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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบของการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร  
ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที่ 1 – 4 (นักวิชาการศุลกากรช านาญการ) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ติดตามท่ี 1 - 2 ซึ่งเป็นข้าราชการในกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร จ านวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า 
กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากรมีแนวทางและรูปแบบในการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน คือ การจัดหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการค้นคืน และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  โดย
ภาพรวมเจ้าหน้าที่ไม่มีความพึงพอใจในการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้เกิด
จากสื่อสารในแต่ละต าแหน่งงานไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ และไม่มีการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาโดยการท าให้
บุคลากรเข้าใจถึงกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองและองค์กร มีการจัดการทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงความรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท าได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ 
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บทน า 
 กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากรถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศุลกากรที่มีความส าคัญใน
ส่วนงานด้านวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับก าหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการตรวจสอบการ
จัดเก็บอากร และสิทธิประโยชน์ทางอากร จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารหลังผ่านพิธีการศุลกากร เพ่ือ
ทักท้วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการก าหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บอากร การยกเว้นอากร 
การคืนหรือลดหย่อนอากร ค่าธรรมเนียม และเงินอ่ืน ๆ ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร และการขอรับ
สิทธิประโยชน์ทางอากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบพิธีการน าเข้าและส่งออก 
ตรวจสอบบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าหรือส่งออก ณ ที่ท าการของผู้น าเข้า ผู้ส่ง
ของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านศุลกากรของกรม เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก และการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางอากร  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการและ
พัฒนาความรู้ให้ทันต่อโลกอยู่เสมอ แต่เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของผู้มีประสบการณ์ และการ
สับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง อีกทั้งจ านวนปริมาณงานที่มีจ านวนมาก ท าให้ส่งผลกระทบอย่ าง
ยิ่งต่อการจัดการความรู้ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษามีความสนใจ
ต้องการศึกษาการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร แนวทางและรูปแบบในการจัดการความรู้ 
ความพึงพอใจในการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการปรับปรุงในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากรให้มีความ
เหมาะสม 
 องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน มีส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อน
ประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญส าหรับองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะขาดเสียไม่ได้
เลยคือ การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรต้องสูญเสียความรู้
อันเนื่องมาจากการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ถือเป็นสมบัติ 
อันล้ าค่าท่ีจะน ามาปรับใช้และพัฒนาเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ละองค์กรจึงพยายาม
รักษาองค์ความรู้เหล่านั้น โดยการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning 
Organization เศรษฐกิจดิจิทัลนั้นจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ กรมศุลกากรในฐานะองค์กรหลักที่ 
ท าหน้าที่เป็นหน้าด่านของประเทศ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนย้ายสินค้า และช่วยอ านวยความ
สะดวกทางการค้า โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ในการน าเข้า-ส่งออก การขนส่งสินค้า
ผ่านแดน และยังมีหน้าที่ปกป้องสังคมจากสินค้าอันตรายต่าง ๆ รวมทั้งเป็นองค์กรส าคัญที่ท าการเจรจา
ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ทั้งในระดับทวิพาคี และพหุภาคี รวมถึงการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ
ด้านการตรวจสอบการจัดเก็บอากรและสิทธิประโยชน์ทางอากร จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารหลังผ่าน 
พิธีการศุลกากร 
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ทัง้นี้ความหลากหลายในหน้าที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากรนั้น มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การน าเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับสินค้าชนิดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงราคาสินค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป สินค้าที่มีความนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สินค้าอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อท้ังคนและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่สามารถใช้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ส าหรับการก่อการร้าย ในส่วนของการเจรจา
การค้าเสรีทั้งทวิภาคี และพหุพาคี ที่เพ่ิมข้อตกลงใหม่อยู่เสมอ การตรวจสอบกรจัดเก็บอากร ซึ่งทั้งหมดนี้
จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และความรู้เหล่านั้นต้องมีการถ่ายทอดไปให้กับบุคลากรรุ่น
ใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับกรมศุลกากรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะมีน าระบบการจัดการความรู้มาใช้ 
และการจัดการความรู้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  
ให้กลายเป็นความสามารถในแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  
      1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ 
หนังสือ ต าราทางวิชาการ เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการ
สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เก่ียวข้องกับหลักการและแนวทางในการจัดการความรู้ 

    2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์ 
แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที่ 1-4 และฝ่าย
ตรวจสอบและติดตามที่ 1 – 2 สังกัดกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 

2.1 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที ่1 จ านวน 1 คน  
2.2 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที่ 2 จ านวน 1 คน  
2.3 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที่ 3 จ านวน 1 คน  
2.4 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบที่ 4 จ านวน 1 คน  
2.5 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและติดตามที่ 1 จ านวน 1 คน  
2.6 ข้าราชการต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและติดตามที่ 2 จ านวน 1 คน  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน 

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบค าบรรยาย และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม และพจนานุกรม 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  
1.4 เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย นโยบาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย

เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามทีก่ าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ

เป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2563, หน้า 45) จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
นัดหมายวันสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์
จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
 

 1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยปัจจัย 
การจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบในการจัดการความรู ้ความพึงพอใจ
ในการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบ กรมศุลกากร 
ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ โดยวิธีการวิจัย 2 วิธี คือ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) 
 

ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการความรู้ จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม 

วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เก่ียวข้องพบว่า การจัดความรู้นั้น ต้องอาศัยองค์ 
ประกอบหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด เพราะหัวใจของการจัดการความรู้
คือ การรวบรวมความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ รวมถึงการน าความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งต้องอาศัยคนเป็นผู้ด าเนินการ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย แนวทางและขั้นตอนของการจัดการความรู้ 
ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ การจัดการความรู้ การจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กร โดยองค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้ โดยการจัดตั้งคณะท างาน
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ด้านการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมและ
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้
ของกรมศุลกากร ท าการวิเคราะห์ สร้าง และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และจัดให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการน าไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ และการเผยแพร่ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม/สัมมนา การประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดท าเอกสารในรูปแบบ
หนังสือเวียน วารสารเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งการประสานงานกับทีมงานการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรด้านการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 
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ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างข้าราชการในกองตรวจสอบ

อากร กรมศุลกากร จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แน่นอน (Structured 
interview) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยเนื้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และผลการศึกษาเป็นการน าเสนอการบรรยายเรียงล าดับตามข้อค าถามใน
แบบสัมภาษณ์และการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
 1. แนวทางและรูปแบบในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร มีดังนี้ 
     1.1 การจัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการประชุมหารือร่วมกัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ การระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

    1.2 การให้ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์การท างานถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา ตลอดจน
การสอนงานและให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการหาความรู้จากการสืบค้นข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลของกรมศุลกากร 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ประกอบด้วย 
     2.1 การโยกย้ายงานบ่อย ท าให้ขาดผู้มีความรู้และประสบการณท์ี่จะมาถ่ายทอดความรู้ 
     2.2 งานประจ าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีจ านวนมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดการความรู้ 
     2.3 เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ท างานเฉพาะในความรับผิดชอบของตน โดย
ไมค่ านึงถึงการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้มารับงานต่อไป 
     2.4 ขาดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้อย่างรอบด้าน 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการปรับปรุง เพ่ือให้เหมาะสมในการจัดการความรู้
ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร มีดังนี้ 
     3.1 การสร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีผลการท างานดี
ให้ได้รับความกา้วหน้า และเห็นช่องทางการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ และการเพ่ิมจ านวนคนในแต่ละส่วน
งาน เพื่อจะท าให้มีเวลาและให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ในกองตรวจสอบอากร 
     3.2 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะท างาน 
ด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนงานและการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการ
วัดผลการด าเนินการ เพื่อท าให้กองตรวจสอบอากรมีแนวทางการจัดการความรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
เกิดแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่หันมาเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. การจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร มีแนวทางและรูปแบบในการจัดการ
ความรู้ความสอดคล้องกับแนวคิดของ ชมสุภัค ครุฑกะ (2554) ได้กล่าวสรุปว่า กระบวนการจัดการ
ความรู้ม ี4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การจัดหาความรู้ ได้แก่ การจัดอบรมให้มีความเหมาะสมกับความรู้ที่
ต้องการในการปฏิบัติงาน การจัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ที่จัดขึ้นโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกสถานที่ 2) การสร้างความรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน และการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเพ่ือนร่วมงาน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3) การจัดเก็บและการค้นคืน ได้แก่ การเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของกรม
ศุลกากร 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การให้ผู้มีประสบการณ์มากกว่าถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่ผู้ร่วมงาน ให้ค าปรึกษา ตลอดจน การสอนงาน และให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ กับเพื่อน
ร่วมงาน และการศึกษาความรู้จากระบบฐานข้อมูลของกรมศุลกากร 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ที่เกดิขึ้นนั้น
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารไม่ได้ยึดผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ เนื่องจากแนวความคิดของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติไม่
สอดคล้องกัน ส่งผลให้การท างานไม่มีการร่วมมือกัน และไม่เป็นการท างานที่เป็นทีม ซึ่งยากต่อการประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งในแนวความคิดของผู้บริหารมองว่ามีการด าเนินการเรื่องจัดการความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติแล้ว  
แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับอาจไม่ตรงกับความต้องการ หรือเกิดปัญหาขึ้นแต่ไม่มีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบ เช่น การส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมที่ไม่ตรงกับสายงานที่ท า การจัดอัตราก าลังที่ไม่เหมาะสม 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีงานมากเกินไป ไม่สามารถจัดสรรเวลาไปเข้าร่วมกจิกรรมการจัดการความรู้ได้ เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนจากการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจตราดูแลในระดับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
ผู้บริหารไม่ได้รับทราบถึงผลที่เกิดข้ึนว่าเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วก็จะท าให้การด าเนินการเกิดการสูญเปล่า
ในที่สุด  

นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เกิดจากการที่บุคลากรในกรมศุลกากรนั้นไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้อย่างแท้จริง และไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ รวมถึง
ผลเสียที่อาจจะตามมาหากหน่วยงานไม่ได้มีการจัดการความรู้ จึงละเลยในเรื่องนี้ ท าให้มีกระบวนการ
จัดการความรู้ที่ขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การแสวงหาความรู้หรือการจัดหา
ความรู้ที่ไม่ตรงกับความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้ในการท างาน ไม่ยึดความต้องการของผู้ปฏิบัติ จึงไม่เกิด
ประโยชน์และสามารถไม่สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ น าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการท างาน ขั้นตอน
ต่อมาคือ การกระจายความรู้ ขาดการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู้ ก็จะสนใจแต่งานในความรับผิดชอบของตนเท่านั้น และละเลยกับการจัดการความรู้  
ซ่ึงจากความผิดพลาดตั้งแต่การแสวงหาหรือการจัดหาความรู้ และการขาดการถ่ายทอดความรู้ ไม่มีการฝึก
ภาคปฏิบัติ (On the Job Training) ไม่มีการท าให้การเก็บความรู้อยู่กับองค์กร ส่งผลให้การน าไปใช้ประโยชน์
ไม่สามารถท าได้ตามมา เช่น ความรู้ที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยากต่อการเขา้ถึงข้อมูล มีขั้นตอนซับซ้อนและมีข้อจ ากัดหลายอย่าง เป็นต้น ซึ่งจากผลดังกล่าวนั้นอาจ
น ามาซึ่งความล้มเหลวของการจัดการความรู้ขององค์กรได้ 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดการ
ความรูข้องกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ได้แก่ การท าให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน สอดคล้องกับแนวคิดของสุพิณ เกชาคุปต์ 
(2558) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานบุคคลและการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของคนที่รับเข้ามาว่ามีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานมากน้อยแค่ไหน และก็ต้องช่วย
สอน (Coaching) เป็นพี่เลี้ยง และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ส่วนในระดับผู้บริหาร 
ก็ต้องด าเนินการเป็นผู้น าที่ดีด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิพันธ์ ภคสกุลวงศ์ 
(2550) ได้ศึกษา แนวทางการจัดการความรู้ในฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลร่มฉัตร อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครสวรรค์ ผลการวิจัยสรุปวา่ ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน ยอมรับ และให้ความส าคัญกับการจัดการ
ความรู้ สนับสนุนให้องค์กรน าเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการสร้างคลังความรู้  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ระดับผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้เรียนรู้ มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมถึงต้องร่วมกันหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการความรู้ และในระดับผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเข้าใจ ยอมรับ และเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน
ในหน้าที่ของตน และองค์กรต้องมีการพัฒนาการสื่อสารให้เป็นการติดต่อสื่อสาร 3 ทิศทาง คือจากระดับ
ผู้บริหารไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงาน จากระดับผู้ปฏิบัติงานไปสู่ระดับผู้บริหาร และในระดับเดียวกัน   
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