ เป็นการก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ว่ามีความสอดคล้องและสนับสนุนกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การหรือไม่ ส่วนที่  2 ตัวปลา 
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญและยากที่สุดในการจัดการความรู้ จึงต้องสร้าง
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สภาพแวดล้อมให้คนมีความพร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และส่วนสุดท้ายหางปลา คือ
การจัดเก็บความรู้ที่มีความจ าเป็น มีความส าคัญ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการความรู้ให้
ไปในคลังความรู้ให้เป็นระบบ ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย 

 วิธีการจัดการความรู้ ฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ คือ การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การทบทวนหลังการปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกันหลังงาน
ส าเร็จ และบทเรียนจากความผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งของศิริรัตน์ เต็มศิริ  (2561) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังคนสู่คน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ หนูแดง (2561) เรื่อง การ
จัดการความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรณีศึกษากลุ่มโครงการ และงบประมาณ 
กองแผนงาน พบว่า ใช้วิธีการสอนงาน ส่งต่องานจาก “คนเก่าสู่คนใหม่” และ การเรียนรู้จากการ
ท างานผิดพลาด และได้มีการหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการผิดพลาดนั้น  รวมถึงงานวิจัยของปัทมากร 
ราชวงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน พบว่า วิธีที่ใช้ในการจัดการความรู้ได้ใช้ลักษณะการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงานจริง ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละ
กลุ่มงาน 

 2. ประเด็นเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่าย

วิเคราะห์สินค้าส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้าส่วน
บริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ประกอบด้วย 
ปัญหาด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ที่ไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในระบบสารสนเทศให้สืบค้น และเข้าถึงได้โดยสะดวก และไม่สามารถเชื่อมโยงให้
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับฝ่ายอ่ืนที่ปฏิบัติ งานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันท์ธิตา  
มุขวิลัย (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2555 – 2561) พบว่า มีปัญหาทางด้านเทคโนโลยีที่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
การจัดการความรู้จากระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนปัญหา
ด้านการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการความรู้ คือการขาดงบประมาณสนับสนุนงานในด้านภารกิจ
ต่างๆ ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรมเพ่ิมเติม ปัญหาด้านผู้น าที่ไม่ให้ความส าคัญกับหน่วยงานสาย
สนับสนุนท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เช่น การให้ไปศึกษา
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อบรมเพ่ิมเติม อีกทั้งปัญหาทางด้านบุคลากรในฝ่ายส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เพ่ิงบรรจุใหม่ท าให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่น้อยนั้น รวมถึงปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น 
สอดคล้องกับปัญหาในการจัดการความรู้ในงานวิจัยของจิตภินันท์ ฐิตพิชิตศักดิ์ (2560)  เรื่อง การ
จัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว ซึ่งมีปัญหาในเรื่องขาดงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดการความรู้และบุคลากรมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญแตกต่างกันท าให้เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน การถ่ายโอนความรู้จึงไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญในเรื่องการจัดการความรู้  และ งานวิจัยของคุณากร ประสิทธิ์พรกุล (2561) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรของเจ้าหน้าที่ศุลกากร สังกัด
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร ที่พบว่ามปีัญหาการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ที่ขาด
ตอนไม่ต่อเนื่องและไม่ครบถ้วน รวมถึงไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณท์ี่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

 3. ประเด็นเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการ

ท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า 

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่าย

วิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้จ าเป็นในการปฏิบัติงานรวมถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีการเชื่อมโยงและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนั้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของปัทมากร ราชวงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล

องค์ความรู้ในภาพรวมของส านักแรงงานสัมพันธ์ โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการความรู้ 

และจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งปรับปรุงและจัดท ารูปแบบของ

องคค์วามรู้ให้น่าสนใจ รวมทั้งมีการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของส านัก

แรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาใน

เรื่องการเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นในการใช้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการ

เรียนรู้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตภินันท์ ฐิตพิชิตศักดิ์ (2560)  เรื่อง การจัดการความรู้ใน

ส านักงานเขตลาดพร้าว ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ให้มีสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนให้ด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากนี้

การแก้ไขปัญหาเรื่องแนวคิดผู้บริหารที่ไม่ให้การสนับสนุนในหน่วยงานสายรองให้มีการเพ่ิมกิจกรรมใน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณในการฝึกอบรม

เพ่ิมเติมให้บุคลากร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตภินันท์ ฐิตพิชิตศักดิ์ (2560)  เรื่อง การ

จัดการความรู้ในส านักงานเขตลาดพร้าว คือ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ สนับสนุน กระตุ้นและ

ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความ

ราบรื่น ควรก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นงานประจ าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ รวมทั้งมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรฐานหรือแนวทางในการจัดการความรู้ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วน

ร่วมในการจัดการความรู้ สนับสนุนให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานระหว่างผู้ที่ท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่มี

พ้ืนฐานความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถถ่ายโอนความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงในเรื่องการอบรมนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น

กิจกรรมเพ่ิมความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์การ ให้ตรงตามต าแหน่งงาน

ปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การอีกด้วย 

 4. ประเด็นเรื่อง แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการจัดการความรู้

กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของ

ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้กระบวนการท างานของฝ่ายวิเคราะห์สินค้าคือ ควรมี

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ ทั้ง

ทางด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือกฎหมายทางศุลกากร 

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ความรู้ อ่ืนๆ ให้มีระเบียบ ค้นหาได้ง่าย และการเชื่อมโยงข้อมูลให้

ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องในงานวิจัยของคุณากร ประสิทธิ์พรกุล (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านราคาศุลกากรของเจ้าหน้าที่ศุลกากร สังกัดส่วนมาตรฐานราคา

ศุลกากร ที่มีแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ ในข้อหนึ่งที่ว่าให้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้  ซึ่งก็ต้องมีงบประมาณในการสนับสนุน

จึงจะสามารถพัฒนาให้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของปัทมากร ราชวงศ์ (2560) เรื่องการจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มีแนวทางการพัฒนาคือการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บ

ความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นระบบ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารให้มี



13 
 

ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ หนูแดง (2561) 

เรื่อง การจัดการความรู้ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กรณีศึกษากลุ่มโครงการ และ

งบประมาณ กองแผนงาน ซึ่งพบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ควรน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายความรู้ เช่น Line Application โดยการสร้างกลุ่มในการ

สนทนา ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการสร้างบรรยากาศ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างฝ่ายอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันก็เป็น

แนวทางการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมากร ราชวงศ์ 

(2560) เรื่องการจัดการความรู้ของส านักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีแนว

ทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในส านักแรงงานสัมพันธ์เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในส านักแรงงานสัมพันธ์

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคนและเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ฝ่ายวิเคราะห์สินค้า ส่วนบริการภาษีอากร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาความรู้ ทั้งบุคลากรในฝ่ายวิเคราะห์สินค้าเองและบุคลากรในฝ่ายอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการประชุมภายในฝ่ายเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น สร้างความ

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 3. ควรจัดการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและองค์ความรู้

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการกับงานอ่ืนๆ ทางด้านศุลกากรเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ 
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