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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการท างานของระบบการบริหารความเสี่ยง 
(Profiles System) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยง (Profiles System) ที่ใช้ในการควบคุมทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสาร
และผู้ ให้ข้อมูลหลัก เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ผลการศึกษาพบว่า  
(1) ระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ประกอบไปด้วยศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทาง
ศุลกากร (Customs Intelligence Center: CIC) ท าหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของโปรไฟล์ใน
ระดับกรม (Central Profile) และคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ประจ าส านักงาน
และด่านศุลกากร ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงของโปรไฟล์ในระดับส านักงานและ 
ด่านศุลกากร (Local Profile) (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก การมีคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Local Profile ประจ าส านักงานและด่านศุลกากร รวมทั้งบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับ 
การบริหารความเสี่ยงในการท างาน (3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
(Profiles System) คือการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นระบบที่มีความ Intelligence   
มีการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความละเอียดมากขึ้น รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลความรู้จากทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเข้ามารวมอยู่ในระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) อย่างสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเสมือนเป็นระบบเดียวกัน 

ค าส าคัญ: ศุลกากร; ระบบบริหารความเสี่ยง; ส านักงานศุลกากรตรวจสนิค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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บทน า 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ในหลายประเทศทั่วโลกมีความพยายามในการส่งเสริมการค้า
ระหว่างกันในรูปแบบการค้าเสรี (Free Trade) ด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้ง
แบบทวิภาคแีละแบบพหุภาคีกันมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2563) 
ได้รายงานว่า ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของการเติบโตของการค้าเสรีในระหว่างประเทศด้วย
เช่นกัน จะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบความตกลง
การค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) มาแล้วทั้งสิ้น 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ประเทศไทยได้มีการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยเป็น
ความตกลงการค้าเสรี ฉบับที่ 14 ของประเทศไทย ซึ่งจะท าให้ RCEP กลายเป็นกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของการค้าในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่ภูมิภาค
อาเซียน และนอกภูมิภาคอาเซียน อีก 5 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 
ซ่ึงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคต  

สาระส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ นั้น ประเทศสมาชิกจะเป็นการ
ยกเลิกการเก็บภาษีหรืออุปสรรคทางการค้าอ่ืน ๆ (Tariff and Non-tariff Barriers) ระหว่างประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ (อ้างถึงใน ระวีวรรณ มาลัยวรรณ, 2543, หน้า 8) การศึกษาถึงผลดี ผลเสีย 
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดท าเขตการค้าเสรีสามารถเห็นผลได้ชัดเจนว่าการค้า
เสรีท าให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าระหว่างกัน ท าให้การค้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนที่จะมีการรวมกลุ่ม (อ้างถึงใน ระวีวรรณ มาลัยวรรณ, 2543, หน้า 9) ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณ
และมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งการน าเข้าและส่งออกระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต 

ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้มีเป้าหมาย
หนึ่งก าหนดไว้ เพ่ือต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยได้ตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกของสินค้า
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี 

กรมศุลกากร เป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
ศุลกากร ทั้งภาษีน าเข้าและส่งออก อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์คือ 
การเป็นองค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม 
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ โดยหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของกรมศุลกากรที่นอกเหนือจากการ
จัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐ คือ พันธกิจในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้
ปลอดภัยด้วยกระบวนการควบคุมทางศุลกากร (Customs Control) 

กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร (ม.ป.ป.) จึงได้มีการพัฒนากระบวนการทางศุลกากรแบบเดิม 
เป็นกระบวนการทางศุลกากรที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs)     
ทั้งส าหรับการน าเข้า (e-Import) และการส่งออก (e-Export) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเสี่ยง    
(Risk Management) มาใช้ก าหนดเงื่อนไขของการตรวจปล่อยสินค้า (Profiles System) ได้แก่ ค าสั่ง
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ยกเว้นการตรวจ (Green Line) และค าสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เพ่ือลดขั้นตอนการเปิดตรวจสินค้า   
ในกระบวนการควบคุมทางศุลกากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ด้วยการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ในขณะที่จ านวน
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการตรวจปล่อยสินค้าในกระบวนการทางศุลกากรยังคงมีจ ากัด  
ท าให้การน าระบบบริหารความเสี่ยงที่น ามาใช้ในการควบคุมทางศุลกากรนั้นจะทวีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น ในฐานะเครื่องมือที่นอกจากจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในระบบการควบคุมทางศุลกากรแล้ว 
ยังช่วยในการอ านวยความสะดวกทางการค้า และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศอีกด้วย 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการในสังกัดส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และมีส่วนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการศุลกากรและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกของไทยโดยตรง จึงมีความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงที่น ามาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร โดยเน้นศึกษา
เฉพาะในส่วนของการส่งออก รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เป็นผลมาจากการน าระบบ 
การบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ ใช้ในการควบคุมทางศุลกากร เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง (Profiles System) และการควบคุมทางศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในโอกาสต่อไป 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field 
Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทวงการคลัง            
ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(สสภ.) สุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เพ่ือให้ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดส่วนบริการ
ศุลกากรที่ 2 (ขาออก) จ านวน 8 คน และข้าราชการในสังกัดฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุม
ทางศุลกากร จ านวน 2 คน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อศึกษาระบบการท างานของระบบบริหารความเสี่ยงใน

กระบวนการควบคุมทางศุลกากรพบว่า กรมศุลกากรมีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกรมศุลกากร และจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากรเป็นประจ าทุกปี โดย
ในแผนดังกล่าวมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) คือโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ Local Profile ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 
3 ของแผนฯ นั่นคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยง
กัน และได้น าหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เข้ามาช่วยในกระบวนการควบคุมทาง 
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ศุลกากร ผ่านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลความเสี่ยงเข้ามาเป็น
เงื่อนไข (Profiles) เพ่ือตรวจสอบและคัดกรองใบขนสินค้าที่มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) ตามแผนภาพ  
 

 

 

การน าระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) มาใช้ในการควบคุมทางศุลกากรมี
ความส าคัญมากส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถสรุปความส าคัญ ได้ดังนี้ 

1. ช่วยลดระยะเวลา และปริมาณสินค้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องท าการตรวจสอบโดยการเปิดตรวจ 
ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านเวลาให้ผู้ประกอบการได้ด้วยเช่นกัน 
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2. ช่วยลดความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง ส่งผลให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่ต้องเปิดตรวจสินค้าเฉพาะในใบขนสินค้าที่มีความเสี่ยงโดยการขึ้นโปรไฟล์
เปิดตรวจ ท าให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น และการขึ้นเตือนสินค้าที่มีความเสี่ยงให้
เจ้าหน้าที่เปิดตรวจ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง (Focus) ในการเปิดตรวจใบขนสินค้านั้น
เป็นพิเศษ เนื่องจากระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ช่วยคัดกรองใบขนสินค้าที่ระบบ
วิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยงมาให้เป็นอย่างดีแล้ว 

3. ช่วยลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมทางศุลกากร การที่ระบบบริหารความเสี่ยง 
(Profiles System) มีการวิเคราะห์และขึ้นโปรไฟล์เตือนในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตัวเอง โดยใช้ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ส่วนตัว มาวิเคราะห์เป็นดุลยพินิจ
ในการเลือกเปิดตรวจสินค้าท่ีคิดว่าเป็นความเสี่ยง ท าให้กระบวนการเลือกเปิดตรวจสินค้าของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนบริการศุลกากรที่ 2 เป็นไปด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

ด้านการท างานด้วยหลักการบริหารความเสี่ยง ความเหมาะสมของจ านวนใบขนสินค้าที่ติด
โปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีความเหมาะสม 
ทัง้ในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า และต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ต่อปริมาณใบขนสินค้าที่ขึ้นโปร
ไฟล์เปิดตรวจในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนจ านวนใบขนสินค้าที่ติดโปร
ไฟล์เปิดตรวจเพิ่มขึ้นได้ตามสถานการณ์การส่งออกของไทยที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ขั้นตอนกระบวนงานในระบบบริหารความเสี่ยงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในด้านบุคลากรและด้านวิชาการเป็นอย่างดี โดยภายในส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (สสภ.) ได้รับการส่งเสริมการท างานด้วยการมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
กฎหมายนั้น ๆ โดยตรง อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ องค์การอาหารและยา กรมป่าไม้ เข้ามาช่วยใน
กระบวนการควบคุมก่อนการตรวจปล่อย (PRE CLEARANCE CONTROL) เป็นการช่วยตรวจสอบ
สินค้าที่มีความเสี่ยงในการติดใบอนุญาตหรือเป็นสินค้าต้องก ากัด ก่อนที่สินค้าจะเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจปล่อยจริงจากพนักงานศุลกากร กระบวนการดังกล่าวท าให้ช่วยลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน
ศุลกากรในกระบวนการควบคุมทางศุลกากร รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการได้รับเชิญไปอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสินค้าท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้วยการตั้งศูนย์ประมวล
ข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (Customs Intelligence Center: CIC) เพ่ือดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของโปรไฟล์ในระดับกรม (Central Profile) และการจัดตั้งคณะท างานคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Local Profile เพ่ือควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงของโปรไฟล์ในระดับส านักงานและด่านศุลกากร 
(Local Profile)  

ข้อมูลสารสนเทศภายในที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพนั้น 
ยังมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แม้ว่า สสภ. จะมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ประจ า 
สสภ. เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานด่านศุลกากร หรือการจัดการความรู้ในระดับ
กรมฯ เป็นฐานข้อมูลอินทราเน็ตที่มีข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากและเพียงพอในการสนับสนุนการ
ท างานก็ตาม แต่การน ามาใช้งานจริงพบว่าข้อมูลมีความกระจัดกระจาย ไม่ได้รวมเป็นแหล่งเดียวที่
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เข้าถึงได้ง่ายและเป็นระเบียบ อีกทั้งข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีการจ ากัดสิทธิในการ
ใช้งานข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้ามาบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว ท าให้เมื่อใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จ าเป็น
จะต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติมหลากหลายแหล่งที่มา เพ่ือที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาช่วย
ในการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง  

ด้านข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก สามารถจัดการเข้ามาช่วยในระบบบริหาร
ความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกรมศุลกากรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(National Single Window: NSW) ที่ท างานร่วมกับระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) 
อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงเสมือนเป็นระบบเดียวกัน ท าให้ข้อมูลของสินค้าที่ติดใบอนุญาตหรือของ
ต้องก ากัด เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงสามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ส่งข้อมูลให้ NSW ผ่านการเป็นเงื่อนไขหนึ่งในโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) หรือโปรไฟล์ตรวจสอบ
ใบอนุญาต (Yellow Line)  
 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการน าระบบการบริหารความเสี่ยง (Profiles System) เข้ามาใช้
ในการควบคุมทางศุลกากร ของส่วนบริการศุลการกรที่ 2 (ขาออก) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ นั้นถือว่าประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส าคัญ
คือการมียอดการจับกุมผู้กระท าความผิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดเจน ยกตัวอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดคือจ านวนการจับกุมความผิดเกี่ยวกับ
การส่งออกหน้ากากอนามัยโดยไม่ได้รับอนุญาต จนสามารถควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยได้ 
และท าให้ปริมาณและราคาของหน้ากากอนามัยภายในประเทศกลับมาเป็นปกติได้ในที่สุด โดยมีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร จากหน่วยงานภายในที่มี
หน่วยงานด้านการข่าวทางศุลกากรโดยเฉพาะ นั่นคือ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร 
(Customs Intelligence Center: CIC) จุดประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของกรมศุลกากรในการ
ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบ หรือความ
เสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่การท างานของ CIC ที่มีต่อระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ที่ส าคัญ
อันหนึ่ง คือ การพัฒนาปรับปรุง Profile ของกรมฯ (Central Profile) สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้เงื่อนไขหรือโปรไฟล์ในระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ก็เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการท าให้ระบบบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จเช่นกัน โดยกรมศุลกากรได้
จัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW)  
ที่ท างานร่วมกับระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงเสมือนเป็น
ระบบเดียวกัน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตจะส่งข้อมูลของสินค้าที่เป็นของต้องก ากัดที่
หน่วยงานตนควบคุม และจะแจ้งเลขที่ใบอนุญาตในระบบให้ทราบหากสินค้านั้นได้รับใบอนุญาตจาก
หน่วยงานนั้นแล้ว ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงสามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือน
ข้อมูลที่ส าคัญในการควบคุมทางศุลกากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งข้อมูลให้กับ NSW ผ่านการเป็น
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เงื่อนไขหนึ่งในโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) หรือโปรไฟล์ตรวจสอบใบอนุญาต (Yellow Line) 
เงื่อนไขจากโปรไฟล์ดังกล่าวถือว่ามีส่วนช่วยให้ในการควบคุมทางศุลกากรให้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก  

3. การตั้งคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนด และควบคุม
ความเสี่ยง ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ประสบ
ความส าเร็จด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการท างาน ลักษณะของสินค้าของแต่ละ ท่า ที่ และ
สนามบินศุลกากรนั้น มีความแตกต่างและไม่เหมือนกัน การมีคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local 
Profile ประจ า สสภ. โดยเฉพาะ จึงท าให้การก าหนด Profile ให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับ
สภาพการท างานของแต่ละด่าน หรือ Local Profile ท าให้ระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) 
มีลักษณะจ าเพาะ มีความละเอียด และมีประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร และส่งผลให้ระบบ
บริหารความเสี่ยงนั้นประสบผลส าเร็จ 

4. ปัจจัยด้านบุคลากร ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการที่ดูแลควบคุมเงื่อนไขก าหนด
ความเสี่ยง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ยาก หากขาดผู้บริหารที่เห็นถึง
ความส าคัญของการควบคุมความเสี่ยง โดยผู้บริหารให้ความส าคัญทั้งในระดับ Central Profile ด้วย
การตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (Customs Intelligence Center : CIC)  ขึ้นมาเพ่ือ
ท าหน้าที่พัฒนาปรับปรุง Central Profile ผู้บริหารในระดับด่านศุลกากรที่ให้ความส าคัญกับ
คณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ด้วยการจัดประชุมติดตามเงื่อนไขความเสี่ยงทุกไตรมาส 
การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(National Single Window : NSW) เพ่ือช่วยในระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ที่เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง หรือเป็นหนึ่งในคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ล้วนเป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ประสบผลส าเร็จในที่สุด 
 ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles 
System) ที่ใช้ในการควบคุมทางศุลกากร ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ต่อไปในอนาคต ดังนี้ คือ  

1) เงื่อนไขโปรไฟล์ในการเปิดตรวจในระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ในบางโปร
ไฟล์มีความกว้างเกินไป หากเชื่อมโยง 2 โปรไฟล์ในการล็อกโปรไฟล์เปิดตรวจ เพ่ือให้เงื่อนไขมีความ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน จะช่วยลดการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) ลงได ้

2) การข้ึนข้อความที่บอกความเสี่ยงของในแต่ละโปรไฟล์เปิดตรวจนั้น เป็นการแจ้งเตือนเป็น
ในลักษณะข้อความ หรือประโยคที่สั้นเกินไป ไม่สามารถอธิบายความหมายได้อย่างละเอียดและ
ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบได้ถึงสาเหตุ หรือที่มาของการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red 
Line) หากสามารถปรับปรุงด้วยการเพ่ิมข้อความเพ่ืออธิบายความหมาย รายละเอียด สาเหตุ หรือ
ที่มา (History) หรือสามารถเก็บประวัติ (Record) ของเหตุการณ์ที่เคยกระท าความผิดว่าเป็นใน
ลักษณะใด จะช่วยให้การพิจารณาในกระบวนการตรวจปล่อยเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งข้ึน 
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3) ใบขนสินค้าที่ติดโปรไฟล์ให้ตรวจสอบใบอนุญาต (Yellow Line) ในระบบบริหารความ
เสี่ยงนั้น จะไม่ขึ้นกล่องข้อความในการแจ้งเตือน ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่าเป็นใบขนฯยกเว้นการ
ตรวจ (Green Line) เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจปล่อยสินค้าโดยไม่ได้
ตรวจสอบใบอนุญาตดังกล่าว ค าแนะน าจึงต้องการให้แสดงกล่องข้อความเพ่ือแจ้งเตือนเหมือนกับการ
แจ้งเตือนในลักษณะการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใบขน
สินค้าท่ีติดโปรไฟล์ให้ตรวจสอบใบอนุญาต (Yellow Line) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการ
ตรวจเอกสารและใบอนุญาตส าหรับใบขนสินค้าดังกล่าว 

อภิปรายผล 
การน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการควบคุมทางศุลกากรของส านักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 

ด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
การที่กรมศุลกากรน าหลักการบริหารความเสี่ยงที่เป็นแนวคิดการท างานของภาคเอกชน เข้า

มาปรับใช้ในองค์การของรัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นหลักความคุ้มค่าทั้งในด้านการ
ใช้บุคลากรของภาครัฐเท่าที่จ าเป็น ลดเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 22) กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) หมายถึง การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน 
ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลัก
ความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอด
ทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
 กรมศุลกากรพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (E-Customs) เริ่มใช้บริการ
ตั้งแต่ปี 2551 และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคู่กับการใช้หลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) สอดคล้องกับแนวคิดของ ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 49-50) กล่าวว่า นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ในการ
พัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้
ในเรื่องของส่วนประกอบ และส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ ที่ ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการจัดการทรัพยากร การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 
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การควบคุมทางศุลกากรกับการจัดการความรู้ 
 แม้ว่าส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) จะมีการแต่งตั้ง

คณะท างานจัดการความรู้ประจ า สสภ. เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานด่านศุลกากร 
หรือในระดับกรมศุลกากรเอง ก็มีการจัดการความรู้ในระดับกรมฯ เป็นฐานข้อมูลอินทราเน็ตที่มีข้อมูล
สารสนเทศจ านวนมากและเพียงพอในการสนับสนุนการท างานก็ตาม แต่การน ามาใช้งานจริงของ
ข้อมูลมีความกระจัดกระจาย ไม่ได้รวมเป็นแหล่งเดียวที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นระเบียบ อีกทั้งข้อมูล
บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีการจ ากัดสิทธิในการใช้งานข้อมูล  

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้ามาบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบเดียวกัน ท าให้เมื่อใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น จ าเป็น
จะต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติมหลากหลายแหล่งที่มา เพ่ือที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาช่วย
ในการตัดสินใจตามหลักการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับ ชัยยุทธ ค าคุณ (2560) ได้น าเสนอ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการทางศุลกากรเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ โดยในส่วนของการพัฒนาปัจจัยน าเข้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางศุลกากร อาทิ 
การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้สูงสุด
และง่ายต่อการเข้าถึง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร จากทั้งหน่วยงานภายในเองที่มี
หน่วยงานด้านการข่าวทางศุลกากรโดยเฉพาะ นั่นคือ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร 
(Customs Intelligence Center : CIC) จุดประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของกรมศุลกากรในการ
ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบ หรือความ
เสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่การท างานของ CIC ที่มีต่อระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ที่ส าคัญ
อันหนึ่ง คือ การพัฒนาปรับปรุง Profile ของกรมฯ (Central Profile) จนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, 
หน้า 37) อธิบายว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้าน
การเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคน และคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอื่น ๆ (ทรัพยากรทางด้านการบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุน
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย 
 ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
กรมศุลกากรได้จัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single 
Window: NSW) ที่ท างานร่วมกับระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) อย่างสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเสมือนเป็นระบบเดียวกัน โดยกรมศุลกากร (2559, หน้า 4) มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ระบบ NSW ของประเทศ มีขอบเขตรวมถึงการลดขั้นตอนการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการปรับปรุงและลดขั้นตอนกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในลักษณะของบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้
เอกสารต่าง ๆ เช่นใบอนุญาตการน าเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่าง ๆ ที่ออกโดย
หน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ทั้ง
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ภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างครบวงจร ท าให้ภาพรวมของการประกอบการค้ามีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช 
อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 37) อธิบายว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จนั้นต้องลดความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ หากมีจ านวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาก และหน่วยงานนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจท าให้เกิดปัญหาด้าน
การประสานงาน จนท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาได้  

ปัจจัยด้านการตั้งคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ประจ าส านักงานและ 
ด่านศุลกากร เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนด และควบคุมความเสี่ยง ท าให้การก าหนด Profiles ให้มี
ลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละพ้ืนที่ มีความละเอียด และมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมทางศุลกากร ตามค าสัมภาษณ์ของปรินทร์ ย่านสกล นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
ส่วนบริการศุลกากรที่ 2 ให้ความเห็นว่า “…ระบบบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญมากในการท างาน 
ยิ่งโดยเฉพาะการที่เป็น Local Profile เพราะกรณีพ้ืนที่แต่ละด่าน ก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นเฉพาะของ
แต่ละท่ี มันจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละด่านมากกว่า” 

รวมทั้งปัจจัยด้านบุคลากร โดยผู้บริหารให้ความส าคัญด้วยการตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร (Customs Intelligence Center: CIC) เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาปรับปรุง Central Profile 
และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: 
NSW) เพ่ือช่วยในระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารในระดับด่านศุลกากรที่ให้
ความส าคัญกับการจัดประชุมติดตามเงื่อนไขความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยง หรือเป็นหนึ่งในคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบ
บริหารความเสี่ยง (Profiles System) ประสบผลส าเร็จในที่สุด สอดคล้องกับ กรมบัญชีกลาง (อ้างถึง
ใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, หน้า 300) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการซึ่งร่วมกันท าให้บังเกิดผลโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร น ามาประยุกต์ใช้ ในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงานใช้ทั่ ว
ทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ และถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือสามารถ
ระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้ซึ่ง อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงขึ้นกับคนในองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง
ไม่ใช่เพียงนโยบายส ารวจความคิดเห็นหรือเป็นเอกสาร แต่เกิดจากการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System)  
ควรพัฒนาโปรไฟล์ในการเปิดตรวจในระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ให้ระบบมี

ความละเอียดและท างานได้ฉลาดมากข้ึน โดยพัฒนาให้มีเงื่อนไขการติดโปรไฟล์เปิดตรวจให้มีลักษณะ
จ าเพาะเจาะจงมากขึ้น และระบุความเสี่ยงได้แม่นย ามากขึ้น เพ่ือช่วยลดการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ 
(Red Line) ให้ลดน้อยลงตามค าสัมภาษณ์ของ อรฤดี อุ่นเจริญ (2564) นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ให้ความเห็นว่า “…ปัจจุบันอัตราการเปิดตรวจ
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ที่ประมาณ 20% ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการส่งออก 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ” สอดคล้องกับ ชัยยุทธ ค าคุณ (2560) ได้น าเสนอแนว
ทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางศุลกากร อาทิ การลดอัตราการเปิดตรวจ
สินค้าเหลือไม่เกินร้อยละ 20 เพ่ืออ านวยความสะดวกควบคู่กับการเพ่ิมศักยภาพการควบคุมทาง
ศุลกากร โดยการใช้ระบบ Intelligence และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ 

ควรพัฒนาฟังค์ชั่นการท างานของระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ให้มีความ
ละเอียด มีข้อมูล และยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การขึ้นข้อความที่บอกความเสี่ยงของในแต่ละโปรไฟล์เปิด
ตรวจนั้น ควรเป็นข้อความที่ละเอียดและสื่อความหมายได้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถถึง
สาเหตุ หรือที่มาของการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ (Red Line) จะช่วยให้การพิจารณาในกระบวนการ
ตรวจปล่อยเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยง
ได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาให้ใบขนสินค้าติดโปรไฟล์ให้ตรวจสอบใบอนุญาต (Yellow Line)  
ให้แสดงกล่องข้อความเพ่ือแจ้งเตือนเหมือนกับการแจ้งเตือนในลักษณะการติดโปรไฟล์เปิดตรวจ 
(Red Line) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับรู้ได้ง่าย เพ่ือจะได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจเอกสารและ
ใบอนุญาตส าหรับใบขนสินค้าดังกล่าวต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1) แม้ว่าภาพรวมระบบบริหารความเสี่ยง (Profiles System) ในกระบวนการควบคุมทางศุลกากร
ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จะประสบผลส าเร็จจากปัจจัยดังกล่าว 
แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร เช่น ความรู้ที่
เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ฝึกฝนจนเป็นความช านาญ (Tacit Knowledge)  
     2) การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เน้นศึกษาไปในเรื่องการควบคุมทางศุลกากร ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทาง
ส าหรับหน่วยงานทางด้านศุลกากร หากองค์กรน าไปใช้ควรศึกษาหลักการควบคุมภายใน (Internal 
Control) ซึ่งจะคลอบคลุมกับกิจกรรมหลักของการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรโดยทั่วไปมากกว่า 
     3) ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงในระบบบริหารความเสี่ยงใน
กระบวนการควบคุมทางศุลกากรของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ เพ่ิม
โปรไฟล์ที่เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกระบุ เช่น ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิประโยชน์ในการขอเงินชดเชย
อากร เนื่องจากถือเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสินค้า 
อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่มีสินค้าที่ตรงกับการขอใช้สิทธิจริง หรือการส าแดงพิกัดที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือต้องการ
ได้รับเงินชดเชยที่มีมูลค่ามากกว่าพิกัดสินค้าจริง เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1) หากมีการศึกษาประเด็นนี้ในครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ในประเด็นที่ต่อยอดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 
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    2) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาที่มีความแตกต่างจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ เช่น ศึกษาระบบบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนบริการศุลกากรขาเข้า หรือส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร เป็นต้น  เพราะ
อาจจะพบประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกระบุ หรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม 
    3) ศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยเฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน เพ่ือศึกษาให้ได้ถึง
องค์ความรู้ในประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจนเกิดความช านาญ (Tacit Knowledge) 
    4) ศึกษาวิจัยในหัวข้ออ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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