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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร 
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร ของส่วน
เทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร กรมศุลกำกร โดยใช้กำรวิจัย
เชิงคุณภำพ ได้แก่กำรวิจัยเอกสำร และกำรวิจัยสนำม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมี
โครงสร้ำงจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1.บทบำทในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกร ของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร 
กรมศุลกำกร ได้แก่ 1) เป็นศูนย์กลำงประสำนงำนกำรใช้งำน 2) ศึกษำ วำงแผนจัดหำ พัฒนำเทคโนโลยี 
และระบบควบคุมทำงศุลกำกร 3) ก ำกับดูแลกำรใช้งำน 4) จัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกร 5) จัด
ฝึกอบรมกำรใช้งำน 2.ปัญหำ อุปสรรคกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร ของส่วนเทคโนโลยี
กำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร กรมศุลกำกร พบว่ำ 1) สำยบังคับ
บัญชำที่ไม่ขึ้นตรงต่อกัน 2) ทัศนคติของเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติ 3) กำรหมุนเวียนบุคคลำกรบ่อย 4) หน่วยงำน
ปฏิบัติ ไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ 3.แนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร ของ
ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร กรมศุลกำกร พบว่ำ 1) 
หำรือกำรแก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนปฏิบัติ 2) ใช้ช่องทำงติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ 3) วำงแผนกำรจัดอบรม
เจ้ำหน้ำที่ 4) วำงแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยี 5) จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 6) จัดหำเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม 
 

ค าส าคัญ: กำรบริหำรจัดกำร; ระบบควบคุมทำงศุลกำกร; ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร1 

 

 

 

 

 

                                                           
 * บทความนี้เรยีบเรยีงจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการ
ควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการขา่วทางศุลกากร กรมศุลกากร 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 กำรค้ำระหว่ำงประเทศมีบทบำทส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่ำงๆ เนื่องจำกไม่มีประเทศใด
ในโลกสำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรได้ครบทุกอย่ำงและเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรบริโภค
ภำยในประเทศ ถึงแม้ว่ำบำงประเทศจะมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำได้ทุกอย่ำง แต่อำจจะมีต้นทุน
กำรผลิตที่สูงซึ่งไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ส ำหรับประเทศไทย กำรค้ำระหว่ำงประเทศมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำก
ในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดกำรเติบโตและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ รวมไป
ถึงกำรจัดเก็บภำษีอำกรโดยศุลกำกรได้มำกขึ้นเพ่ือเป็นรำยได้เข้ำรัฐ ถึงแม้กำรค้ำระหว่ำประเทศจะส่งผลดี
ต่อกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมและควำมมั่นคงของประเทศโดย
กำรน ำสิ่งผิดกฎหมำยเข้ำมำภำยใประเทศ เช่น ยำเสพติด ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะพลำสติก วัตถุอันตรำย 
สินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น  

 ตำมแผนยุทธศำสตร์ขำติ (พ.ศ.2561 - 2580) ด้ำนควำมม่ันคง ที่มีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรบริหำร
จัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และมีควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงแท้จริง เพื่อ
ไม่ให้ปัญหำภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ และในด้ำนกำร
บริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐและกำร
ให้บริกำรประชำชน ปรับสมดุลระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและภำคส่วนอื่น ๆ ได้อย่ำงตรงจุด ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อกำรขยำยตัวและควำมส ำคัญของกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศในด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงกำรปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับสภำพ
กำรแข่งขันที่มีมำกขึ้นเนื่องจำกกระแสโลกำภิวัฒน์และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรม
ศุลกำกรจึงต้องน ำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เหมำะสมต่อกำรกำรควบคุมทำงศุลกำกรมำ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร เพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรควบคุมทำงศุลกำกร  

 ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร เป็นหน่วยงำนที่อยู่ในสังกัดศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำว
ทำงศุลกำกร มีหน้ำที่ในกำรศึกษำ วำงแผนและพัฒนำระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรให้มีควำมเหมำะสม
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมทำงศุลกำกร รวมไปถึงจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรควบคุมทำงศุลกำกรและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ตลอดจนดูแล
บ ำรุงรักษำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำว
ทำงศุลกำกร กรมศุลกำกร จึงมีควำมสนใจศึกษำถึงบทบำทในกำรบริหำรจัดกำร ปัญหำอุปสรรค รวมไป
ถึงกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกร 
ของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร กรมศุลกำกร  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีกำรวิธีกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) เป็นกำรศึกษำคน้คว้ำและรวบรวมข้อมูลจำก
เอกสำร สถิติตัวเลข วำรสำร หนังสือ วิทยำนิพนธ์ ข้อมูลหลักฐำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งกำรสืบคน้จำกสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 2. กำรวิจัยสนำม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงด้วยกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือมีกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร  
 ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ดังนี้ 
 ประชำกร (Population) ได้แก่ ข้ำรำชกำรประจ ำส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร ศูนย์
ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร 
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญโดยก ำหนดคุณลักษณะของ
ประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้ำ 46) จึงใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
(Key informant) จ ำนวน 10 คน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร หัวหน้ำฝ่ำย
สนับสนุนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร หัวหน้ำฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญ
กำร จ ำนวน 2 คน และนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 5 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ โดย
เป็นสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือสัมภำษณ์แบบทำงกำร (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของกำรสัมภำษณ์จะเป็นกำรสัมภำษณ์ท่ีมีค ำถำมและข้อก ำหนดที่แน่นอนตำยตัว จะ
สัมภำษณ์ผู้ใดก็ใช้ค ำถำมเดียวกัน (สุภำงค์ จันทวำนิช, 2561, หน้ำ 75) และกำรสัมภำษณ์จะเป็นกำร
สัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล ก่อนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษำได้ก ำหนดวันนัดหมำยสัมภำษณ์ โดยแจ้งให้ผู้
ถูกสัมภำษณ์ทรำบก่อนล่วงหน้ำ ในกำรสัมภำษณ์ผู้สัมภำษณ์จะใช้กำรจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภำษณ์จะขออนุญำตผู้ถูกสัมภำษณ์ในกำรจดบันทึกกำรสนทนำก่อนทุกครั้ง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จำกกำรวิจัย สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. บทบาทในการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการควบคุม
ทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร  
  ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร มีบทบำทและหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกร มีดังนี้ 
  1) เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนและเชื่อมโยงกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้
สำมำรถหน่วยงำนปฏิบัติสำมำรถน ำระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรไปใช้งำนได้ตำมเป้ำหมำยของกรม 
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  2) ศึกษำ วำงแผนจัดหำ พัฒนำเทคโนโลยีและระบบควบคุมทำงศุลกำกรเพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรควบคุมทำงศุลกำกรของหน่วยงำนปฏิบัติในภำพรวมของกรม 
  3) ก ำกับดูแล กำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมนโยบำย
ของกรม รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  4) ด ำเนินกำรจัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรในภำพรวมให้กับหน่วยงำนปฏิบัติทั้ง
ตำมท่ีหน่วยงำนปฏิบัติเสนอควำมต้องกำร และตำมนโยบำยกำรจัดหำของกรม  
  5) จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้กับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
 2. ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการ
ควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร  
 1) ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกรไม่ได้เป็นหน่วยงำนที่ใช้งำนระบบกำรควบคุมทำง
ศุลกำกรโดยตรง รวมทั้งสำยกำรบังคับบัญชำที่ไม่ขึ้นตรงต่อกันท ำให้ไม่สำมำรถสั่งกำรให้หน่วยงำนปฏิบัติ
ไปด ำเนินกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2) กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนเทคโนโลยีกำร
ควบคุมทำงศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำงำนที่ไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้
เจ้ำหน้ำที่มองว่ำกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรที่เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีส ำหรับกำรควบคุม
ทำงศุลกำกรเป็นภำระงำนที่เพ่ิมข้ึน เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 3) กำรหมุนเวียนบุคคลำกรภำยในกรมท่ีมีกำรหมุนเวียนบ่อย ท ำให้บุคคลำกรที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับ
กำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศูลกำกร มีกำรโยกย้ำยบ่อย ขำดกำรถ่ำยทอดงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ใหม่ที่จะมำ
ท ำหน้ำที่แทน ท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง และควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีของเจ้ำหน้ำที่
ใหม่ 
 4) กำรประสำนงำนหรือกำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนปฏิบัติมีกำรตอบสนองที่ข้ำ ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ หรือกำรใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนไม่รำบรื่น 
 3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยี
การควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร  
 1) หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นในภำพรวมและ
ปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำและหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำของระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกรที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำขึ้นในอนำคต รวมไปถึงกำรเดินทำงไปตรวจเยี่ยม
หน่วยงำนปฏิบัติ เพ่ือดูสภำพกำรท ำงำนและตรวจสอบว่ำระบบควบคุมทำงศุลกำกรได้มีกำรบ ำรุงรักษำ
ตำมที่ได้รับรำยงำนหรือไม่ และสอบถำมควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ  
 2) ใช้ช่องทำงติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น กลุ่ม Line ในกำรประสำนงำนส ำหรับระบบควบคุมทำง
ศุลกำกรในแต่ละระบบ เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรของหน่วยงำนปฏิบัติเป็นไป
อย่ำงรวดเร็วและทันกำรณ์  
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 3) วำงแผนกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนควำมรู้และทักษะในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำง
ศุลกำกร ทั้งเจ้ำหน้ำที่ใหม่และเจ้ำหน้ำที่เดิมของกรม เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรในปัจจุบัน รวมถึงกำรปลูกฝังให้เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและมีทัศนคติที่ดีในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกร  
 4) วำงแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยี เป็นแผนกำรจัดหำเครื่องมือ ระบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรควบคุม
ทำงศุลกำกร โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรทดแทนของเทคโนโลยีที่จะจัดหำในอนำคตเข้ำมำใช้
กับกำรควบคุมทำงศุลกำกร เพ่ือเสนอแนะให้กรมเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกำรจัดหำและพัฒนำระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกรตำมแผนงำนของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร  
 5) จัดท ำเอกสำร คู่มือกำรใช้งำน และมำตรฐำนของระบบหควบคุมทำงศุลกำกร เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเป็นคู่มือในกำรใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกร  
 6) จัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้หรือวุฒิกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ำมำปฏิบัติงำนที่ส่วน
เพ่ิมเติม รวมถึงจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่หน้ำงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถึงปัญหำกำรใช้งำนอุปกรณ์และระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน้ำงำน  
 

 อภิปรายผล 
 จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. บทบาทในการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการควบคุม
ทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร 
  ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร มีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำง
ศุลกำกร ดังนี้ 
 1) เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนและเชื่อมโยงกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถ
หน่วยงำนปฏิบัติสำมำรถน ำระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรไปใช้งำนได้ตำมเป้ำหมำยของกรม ส่วน
เทคโนโลยีจะเป็นผู้น ำเอำนโยบำยจำกกรมไปถ่ำยทอดให้หน่วยงำนปฏิบัติให้มีกำรใช้งำนระบบควบคุมทำง
ศุลกำกรเพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมมทำงศุลกำกรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Fayol (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆำร , 2563) ที่ได้อธิบำยหน้ำที่ 5 ประกำรทำงกำร
บริหำร ในด้ำนกำรประสำนงำน (Coordinating) ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรที่จะต้องเชื่อมโยงงำนของทุก
คนให้เข้ำกันได้ และก ำกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมำยเดียวกัน 
 2) ศึกษำ วำงแผนจัดหำ พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรควบคุมทำงศุลกำกรในภำพรวมของกรม 
เพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ จัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรของส่วนเทคโนโลยี
กำรควบคุมทำงศุลกำกร ให้สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยของกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมทำง
ศุลกำกร และกำรป้องกันปรำบปรำมของหน่วยงำนปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick (อ้ำงถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้ำ 25) ที่ได้เสนอ POSCORB ซึ่งเป็นกำระบวนกำรบริหำรโดยมำจำกชื่อย่อ
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ขององค์ประกอบของกำรบริหำรหรือกิจกรรมของกำรบริหำร ในอักษร P ที่ย่อมำจำก Planning หมำยถึง 
กำรก ำหนดแนวทำงของกิจกำรที่ต้องกำรจะท ำและวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรท ำกิจกำรนั้น ให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับกิจกำรนั้น และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของวัฒนำ หลวักประยูร และ
ธนกิจ อดิเรก (2562 หน้ำ 68-84) ที่ศึกษำเรื่อง ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรวัดท่ำซุง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธำนี กำรวำงแผน (Planning) คือ กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำโดยใช้
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ผลที่จะได้รับ มำเป็นเครื่องมือช่วยสร้ำงแผนและวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 
 3) ก ำกับดูแล กำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมนโยบำยของกรม 
รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรก ำกับ
ดูแลให้ระบบควบคุมทำงศุลกำกรได้มีกำรใช้งำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตอบสนองต่อกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมทำงศุลกำกรตำมท่ีได้จัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรผ่ำนกำรบริหำรจัดกำร
ของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร สอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (อ้ำงถึงใน บุญ
เกียรติ กำระเวกพันธุ์, 2563, หน้ำ 10) ที่ได้อธิบำยว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นเรื่องของกำรศึกษำว่ำ
องค์กำรที่ต้องรับผิดชอบสำมำรถน ำและกระตุ้นให้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ตลอดจนกลไกที่ส ำคัญทั้ง
มวลมำปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมนโยบำยที่ระบุไว้ได้หรือไม่ และได้เพียงใด กำรศึกษำกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติจึงเป็นกำรแสวงหำวิธีกำรและแนวทำงเพ่ือปรับปรุงนโยบำย แผนงำน โครงกำรให้ดีขึ้น  
 4) ด ำเนินกำรจัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรในภำพรวมให้กับหน่วยงำนปฏิบัติทั้งตำมที่
หน่วยงำนปฏิบัติเสนอควำมต้องกำร และตำมนโยบำยกำรจัดหำของกรม โดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบียบรำชกำร ให้มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมระเบียบของรำชกำร เพ่ือให้กำรจัดหำ
และกำรด ำเนินกำรติดตั้งหรือส่งมอบระบบควบคุมทำงศุลกำกรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและพัฒนำระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ
พิทยำ บวรวัฒนำ (ปัณณธณร เธียรชัยพฤหษ์, 2560, หน้ำ 255) ได้อธิบำยว่ำ กำรบริหำรเป็นเรื่องของ
กำรน ำกฎหมำยและนโยบำยต่ำง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่จะท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ต้องกำร ด้วยควำมเต็มใจและเที่ยงธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธเนศ เกษศิลป์ และ พระมหำบุญศรี ญำณวุฑโฒ (วงษ์แก้ว) (2562, หน้ำ 136) ที่ได้สรุปแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ว่ำ จะเน้นไปที่ควำมทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำร ควำมกระชับรวดเร็วใน
กำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยพยำยำมลดขั้นตอนที่ฟุ่มเฟือยเกินควำม
จ ำเป็นออกไป  
 5) จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้กับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติให้มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย เนื่องจำกทรัพยำกรบุคคล
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรบริหำร เพรำะถ้ำหำกเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้หรือทักษะ
ในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรได้นั้น ก็ไม่อำจจะบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำระบบควบคุม
ทำงศุลกำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมทำงศุลกำกร สอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick (อ้ำงถึงใน 
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เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้ำ 25) ที่ได้อธิบำย POSCORB ซึ่งเปน็กำระบวนกำรบริหำรโดยมำจำกชื่อย่อ
ขององค์ประกอบของกำรบริหำรหรือกิจกรรมของกำรบริหำร ในอักษร S ทีม่ำจำก Staffing หมำยถึง 
กำรจัดหำและฝึกอบรมหน่วยงำนช่วยอ ำนวยกำร และกำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสภำพกำรท ำงำนให้เป็นที่น่ำพึง
พอใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้ำงถึงใน จิตตำนันท์ ติกุล และคณะ, 
2559, หน้ำ 27) ที่ได้อธิบำยถึงทรัพยำกรในกำรบริหำร โดยทรัพยำกรคน (Man) คือทรัพยำกรบุคคลที่
เป็นหัวใจขององค์กำร ซึ่งมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร 
 2. ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยีการ
ควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกรไม่ได้เป็นหน่วยงำนที่ใช้งำนระบบกำรควบคุมทำง
ศุลกำกรโดยตรง รวมทั้งสำยบังคับบัญชำที่ไม่ข้ึนตรงต่อกันท ำให้ไม่สำมำรถสั่งกำรให้หน่วยงำนปฏิบัติใช้
งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพื่อประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำสูงสุดในกำร
ใช้งำน รวมไปถึงกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของนโยบำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำ
นโยบำยไปสั่งกำรหน่วยงำนปฏิบัติได้อย่ำงเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยำวะประภำษ (อ้ำงถึง
ใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้ำ 35-37) อธิบำยถึงปัจจัยที่ก ำหนดควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนลักษณะของหน่วยงำนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติว่ำ ประเภทของหน่วยงำน มี
ผลต่อควำมส ำเร็จและล้มเหลวของโยบำยโดยกำรมอบหมำยให้แก่หน่วยงำนที่มีอยู่แล้วและสนับสนุน
นโยบำยนั้นมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำกำรมอบหมำยนโยบำยให้แก่หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นมำใหม่ 
เนื่องจำกมีควำมพร้อมต้ำนทรัพยำกรและบุคลำกรมำกกว่ำ นอกจำกนี้หน่วยงำนที่มีโครงสร้ำงและล ำดับ
ขั้นกำรบังคับบัญชำน้อย ภำวะผู้น ำที่เข้มแข็ง ควำมสันพันธ์ของหน่วยงำนที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติกับ
หน่วยงำนที่ก ำหนดนโยบำยอย่ำงใกล้ชิด และกำรสื่อสำรแบบเปิดโอกำสมีผลให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำ  
 2) กำรหมุนเวียนบุคคลำกรภำยในกรมท่ีมีกำรหมุนเวียนบ่อย ท ำให้บุคคลำกรที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับ
กำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศูลกำกร มีกำรโยกย้ำยบ่อย ขำดกำรถ่ำยทอดงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ใหม่ที่จะมำ
ท ำหน้ำที่แทน เกิดปัญหำควำมเข้ำใจเทคโนโลยีและกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรของเจ้ำหน้ำที่
ที่มำปฏิบัติแทน ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภรอักษร 
นนทปทุม (2562) ทีไ่ด้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแล และ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรลำออกและกำรหมุนเวียนของบุคลำกรที่มำปฏิบัติงำน
ค่อนข้ำงบ่อยท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
เดิมและเจ้ำหน้ำที่ใหม ่และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร : กรณีศึกษำ ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พบว่ำ กำรหมุนเวียนของบุคลำกรที่มำปฏิบัติงำน
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ค่อนข้ำงบ่อย ท ำให้งำนไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนเดิมและเจ้ำหน้ำที่
ใหม่ 
 3) กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนเทคโนโลยีกำร
ควบคุมทำงศุลกำกร และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำงำนที่ไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่มองว่ำกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรที่
เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีส ำหรับกำรควบคุมทำงศุลกำกรเป็นภำระงำนที่เพ่ิมขึ้น เป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของนิตยำ สุริน (2562) ซึ่งไดศ้ึกษำเรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน
กำรเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : กรณีศึกษำส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำง
ศำล ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ผลกำรวิจัยพบว่ำ บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองในด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ให้ควำมสนใจขำดกำรรับรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ปรับตัวตำมเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยังยึดติดกับกำรปฏิบัติแบบเดิมมองว่ำกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้มีควำมยุ่งยำก และเป็นกำรเพ่ิมภำระงำน 
และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมอุษำ วิไลพันธุ์ (2562, หน้ำ 1-27) ที่ได้ศึกษำเรื่อง กำรปฏิรูป
กระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษำเฉพำะกรณีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิรูปกระบวนกำรท ำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เกิดจำกบุคลำกรขำดกำรรับรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและมี Mind set ที่ไม่ดีเกี่ยวกับกำร
ใช้เทคโนโลยีโดยมองว่ำกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้มีควำมยุ่งยำกและเป็นกำรเพ่ิมภำระงำน 
 4) กำรประสำนงำนหรือกำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนปฏิบัติมีกำรตอบสนองที่ช้ำ ซึ่งเป็นผล
จำกกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกรของหน่วยงำนปฏิบัติ และควำมสัมพันธ์
ส่วนบุคคลระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ปฏิบัติ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำง
ศุลกำกร และยังส่งผลต่อผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมนโยบำย สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter 
and Van Horn (อ้ำงถึงใน บุญเกียรติ กำระเวกพันธุ์, 2563, หน้ำ 10) ทีอ่ธิบำยถึงกำรวิเครำะห์กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ในด้ำนควำมร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ หำกได้รับควำมร่วมมือร่วมใจจำกผู้ปฏิบัติ 
ควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติก็ย่อมสูงตำมไปด้วย และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุภำณี 
คัมภิรำรักษ์ (2562) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำยศุลกำกรของส่วนสืบสวนปรำบปรำม 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรมี
ควำมล่ำช้ำผ่ำนหลำยขั้นตอนไม่สำมำรถชี้แจงได้ทันเวลำ กำรประสำนงำนไม่มีควำมชัดเจนว่ำหน่วยงำนใด
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบควบคุมทางศุลกากร ของส่วนเทคโนโลยี
การควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร กรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน ทั้งปัญหำที่เกิดข้ึนในภำพรวมและ
ปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือทรำบถึงปัญหำและหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำของระบบ
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ควบคุมทำงศุลกำกรที่เกิดข้ึนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำขึ้นในอนำคต รวมไปถึงกำรเดินทำงไปตรวจเยี่ยม
หน่วยงำนปฏิบัติ เพื่อดูสภำพกำรท ำงำนและตรวบสอบว่ำระบบควบคุมทำงศุลกำกรได้มีกำรบ ำรุงรักษำ
ตำมท่ีได้รับรำยงำนหรือไม่ได้ และสอบถำมควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และปัญหำในด้ำน
กำรปฏิบัติ รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของหน่วยงำนปฏิบัติในกำรใช้งำนระบบ
ควบคุมทำงศุลกำกร ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้ำ 88-91) ที่ได้อธิบำยปัจจัยที่เก่ียวข้อง
ในกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ในด้ำนกำรท ำงำนเชิงรุก (Proactive) ซ่ึง
เป็นกำรท ำงำนที่มีกำรเตรียมกำรณ์ที่ดี เพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำคว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคต หรือ
ป้องกันปัญหำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหวังผลควำมเป็นเลิศในงำนของตนเองโดยที่ไม่จ ำเป็นต้องรอให้
ผู้อื่นมำบอกในสิ่งที่ควรท ำ หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดควำมเสียหำยขึ้นก่อน และยังสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของทิพย์วิมล เอ่ียมสุนทร (2562) ซ่ึงได้ศึกษำเรื่อง ควำมส ำเร็จของงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด: 
กรณีศึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควรวำงแผนกำร
ท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำคี เพ่ือท ำให้กำรขับเคลื่อนงำนมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกัน
กับสถำนกำรณ์มำกยิ่งข้ึน 
 2) ใช้ช่องทำงติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น กลุ่ม Line เพ่ือกำรประสำนงำนส ำหรับระบบควบคุมทำง
ศุลกำกรในแต่ละระบบให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติสำมำรถสอบถำมปัญหำในกำรใช้งำนระบบกำรควบคุมทำง
ศุลกำกรได้ เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรของหน่วยงำนปฏิบัติเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
ทันกำรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn (อ้ำงถึงใน บุญเกียรติ กำระเวกพันธุ์, 
2563, หน้ำ 10) ซึ่งได้อธิบำยถึงกำรวิเครำะห์กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
องค์กำรและกิจกรรมกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ก ำหนดนโยบำยหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ที่รับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติระหว่ำงองค์กำรหรือภำยในหน่วยงำนเดียวกันนั้นมีควำมส ำคัญ
มำกต่อผู้รับผิดชอบ และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของฤทธิศักดิ์ สุขฤทธิ์ (2563) ที่ได้ศึกษำ กำรน ำ
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดไปปฏิบัติ: กรณีศึกษำส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ พบว่ำ 
กำรประสำนงำน ควรมีช่องทำงในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นประจ ำ เพ่ือท ำให้
เกิดควำมรวดเร็ว แม่นย ำ และถูกต้อง 
 3) วำงแผนกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนควำมรู้และทักษะในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำง
ศุลกำกร ทั้งเจ้ำหน้ำที่ใหม่และเจ้ำหน้ำที่เดิมของกรม เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรในปัจจุบัน รวมถึงกำรปลูกฝังให้เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและมีทัศนคติที่ดีในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกร สอดคล้องกับงำนวิจัยของสงกรำนต์ 
ตะโคดม (2563) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำร ควร
วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร วำงแผน พัฒนำบุคลำกร โดยกำรมีส่วนร่วม สร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและทบทวนควำมรู้เป็นระยะ และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นำตยำ บูรพำ 
(2563) ที่ได้ศึกษำเรื่อง กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนคดีของส ำนักอ ำนวยกำรประจ ำ
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ศำลล้มละลำยกลำง ผลกำรวิจัยสรุปว่ำ ควรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะ
ในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนคดี ให้เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง
ต่อเนื่องโดยกำรจัดอบรมให้กับบุคลำกร และปรับเปลี่ยนแนวควำมคิด ค่ำนิยม และทัศนคติของบุคลำกร
ในองค์กำรให้ยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนคดี ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรยอมรับและให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี
ได้มำกข้ึน 
 4) วำงแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยี เป็นแผนกำรจัดหำเครื่องมือ ระบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรควบคุม
ทำงศุลกำกร โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรทดแทนของเทคโนโลยีที่จะจัดหำในอนำคต เข้ำมำใช้
กับกำรควบคุมทำงศุลกำกร เพ่ือเป็นข้อเสนอให้กรมได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนของ
ส่วนเทคโนโลยีกำรควบคุมทำงศุลกำกร และยังช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกรของ
ส่วนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของ
กรม สอดคล้องกบัแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้ำ 88-91) ซึ่งได้อธิบำยปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ในด้ำนควำมคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
ว่ำเป็นควำมสำมำรถในกำรท ำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุด ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ท่ีอำจมีอุปสรรคและ
ควำมไม่แน่นอนเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ นักบริหำรที่ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในยุคโลกำภิวัฒน์ที่
ปัจจุบันมีกำรแข่งขันสูง  
 5) จัดท ำเอกสำร คู่มือกำรใช้งำน และมำตรฐำนของระบบหควบคุมทำงศุลกำกร เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเป็นคู่มือในกำรใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน และให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้งำนระบบควบคุมทำงศุลกำกร มีกำรจัดกำรควำมรู้ส ำหรับระบบควบคุมทำงศุลกำกร ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดเวลำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของภรอักษร นนทปทุม (2562) ที่
ไดศ้ึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ผลกำรวิจัยสรุปว่ำ ควรมีกำรปรับปรุงคู่มือที่มีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเข้ำใจง่ำย เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ มีควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำร 
ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของชมพูนุช ดี
อินทร์ (2562) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร : กรณีศึกษำ 
ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควรมีกำร
จัดท ำคู่มือรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่เข้ำใจง่ำย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 
 6) จัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้หรือวุฒิกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ำมำปฏิบัติงำนที่ส่วน
เพ่ิมเติม รวมถึงจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่หน้ำงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถึงปัญหำกำรใช้งำนอุปกรณ์และระบบกำรควบคุมทำงศุลกำกรในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน้ำงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของทิพย์วิมล เอ่ียมสุนทร (2562) ทีไ่ด้ศึกษำเรื่อง 
ควำมส ำเร็จของงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด: กรณีศึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
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ยำเสพติด ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบสำรสนเทศ กำร
แสวงหำข้อมูลข่ำวสำร และกำรวิเครำะห์ข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ที่มีใจรักในงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ไม่
โยกย้ำยบ่อย และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของฤทธิศักดิ์ สุขฤทธิ์ (2563) ที่ไดศ้ึกษำเรื่อง กำรน ำมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดไปปฏิบัติ: กรณีศึกษำส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ พบว่ำ บุคลำกร
ของส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพควรมีกำรร้องขออัตรำก ำลังเพ่ิมเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับปริมำณ
งำนและควรมีกำรจัดฝึกอบรมเพ่ิมควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบสินค้ำ และกำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1) ควรมีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ไปศึกษำดูงำนถึงกระบวนงำนทำงศุลกำกรของหน่วยงำนปฏิบัติเพ่ือเป็น
ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ และหำรือร่วมกันเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ภำพรวมและปัญหำที่เกิดขึ้นเฉพำะแห่ง  
 2) ควรมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคคลำกรโดยกำรประสำนหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีทั้งเจ้ำหน้ำที่ใหมแ่ละเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดิม เพ่ือเป็น
กำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีและระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้มำกข้ึน รวมถึงกำร
ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมทำงศุลกำกรในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ด้วย 
 3) ควรมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีในภำพรวมของกรมศุลกำกร เพื่อเสนอแนะกรมให้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำและจัดหำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
 4) จัดท ำเอกสำร คู่มือกำรใช้งำน และมำตรฐำนของระบบหควบคุมทำงศุลกำกร เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเป็นคู่มือในกำรใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน  
 5) ควรประสำนงำนกับหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้หรือวุฒิ
กำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ำมำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม หรือจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่หน้ำงำน  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ควรจะมีกำรวิจัยเชิงปริมำณ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ และขยำยขอบเขตกำรวิจัยไปยังหน่วยงำนปฏิบัติ เพื่อศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
บริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร  
 2) ควรมีกำรวิจัยในด้ำนประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรระบบควบคุมทำงศุลกำกร เพื่อเป็น
ข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำหนดนโยบำยส ำหรับกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรควบคุมทำงศุลกำกรของกรมต่อไป 
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