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กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่าน
พิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพ
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 การวจิยัเชงิปรมิาณนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษากระบวนการจดัการความรูด้า้นศลุกากร 
ได้แก่ การจัดหาความรู้ด้านศุลกากร การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร การแจกจ่ายความรู้    
ด้านศุลกากร และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากรที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า
ที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์จำานวน 316 ราย
 ผลการวิจัยพบว่า การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ           
ตามลำาดับ ผู้นำาเข้าควรพิจารณาจัดหาความรู้ด้านศุลกากรเพิ่มเติม ใช้ความรู้ด้านศุลกากร
ปรับปรุงกระบวนการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้า บันทึกประวัติข้อมูลด้านการผ่านพิธีการศุลกากร              
ที่เป็นบทเรียนเฉพาะขององค์กร และรักษาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านศุลกากรเพื่อ              
ยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
 
 
 

บทคัดย่อ

วันที่ได้รับต้นฉบับ:  28 พฤศจิกายน 2561
วันที่ได้รับบทความฉบับแก้ไข: 6 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่ตอบรับบทความ: 15  กุมภาพันธ์ 2562
 

* อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

คำาสำาคัญ: กระบวนการจัดการความรู้ การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
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 This quantitative research aimed to study customs knowledge management 

processes i.e. customs knowledge acquisition, customs knowledge storage, 

customs knowledge distribution, and uses of customs knowledge that influenced 

on the efficient and effective import customs clearance. The researcher used 

constructed questionnaires to collect data from 316 samples who were the 

importers of automotive parts and accessories.

 The research findings show that the customs knowledge storage and 

uses of customs knowledge influenced positively on the efficient and effective 

import customs clearance, respectively. The importers should consider acquiring 

additional customs knowledge, applying customs knowledge to improve the 

import customs clearance processes, registering the past records of the customs 

clearance that were the organization’s specific learned lessons, and retaining 

customs specialists to enhance the efficient and effective import customs 

clearance. 
 

Keywords:  Knowledge Management Process, Import Customs Clearance, Effectiveness, 

Efficiency.
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บทนำา
 การแขง่ขนัทางการคา้ทีร่นุแรงในปจัจบุนัทำาใหผู้้ประกอบการตา่งพยายามเพิม่ความไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขัน การนำาเข้าสินค้าเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนิน

ธุรกิจ แต่การขาดความรู้ด้านศุลกากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความรู้เชิงเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทำาให้

เกิดความผิดพลาดในการผ่านพิธีการศุลกากร ความล่าช้าในการนำาสินค้าออกจากท่าที่นำาเข้า

เป็นผลให้ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าท่ีท่านำาเข้าเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงผู้นำาเข้า

อาจต้องเสียค่าปรับศุลกากรในอัตราสูง (Millar, 2015)

 อุตสาหกรรมส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของทั้ง

ประเทศไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน รฐับาลไทยไดใ้หสิ้ทธปิระโยชนท์างภาษศุีลกากรสำาหรบัการนำาเขา้

สินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การขาดการจัดการความรู้ด้านศุลกากร

ของผูป้ระกอบการทีเ่พยีงพอทำาใหก้ารชำาระภาษหีรอืการผา่นพธิกีารศลุกากรไมม่ปีระสทิธผิลเทา่ทีค่วร 

(Thailand Development Research Institute, 2013) โดยเฉพาะ ผู้นำาเข้าส่วนประกอบ             

และอุปกรณ์ยานยนต์ประกอบด้วยผู้ประกอบการในหลายระดับของโซ่อุปทาน (Tiers) และมีระดับ        

การจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน (Khochachan, 2013) รวมถึงอัตราอากรของส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ยานยนต์ในปัจจุบันท่ีมีอัตราอากรขาเข้าอยู่ในระดับสูง (ประมาณ 20-40%) ทำาให้การผ่าน

พิธีการศุลกากรขาเข้ามีความเสี่ยงด้านภาษีอากรอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน

 การจัดการความรู้สนับสนุนให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลไกที่สำาคัญที่สุดคือ           

การสร้างชอ่งทางและเงือ่นไขใหค้นเกดิการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนัเพือ่นำาไปใชพ้ฒันางานของตน

ให้สัมฤทธิผล (Office of Knowledge Management and Development (Public Organization), 

2017) โดยเฉพาะความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ภายในบุคคล

สามารถช่วยให้การดำาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้แบบ

ฝงัลกึแลว้ยงัตอ้งมกีระบวนการจดัการความรูท้ีด่อีกีดว้ย (Toumsomboon, 2011) กระบวนการจัดการ

ความรู้ท่ีส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของความรู้ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การประกอบด้วยข้ันตอน

ที่สำาคัญ คือ การจัดหาความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การแจกจ่ายความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ 

(Gonzalez & Martins, 2017)

 จากทีไ่ดก้ลา่วมาข้างตน้ กระบวนการจดัการความรูท้ีด่สีง่เสรมิใหก้ารทำางานเกดิประสทิธผิล

และประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงเพื่อสำารวจระดับของกระบวนการจัดการความรู้ด้าน

ศุลกากรของผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว ระดับประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพของการผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้ และศกึษากระบวนการจดัการความรูด้า้นศลุกากรใน

ขัน้ตอนตา่ง ๆ  ทีส่ง่ผลตอ่การผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้ทีม่ปีระสิทธผิลและมปีระสิทธภิาพ ซึง่นอกจาก
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ความรูท้างแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการความรูท้ีไ่ดร้บัจากการวจิยัแลว้ ความรูท้ีไ่ดย้งัเปน็ประโยชน์

ในการจัดการความรู้ด้านศุลกากรของผู้นำาเข้าท่ัวไปเพื่อยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าให้มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
กระบวนการจัดการความรู้

 Franklin (2005) ระบุว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ประกอบด้วย 1) คน (People) 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 

3) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ท่ีประกอบด้วยแนวทางและข้ันตอน

ของการจัดการความรู้โดยต้องระบุสารสนเทศที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก

 นักวิชาการหลายท่านได้จำาแนกข้ันตอนของกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การท่ีแตกต่างกัน

และคล้ายคลึงกัน (Srimahavaro, 2012) การวิจัยครั้งนี้ได้นำาผลการวิจัยกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

(Theoretical-Conceptual Research) ของ Gonzalez และ Martins (2017) ทีไ่ดส้รา้งกรอบแนวคิด

ของกระบวนการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัจำานวน 71 เรือ่ง โดยผลการวจิยัของเขาระบวุา่กระบวนการ

จัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของความรู้ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การมีขั้นตอน

ที่สำาคัญคือ การจัดหาความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การแจกจ่ายความรู้ และการประยุกต์ใช้

ความรู้ และได้สรุปวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ

ความรู้ในแต่ละขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้

 1.  การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมหรือ

สร้างความรู้ภายในองค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมกับผู้อื่นภายนอกองค์กร โดย

มีกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องคือ การจัดอบรม การกระตุ้นให้มีการศึกษาหาหนทางในการทำางาน

ที่ได้ผลดีที่สุด การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดจ้างบุคคลภายนอก

หรือร่วมมือกับองค์การอื่นเพื่อให้ความรู้ การจ้างบุคลากรใหม่เพื่อนำาความรู้ใหม่ ๆ มาให้กับองค์การ 

การจัดหาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โปรแกรม สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับ

องค์การ

 2. การเกบ็รกัษาความรู ้(Knowledge Storage) มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่จดัเกบ็และรกัษา

ประวตัหิรอืประสบการณข์องบคุลากรและกลุม่งานใหอ้ยูใ่นระบบความจำาทางกายภาพในสว่นกลางของ

องค์การ โดยมีกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องคือ การบ่งชี้และบันทึกวิธีปฏิบัติที่ดี การบันทึกประวัติ

ที่ถือว่าเป็นบทเรียนขององค์การ การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน หลักการและกฎเกณฑ์ของ

องค์การ การรักษาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รักษาความรู้และบันทึกช่วยจำาขององค์การ 
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 3.  การแจกจ่ายความรู้ (Knowledge Distribution) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ชัดแจ้ง รวมถึงการติดต่อกันโดยตรงระหว่างบุคลากรหรือภายใน

กลุ่มเพื่อท่ีจะเผยแพร่แบ่งปันความรู้ โดยมีกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องคือการเปิดเผยความรู้

ขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน การส่งเสริมพัฒนาการทำางานเป็นกลุ่ม การจัดการทำางานแบบเป็นกลุ่ม

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อเผยแพร่ความรู้

ภายในองค์การ

 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Uses of Knowledge) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาเข้าถึง

และใช้ข้อมูลความรูท้ี่จัดเก็บเอาไวใ้นระบบความจำาขององคก์รเพื่อใชห้รือเพิ่มทกัษะในการทำางานโดย

มีกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องคือการสร้างทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการทำางาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานประจำาวัน การใช้กระบวนการและ

ข้อแนะนำาในการทำางานซึ่งรวบรวมมาจากวิธีปฏิบัติที่ดีและบทเรียนขององค์การ

การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 ในการนำาเข้าสนิคา้ผูน้ำาเข้าจะตอ้งผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้คอืปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ

และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กรมศุลกากรกำาหนดใน 2 ขั้นตอนหลักคือ 1) จัดเตรียมเอกสารและส่งข้อมูล

รายละเอยีดของสนิคา้ทีน่ำาเขา้และรายการภาษศีลุกากรตามใบขนสนิคา้ขาเขา้ในระบบอเิลก็ทรอนกิส ์

(e-Import) ไปยังกรมศุลกากร โดยสำาแดงหรือแสดงราคาศุลกากร ประเภทพิกัดศุลกากร และชำาระ

ภาษีอากรขาเข้าท้ังสิ้น (ถ้ามี) ในอัตราท่ีถูกต้อง และ 2) นำาสินค้าที่นำาเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ตรวจสอบตามเงื่อนไขท่ีกรมศุลกากรกำาหนดก่อนที่จะนำาสินค้าออกจากอารักขาหรือการควบคุมของ

ศุลกากรที่ท่าที่นำาเข้าสินค้าดังกล่าว (Thai Customs Department, 2018)

 การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์สำาหรับสินค้าที่นำาเข้า

จากคำานิยามการจัดการโลจิสติกส์ของ Council of Supply Chain Management Professional 

(2018) ระบุว่าการจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการวางแผน การนำาไปใช้ และการควบคุมการ

เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า บริการ และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง 

จุดของการบริโภคที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จาก

คำานิยามดังกล่าวจะเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการโลจิสติกส์ต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ไม่สามารถบรรลุผลแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งได้ ประสิทธิภาพคือการลดต้นทุนและเวลา

ที่ใช้ไป แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีประสิทธิผลคือคุณภาพหรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างทันเวลา (Banomyong, 2007)
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 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานน้ันหมายถึงระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติงานในการท่ีจะทำาให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ได้กำาหนดไว้ (Nantaprecha, 2012) ส่วนประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงานน้ันไม่สามารถแยกออกจากประสิทธิผลหรือจะต้องมีประสิทธิผลด้วยเพราะหาก

ไมม่ปีระสทิธผิลยอ่มแสดงวา่การปฏบิตังิานงานดงักลา่วนัน้ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมาย

ตามท่ีกำาหนดไว้ได้ แต่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลน้ันอาจไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ (Yutthanava, 2011)

 การผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้ยงัเปน็การจดัการภาษอีากรสำาหรบัสนิคา้ทีน่ำาเขา้ การจดัการ

ภาษีอากรมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญคือ การแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร การกำาหนดนโยบาย

และวางแผนในด้านภาษีอากร การนำาไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลและการแก้ไขปรับปรุง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสียภาษีอากรได้อย่างประหยัด ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย 

(Trachoetham, 2010) จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการภาษีอากรนั้นต้องมีประสิทธิผลและ

มปีระสทิธภิาพดว้ยเชน่กนั ประสทิธผิลคอืการเสยีภาษอีากรไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส่วนประสิทธิภาพคือการเสียภาษีอากรได้อย่างประหยัด หมายถึง ไม่ต้องเสียภาษีอากรหรือเสียภาษี

อากรน้อยลงโดยไม่ผิดกฎหมาย หรือจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์

ที่กฎหมายกำาหนดให้ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบริหารจัดการและการชำาระภาษีอากร

 การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเป็นทั้งส่วนหน่ึงของการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการ

ภาษีอากร ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าจึงควรมีท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ในแง่มุมของประสิทธิผลน้ันหมายถึงการนำาสินค้าออกมาจากท่าที่นำาเข้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตามกฎหมาย ระเบียบของศุลกากร และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงรายการสินค้าได้อย่าง

ถูกต้อง รวมถึงการนำาสินค้าออกจากท่าท่ีนำาเข้าส่งมอบต่อผู้ใช้สินค้าได้ทันเวลาตามความต้องการ 

ส่วนแง่มุมของประสิทธิภาพน้ันหมายถึงการชำาระอากรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการไม่ต้องเสียภาษีอากร

หรือเสียภาษีอากรน้อยลงจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่ท่าที่นำาเข้าหรือค่าปรับศุลกากรที่เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดในการผ่านพิธีการศุลกากร

กระบวนการจัดการความรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 องคก์ารจะเกดิประสทิธผิลไดน้ัน้ตอ้งมกีระบวนการการจดัการความรูท้ีเ่ปน็ระบบ โดยเฉพาะ

การดำาเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิผลนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้แบบฝังลึกแล้วยังต้องมี

กระบวนการจัดการความรู้ที่ดีอีกด้วย (Toumsomboon, 2011) 

 กระบวนการจัดการความรู้ทำาให้องค์การสามารถเก็บ รับ สร้าง และต่อยอดองค์ความรู้ที่

นำามาใช้ในองค์การ ทำาให้สามารถทำางานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และประหยัด (Cost) จากการท่ีองค์การสามารถสร้างผลงานจากทุนทางปัญญา 

(Intellectual Capital) ได้ดีกว่า (Better) ถูกกว่า (Cheaper) และเร็วกว่า (Faster) (Suksin, 2008)
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 แม้ว่าแนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะระบุว่ากระบวนการจัดการความรู้ส่งเสริมให้เกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการ

จัดการความรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ มีท้ังส่งผลและไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ

เนื่องมาจากความแตกต่างกันของบริบทของการวิจัย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การจำาแนกขั้นตอน

ของกระบวนการจัดการความรู้ (Srimahavaro, 2012) และขอบเขตคำานิยามของประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน (Kenneth & Wim, 2012) ของการศึกษาที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

การจัดหาความรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 Zaied Hussein และ Hassan (2012) ได้ศึกษาบทบาทของการจัดการความรู้ที่ยกระดับ

ผลการดำาเนินงานขององค์การธุรกิจ โดยแบ่งกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 

การจัดหาความรู้ การแปลงความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การป้องกันความรู้ และการประยุกต์ใช้

ความรู้ โดยผลการดำาเนินงานด้านประสิทธิผลหมายถึงส่วนแบ่งการตลาดและความได้เปรียบในการ

แข่งขัน ส่วนด้านประสิทธิภาพหมายถึงการลดต้นทุนและความสามารถในการทำากำาไร ผลการศึกษา

พบว่า การจัดหาความรู้ไม่ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานทั้งด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพ

 Fadia และ Kamel (2015) ไดศ้กึษาอทิธพิลของกระบวนการจดัการความรูท้ีม่ตีอ่ประสิทธผิล

และประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน โดยแบ่งกระบวนการ

จัดการความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ การจัดหาความรู้ การเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ

การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยประสิทธิผลหมายถึงการทำางานที่มีความถูกต้อง ส่วนประสิทธิภาพ

หมายถึงผลิตภาพและการประหยัดต้นทุน ผลการศึกษาพบว่า การจัดหาความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลแต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม Mohammed และ Sarmad 

(2012) ได้ศึกษาผลกระทบของกระบวนการจัดการความรู้ท่ีมีต่อผลการดำาเนินงานขององค์การ

ธุรกิจ โดยแบ่งกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 8 ขั้นตอนคือ การสร้างและจัดหาความรู้ 

การปรับปรุงความรู้ การใช้ความรู้ การเก็บความรู้ การโอนถ่ายความรู้ การแปลงความรู้ การเข้าถึง

ความรู้ และการกำาจัดความรู้ ซ่ึงผลการดำาเนินงานด้านประสิทธิผลหมายถึงผลประกอบการ

ด้านการผลิต การตลาดและการพัฒนาบุคลากร ส่วนด้านประสิทธิภาพหมายถึงผลประกอบการ

ด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า การสร้างและจัดหาความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงาน

ทั้งด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม Mills และ Smith (2011) ได้ระบุว่าการจัดหาความรู้เป็นความสามารถของ

องค์การในการบ่งชี้ แสวงหา และรวบรวมความรู้ที่จำาเป็นและมีความสำาคัญในการปฏิบัติงาน เมื่อ

องค์การมีความรู้ที่จำาเป็นและสำาคัญในการปฏิบัติงานแล้วย่อมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำางานได้

อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา
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และค่าใช้จ่ายในการแสวงหาความรู้ที่จำาเป็นเพิ่มเติมในการทำางานหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การไม่มีความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วน ทำาให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวได้สนับสนุน
วา่ ระดบัการจดัหาความรูด้า้นศลุกากรทีส่งูขึน้จะสง่เสรมิใหก้ารผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้มปีระสทิธผิล
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า

 สมมติฐานที่ 1  การจัดหาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร
ขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 สมมติฐานที่ 2 การจัดหาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร
ขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษาความรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 Suwaruk (2011) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง โดยได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู้
ออกเป็น 7 ขั้นตอนคือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและจัดหาความรู้ การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ การแบ่งบันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้
และใช้ประโยชน์ความรู้ โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหมายถึงการลดต้นทุนในกระบวนการทำางาน
เพื่อให้งานสำาเร็จโดยสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บความรู้
ให้เป็นระบบไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Zaied Hussein 
และ Hassan (2012) และการศึกษาของ Fadia และ Kamel (2015) ข้างต้นได้พบว่าการเก็บรักษา
ความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

 นอกจากน้ี Davenport และ Klahr (1998) ระบุว่าการเก็บรักษาความรู้ขององค์การ
มุ่งเน้นการเก็บความรู้ท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบไว้ท่ีแหล่งความรู้ส่วนกลาง ความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระเบียบย่อมทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงความรู้ได้ตรงต่อความต้องการ ทำาให้งานประสบผลสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน การเก็บรักษาความรู้ยังมุ่งเน้นทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวก ค้นหาความรู้ที่ใช้ในการทำางานได้อย่างรวดเร็วทำาให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวได้สนับสนุนว่า ระดับการเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรที่
สูงขึ้นจะส่งเสริมให้การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้ามีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า

 สมมติฐานที่ 3  การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร
ขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 สมมติฐานที่ 4  การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร

ขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ
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การแจกจ่ายความรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 การศึกษาของ Fadia และ Kamel (2015) ดังกล่าวข้างต้นพบว่า การแบ่งปันความรู้

ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม Putu Rizal และ Ave (2015) ได้

ศกึษาผลกระทบของการแบง่ปนัความรูท้ีม่ตีอ่ประสทิธผิลและประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน

ธนาคาร ซึ่งประสิทธิผลหมายถึงการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ส่วนประสิทธิภาพหมายถึงการเพิ่ม

ผลิตภาพและการลดต้นทุน ผลการศึกษาพบว่า การแบ่งปันความรู้มีผลกระทบในเชิงบวกต่อทั้ง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การศึกษาของ Mohammed และ Sarmad (2012) 

ขา้งตน้กไ็ดพ้บวา่การเขา้ถึงความรูแ้ละการโอนถา่ยความรูส้ง่ผลตอ่ผลการดำาเนนิงานขององคก์ารธรุกจิ

ทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 Sangeeta Sumedha และ Aparna (2015) ระบุว่าการแจกจ่ายความรู้เป็นกระบวนการ

แบ่งปันความรู้ระหว่างกันในองค์การ กลไกเพื่อช่วยในการค้นหาและส่งมอบความรู้ที่ดีสามารถช่วยให้

บคุลากรแบง่ปนัและเขา้ถงึความรูท้ีจ่ำาเปน็ไดง้า่ยและรวดเรว็ การแบง่ปนัความรูจ้ะทำาใหเ้กดิการสง่มอบ

ความรู้ที่สำาคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำางานร่วมกันทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรอบคอบ 

ถูกต้องหรือมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การช่วยเหลือกันในกลุ่มหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยใน 

การเผยแพรห่รอืการแบง่ปนัความรูจ้ะทำาใหก้ารทำางานเกดิความรวดเรว็หรอืมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าวได้สนับสนุนว่า ระดับการแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากรที่สูงขึ้นจะส่งเสริม

ให้การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้ามีประสิทธิผลและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า

 สมมติฐานที่ 5  การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร

ขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 สมมติฐานที่ 6  การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากร

ขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ความรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 แม้ว่าการศึกษาของ Zaied Hussein และ Hassan (2012) ข้างต้นจะพบว่าการประยุกต์ใช้

ความรู้ไม่ส่งผลต่อผล การดำาเนินงานขององค์การธุรกิจทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาของ Mohammed และ Sarmad (2012) และผลการศกึษาของ Fadia และ 

Kamel (2015) ข้างต้นได้สนับสนุนว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ Sangeeta Sumedha และ Aparna (2015) ได้ระบุว่าการใช้ความรู้ที่จัดหาและ

จัดเก็บไว้จะทำาให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ การปรับปรุงการทำางานทำาให้
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เกิดประสิทธิภาพจากการลดต้นทุนหรือเวลาในการปฏิบัติงาน เกิดการรับรู้ว่าความรู้ใดทำาให้เกิดผลดี

หรือไม่ในการทำางานจริง ปรับปรุงความรู้ให้เป็นปัจจุบัน และยกเลิกความรู้เก่า ๆ ที่ล้าสมัย ทำาให้

การปฏบิตังิานประสบความสำาเรจ็ไดต้ามวตัถปุระสงคห์รอืมปีระสิทธผิลมากยิง่ขึน้ จากเหตผุลดงักล่าว

ได้สนับสนุนว่า ระดบัการประยกุต์ใช้ความรูด้้านศุลกากรที่สงูขึ้นจะสง่เสริมให้การผา่นพธิีการศลุกากร

ขาเข้ามีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า

 สมมติฐานที่ 7  การประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นศุลกากรส่งผลเชงิบวกตอ่การผ่านพธิกีารศุลกากร

ขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 สมมติฐานที่ 8  การประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นศุลกากรส่งผลเชงิบวกตอ่การผ่านพธิกีารศุลกากร

ขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดสำาหรับการศึกษาครั้งน้ี

ดังแสดงตามภาพที่ 1 

                           

การผานพิธีการศุลกากรขาเขา 
• ประสิทธิผล 
• ประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดความรูดานศุลกากร 
• การจัดหาความรูดานศุลกากร 
• การเก็บรักษาความรูดานศุลกากร 
• การแจกจายความรูดานศุลกากร 
• การประยุกตใชความรูดานศุลกากร 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ประชากรในการวิจัยคือผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ตามรายช่ือของกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำานวน 1,500 ราย ผู้วิจัย

คำานวณจำานวนตวัอยา่งตามสตูรของทาโร ่ยามาเน ่ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 จากจำานวนประชากร

คิดเป็นจำานวน 316 ราย ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) จาก

ทะเบียนรายชื่อของผู้นำาเข้าที่ได้เรียงชื่อตามพยัญชนะไว้แล้ว
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 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ที่
รับผิดชอบงานด้านการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรมสำาเร็จรูป Google 
Drive ตดิตามเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิทางโทรศพัทห์รอืไปพบผูน้ำาเขา้ดว้ยตนเองจนไดค้รบจำานวนทีต่อ้งการ

 กลุ่มตัวอย่างผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์จำานวน 316 คน ส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จำานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำานวน 155 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 49.10 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุจำานวน 200 คน คดิเปน็รอ้ยละ 63.30 มตีำาแหนง่
เป็นผู้จัดการมากที่สุดจำานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีประสบการณ์ด้านการนำาเข้ามากกว่า 
10 ปีถึง 20 ปีมากที่สุดจำานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10

 สถานประกอบการของผู้นำาเข้าจำานวน 316 ราย ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 50-200 ล้านบาท
มากท่ีสุด จำานวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.80 มีจำานวนพนักงานมากกว่า 200 คน มากท่ีสุดจำานวน 
149 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 จัดตั้งบริษัทมาแล้วไม่ตำ่ากว่า 20 ปี มากที่สุดจำานวน 165 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52.20

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม
และพัฒนาด้วยตนเองระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยข้อคำาถาม
ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1  คำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ด้านการนำาเข้าของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
สถานประกอบการ เป็นต้น

 ส่วนที่ 2  คำาถามในการวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัด Likert’s Scale แบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1) สำาหรับตัวแปรเชิง
โครงสร้าง (Constructed Variables) คือ กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ของ Gonzalez และ Martins (2017) 
รวมจำานวน 19 ข้อ ได้แก่ การจัดหาความรู้ (6 ข้อ) การเก็บรักษาความรู้ (5 ข้อ) การแจกจ่ายความรู้ 
(4 ข้อ) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (4 ข้อ)

 ขอ้คำาถามเกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากรทีม่ปีระสิทธผิล (5 ขอ้) และการผ่านพธิกีารศุลกากร
ที่มีประสิทธิภาพ (5 ข้อ) ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ของฺ Banomyong (2007)             
และวัตถุประสงค์ของการจัดการภาษีอากรของ Trachoetham (2010) (รายละเอียดของแต่ละข้อ

คำาถามตามภาคผนวก)



ฉัตรพล มณีกูล / กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผล....

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีท่ี 41 ฉ.162 ตุลาคม-ธันวาคม 62 ...12     

การประเมินความตรงเชิงเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ

 ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามไปขอคำาแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญด้านพิธีการศุลกากร การจัดการ

โลจิสติกส์ และระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ รวมจำานวน 3 ท่าน และให้ท่านตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และได้ปรับปรุงข้อคำาถามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อให้

ตรงตามเนื้อหาของการวิจัยมากยิ่งขึ้น

 ผู้วิจัยทดลองเก็บข้อมูลจากผู้นำาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จำานวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไม่ตำ่ากว่า 0.80 จึงมีความน่าเชื่อถือตามคำาแนะนำาของ Pallant 

(2005) และสำาหรับกลุ่มตัวอย่าง 316 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแต่ละตัวแปร

มากกว่า 0.80 เช่นกัน รวมถึงผู้วิจัยได้ประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

ของเครื่องมือโดยหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) เพื่อ

ประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) พบว่า ค่า AVE ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 0.5 

ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Fornell & Larcker, 1981)

ผลการศึกษา
 การวจิยัครัง้นีใ้ชเ้ทคนคิการวเิคราะหเ์ชงิสถติเิพือ่หาคุณลักษณะของตวัแปรและความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรดังนี้

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สถิติเชิง

บรรยาย (Descriptive Statistics) จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (n) จำานวน 316 ราย ได้ค่าสถิติเชิง

บรรยายของตัวแปรดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  แสดงค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปร

        ตัวแปร  S.D.        Correlation Matrix (r)  α AVE 

   1 2 3 4 5 6  

1 การจัดหาความรู้ด้านศุลกากร 2.37 0.75 1      .52 .82

2 การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร 2.44 0.80 .62** 1     .69 .88

3 การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร 2.91 0.89 .46** .57** 1    .56 .87

4 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากร 2.81 1.05 .55** .64** .58** 1   .53 .86

5 การผ่านพิธีการศุลกากรท่ีมีประสิทธิผล 3.07 0.75 .52** .62** .50** .59** 1  .59 .96

6 การผ่านพิธีการศุลกากรท่ีมีมีประสิทธิภาพ  3.14 0.84 .50** .60** .47** .56** .67** 1 .58 .92

หมายเหตุ: ดูข้อมูลสถิติเชิงบรรยายรายข้อได้ที่ภาคผนวก

  ** ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .01 

 จากตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) มีค่าระหว่าง 2.37-3.14 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหว่าง 0.75-1.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

(Pearson’s Correlation Coefficient: r) มีค่าระหว่าง .46-.67 ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ 

(AVE) มีค่าระหว่าง .52-.69 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าระหว่าง .82-.96 

 2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ตามความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปรเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ

กระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตัวแปรอิสระมีจำานวนน้อย ผู้วิจัยจึงใช้วิธี Enter เลือกตัวแปรอิสระเข้า

สมการเพ่ือให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัว และเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

กับผลการศึกษาท่ีผ่านมา ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Multicollinearity จากค่า Variance Inflation Factor (VIF) โดยได้ค่า 

VIF ระหว่าง 2.467 ถึง 3.998 ซึ่งไม่เกิน 4 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ใช้พยากรณ์ไม่มีความสัมพันธ์

กันตามคำาแนะนำาของ Hair Black Babin และ Anderson (2010)
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ผลการพิสูจน์สมมติฐาน

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

            ตัวแปร  ประสิทธิผล   ประสิทธิภาพ

 βa p-value VIFb βa p-value VIFb

การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร  .393*** .000 3.998  .503*** .000 3.998

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากร  .370*** .000 3.227  .264*** .000 3.227

การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร  .060 .254 2.467  .030 .542 2.467

การจัดหาความรู้ด้านศุลกากร  .049 .366 2.672  .044 .780 2.672

ค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย (R2)   .655  .621

หมายเหตุ:  ***ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .001

  aค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

  bค่า Variance Inflation Factor

 1. กระบวนการจัดการความรู้ด้านศุลกากรในแต่ละขั้นตอนส่งผลเชิงบวกต่อการผ่าน

พิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผล (สมมติฐานการวิจัยที่ 1 3 5 และ 7) 

 ผลการพสิจูนส์มมตฐิานพบวา่ กระบวนการจดัการความรูด้า้นศลุกากรทีส่ง่ผลเชงิบวกตอ่การ

ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลคือ การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรมากที่สุด (β = .393) 

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .001 รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากร (β = .370) ที่ระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ .001 

 ในภาพรวม กระบวนการจัดการความรู้ด้านศุลกากรทั้งสองสามารถทำานายการผ่านพิธีการ

ศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลได้ร้อยละ 65.50 

 การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร (β = .060, p-value = .254) และการจัดหาความรู้ด้าน

ศุลกากร (β = .049, p-value = .366) ไม่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 2.  กระบวนการจัดการความรู้ด้านศุลกากรในแต่ละขั้นตอนส่งผลเชิงบวกต่อการผ่าน

พิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ (สมมติฐานการวิจัยที่ 2 4 6 และ 8)
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 ผลการพสิจูนส์มมตฐิานพบวา่ กระบวนการจดัการความรูด้า้นศลุกากรทีส่ง่ผลเชงิบวกตอ่การ

ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิภาพคือ การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรมากที่สุด (β = .503) 

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .001 รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากร (β = .264) ที่ระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ .001 

 ในภาพรวม กระบวนการจัดการความรู้ด้านศุลกากรทั้งสองสามารถทำานายการผ่านพิธีการ

ศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิภาพได้ร้อยละ 62.10 

 การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร (β = .030, p-value = .542) และการจัดหาความรู้ด้าน

ศุลกากร (β = .044, p-value = .780) ไม่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

อภิปรายและสรุปผลวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจระดับกระบวนการจัดการความรู้ ระดับประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า และศึกษากระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ

การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยที่พบว่า

 1. การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวก

ต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผล

 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Pholchanthuek (2013) ที่พบว่า 

กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีแบบจำาลองความคิด และด้านการเรียนรู้กันเป็นทีมส่งผลต่อ

ประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยน้ียังได้สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ Zaied Hussein และ Hassan (2012) ที่พบว่า การเก็บรักษาความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อ

ผลการดำาเนินงานขององค์การธุรกิจด้านประสิทธิผล และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fadia และ 

Kamel (2015) ที่พบว่า การเก็บความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการประยุกต์

ใช้ความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสามารถอธิบายว่า การจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบของผู้นำาเข้า 

ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกว่าสินค้าท่ีตนเองนำาเข้านั้นจะต้องดำาเนินพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง และ

การเก็บประวัติด้านการผ่านพิธีการศุลกากรที่ผ่านมาซ่ึงมีการเรียนรู้ส่ิงที่ผิดพลาดไว้ในส่วนกลางของ

บริษัทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ท่ีสำาคัญและครบถ้วน

เพื่อใช้ในขณะปฏิบัติงานจะทำาให้ผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดทำาให้

ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาหรือมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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 2. การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวก

ต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

 ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ Suwaruk (2011) ที่พบว่า กระบวนการจัดการ

ความรู้ด้านการบ่งชี้ความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ผลการวิจัยดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Fadia และ Kamel (2015) ที่พบว่า การเก็บความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ

การประยุกต์ใช้ความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 จากผลการวิจัยน้ี ผู้วิจัยสามารถอธิบายว่า การจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบของผู้นำาเข้า เช่น 

การบันทึกว่าสินค้าท่ีตนเองเคยนำาเข้าท้ังหมดน้ันจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราอากรเท่าใดและปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงบันทึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสินค้าดังกล่าวไว้ในส่วนกลาง

ของบริษัทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้ชำาระภาษีอากรหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขตามกฎหมาย ทำาให้เกิดการลดต้นทุนด้านภาษีอากร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ท่านำาเข้า

หรือทำาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งน้ีท่ีพบว่าการจัดหาความรู้ด้านศุลกากรและการแจกจ่าย

ความรู้ด้านศุลกากรไม่ส่งผลต่อท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fadia และ Kamel (2015) ซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่า ในทางปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้ที่องค์การได้

เก็บไว้ ซึ่งเหตุผลนี้น่าจะสอดคล้องกับลักษณะของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำาเป็น

ต้องใช้ความรู้ด้านศุลกากรที่องค์การเก็บไว้ในส่วนกลาง เนื่องจากมีความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นใน

การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าอยู่เป็นจำานวนมาก เช่น ความรู้เกี่ยวกับสินค้า กฎหมายศุลกากร ราคา

ศุลกากร ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ระเบียบพิธีการศุลกากร รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น 

ทำาให้ขั้นตอนการจัดหาความรู้ด้านศุลกากร การแจกจ่ายหรือแบ่งปันความรู้ด้านศุลกากรขณะที่

พนักงานยังไม่ได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรจริงน้ันจึงยังไม่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถอธิบายจากค่าเฉลี่ยของการจัดหาความรู้ด้านศุลกากรของผู้นำาเข้า

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ท่ีอยู่ในระดับน้อยและไม่แตกต่างกันมากนัก ( = 2.37, S.D. = 

0.75) สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการจัดหาความรู้ด้านศุลกากรเป็นสิ่งที่ผู้นำาเข้าจะต้องลงทุน เช่น การฝึก

อบรม การแสวงหาความรู้จากบุคคลหรือองค์การภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้นำาเข้าส่วนใหญ่

จึงนิยมพึ่งพาองค์ความรู้จากผู้อื่น เช่น ผู้ให้บริการในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ทำาให้ผู้นำาเข้า
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ไม่มีความรู้และสามารถตรวจสอบควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าได้ด้วยตนเองเท่าที่ควร 

จึงอาจเป็นสาเหตุ ทำาให้ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่พบว่าการจัดหาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลต่อการผ่าน

พิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการบริหาร

 1. จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ การเกบ็รกัษาความรูด้า้นศุลกากรและการประยกุตใ์ช้ความรูด้า้น

ศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ แต่การ

จัดหาความรู้ด้านศุลกากรอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น นอกจากผู้นำาเข้าจะต้องจัดหาความรู้และแจกจ่าย

ความรู้ด้านศุลกากรให้มากข้ึน ผู้นำาเข้าควรเพ่ิมระดับกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ

การเกบ็รกัษาความรูแ้ละการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นศลุกากรใหม้ากยิง่ขึน้เพือ่ยกระดบัประสทิธผิลและ

ประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าให้มากยิ่งขึ้น

 2.  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่านพิธีการ

ศุลกากรขาเข้าท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ียของกิจกรรมด้านการเก็บรักษา

ความรู้ เช่น การบันทึกประวัติด้านการผ่านพิธีการศุลกากรของบริษัทที่ถือว่าเป็นบทเรียนขององค์กร 

และความสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากรยังอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น นอกจาก

ผู้นำาเข้าจะต้องจัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ประเภทพิกัดศุลกากร อัตราอากร ราคาศุลกากร ระเบียบพิธีการศุลกากร 

และสทิธปิระโยชนท์างภาษศีลุกากรในระบบสารสนเทศส่วนกลางของบรษิทัเพือ่ใหผู้้เกีย่วขอ้งใชร้ว่มกนั

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ผู้นำาเข้าควรปรับปรุงการบันทึกประวัติข้อมูลด้านการผ่านพิธีการ

ศุลกากรท่ีเป็นบทเรียนเฉพาะขององค์กรเพื่อให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงทั้งปัจจุบันและในอนาคต 

เช่น ความผิดพลาดของการผ่านพิธีการศุลกากรในอดีตเพื่อป้องกันการผิดพลาดซำ้าในอนาคต รวมถึง

การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศุลกากรเพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้ามีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากรส่งผลเชิงบวกต่อการผ่าน

พิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ แต่ค่าเฉลี่ยของกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้

ความรู้ เช่น การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรให้ดียิ่งขึ้นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง การเปลีย่นแปลงวธิกีารทำางานประจำาวนัและกระบวนการทำางานดา้นการผา่นพธิกีาร

ศุลกากรอยู่ในระดับปานกลาง การใช้กระบวนการและข้อแนะนำาในการทำางานซึ่งรวบรวมมาจากวิธี

ปฏบิตัทิีด่แีละบทเรยีนดา้นศลุกากรขององคก์ารอยูใ่นระดบันอ้ย ดงันัน้ ผูน้ำาเขา้จงึควรพจิารณาปรบัปรงุ

กจิกรรมดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรูพ้ฒันากระบวนการทำางานดา้นการผ่านพธิกีารศุลกากรใหม้ากยิง่ขึน้ 
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เชน่ การปรบัปรุงพฒันาชอ่งทางใหพ้นกังานไดเ้ข้าถงึความรูด้า้นศลุกากร รวมถงึแนะนำาวธินีำาความรูไ้ป

ใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การเก็บรักษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากรส่งผล

เชิงบวกต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีการศึกษา

เชิงลึกในกระบวนการทั้งสองนี้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าให้มากยิ่งขี้น โดยอาจเพิ่มเติมการใช้ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่มในการศึกษาดังกล่าว

 2. แม้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะพบว่า การจัดหาความรู้และการแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร

ไมส่ง่ผลเชงิบวกตอ่การผา่นพธิกีารศลุกากรขาเขา้ทีม่ปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ แตม่ผีลการวจิยัอืน่

ที่พบว่า การจัดหาความรู้และการแจกจ่ายความรู้ส่งผลเชิงบวกต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผลและ

มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในสองดา้นนี ้หรอือาจพจิารณาเสน้ทางความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวคิดหรือทบทวนผลการวิจัยดังกล่าว

 3. ควรศึกษากระบวนการจัดการด้านอื่น ๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรที่มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 4. ควรศึกษากระบวนการจัดการความรู้ท่ีส่งผลกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ

ดำาเนินงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือการดำาเนินงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป
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ภาคผนวก

ข้อคำาถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และที่มาของคำาถาม

  คำาถาม   S.D. *ที่มา

กระบวนการจัดการความรู้ด้านศุลกากร   

1. การจัดหาความรู้ด้านศุลกากร (องค์กรของท่าน…) 2.37 0.75 1

  จัดอบรมด้านศุลกากร  1.95 0.76 1

  กระตุ้นให้ศึกษาหาหนทางที่ดีที่สุดในการผ่านพิธีการศุลกากร 3.84 0.98 1

  พัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้ด้านศุลกากร 2.46 0.91 1

  จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ด้านศุลกากร 1.71 0.80 1

  จ้างงานบุคลากรใหม่ที่นำาความรู้ด้านศุลกากรใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม 2.51 1.07 1

  ให้กับองค์กร  

  จัดหาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โปรแกรม สิทธิบัตร สิขสิทธิ์  1.78 0.91 1

  เป็นต้น เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านศุลกากร  

2.  การเก็บรักษาความรู้ด้านศุลกากร (องค์กรของท่าน…) 2.44 0.80 1

  บ่งชี้และบันทึกวิธีปฏิบัติที่ดีในการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างเป็น 2.82 1.04 1

  ระเบียบ 

  บันทึกประวัติด้านการผ่านพิธีการศุลกากรของบริษัทที่ถือว่า 2.10 0.85 1

  เป็นบทเรียนขององค์กร 

  รวบรวมความรู้ด้านศุลกากรจากการปฏิบัติงาน หลักการ  2.76 0.97 1

  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

  สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร 2.42 0.77 1

  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเก็บรักษาความรู้  2.09 0.90 1

  บันทึกช่วยจำา การฝึกอบรมความรู้ด้านศุลกากร 

3.  การแจกจ่ายความรู้ด้านศุลกากร (องค์กรของท่าน…) 2.91 0.89 1

  เปิดเผยความรู้พื้นฐานด้านศุลกากรแก่พนักงาน 2.25 1.03 1

  ส่งเสริมและพัฒนาการทำางานเป็นกลุ่มงานด้านศุลกากร 3.76 0.99 1

  ทำางานแบบเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศุลกากร 3.45 0.88 1

  ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
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  คำาถาม   S.D. *ที่มา

  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน 2.18 1.05 1

  ศุลกากรภายในองค์กร 

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศุลกากร (องค์กรของท่าน…) 2.81 1.05 1

  สร้างทีมงานเพื่อแก้ปัญหาด้านศุลกากร 3.17 1.22 1

  พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผ่านพิธีการ 2.78 1.14 1

  ศุลกากรให้ดียิ่งขึ้น  

  มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานประจำาวันและกระบวนการ 2.68 1.08 1

  ทำางานด้านการผ่านพิธีการศุลกากร 

  ใช้กระบวนการและข้อแนะนำาในการทำางานซึ่งรวบรวมมาจาก 2.59 1.07 1

  วิธีปฏิบัติที่ดีและบทเรียนด้านศุลกากรขององค์การ 

5. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าที่มีประสิทธิผลและ

  มีประสิทธิภาพ (องค์กรของท่าน…)   

  ประสิทธิผล  3.07 0.75 2

  แสดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าได้อย่างถูกต้องเสมอ 3.05 0.80 2

  แสดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าได้อย่างครบถ้วนเสมอ 3.00 0.84 2

  ได้รับสินค้าที่นำาเข้าทันตามความต้องการเสมอ 3.07 0.88 2

  ทำาตามกฎหมายศุลกากรเสมอ  3.07 0.81 2

  ทำาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าเสมอ 3.04 0.79 2

  ประสิทธิภาพ  3.14 0.84 2

  สำาแดงราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องเสมอ 3.17 0.79 2

  ชำาระภาษีศุลกากรในอัตราที่ถูกต้องเสมอ 2.98 0.82 2

  ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรได้ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ 2.58 1.00 2

  มีค่าปรับศุลกากรเนื่องจากการกระทำาผิดด้านศุลกากร ( - )  3.50 0.99 2

  มีค่าเก็บรักษาสินค้าที่นำาเข้าเนื่องจากความผิดพลาดใน 3.50 0.98 2

  การผ่านพิธีการศุลกากร ( - )  

*ที่มา 1. Rodrigo Gonzalez & Manoel Martins (2017)

      2. รุธิร์ พนมยงค์ (2550) และชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม (2553)

(ความหมายค่าเฉลี่ย กำาหนดช่วงคะแนนดังนี้ 4.21–5.00 = มากที่สุด, 3.41–4.20 = มาก, 

2.61–3.40 = ปานกลาง, 1.81–2.60 = น้อย, 1.00–1.80 = น้อยที่สุด) 


