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บทคัดย่อ
  การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิบรรยาย มวัีตถปุระสงค์เพ่ือ ศึกษาองค์ประกอบของการบรหิารความเส่ียงด้านศุลกากร

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรส�าหรับของที่น�าเข้า ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น�าเข้าสินค้า จ�านวน 392 ราย ผลการวิจัย พบว่า การสนับสนุนโดยผู้บริหารและการควบคุม

ความเสีย่งมผีลต่อประสทิธภิาพของการผ่านพธิกีารศลุกากรขาเข้า ตามล�าดบั ผู้บรหิารควรสนบัสนนุการบรหิารความเส่ียง 

ด้านศุลกากรในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการบ่งชี้ความเสี่ยงด้านศุลกากรภายในองค์กรที่มีอยู่ในระดับต�่า  

ค�าส�าคัญ: การบริหารความเสี่ยง  ประสิทธิภาพ  การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า   

Abstract
  This study is a descriptive research.The objectives are to study the components of risk  

management and their influence on the efficiency of the import customs clearance. The researcher 

used constructed questionnaires to collect data from the samples, 392 importers. The research  

findings show that executive’s involvements and risk controls affected the most on the efficiency  

of import customs clearance, respectively. The executives should support all components of customs 

risk management, especially for customs risk identifications that are on the low level.  

Keywords: Risk Management, Efficiency, Import Customs Clearance                     

1.	บทน�า					 
  การแข่งขันทางการค้าท่ีรุนแรงท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างพยายามหาวิธีลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินธุรกิจ การน�าเข้าสินค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจให้ความสนใจ แต่การน�าเข้ามีความเสี่ยงสูง การผ่าน

พธิกีารศลุกากรซึง่ส่วนใหญ่ผูน้�าเข้าต้องมคีวามรูเ้ชงิเทคนคิทีม่คีวามยุง่ยากซบัซ้อน  เช่น พกิดัอัตราศลุกากร ราคาศลุกากร 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษต่ีาง ๆ  ท�าให้เกดิความผดิพลาดในการผ่านพธิกีารศลุกากร ความล่าช้าในการน�าสนิค้าออกจากท่า

ที่น�าเข้า ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลา ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าที่ท่าน�าเข้าเพิ่มมากขึ้น (Mark, 2015)

  ปัจจุบันกรมศุลกากรได้ปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบไร้เอกสาร (e-Customs)  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และน�าระบบการก�าหนดราคา

ศุลกากรในระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation Systems) มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งได้น�าหลักการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management) มาก�าหนดเงื่อนไขของการตรวจปล่อยสินค้า (Profile Systems) ได้แก่ วิธีส่งมอบ  

วิธียกเว้นการตรวจ และวิธีเปิดตรวจ เพื่อลดปริมาณการตรวจสินค้าลง และได้น�าระบบควบคุมหลังการตรวจปล่อย 
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(Customs Clearance Control) มาใช้ในการเสียค่าภาษีอากรให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  โดยทั่วไป ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น�าของเข้าจะมีความวิตกกังวล เนื่องจากการน�าเข้ามีระเบียบพิธีการเฉพาะ 

ของศลุกากรทียุ่ง่ยาก ซบัซ้อน และยงัเกีย่วข้องกบักฎหมายอืน่ ๆ อกีหลายฉบบั อกีทัง้เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรสามารถกล่าวหา 

หรือหากมีความสงสัยก็จะเข้าด�าเนินการตรวจค้น จับกุม อายัด โดยเฉพาะฝ่ายที่ถูกกล่าวหาต้องเป็นผู้ท่ีหาหลักฐาน 

มาพิสูจน์ตนเอง ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ประกอบการทั้งด้านเวลา และกรณีที่ตรวจพบความผิดก็จะมีโทษและค่าปรับที่สูงมาก 

  การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากรท่ีดี และการด�าเนินการตามที่ได้วางแผนภาษีอากร สามารถท�าให้ 

ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการช�าระภาษี และการถูกตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะมีข้อมูลทางภาษีที่เพียบพร้อม 

สามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งทางบัญชีและภาษี รวมถึงหลักฐานข้อมูลตามกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้โดยชัดแจ้ง (ชัยสิทธิ์, 2553)

  การวจิยันีจึ้งมวีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาองค์ประกอบของการบรหิารความเส่ียงทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการผ่าน

พธิกีารศลุกากรส�าหรบัของทีน่�าเข้า ซึง่นอกจากประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการวจิยัในเชงิทฤษฎแีล้ว ผูน้�าของเข้าสามารถน�า

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวางแผนและการควบคุมภาษีศุลกากร เพื่อประสิทธิภาพ 

ลดต้นทุนและเวลาในการน�าเข้าของผู้ประกอบการต่อไป

2.	วิธีการศึกษา
2.1	 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
  เพื่อให้การด�าเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้

ก�าหนดการด�าเนินการวิจัยไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  5. การเขียนรายงานการวิจัย

2.2	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  การวิจัยเรื่องนี้สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากกลุ่มประชากร คือ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น�าเข้าและส่งออก 

จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ Website: www.Thailandtradedirectory.

com รวมจ�านวนทั้งสิ้น 20,598 ราย โดยก�าหนดจ�านวนตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คิดเป็นจ�านวน 392 ราย 

2.3	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีปลายเปิดบางส่วน ส�าหรับแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้

  ส่วนที่	1 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์ และสถานประกอบการ เป็นต้น

  ส่วนที่	2 ค�าถามในการวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการ 

ที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากร ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ การระบุและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ คือ ด้าน

ระเบยีบพิธกีารศลุกากรและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ด้านพกิดัอตัราศลุกากร ด้านราคาศลุกากร และด้านการใช้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษี ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรส�าหรับของที่น�าเข้า ส�าหรับตัวแปรเชิงโครงสร้าง 

ที่เป็นทัศนคติใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) เน่ืองจาก 

เป็นวิธีการวัดทัศนคติที่นิยมใช้กันอยู่แพร่หลายและง่ายต่อการวัด ส�าหรับการวัดความคิดเห็นของผู้ประกอบการส�าหรับ
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ตัวแปรดังกล่าว โดยให้ตอบเฉพาะข้อที่คิดว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อค�าถามนั้น ๆ 

มากที่สุด

2.4	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
  การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามที่เป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับตามแบบ ลิเคิร์ท ผู้วิจัย 

มี  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย

  1.	 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity) โดย ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว  

โดยก�าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการศุลกากร จ�านวน 1 ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการจัดการโลจิสติกส์ จ�านวน 1 ท่าน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการและระเบียบวิธีวิจัย จ�านวน 1 ท่าน  

ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 3 ท่าน ได้ท�าการตรวจสอบ แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะน�าเพิม่เตมิ ตลอดจนตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

ความเข้าใจ และการใช้ภาษาว่า มีความครบถ้วนและมีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ พร้อมให้คะแนนผลการตัดสินเพื่อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence: IOC)

  2.	 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ	 (Reliability) โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 

ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดยวิธีวัด

ความสอดคล้องภายในของมาตรวัดด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู โดยก�าหนดค่าท่ีสามารถน�าไปใช้ในการวจิยัครัง้นีม้ค่ีาสัมประสทิธิแ์อลฟา (a) ของ 

ครอนบาร์ค ไม่ต�่ากว่า 0.70 ส�าหรับแบบสอบถามชุดน้ีได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค เท่ากับ 0.93 ผู้วิจัย 

น�าเครื่องมือมาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของแบบสอบถาม ได้แก่ รูปแบบ ค�าน�า ค�าอธิบายการกรอกแบบสอบถาม 

แล้วจัดท�าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

2.5	 การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย
  ผูว้จัิยท�าการพทิกัษ์สทิธิข์องผูใ้ห้ข้อมลูตัง้แต่เริม่ต้นกระบวนการเกบ็ข้อมูลจนกระทัง่น�าเสนอผลงานวจิยั กล่าวคอื 

ผูว้จิยัค�านงึถงึจรรยาบรรณของนกัวจิยั รวมถึงอบรมจรรยาบรรณของผู้ช่วยวจิยัก่อนเกบ็ข้อมลูทกุครัง้ในการขอความร่วมมือ 

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจ้งให้ทราบที่มาของโครงการวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยแจ้งชื่อ 

นามสกุล และอาชีพของผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยทุกครั้ง แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเก็บข้อมูลแก่ผู้ให้ข้อมูลโดย 

ไม่ปิดบัง ผูว้จิยัแจ้งให้ทราบถงึลกัษณะการเกบ็ข้อมลู ระยะเวลาทีค่าดว่าจะใช้ในการกรอกแบบสอบถาม อธบิายการพมิพ์

เผยแพร่จะกระท�าในภาพรวมเฉพาะในการเสนอเชิงวิชาการโดยไม่เปิดเผยชื่อ ในระหว่างการเก็บข้อมูล หากมีค�าถามใด

ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกใจที่จะให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระที่จะยุติการให้ข้อมูลได้ รวมทั้งสามารถยุติการให้ความร่วมมือ 

ในขั้นตอนใดก็ได้ของการวิจัยและขอข้อมูลกลับคืนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกเหตุผล ผู้วิจัยให้โอกาสกลุ่มตัวอย่าง 

ได้ซักถามข้อข้องใจเพิ่มเติมได้จนมีความกระจ่างและมีเวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจให้ค�าตอบด้วยความสมัครใจ 

โดยมีแบบค�าชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลมีความเป็นอิสระในการตอบ

แบบสอบถามสูงสุด ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ และยอมรับนับถือ  

ไม่เร่งรัดเวลา ไม่รบกวนหากผู้ให้ข้อมูลติดภารกิจส�าคัญอยู่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ข้อมูล จึงด�าเนินการเก็บข้อมูลได้

2.6	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมขัีน้ตอนในการเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 

ดังนี้

  1. ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการโดยตรงตามวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนไปยังกลุ่มตัวอย่างทั้ง  

392 ราย ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยใช้โปรแกรมแบบสอบถามส�าเร็จรูปของ Google Drive 

  2. ตดิตามแบบสอบถามทางจดหมายอเีลก็ทรอนกิส์ (e-mail) ไปยงักลุม่ตวัอย่างบางส่วน ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั



67

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 http://ird.rmutto.ac.th

เก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการทั้งทางโทรศัพท์ และไปเก็บจากผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้ได้รับแบบสอบถามกลับมา 

ครบจ�านวนมีความสมบูรณ์เพียงพอ จึงน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยต่อไป

2.7	 การวิเคราะห์ข้อมูล
  การวจิยัครัง้นีจ้ะใช้เทคนคิการวเิคราะห์เชงิสถติ ิเพือ่หาคณุลกัษณะและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ  ดังนี้

     1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเช่น ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ ประสบการณ์ 

ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง สถานประกอบการ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะ 

ของข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณติ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบค�าอธิบาย

  2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) และ 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ตามความเหมาะสมกับ

ระดับการวัดของตัวแปรและเพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

3.	ผลการศึกษา
3.1	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างผู้น�าเข้าจ�านวน 392 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี จ�านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ�านวน 253 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 64.5 มีต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการมากทีส่ดุ จ�านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 46.9 มปีระสบการณ์ด้านการน�าเข้ามากกว่า 

10 ปี - 20 ปีมากที่สุด จ�านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 สถานประกอบการของผู้น�าเข้าจ�านวน 392 ราย ส่วนใหญ่ 

มทีนุจดทะเบยีน ระหว่าง 50-200 ล้านบาท มากทีส่ดุ จ�านวน 163 ราย คดิเป็นร้อยละ 41.6 มีพนกังานมากกว่า 200 คน 

มากที่สุด จ�านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.9 จัดตั้งมาแล้วมากกว่า 20 ปี มากที่สุด จ�านวน 208 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 53.1  

3.2	 ข้อมูลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
  จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (n) จ�านวน 392 ราย มีค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรดังตารางที่ 1

ตารางที่	1		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

                        ตัวแปร			 ค่าเฉลี่ย	()	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	

การบ่งชี้ความเสี่ยงด้านศุลกากร 2.2786 0.4380

การสนับสนุนโดยฝ่ายบริหาร 2.3837 0.7494

การควบคุมความเสี่ยงด้านศุลกากร 2.4806 0.6397

ประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า 2.8814 0.7512

3.3	 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
  ผลการพสิจูน์สมมตฐิาน องค์ประกอบของการบรหิารความเสีย่งด้านศุลกากรทีมี่ผลต่อประสทิธภิาพของการผ่าน 

พิธีการศุลกากรขาเข้าที่ คือ การสนับสนุนโดยผู้บริหารมากที่สุด (β = .520) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .001 รองลงมา 

คือ การควบคุมความเสี่ยง (β = .332) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .001 และไม่พบว่า การบ่งชี้ความเสี่ยงมีผลต่อ

ประสทิธภิาพของการผ่านพธิกีารศลุกากรขาเข้า ในภาพรวม องค์ประกอบของการบรหิารความเสีย่งด้านศลุกากรทัง้สอง

สามารถท�านายประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าได้ ร้อยละ 66.90
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4.	สรุป 
  การวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรส�าหรับของที่น�าเข้า           

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงด้านการผ่านพิธีการศุลกากรส�าหรับของที่น�าเข้าของ 

ผู้ประกอบการ และศึกษาองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากร

ส�าหรับของที่น�าเข้าของผู้ประกอบการ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างผู้น�าเข้า จ�านวน  

392 ราย ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากร

ขาเข้า คือ การสนับสนุนโดยผู้บริหาร รองลงมา คือ การควบคุมความเสี่ยง (Prapawadee and Wariya, 2009) ปัจจัย

ของความส�าเร็จหลักของการบริหารความเสี่ยงอันดับแรก คือ ความมุ่งม่ันและการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  

(Mervat and Hani, 2017) การตอบสนองหรือการควบคุมความเสี่ยงมีผลต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลา ผู้วิจัย

อธิบายเหตุผลที่ท�าให้ไม่พบว่า การบ่งช้ีความเสี่ยงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าซ่ึง 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อันอาจเป็นสาเหตุเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การบ่งชี้ความเสี่ยงของผู้น�าเข้ามีอยู่ใน

ระดับต�่า ( = 2.2286) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�าให้ไม่พบว่า การบ่งชี้ความเสี่ยงมีผลต่อประสิทธิภาพชองการผ่านพิธีการ

ศุลกากรขาเข้าในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้บริหารของผู้น�าเข้าควรสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากรมากที่สุด และจัดให้

มีการควบคุมความเสี่ยงด้านศุลกากรให้ครบทุกด้าน ตลอดจนยกระดับการบ่งชี้ความเสี่ยงด้านศุลกากรเพ่ือท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าให้มากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่

  1. ควรศึกษาเชิงลึกในด้านการสนับสนุนโดยผู้บริหารว่าควรสนับสนุนด้านใดบ้าง รวมถึงวิธีการสนับสนุน 

ดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น

  2. ควรศึกษาซ�้าในองค์ประกอบด้านการบ่งช้ีความเสี่ยง ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินงาน ดังนั้น จึงควรศึกษาซ�้าอีกเพื่อยืนยันแนวคิดทฤษฎี และสมมติฐานที่ว่า การบ่งชี้ความเสี่ยงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน

  3. ควรศึกษาองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  หรือการด�าเนินงานอื่น ๆ  ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้ 
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