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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการของ
ผู ้ป ระกอบการที่ มี ต่ อ การบริ การให้ ค ํา วิ นิ จ ฉั ย ภาษี ล่ ว งหน้ า ของกรมศุ ล กากร และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการบริ การ
ให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูป้ ระกอบการตามรายชื่อของกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีต่อความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
จากผลการศึกษา สรุ ปได้ว่า ผูป้ ระกอบการที่มีปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่ แตกต่างกัน ยกเว้นระดับ
การศึ กษา ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการที่ มีต่อการ
บริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่สาํ คัญ คือ บุคลากร และการให้บริ การในระบบ
ออนไลน์ ที่ระดับนัยสําคัญ .001
คําสํ าคัญ: ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ การบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี
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Abstract

This study was an exploratory research. The objectives were to assess the
requirement of entrepreneurs toward advanced tax judging services of the Customs
Department and to study basic personal factors and the service marketing mix which
affect the requirement of entrepreneurs toward advanced tax judging services. Data
were collected through the questionnaire using for 400 people from the entrepreneur list
of the Ministry of Commerce. Independent–Sample Test (t-Test) and Analysis of
Variance (ANOVA) and Stepwise multiple regression analysis were employed to assess
the relationship between the basis personal factors, the service marketing mix, and the
requirement of entrepreneurs toward advanced tax judging services.

The research findings showed that the entrepreneurs who had different basic
personal factors would have the different requirements except the education level. The
service marketing mix that affected the requirement of entrepreneurs toward advanced
tax Judging services the most at the significant level .001 were people and online
service.

KEYWORDS: BASIC PERSONAL FACTORS / SERVICES MARKETING MIX
ADVANCED TAX JUDGING SERVICES
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บทที่ 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในอดีต กรมศุลกากรมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นาํ เข้ามาในและส่ งออกไป
นอกราชอาณาจักร เพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และดูแลป้ องกันปราบปรามการลักลอบนําเข้า
สิ นค้าเพื่ อหลี กเลี่ ยงค่าภาษี อากร เพื่อให้เ กิ ดความเป็ นธรรมแก่ ผูป้ ระกอบการที่ สุจริ ต ในปั จจุ บ นั
กรมศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเป็ นการมุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยมีพนั ธกิจหลัก
คือ ให้บริ ก ารทางศุลกากรที่ ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ ว และได้มาตรฐานโลก (กรมศุ ลกากร, 2555)
การอํานวยความสะดวกทางการค้านี้ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติ และ
มี ความสัมพันธ์ กนั อย่างใกล้ชิดกับความเป็ นอยู่ที่ดีของสังคม และการลดความยากจนของประชาชน
ในชาติ (World Customs Organization, 2012)
ขณะที่ผูป้ ระกอบการเริ่ มสั่งสิ นค้าหรื อนําเข้าสิ นค้าใหม่จากต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการ
ส่ วนใหญ่จะประสบปั ญหา เนื่ องจากไม่ทราบว่าสิ นค้าที่ตนเองสนใจจะสั่งซื้ อหรื อนําเข้านั้นอยู่ในพิกดั
อัตราศุลกากรใด หรื อไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรื อยกเว้นอากรศุลกากร
ในฐานะที่ไทยเป็ นสมาชิกภายใต้ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ได้หรื อไม่ รวมทั้งอาจมี
ข้อสงสัยว่า กรมศุลกากรมีหลักการในการประเมินราคาเพื่อเสี ยภาษีอย่างไร ข้อสงสัยหรื อความไม่ชดั เจน
ดังกล่าว นอกจากจะทําให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถคํานวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็ นสาเหตุทาํ ให้
เกิดความล่าช้าในการออกของที่ท่านําเข้าอันเนื่ องมาจากการแจ้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสี ยภาษีไม่ถูกต้อง
อีกด้วย (กรมศุลกากร, 2555)
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการให้สามารถผ่านพิธีการศุลกากร และมีความ
แน่ นอนที่จะชําระค่าภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถเลือกใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลงเขตการค้าเสรี ได้อย่างเหมาะสม กรมศุลกากรจึงจัดให้มีบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าก่อนที่จะมี
การนํา เข้า ตามคํา ร้ อ งขอของผู ้ป ระกอบการ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อ งกับ
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หลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ปั จจุบนั มีอยู่ 3 ประเภทบริ การ ได้แก่ 1) การให้บริ การวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้าสําหรับผูน้ าํ ของเข้าที่ตอ้ งการทราบหลักเกณฑ์การสําแดงราคาศุลกากรของสิ นค้าก่อน
ที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้เป็ นฐานภาษีในการคํานวณภาษีอากรขาเข้า 2) การให้บริ การจําแนก
ประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า สําหรับผูน้ าํ ของเข้าที่ตอ้ งการทราบพิกดั ศุลกากรและอัตราอากรของ
สิ นค้าที่ตนจะนําเข้า และ 3) การให้บริ การการวินิจฉัยถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าล่วงหน้าแก่ผจู ้ ะนําของเข้าภายใต้
ความตกลงเขตการค้าเสรี เพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีศุลกากรได้อย่างถูกต้อง (หอการค้าไทย, 2555)
อย่างไรก็ตาม จากสถิติการใช้บริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากรดังกล่าว พบว่า
การใช้บริ การของผูป้ ระกอบการดังกล่าวยังอยูใ่ นระดับตํ่า รวมถึงยังไม่มีผใู้ ช้บริ การการวินิจฉัยถิ่นกําเนิด
สิ นค้าล่วงหน้าแต่อย่างใด (หอการค้าไทย, 2555) กรมมศุลกากรยังมีปัญหาที่ตอ้ งพัฒนาในด้านคุณภาพของ
การให้บริ การ เช่น ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ช่องทาง และกระบวนการของการบริ การ เป็ นต้น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552) การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่ งนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั
ในเชิงทฤษฎีแล้ว ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําความรู ้ เป็ นแนวทางในการจัดการการบริ การด้านศุลกากร
ของประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
คําถามการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการมีความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
อย่างไร
2. ปั จจัย พื้ นฐานส่ ว นบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมี ผลต่ อความต้องการ
การบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการของผูป้ ระกอบการต่ อ การบริ ก ารให้ค ํา วิ นิ จ ฉัย ล่ ว งหน้า ของ
กรมศุลกากร
2. เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล และส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร
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3. เพื่อศึ กษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัย
ล่วงหน้าของกรมศุลกากร
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากรแตกต่างกัน
2. ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากร
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. สามารถนําเสนอข้อเท็จจริ งและข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการมาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
2. ความรู้ที่ได้จากการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน และ
การบริ การวิชาการในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และวิชาด้านศุลกากร
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึกษาเฉพาะความต้องการของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากรเท่านั้น
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ เป็ นต้น และส่ วนประสมของการตลาดบริ การ ได้แก่ การบริ การ
ต้นทุน ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ บุคลากร กระบวนการ และสิ่ งอํานวยความสะดวก เป็ นต้น
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ความต้อ งการของผูป้ ระกอบการที่ มี ต่ อ การบริ ก ารให้ค าํ วิ นิจ ฉัย ภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากร
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ขอบเขตด้ านประชากร
ผูป้ ระกอบการตามรายชื่อของกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 8,300 ราย โดยกําหนดจํานวนตัวอย่าง
ตามสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 คิดเป็ นจํานวน 382 ราย และสุ่ มตัวอย่างจาก
ประชากรแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ขอบเขตด้ านเวลา
ในการวิจยั ใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 เดือน ได้แก่
1. ทบทวนวรรณกรรม 2 เดือน
2. สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 2 เดือน
3. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 2 เดือน
4. การเขียนรายงานการวิจยั 2 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง ผู้น ํา ของเข้า ผูส้ ่ ง ของออก ตัว แทนออกของ หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรื อการส่ งออกที่ตอ้ งการทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่องานกับกรมศุลกากร
คําวินิจฉั ยล่ วงหน้ า หมายถึง ความเห็นหรื อข้อแนะนําที่กรมศุลกากรแจ้งต่อผูป้ ระกอบการ
เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรื อการส่ งออก
การบริ การให้ คําวินิจฉัยล่ วงหน้ าของกรมศุ ลกากร หมายถึง การบริ การของกรมศุลกากรตาม
คํา ร้ อ งขอของผู้ป ระกอบการที่ ต้อ งการทราบหลัก เกณฑ์ ใ นการสํ า แดงรายละเอี ย ดของสิ น ค้า เพื่ อ
ความถูกต้องแน่นอนก่อนดําเนินพิธีการศุลกากร
ราคาศุลกากร หมายถึง ราคาที่กาํ หนดขึ้นตามกฎหมายศุลกากรโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้
เป็ นฐานภาษีในการคํานวณภาษีอากรสําหรับสิ นค้านําเข้าหรื อส่ งออก
พิกัดอัตราศุ ลกากร หมายถึ ง รหัสที่ แสดงประเภทของสิ นค้าและนํามาใช้เพื่อกําหนดอัตรา
อากรสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้าหรื อส่งออก
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ถิ่นกําเนิดสิ นค้ า หมายถึง สัญชาติของสิ นค้าที่ถือว่าเป็ นแหล่งผลิตของสิ นค้าที่ส่งออกมา
ยังประเทศที่นาํ เข้า
ปัจจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ตําแหน่ง และสถานประกอบการ
สถานประกอบการ หมายถึง ประเภทสถานประกอบการ รายได้ต่อปี ของสถานประกอบการ
ส่ วนประสมทางการตลาดในการบริการ ประกอบด้วย
ด้านสิ นค้า หมายถึง ประเภทของการบริ การข้อมูลที่ผปู้ ระกอบการต้องการ
ด้านราคา หมายถึง ต้นทุนในการขอคําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ด้านสถานที่ หมายถึง ช่องทางในการยืน่ คําร้องขอให้วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าต่อกรมศุลกากร
เช่น Internet หรื อยืน่ คําร้องด้วยตนเอง (Manual)
ด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์การให้บริ การของกรมศุลกากร
ด้านบุคลากร หมายถึง คุณภาพในการบริ การของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน ระยะเวลาที่กรมศุลกากรใช้ในการวินิจฉัย
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึง คําร้อง–แบบ เอกสารแนบ ความสะดวกของสถานที่
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของงานวิจยั ครั้งนี้ กําหนดจากทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้น (Hierarchy of
Needs Theory) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิระยะกิจพัฒนา และวีนสั อัศวสิ ทธิ ถาวร,
2551: 35 -37) และแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (Zeithaml & Bitner, 2000: 18-21, ธี รกิติ
นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 26-29) และปรับปรุ งจากข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั เกี่ยวกับบริ การด้านศุลกากร
ที่ผา่ นมา ซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจยั ครั้งนี้ แสดงได้ตามแผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้
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ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลของ
ผูป้ ระกอบการ
O เพศ
O อายุ
O อาชีพ
O ประสบการณ์
O ระดับการศึกษา
O ตําแหน่ง
O สถานประกอบการ

ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ
O การบริ การ
O ต้นทุน
O ช่องทาง
O การประชาสัมพันธ์
O บุคลากร
O กระบวนการ
O สิ่ งอํานวยความสะดวก

O ความต้องการการบริ การ
ให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ องความต้องการของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. การบริการให้ คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้ าของกรมศุลกากร
กิจการภาษี หรื อการศุลกากรมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุ โขทัยจากหลักฐานศิลาจารึ กของพ่อขุน
รามคําแหง ที่ เรี ยกว่า “จกอบ” ในสมัย สุ โขทัย มี การค้าขายเป็ นปั จจัยในการสร้ างความมัง่ คัง่ ของรั ฐ
การเก็บภาษีน้ ีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรุ งสุ โขทัยได้มีประกาศยกเว้นแก่ผมู ้ าค้าขายดังหลักฐานที่ปรากฏใน
ศิลาจารึ กว่า “เมืองสุ โขทัยนี้ ดี ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว พ่อเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า
ขี่มา้ ไปขาย ใครจักใคร่ คา้ ช้างค้า ใครจักใคร่ คา้ ม้าค้า” ต่อมา ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่
ด้านตรวจเก็บภาษีขาเข้าขาออกโดยเฉพาะเรี ยกว่า พระคลังสิ นค้า มีสถานที่สาํ หรับการภาษีเรี ยกว่า ขนอน
เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสิ นค้าและจากสิ นค้า ในสมัยกรุ งธนบุรี บ้านเมืองอยูใ่ นยุคสงคราม การค้าขาย
ระหว่างประเทศจึงไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์
เมื่อเข้าสู่ ยคุ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้อยูห่ ัว มีการประมูลผูกขาด
การเรี ยกเก็บภาษีอากร เรี ยกว่า “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” ส่ วนสถานที่เก็บภาษีเรี ยกว่า “โรงภาษี” ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมีมากขึ้น มีการทําสนธิ สัญญาเบาว์ริ่งที่เกี่ยวกับศุลกากร
คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนี ยมปากเรื อเปลี่ยนมาเป็ นเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรี ยกว่า “ภาษีร้อยชักสาม”
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ส่ วนสิ นค้าขาออกให้เก็บตามที่ ระบุในท้ายสัญญาเป็ นชนิ ดไป
(Customs House) ขึ้นเป็ นที่ทาํ การศุลกากร

มี การตั้งโรงภาษี เรี ยกว่า ศุลกสถาน

ยุคใหม่ของศุลกากรไทยเริ่ มใน พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพฒั น์เป็ น
สํานักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน งานศุลกากรซึ่ งทําหน้าที่จดั เก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็ น
รายได้ของรัฐอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพฒั น์ คือ การก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรได้
เจริ ญเติ บโตขึ้นอย่างรวดเร็ วความเปลี่ ยนแปลงของบ้านเมื องและสถานการณ์ ของโลก ได้มีการสร้ าง
อาคารที่ทาํ การใหม่ให้เหมาะสม ขึ้นแทนที่ทาํ การศุลกากรเรี ยกว่า ศุลกสถานเดิ มในปี 2497 นั่นคือ
สถานที่ต้ งั กรมศุลกากร คลองเตย (กรมศุลกากร, 2555)
ตั้งแต่น้ ันมา กรมศุลกากรมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเข้ามาในและ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลป้ องกันปราบปรามการลักลอบ
นําเข้าสิ นค้าเพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผปู ้ ระกอบการที่สุจริ ต แต่ในปั จจุบนั
กรมศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเป็ นการมุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยมีพนั ธกิ จ
หลัก คือ ให้บริ การทางศุลกากรที่ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ ว และได้มาตรฐานโลก (กรมศุลกากร, 2555)
การอํานวยความสะดวกทางการค้านี้ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติ และ
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับความเป็ นอยู่ที่ดีของสังคมและการลดความยากจนของประชาชน
ในชาติ (World Customs Organization, 2012)
ภายใต้กรอบการค้า เสรี ที่ แทบทุ กประเทศในโลกพยายามที่ จ ะส่ ง เสริ มให้การค้า ระหว่า ง
ประเทศของตนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั้น การอํานวยความสะดวกทางการค้าเป็ นประเด็นสําคัญซึ่ งทุกฝ่ าย
ที่เกี่ ยวข้องได้ให้ความสนใจและพยายามหาวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่จะทําให้การเคลื่อนย้ายสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตของประเทศหนึ่ งไปยังผูบ้ ริ โภคของอีกประเทศหนึ่งเป็ นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ วมาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้ ในการเปรี ยบเทียบความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในเรื่ อง
การอํานวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์น้ นั หน่ วยงานและองค์กรระหว่างประเทศหลาย
หน่วยงาน อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั และจัดทําดัชนี ช้ ีวดั ในเรื่ องนี้ และล่าสุ ด
World Economic Forum ได้จดั ทํารายงานชื่อ “The Global Enabling Trade Report 2010” แสดงถึงดัชนีวดั
ความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index: ETI) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการสอบถามความเห็นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต่าง ๆ ใน 125 ประเทศแล้ว
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นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําดัชนี ดงั กล่าว ดัชนีวดั ความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้า (ETI)
นี้ได้วิเคราะห์โดยอาศัยเกณฑ์หลัก 4 เรื่ อง คือ
1. การเข้าถึงตลาด (Market Access) โดยมีเกณฑ์ยอ่ ยในการวิเคราะห์ คือ การเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การบริ หารจัดการด้านนําเข้าและส่ งออก (Border Administration) โดยมีเกณฑ์ยอ่ ยในการ
วิเคราะห์ คือ ประสิ ทธิภาพด้านพิธีการและการดําเนิ นงานทางศุลกากร ประสิ ทธิภาพด้านการนําเข้าและ
ส่ งออก และความโปร่ งใสในการจัดการด้านนําเข้าและส่ งออก
3. โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ งและการสื่ อสาร (Transport and Communications
Infrastructure) โดยมีเกณฑ์ยอ่ ยในการวิเคราะห์ คือ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท่าเรื อ
สนามบิน คุณภาพด้านการขนส่ งในรู ปแบบต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นต้น
4. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) โดยมีเกณฑ์ยอ่ ยในการวิเคราะห์ คือ
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ดัชนี ช้ ีวดั ที่ World Economic Forum จัดทําขึ้นนั้น ได้จดั ทําดัชนี ท้ งั ในภาพรวมทั้งหมด
ดัชนี ช้ ี วดั ในแต่ละเกณฑ์ และดัชนี ช้ ี วดั ในแต่ละเกณฑ์ยอ่ ย โดยนําดัชนี ดงั กล่าวมาจัดลําดับทั้ง 125
ประเทศ แม้ว่าความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทย จากผลการศึกษา
เมื่อดูจาก ETI ในภาพรวมดูเหมือนว่าจะตํ่าลง กล่าวคือจากอันดับที่ 50 ในปี 2552 เป็ นอันดับที่ 60 ในปี
2553 และเปรี ยบเทียบกับประเทศผูน้ าํ ในอาเซี ยน ได้แก่ สิ งค์โปร์ (อันดับ 1 ในปี 2552 และ2553) หรื อ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซี ย (อันดับ 28 ในปี 2552 เป็ นอันดับ 30 ในปี 2553) ธนาคารโลกได้ศึกษา
ดัชนี ช้ ีวดั ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ (Logistics Performance Index:
LPI) และ การศึกษาความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆทัว่ โลก (Doing Business)
ก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงดัชนี ช้ ีวดั ของแต่ละเกณฑ์ยอ่ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกณฑ์ยอ่ ยของการบริ หาร
จัดการด้านการนําเข้าและส่ งออก (Border Administration) ซึ่ งกรมศุลกากรเกี่ ยวข้องโดยตรง
(ประสิ ทธิ ภาพด้านพิธีการ การดําเนินงานทางศุลกากร และประสิ ทธิ ภาพด้านการนําเข้าและส่ งออก) นั้น
จากการจัดอันดับพบว่า ประเทศไทยจัดอยูใ่ นอันดับ 36 ในแง่ประสิ ทธิภาพด้านพิธีการและการดําเนินงาน
ทางศุลกากร และอันดับ 14 ในแง่ประสิ ทธิภาพด้านการนําเข้าและส่ งออก ซึ่ งถึงแม้ว่า ความสามารถใน
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ส่ วนนี้ ของประเทศไทยจะยังไม่สามารถสู ้สิงคโปร์ ที่เป็ นอันดับ 1 ในทั้งสองด้านได้กต็ าม แต่ก็ถือว่ายังมี
อันดับที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศชั้นนําอื่น ๆ หลายประเทศ
แม้วา่ ความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้านั้น จะขึ้นกับปั จจัยต่างๆ หลายด้าน
ซึ่ งไม่ใช่ แต่เฉพาะในเรื่ องของศุลกากรก็ตาม แต่การพัฒนาปรับปรุ งระบบต่างๆของศุลกากรสู่ ความ
ทันสมัยก็ยงั เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมถึงศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา กรมศุลกากรได้มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา แก้ไข และปรับปรุ งระบบงาน
กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนพิธีการศุลกากรให้เอื้อต่อสภาพแวดล้อมทาง
การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการนําเทคนิคการดําเนินงานทางศุลกากร และระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
อาทิ ระบบบริ หารความเสี่ ยง เครื่ องเอกซเรย์ กล้อง CCTV ระบบ e-Customs เข้ามาใช้ในการดําเนิ นงาน
และมีมาตรการที่จะพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนําเข้าและส่ งออก และการขนส่ ง
ผ่านแดนเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ และเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการปกป้ องสังคมให้ปลอดจากสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์
โดยเฉพาะ ผู ้ป ระกอบการที่ เ ริ่ มสั่ ง สิ นค้า หรื อนํ า เข้ า สิ นค้ า ใหม่ จ ากต่ า งประเทศ
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะประสบปั ญหา เนื่ องจากไม่ทราบว่าสิ นค้าที่ตนเองสนใจจะสั่งซื้ อหรื อนําเข้า
นั้นอยูใ่ นพิกดั อัตราศุลกากรใด หรื อไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรื อยกเว้น
อากรศุลกากรในฐานะที่ไทยเป็ นสมาชิกภายใต้ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้หรื อไม่
รวมทั้งอาจมีขอ้ สงสัยว่า กรมศุลกากรมีหลักการในการประเมินราคาเพื่อเสี ยภาษีอย่างไร ข้อสงสัยหรื อ
ความไม่ชดั เจนดังกล่าว นอกจากจะทําให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถคํานวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องแล้ว
ยังเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิ ดความล่าช้าในการออกของที่ท่านําเข้าอันเนื่ องมาจากการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อเสี ยภาษีไม่ถูกต้องอีกด้วย (กรมศุลกากร, 2555)
เพื่ อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ผูป้ ระกอบการให้ส ามารถผ่านพิธี ก ารศุล กากร และ
มีความแน่นอนที่จะชําระค่าภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถเลือกใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ได้อย่างเหมาะสม กรมศุลกากรจึงจัดให้มีบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีการนําเข้าตามคําร้องขอของผูป้ ระกอบการ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ปั จจุบนั มีอยู่ 3 ประเภทบริ การ ได้แก่ 1) การให้บริ การจําแนก
ประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า สําหรับผูน้ าํ ของเข้าที่ตอ้ งการทราบพิกดั ศุลกากรและอัตราอากรของ
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สิ นค้าที่ตนจะนําเข้า 2) การให้บริ การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าสําหรับผูน้ าํ ของเข้าที่ตอ้ งการทราบ
หลักเกณฑ์การสําแดงราคาศุลกากรของสิ นค้าก่อนที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้เป็ นฐานภาษีใน
การคํานวณภาษีอากรขาเข้า และ 3) การให้บริ การการวินิจฉัยถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าล่วงหน้าแก่ผจู ้ ะนําของเข้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี เพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีศุลกากรได้อย่างถูกต้อง (หอการค้าไทย,
2555) ซึ่ งมีรายละเอียดโดยสังเขปต่อไปนี้
1.1 การให้ บริการจําแนกประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่ วงหน้ า
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2533 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 เพื่อให้บริ การจําแนก
ประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้าแก่ผปู ้ ระสงค์ที่จะนําของเข้าที่ตอ้ งการทราบพิกดั ศุลกากรและอัตรา
อากรก่อนที่ จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่ออํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล และสนับสนุ น
การค้าระหว่างประเทศ โดยต้องยื่นคําร้ องต่อสิ นค้าหนึ่ งชนิ ดที่ สํานักพิกดั อัตราศุลกากร กรมศุลกากร
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ชื่อ / ชื่อทางเคมี / ชื่อทางการค้า / ยีห่ อ้
2. คุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า
3. ส่ วนผสม, Chemical composition by weight 100%
4. สูตรการผลิต
5. โครงสร้างทางเคมี
6. กรรมวิธีการผลิต (กระบวนการผลิต)
7. ลักษณะการทํางาน
8. การใช้ประโยชน์
9. ลักษณะการบรรจุหีบห่อ
10. ตัวอย่าง, ภาพถ่าย, แคตตาล็อค
11. ผลวิเคราะห์
12. ข้อมูลประเภทพิกดั เกี่ยวกับของที่เหมือนกัน/คล้ายกันที่เคยมีการจําแนกพิกดั ไว้
13. รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยมีขอ้ ยกเว้นว่า สิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของหน่ วยงานใด ๆ
ของศุลกากร หรื ออยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรื อกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากกรมศุลกากร
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ตรวจพบ ก็จะยกเลิกคําร้องหรื อการวินิจฉัยดังกล่าว ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น
ไม่ ครบถ้วน กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผูป้ ระกอบการนําเอกสารมาให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน หาก
ผูป้ ระกอบการยืน่ คําร้องไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนนําเข้ามาในราชอาณาจักร และมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ที่แสดงว่าจะมีการนําของเข้า เช่น ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) หนังสื อสัญญาซื้ อขาย (Sale Contract)
บัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit) หรื อบัญชีราคาสิ นค้าล่วงหน้า
(Proforma Invoice) เมื่อเอกสารที่ตอ้ งการครบถ้วนแล้ว กรมศุลกากรจะดําเนิ นการพิจารณาและแจ้งให้
ผูป้ ระกอบการทราบผลการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากรภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
แต่หากผูป้ ระกอบการไม่มีเอกสารที่ แสดงว่าจะมี การนําของเข้าดังกล่าว กรมศุลกากรจะวินิจฉัยพิกดั
อัตราศุลกากรให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
1.2 การให้ บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่ วงหน้ า
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 การให้บริ การวินิจฉัย
ราคาศุลกากรล่วงหน้าเป็ นการให้บริ การแก่ผมู ้ ีความประสงค์จะนําของเข้าที่ตอ้ งการทราบหลักเกณฑ์การ
สํา แดงราคาศุ ล กากรของของก่ อนที่ จ ะนําเข้ามาในราชอาณาจัก ร เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความเป็ นธรรม
โปร่ งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู ้ ระกอบการนําเข้าหรื อผูป้ ระกอบการค้าระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทราบการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าของของที่จะนําเข้าต้องยืน่
คําร้องตามแบบที่ปรากฏในประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552 พร้อมเอกสารประกอบคําร้องที่ได้รับรอง
สําเนาถูกต้องแล้ว ซึ่ งประกอบด้วยเอกสารที่ มีความจําเป็ นต่อการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เช่ น
หนังสื อสัญญาซื้ อขาย (Sale Contract) เอกสารการให้สิทธิ ของของที่นาํ เข้า (License Agreement) บัญชี
ราคาสิ นค้า (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit) หรื อบัญชีราคาสิ นค้าล่วงหน้า (Proforma
Invoice) หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
โดยมีขอ้ ยกเว้นว่า การพิจารณาราคาสิ นค้าชนิ ดเดียวกันดังกล่าวไม่ได้อยูใ่ นการพิจารณาของ
หน่ ว ยงานใดๆ ของศุ ล กากร หรื อ อยู่ใ นระหว่ า งการอุ ท ธรณ์ หรื อ กระบวนการพิ จ ารณาในชั้น ศาล
หากกรมศุลกากรตรวจพบจะยกเลิกคําร้องหรื อการวินิจฉัยดังกล่าว ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการยื่นเอกสาร
ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผปู ้ ระกอบการนําเอกสารมาให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน เมื่อเอกสารที่
ต้องการครบถ้วนแล้ว กรมศุลกากรจะดําเนิ นการพิจารณาและแจ้งให้ผปู ้ ระกอบการทราบผลการวินิจฉัย
ราคาศุลกากรภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
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1.3 การให้ บริการการวินิจฉัยถิน่ กําเนิดสิ นค้ าล่ วงหน้ า
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2553 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 การให้บริ การวินิจฉัย
ถิ่นกําเนิดสิ นค้าล่วงหน้าเป็ นการให้บริ การแก่ผมู ้ ีความประสงค์จะนําของเข้ามาจากประเทศที่มีพนั ธกรณี
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ร่วมกัน ที่ตอ้ งการทราบถิ่นกําเนิดของสิ นค้า (Country of Origin) ก่อนที่
จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฎิ บตั ิพิธีการศุลกากรให้เป็ นไปได้ดว้ ย
ความรวดเร็ ว ถูกต้อง และสามารถทราบถิ่นกําเนิ ดของสิ นค้าล่วงหน้าได้ตามมาตรฐานสากล อันเป็ นการ
สนับสนุ นการค้าระหว่างประเทศ ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทราบถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าล่วงหน้าจะนําเข้าต้อง
ยืน่ คําร้องหนึ่ งฉบับต่อสิ นค้าหนึ่ งชนิดตามแบบปรากฏในประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2553 พร้อมเอกสาร
ประกอบคําร้ องที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ซึ่ งประกอบด้วยเอกสารที่มีความจําเป็ นต่อการวินิจฉัย
ถิ่นกําเนิดสิ นค้าล่วงหน้า ดังนี้
1. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ งที่แสดงว่าจะมีการนําของเข้า เช่น ใบสั่งซื้ อ (Purchase
Order) หนังสื อสัญญาซื้ อขาย (Sale Contract) บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of
Credit) หรื อบัญชีราคาสิ นค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice) หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. เอกสารและหลักฐานรายละเอียดของสิ นค้าที่มีความจําเป็ นต่อการวินิจฉัยถิ่นกําเนิ ด
สิ นค้าล่วงหน้า เช่น
1) ชื่อ/ชื่อทางการค้า/ยีห่ อ้
2) วัตถุดิบ/ชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต
3) ปริ มาณวัตถุดิบ/ชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต
4) ประเภทพิกดั ของวัตถุดิบ/ชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต
5) มูลค่าหรื อต้นทุนของวัตถุดิบ (ราคา CIF)
6) ราคา FOB และประเภทพิกดั ของสิ นค้าที่สอบถาม
7) กรรมวิธีการผลิต
8) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวอย่าง ภาพถ่าย แคตตาล็อค ข้อมูลของที่เหมือนกัน/
คล้ายกัน ที่เคยมีการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดไว้แล้ว หรื อรายละเอียดอื่น ๆ
โดยมี ขอ้ ยกเว้นว่า การพิจารณาถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าสําหรั บสิ นค้าประเภทหรื อชนิ ดเดี ยวกัน
ดังกล่ าวไม่ ได้อยู่ในการพิจารณาของหน่ ว ยงานใดของศุ ลกากร หรื ออยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรื อ
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากกรมศุลกากรตรวจพบจะยกเลิกคําร้ องหรื อการวินิจฉัยดังกล่าว
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หากผูป้ ระกอบการยืน่ เอกสารไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผปู ้ ระกอบการนําเอกสารมาให้ครบถ้วน
ภายใน 15 วัน เมื่ อเอกสารที่ ตอ้ งการครบถ้วนแล้ว กรมศุลกากรจะดําเนิ นการพิจารณาและแจ้งให้
ผูป้ ระกอบการทราบผลการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้าภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
2. ทฤษฎีความต้ องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) (อ้างถึงใน ก่อเกี ยรติ วิระยะกิจพัฒนา และวีนัส
อัศวสิ ทธิ ถาวร, 2551: 35 -37) ได้กาํ หนดสมมติฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ว่า มีหลาย
ประการและเป็ นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด ดังนี้
2.1 ความต้องการจะมีความสําคัญแตกต่างกัน ดังนั้น บุคคลจึงสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของความต้องการของตนได้ (Hierarchy of Needs)
2.2 บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สาํ คัญที่สุดหรื อสําคัญมากกว่าก่อน
2.3 เมื่อบุคคลได้สิ่งที่บาํ บัดความต้องการของตนแล้ว ความจําเป็ นในสิ่ งนั้นจะหมดไป
2.4 บุคคลนั้นจะเริ่ มสนใจในความต้องการที่สาํ คัญรองลงมาอย่างอื่นต่อไป ซึ่งความต้องการ
ของมนุษย์ดงั กล่าว มาสโลว์ได้จดั ลําดับขั้นความสําคัญไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ความต้ องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุ ษย์เพื่อความอยู่รอด เช่ น อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารั กษาโรค อากาศ นํ้าดื่ ม การพักผ่อน
เป็ นต้น สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ความต้องการคําวินิจฉัยภาษีเพื่อการประกอบอาชีพ ความต้องการ
ที่จะมีความรู ้เพิ่มเติมจากการวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
2) ความต้ องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุ ษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชี วิตและหน้าที่การ
งาน สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ความมัน่ ใจในคําวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
3) ความต้ องการความผูกพันหรื อการยอมรั บ (ความต้ องการทางสั งคม) (Affiliation or
Acceptance Needs) เป็ นความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น
ความต้องการให้และได้รับซึ่ งความรั ก ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับ
การยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผูอ้ ื่น เป็ นต้น สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ความต้องการ
ที่จะมีความรู ้เพิ่มเติมจากการวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
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4) ความต้ องการการยกย่ อง (Esteem Needs) หรื อความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ น
ความต้องการการได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่ น ความต้องการได้รับความเคารพ
นับถือ ความต้องการมีความรู ้ความสามารถ เป็ นต้น สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง การให้ความสําคัญ
กับผูข้ อ คําวินิจฉัยภาษี ความสะดวกสบายในการขอคําวินิจฉัยภาษี
5) ความต้ องการความสํ าเร็จในชีวิต (Self- actualization) เป็ นความต้องการสู งสุ ดของ
แต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทําทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ ความต้องการทําทุกอย่างเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง เป็ นต้น สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง การประสบผลสําเร็ จในหน้าที่การงาน
การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
จากทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ ที่ว่า บุคคลสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของความต้องการของตนได้ และมีความต้องการที่แตกต่างกัน การวิจยั ครั้งนี้ จึงกําหนดความหมายของ
ความต้ องการในการขอคําวินิจฉัยภาษี หมายถึง ระดับความสําคัญในการขอคําวินิจฉัยภาษีตามความเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีต่อส่ วนประสมของการตลาดบริ การดังจะได้กล่าวต่อไป
3. แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix: 7 P’s)
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง การมีสินค้าหรื อบริ การที่ตอบสนอง
ความต้องการของลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมาย
และได้ข ายในราคาที่ ย อมรั บ ได้แ ละผูบ้ ริ โ ภคยิ น ดี จ่ า ย
เพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความต้องการในสิ นค้าและบริ การ (Zeithaml &
Bitner, 2000: 18-21, ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 26-29) ซึ่งประกอบด้วย
3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าและบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ลูกค้า การวิจยั ครั้งนี้
หมายถึง คําวินิจฉัยภาษีดา้ นพิกดั ศุลกากร ราคาศุลกากร และถิ่นกําเนิดสิ นค้า
3.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสิ นค้าและบริ การรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การชําระเงิ นที่กาํ หนดขึ้น ในการวิจยั ครั้ งนี้ หมายถึ ง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย เวลาที่ผูป้ ระกอบการใช้ในการ
ขอรับคําวินิจฉัยภาษี
3.3 สถานที่และการกระจายสิ นค้ า (Place) หมายถึง หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ ายและ
การสนับสนุ นการกระจายสิ นค้าเพื่อทําให้สินค้าและบริ การมีพร้อมสําหรับการจําหน่ ายในการวิจยั ครั้งนี้
หมายถึง ช่องทางในการขอรับคําวินิจฉัยภาษี
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3.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่ อสารทางการตลาดสําหรับสิ นค้า
และบริ การในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึง การประชาสัมพันธ์การบริ การของกรมศุลกากร
3.5 บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการให้บริ การซึ่ ง
รวมถึงพนักงานของกิ จการ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ และลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริ การด้วย ในการวิจยั ครั้งนี้
หมายถึง คุณภาพของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ให้บริ การคําวินิจฉัยภาษี
3.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการให้บริ การ ระเบียบ
รวมทั้ง วิ ธีก ารทํา งานซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ การสร้ า งและการนําเสนอบริ การให้กับ ลู ก ค้า ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้
หมายถึ ง กระบวนการจัดการเบื้ องต้นของการจัดบริ การวิชาการ ได้แก่ ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้
การบริ การวินิจฉัยภาษี
3.7 หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้
บริ การ สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กนั และองค์ประกอบที่จบั ต้องได้ต่าง ๆ ซึ่ งทําหน้าที่ช่วย
อํานวยความสะดวกหรื อสื่ อสารบริ การนั้น ในการวิจยั ครั้ งนี้ หมายถึ ง การอํานวยความสะดวกใน
ด้านคําร้อง-แบบ เอกสารแนบ และสถานที่ที่ให้บริ การวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สารนิ พนธ์เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) กรณี ศึกษาสํานักงานศุลกากรนําเข้าและสํานักงาน
ศุลกากรส่ งออก ท่าเรื อกรุ งเทพ (แสงอรุ ณ พงษ์แพทย์, 2543) เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิ กส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและเพื่อศึกษาผลการนําเอาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิ กส์
มาใช้ในงานด้านพิธีการศุลกากร จากการศึกษาพบว่า ผลการดําเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรในระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า สภาพที่เป็ นปั ญหามากที่สุดใน
การผ่านพิธีการศุลกากรก่อนที่จะมีการนําเอาระบบ EDI มาใช้ คือ การติดต่อรับ-ส่ งเอกสารข้อมูลมี
ความซํ้าซ้อนหลายขั้นตอนร้อยละ 63.40 และการขาดแคลนเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการสื่ อสารเอกสาร
ข้อมูลร้อยละ 59.27 และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีการนําเอาระบบ EDI เข้ามาใช้ คือ ความไม่พร้อม
ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 78.53 และระบบข้อมูลยังไม่เป็ นมาตรฐานสากลร้อยละ 50.28
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ความเห็ นเกี่ ยวกับระบบ EDI ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงานหรื อธุ รกิจที่ทาํ อยู่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่า ระบบ EDI ที่ทาํ ให้งานหรื อธุรกิจของตนมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะ
สะดวกรวดเร็ วในการส่ งออกนําเข้าและตรวจปล่อยสิ นค้า สามารถลดขั้นตอนการทํางานลงทําให้
ประหยัดเวลา ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่เห็นว่า ระบบ EDI ยังไม่ทาํ ให้งานหรื อธุ รกิจของ
ตนเองมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นก็เพราะ เมื่อมีขอ้ มูลผิดพลาด การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวทําได้ล่าช้า และ ระบบ
EDI ที่ใช้อยูย่ งั ไม่มีความสมบูรณ์ ผลการศึกษายังพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้เอกชน
เข้ามารับผิดชอบในการพัฒนาระบบงานพิธีการศุลกากรในบางขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ร้อยละ 66.49 การจดบันทึกข้อมูลสถิติการค้า ร้อยละ 61.85 เป็ นต้น ในด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ต่อกระบวนการศุลกากรในระบบ EDI พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการศุลกากรในระบบ EDI ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.04) โดยมีระดับความ
พึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องการประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อกับกรมศุลกากร ( X = 3.56) และมีระดับ
ความพึงพอใจตํ่าสุ ดในเรื่ องความพร้อมด้านเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จาํ เป็ น ( X = 3.04)
รายงานผลการวิจยั เรื่ อง การทุจริ ตประพฤติมิชอบในหน่ วยงานราชการไทย กรณี ศึกษา
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) จัดทําโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ รู ปแบบ และผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการที่ทางกรมศุลกากรนํามาใช้เพื่อขจัด
ปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในกระบวนการศุลกากรไทย และเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการขจัดปั ญหาการการทุจริ ตคอร์ รัปชันในกระบวนการศุลกากรไทยครอบคลุมช่ วง
การศึกษาตั้งแต่ปี 2540 - 2547 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด การสัมภาษณ์
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการจัดสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตที่ผา่ นมา กรมศุลกากรได้ดาํ เนิ นการปฏิรูปกระบวนการศุลกากร
เพื่อให้มีการดําเนิ นงานที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและเพื่อลด
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยการปฏิรูปที่สาํ คัญเกิดขึ้นเมื่อมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ EDI
มาใช้ในการให้บริ การมากขึ้น ซึ่ งมีผลโดยตรงในการลดการติดต่อโดยตรงระหว่างผูด้ าํ เนิ นการพิธีการ
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร มีผลทําให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น มีความโปร่ งใสใน
การให้บริ การ ระยะเวลาในการดําเนินการลดลง และสามารถลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
ได้ในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้ แล้ว มาตรการอื่นๆ เช่น การจัดระบบผูน้ าํ เข้าหรื อผูส้ ่ งออกในระดับบัตรทอง
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(Gold Card) หรื อการใช้ X-ray Container ได้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยเป็ นการลดระยะเวลาใน
กระบวนการศุลกากรได้มากขึ้น แต่ยงั คงไม่มีผลในการลดปั ญหาเงินใต้โต๊ะ
เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั คงให้
ความสําคัญกับเรื่ องวัฒนธรรมเงินใต้โต๊ะ ค่านํ้าร้อนนํ้าชา เป็ นอันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับผลการศึกษาใน
ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุ งระบบอาจจะมีส่วนช่วยให้เกิดประสิ ทธิภาพ ความโปร่ งใสมากขึ้น
ก็จริ ง แต่เนื่ องจากในการดําเนิ นการยังคงต้องเกี่ยวข้องกับคน และต้องอาศัยดุลยพินิจในการตีความ
การสร้างเสริ มวัฒนธรรม และจริ ยธรรมที่ดีงามของคนในองค์กรจึงเป็ นเรื่ องที่มีส่วนสําคัญในการแก้ไข
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ พบว่า อัตราการจ่ายเงินใต้โต๊ะต่อใบขนมีขนาดลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง และเมื่อกรมศุลกากรได้มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมพิเศษ เพื่อเป็ นการนําเงินใต้โต๊ะขึ้นมาอยู่
บนโต๊ะ ผลปรากฏว่าเงินที่จ่ายใต้โต๊ะลดลง แต่ไม่หมดไป เจ้าหน้าที่ยงั คงเรี ยกร้องเงินใต้โต๊ะ ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นต่อต้นทุนของภาคเอกชนจึงไม่ชดั เจนว่ามีผลโดยรวมให้ตน้ ทุนลดลงหรื อไม่
ปั ญหาอุปสรรคที่สาํ คัญในกระบวนการศุลกากร เกี่ยวข้องกับเรื่ องกฎระเบียบและพิธีการ
ศุลกากรที่ซบั ซ้อน ยุง่ ยาก การขาดระบบการประเมินราคาที่ชดั เจน โปร่ งใส การมีโครงสร้างภาษีหลาย
อัตรา โดยปั จจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชันในกระบวนการศุลกากร ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุ ง
และแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่สาํ คัญของกระบวนการศุลกากรประกอบด้วย (1) การปรับปรุ งกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ไม่ทนั สมัย ให้มีความทันสมัย ชัดเจน ลดการตีความโดยอาศัยดุลยพินิจ (2) พัฒนาระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นและให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ลดขั้นตอนงานให้
น้อยลง และลดความซํ้าซ้อนในการจัดเตรี ยมเอกสาร (3) ปรับปรุ งระบบโครงสร้างพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากรให้มีอตั ราน้อยลง และ (4) ใช้ระบบการวินิจฉัยพิกดั และราคาสิ นค้าที่ชดั เจนและเป็ นระบบ
มากขึ้น (5) จะต้องมีการปรับปรุ งในเรื่ องโครงสร้างองค์กรให้มีระบบตรวจสอบที่ชดั เจนและเป็ นธรรม
กับผูป้ ระกอบการ และ (6) มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
โดยจะต้องมีการสร้างระบบให้คุณให้โทษที่ชดั เจน
การวิ จ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ งานของข้า ราชการสํา นัก งาน
ศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ยุพเรศ เสร่ บาง, 2550) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยแบ่งเป็ น
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2 ส่ วน คือ สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน และสํานักงานศุลกากร
ตรวจสิ นค้าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และแจกแบบสอบถาม
ตามจํา นวนประชากรทั้ง หมด 275 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D) การพยากรณ์ดว้ ยคําสั่ง Multiple Linear
Regression ใช้ T-test ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ F–test (ANOVA) การเปรี ยบเทียบตัวแปร
(Compare Means) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การเปรี ยบเทียบทดสอบความแตกต่าง LSD (Least
Significant Difference) ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป มีอายุการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
และปฏิ บตั ิ ในส่ วนบริ การผูโ้ ดยสารด้านที่ อยู่อาศัย ด้านการเดิ นทาง และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่ วมงานที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ด้านการปรับปรุ งสถานที่ทาํ งาน
ด้า นสภาพแวดล้อ มการทํา งาน ด้า นความก้า วหน้ า ด้า นผลตอบแทนและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล และ
ด้านนโยบายการบริ หารขององค์กรที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร
ในการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรมศุลกากร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่
กําหนดให้ “การบริ หารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจด้วย
ความมีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า ลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน” โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่ งสรุ ปประเด็น
สําคัญได้ ดังนี้
1) ดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีต่อการให้
บริ การและการดําเนินงานของกรมศุลกากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,208 ราย โดยมีผลดังนี้
ก. โดยรวมเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยคะแนนร้อยละ 76.40
ข. โดยรวมเฉลี่ยในระดับความไม่พึงพอใจน้อย ด้วยคะแนนร้อยละ 72.07
2) ดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ มีต่อการให้
บริ การและการดําเนิ นงานของกรมศุลกากร ด้านงานป้ องกันและปรามปราบการกระทําผิดทางศุลกากร
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 91 ราย โดยรวมเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยคะแนนร้อยละ 80.80
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3) ดํา เนิ น การสํา รวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารและผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ การ
ให้บริ การและการดําเนิ นงานกรมศุลกากร ด้านการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 50 ราย โดยรวมเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนร้อยละ 87.19
4) ดําเนิ นความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีต่อการให้บริ การและ
การดําเนินงานกรมศุลกากรในส่ วนของบุคลากรภายในกรมศุลกากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 67 ราย โดยรวม
เฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยคะแนนร้อยละ 69.74
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ตามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรมศุลกากร รวมถึงการให้บริ การด้านศุลกากรแล้ว โดยแบ่งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผูร้ ับบริ การและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จะพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูร้ ับบริ การ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ด้วยคะแนนร้อยละ 75.95 กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรมศุลกากร
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใจมาก ด้วยคะแนนร้อยละ 78.67 และในส่ วนความไม่พึงพอใจ จะพบว่า ความไม่
พึงพอใจของกลุ่มผูร้ ับบริ การ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย ด้วยคะแนนร้อยละ 70.99 กลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยของกรมศุลกากร โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย ด้วยคะแนนร้อยละ 73.27
ทั้งนี้

โดยมี ขอ้ คิ ดเห็ นเพื่อการปรั บปรุ งการให้บริ การของกรมศุ ลกากร ดังมี ประเด็น

ดังต่อไปนี้
1) สํา หรั บ การให้บ ริ ก ารแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารและผูส้ ่ ว นได้ส่ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารของ
กรมศุลกากร พบว่า แม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรสามารถช่วยให้การดําเนิ นงานต่าง ๆ มี
ความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น และเป็ นที่พอใจของทั้งเจ้าหน้าที่และผูร้ ับบริ การต่างๆ แต่สิ่งที่ตอ้ งเร่ ง
ปรับปรุ ง คือ ต้องพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์ มีเสถียรภาพ สามารถทํางานได้รวดเร็ วมากขึ้น เชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน อาทิ การนําของเข้า การส่ งของออก และการใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
อากร และการบริ การอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร และพัฒนาให้มีการให้บริ การในรู ปแบบที่กว้างขวางมากขึ้น
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และการมีทศั นคติที่ดีสาํ หรับ
งานบริ การให้กบั เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ซึ่ งสิ่ งนี้ จาํ เป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของกรมฯ โดยจําเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและการใช้อินเตอร์ เน็ต (internet) เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริ การของกรมศุลกากรเป็ นการสร้างความสะดวกอย่างมากต่อการเข้ามาใช้บริ การของ
กรมฯ แต่สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุ งคือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การจะต้องมีความรู ้อย่างถ่องแท้ในงานนั้น ๆ
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อีกทั้งควรเพิ่มและขยายจํานวนช่องทางในการให้บริ การที่สอดคล้องกับจํานวนและลักษณะการขอรั บ
บริ การ ทั้งนี้ การมีจุดบริ การที่เป็ น one stop service สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้มาก
ในส่ วนของอาคารและสถานที่ควรมีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้มีความสะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบ และ
มีความทันสมัยมากขึ้น และกรมศุลกากรควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้กบั ผูป้ ระกอบการฯ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรให้มากขึ้น เพื่อสร้างความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กบั
ผูม้ ารับบริ การ
2) ในส่ วนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้านการป้ องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางศุลกากร
และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ พบว่า ควรที่จะให้มีการเร่ งดําเนินนโยบาย
ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทาง
ศุลกากร จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สื่อถึงผูป้ ระกอบการฯ ทั้งรายเดิมและรายใหม่โดยตรง
จัดอบรมเกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการเข้าจู่ โจมจับกุมผูก้ ระทําความผิด โดยเน้นเรื่ องของการแจ้ง
ข้อกล่าวหาที่เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และการเข้าจับกุมให้เป็ นไปตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
การจัด ทํา ฐานข้อ มู ล การกระทํา ความผิด ให้เ ป็ นระบบเพื่ อ การเชื่ อ มโยงในการตรวจสอบข้อมู ล กับ
เจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ และการให้รางวัลแก่ เจ้าหน้าที่ เมื่ อปฏิบตั ิ งานได้สําเร็ จและ
เป็ นที่ยอมรับของผูก้ ระทําความผิด นอกจากนั้น ควรสร้างเครื อข่ายการป้ องกันการกระทําความผิดทาง
ศุลกากรโดยร่ วมมือกับภาคประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพิ่มเติม
3) ในส่ วนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งเป็ นบุคลากรภายในกรมศุลกากร พบว่า ควรกําหนด
กฎระเบียบ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมถึงพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ งโดยผ่านการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน ควรพัฒนาการ
สร้างขวัญและกําลังใจโดยผ่านกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ การมีวฒั นธรรม
องค์การที่เอื้อต่อการทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข การมีระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความ
เป็ นธรรม และสนับสนุนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้น ยังพบว่า
ผูท้ ี่ เ ข้า มารั บ บริ การกับ กรมศุ ล กากรยัง มี ค วามประทับ ใจต่ อ การให้ บ ริ การของกรมศุ ล กากรดัง นี้
ผูใ้ ช้บริ การมีความประทับใจกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกันเองและสุ ภาพ ประทับใจใน
กระบวนการตรวจสอบและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการฯ ได้อธิ บายและ
ชี้แจงข้อเท็จจริ งในประเด็นต่างๆ และสร้างความเข้าใจระหว่างผูป้ ระกอบการฯกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และ
การได้รับการถ่ายทอดความรู ้และเสริ มสร้างความเข้าใจจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง “ความต้องการของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร” นี้ เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความต้องการ
การบริ ก ารให้ ค าํ วิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้า ของกรมศุ ล กากร และศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของ
ผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
สร้ างขึ้น (Constructed questionnaires) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการที่เป็ นหน่ วย
วิเคราะห์ (Units of analysis) โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้การดําเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดการดําเนินการวิจยั ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การเขียนรายงานการวิจยั
โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการวิจยั สรุ ปได้ตามแผนภูมิ 3 ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริการของกรมศุลกากร เพือ่ หาความหมายและ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรเพือ่ กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
- สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยการใช้ แนวคิด ทฤษฎี
และข้ อคําถามจากงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
- นําแบบสอบถามไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
- ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ทดลองเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทีไ่ ม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง จํานวน 30 ราย
เพือ่ ทดสอบค่ าความเชื่อมั่นของเครื่องมือก่ อนนําไปเก็บข้ อมูลจริง

ขั้นตอนที่ 3
เก็บข้ อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้ประกอบการจํานวน 400 ราย (เผือ่ ไว้ 18 ราย)
ใช้ สถิติวเิ คราะห์ เชิงเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และลักษณะ
ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั

ขั้นตอนที่ 4

ใช้ สถิติอ้างอิง ได้ แก่ การทดสอบความสั มพันธ์ ของตัวแปร 2 ตัว (Independent– Sample
Test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) การวิเคราะห์ การ
ถดถอยอย่ างง่ าย (Regression analysis) ตามความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปรและ
เพือ่ ใช้ พสิ ู จน์ สมมติฐานของการวิจยั ทีต่ ้งั ไว้

ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เรื่ องนี้สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากกลุ่มประชากร คือ ผูป้ ระกอบการที่ เ ป็ นผู ้นํา ของเข้า
(Importer) ผูส้ ่ งของออก (Exporter) ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ตามรายชื่อของกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 8,300 ราย โดยกําหนด
จํานวนตัวอย่างตามสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 คิดเป็ นจํานวน 382 ราย (เผือ่ ไว้
อีก 18 ราย) สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability)
ของแบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีก 30 ราย คิดเป็ นจํานวนการส่ งแบบถามทั้งสิ้ น
จํานวน 430 ชุด เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายเปิ ดบางส่ วน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มาจาก
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิ งลึกและการพัฒนาด้วยตนเอง แล้วนําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีปลายเปิ ดบางส่ วน สําหรับแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ และสถานประกอบการ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 คําถามในการวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale (Likert, 1976) ที่
เกี่ ยวกับทัศนคติ ของผูป้ ระกอบการที่ มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คือ สิ นค้า ราคา สถานที่
การประชาสัมพันธ์ บุคลากร กระบวนการ และสิ่ งอํานวยความสะดวก เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
และปรับปรุ งแบบสอบถามเสร็ จแล้ว จึงนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงจากกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ตวั อย่าง
จํานวน 30 ราย
ส่ วนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อการบริ การ
เมื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาและปรับปรุ งแบบสอบถามเสร็ จแล้ว จึงนําไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงจากกลุ่มประชากรผูส้ ่ งออกอาหารไทยที่ไม่ใช่ตวั อย่างจํานวน 30 ราย
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สํา หรั บ ตัว แปรเชิ ง โครงสร้ า งที่ เ ป็ นทัศ นคติ คื อ ความต้อ งการของผูป้ ระกอบการใน
การบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรนี้ ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert, 1976, 49-158) เนื่องจากเป็ นวิธีการวัดทัศนคติที่นิยมใช้กนั อยู่
แพร่ หลาย และง่ายต่อการวัด (สุ ชาต ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2550: 208-209) สําหรับการวัดทัศนคติของ
ผูป้ ระกอบการสําหรับตัวแปรดังกล่าว โดยให้ตอบเฉพาะข้อที่คิดว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามในแต่ละข้อคําถามนั้น ๆ มากที่สุด ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมากที่สุด
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบปานกลาง
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบน้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบน้อยที่สุด

เกณฑ์ การให้ คะแนน
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
การแปลผลระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
เกี่ ยวกับมิ ติของความไว้วางใจ ความผูกพัน และความร่ วมมื อ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ในการแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรแฝง ดังนี้
เกณฑ์การให้คา่ คะแนน คะแนนตํ่าสุ ด = 1, ค่าคะแนนสูงสุ ด = 5
ส่ วนต่างค่าคะแนน = 5 - 1 = 4
ช่วงชั้นคะแนน = จํานวน 5 ช่วงชั้น
ดังนั้น ส่ วนต่างค่าคะแนนช่วงชั้น = 4 / 5 = 0.80 คะแนน
เกณฑ์การกําหนดช่วงชั้น จึงกําหนดได้ดงั นี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ มาก
2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 - 1.80 หมายถึง การรับรู ้ หรื อ ความเห็นด้วยที่อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามที่เป็ นมาตรวัดแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับตาม
แบบลิเคิร์ท ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประกอบด้วย
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) มีข้นั ตอนการตรวจสอบ ดังนี้
ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกจํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว โดยกําหนดคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นศุลกากร จํานวน 1 ท่าน
1.2 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการการตลาด จํานวน 1 ท่าน
1.3 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 3 ท่านได้ทาํ การตรวจสอบ แก้ไข ให้ขอ้ เสนอแนะนําเพิ่มเติม ตลอดจน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษาว่า มีความครบถ้วนและมีความเข้าใจ
ตรงกัน หรื อไม่ พร้ อ มให้ ค ะแนนผลการตัด สิ น เพื่ อ หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของข้อ คํา ถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
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วิธีหาค่ า IOC
ผูว้ ิจยั นําไปหาค่า IOC ของประเด็นคําถามหรื อข้อกระทงตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ มีค่า
ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อความกับ
คํานิยามตัวแปร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แบบสอบถามมีความสอดคล้อง และมีความตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องและความตรง
เชิงเนื้อหาหรื อไม่ เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 1 หมายถึง แบบสอบถามไม่มีสอดคล้อง และไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
R
สูตร IOC = 
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับตัวแปร
R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ
N แทน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
2. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability) มีข้ นั ตอนการตรวจสอบดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่ องมือโดยวิธีวดั ความสอดคล้องภายใน
ของมาตรวัดด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาร์ ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป โดยกําหนดค่าที่สามารถนําไปใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา () ของครอนบาร์คไม่ต่าํ กว่า 0.70 ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้มีค่าค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.87
ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมื อมาตรวจสอบรายละเอี ยดทั้งหมดของแบบสอบถาม เช่ น รู ปแบบ คํานํา
คําอธิ บายการกรอกแบบสอบถาม และจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ พร้อมนําไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง

28

การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ผูว้ ิ จัย ทํา การพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ์ ของผูใ้ ห้ข้อ มู ล ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น กระบวนการเก็ บ ข้อ มู ล จนกระทั่ง
นําเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ผูว้ ิจยั คํานึ งถึงจรรยาบรรณของนักวิจยั รวมถึงอบรมจรรยาบรรณของผูช้ ่วย
วิจยั ก่อนเก็บข้อมูลทุกครั้งในการขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั
แจ้งให้ทราบที่มาของโครงการวิจยั ผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่วยวิจยั แจ้งชื่อ นามสกุล และอาชีพของผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่วย
วิจยั ทุกครั้ ง แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเก็บข้อมูลแก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยไม่ปิดบัง ผูว้ ิจยั แจ้งให้
ทราบถึงลักษณะการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการกรอกแบบสอบถาม อธิ บายการพิมพ์
เผยแพร่ จะกระทําในภาพรวมเฉพาะในการเสนอเชิงวิชาการโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ ในระหว่างการเก็บข้อมูล
หากมีคาํ ถามใดที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่สะดวกใจที่จะให้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอิสระที่จะยุติการให้ขอ้ มูลได้ รวมทั้ง
สามารถยุติการให้ความร่ วมมือในขั้นตอนใดก็ได้ของการวิจยั และขอข้อมูลกลับคืนได้ตลอดเวลา โดยไม่
ต้องบอกเหตุผล ผูว้ ิจยั ให้โอกาสกลุ่มตัวอย่างได้ซกั ถาม ข้อข้องใจเพิ่มเติมได้จนมีความกระจ่างและมีเวลา
ในการคิดทบทวนก่อนตัดสิ นใจให้คาํ ตอบด้วยความสมัครใจ โดยมีแบบคําชี้แจงและการพิทกั ษ์สิทธิ ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีความเป็ นอิสระในการตอบแบบสอบถามสู งสุ ด ผูว้ ิจยั
และผูช้ ่วยวิจยั ติดต่อกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ และยอมรับนับถือ ไม่เร่ งรัดเวลา
ไม่รบกวนหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลติดภารกิจสําคัญอยู่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ขอ้ มูล จึงดําเนินการเก็บข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง และผูว้ ิจยั ตั้งทีมงานผูช้ ่วยเก็บ
ข้อมูลอีกจํานวน 4 ท่าน โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามดังนี้
1. ส่ งแบบสอบถามไปยังผูป้ ระกอบการโดยตรง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยคํานึ งถึง
สัดส่ วน (Proportional simple random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มผูป้ ระกอบการตามทะเบียนรายชื่อของ
กระทรวงพาณิ ชย์ และสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่ วน จํานวน 400 ราย
2. ส่ งแบบสอบถามทางจดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ติดตามไปยังกลุ่มตัวอย่างบางส่ วน
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บข้อมูลกับผูป้ ระกอบการทั้งทางโทรศัพท์ และไปเก็บจากผูป้ ระกอบการโดยตรง
จึงได้รับแบบสอบถามกลับมาครบจํานวนมีความสมบูรณ์เพียงพอจํานวน 400 ราย จึงนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจยั ต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะใช้เ ทคนิ คการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ติ เพื่ อ หาคุ ณ ลัก ษณะและความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเช่น ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามคือ เพศ
อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง สถานประกอบการ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การคือ
การบริ การ ต้นทุน ช่ องทาง การประชาสัมพันธ์ บุคลากร กระบวนการ สิ่ งอํานวยความสะดวก และ
ความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะของข้อมูลทัว่ ไป เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
ตารางประกอบคําอธิบาย
2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
(Independent – Sample Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ตามความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปรและ
เพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ คือ ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนผสม
ทางการตลาดบริ การที่มีผล ต่อความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร

บทที่ 4
ผลการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้
คําวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร ความสัมพันธ์ของปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผลต่อความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร และ
ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของผู ้ป ระกอบการต่ อ การบริ การให้ ค ํา วิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า ของ
กรมศุลกากร โดยผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม และลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติอา้ งอิงเพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั
เพื่ อ ให้ ก ารนํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล มี ค วามสะดวกยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ ิจยั จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนชื่อตัวแปรและค่าสถิติ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

β

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R2

หมายถึง

X

Min
Max
S.D.

ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
(Standardized Regression Coefficient)
สัมประสิ ทธิ์การทํานาย (Coefficient of Determination)
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติเชิงบรรยาย
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
1.1.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ จํานวน ร้อย
ละ และค่ า เฉลี่ ย ของลัก ษณะผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
ประสบการณ์ในการทํางานด้านพิธีการศุลกากรหรื อการนําเข้าหรื อการส่ งออก และตําแหน่ง
1.1.2 ข้อมูลขององค์การ ได้แก่ ลักษณะธุ รกิจ รายได้ของสถานประกอบการ และ
ประสบการณ์ในการสอบถามคําวินิจฉัยภาษีศุลกากร
1.1.3 ข้อมูลด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การในการใช้บริ การวินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของศุลกากร ได้แก่ ต้นทุนในการขอคําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้า ช่องทางในการยื่นคําร้องขอให้วินิจฉัย
ภาษี ล่ ว งหน้า ต่ อ กรมศุ ล กากร การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารของกรมศุ ล กากร คุ ณ ภาพใน
การบริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ก รมศุ ล กากร ขั้น ตอน ระยะเวลาที่ ก รมศุ ล กากรใช้ใ นการให้ บ ริ ก าร
ความสะดวกของคําร้อง – แบบ เอกสารแนบ และความสะดวกของสถานที่
ดังมีรายละเอียดสรุ ปได้ตามตาราง 1 – 6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม (n = 400)

ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

193
207

48.2
51.8

น้อยกว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี และมากกว่า

133
185
71
8
3

33.2
46.2
17.8
2.0
0.8

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม (n=400) (ต่อ)
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่า ปวช. หรื อมัธยมตอนปลาย
ปวช. หรื อ มัธยมตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ประสบการณ์ ในการทํางาน
ตํ่ากว่า 1 ปี
1 - 2 ปี
3 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
ตําแหน่ งงาน
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
กรรมการบริ ษทั

จํานวน

ร้ อยละ

6
25
30
213
124
2

1.5
6.3
7.5
53.2
31.0
0.5

40
126
107
80
43
4

10.0
31.4
26.8
20.0
10.8
1.0

113
104
157
5
21

28.2
26.0
39.2
1.3
5.3

จากตาราง 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 400 ราย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.8 โดยมีอายุ 30-39 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.3 ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับสู งสุ ดปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และมีประสบการณ์
ในการทํางาน 1-2 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และมีตาํ แหน่งเป็ นผูจ้ ดั การมากที่สุดร้อยละ 39.2
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ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลขององค์การ (n = 400)
ข้ อมูลขององค์ การ
รายได้ ของสถานประกอบการ (ล้านบาท)
ตํ่ากว่า 50
50 - 200
มากกว่า 200
ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้า
ผูส้ ่ งออก
ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก
ตัวแทนออกของ
ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ตัวแทนออกของและผูร้ ับจัดการขนส่ งฯ
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ

จํานวน

ร้ อยละ

68
150
182

17.0
37.5
45.5

47
42
114
61
69
41
26

11.8
10.5
28.5
15.1
17.1
10.0
6.5

จากตาราง 2 พบว่า ผูป้ ระกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 400 ราย ส่ วน
ใหญ่ เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ คือ มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี จํานวน 182 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 45.5 ลักษณะธุรกิจเป็ นผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออกมากที่สุด จํานวน 114 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.5
ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของผูป้ ระกอบการที่เคยใช้บริ การจําแนกตามลักษณะธุรกิจ (n = 400)
ข้ อมูลการใช้ บริการ
ผู้ประกอบการทีเ่ คยสอบถามพิกดั อัตราศุลกากร
ผูน้ าํ เข้า
ผูส้ ่ งออก
ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก
ตัวแทนออกของ
ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ตัวแทนออกของและผูร้ ับจัดการขนส่ งฯ
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ

จํานวน

ร้ อยละ

9
6
70
60
68
41
26

3.2
2.1
25.0
21.4
24.3
14.6
9.3
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ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของผูป้ ระกอบการที่เคยใช้บริ การจําแนกตามลักษณะธุรกิจ (n = 400) (ต่อ)
ข้ อมูลการใช้ บริการ
ผู้ประกอบการทีเ่ คยติดต่ อสอบถามราคาศุลกากร
ผูน้ าํ เข้า
ผูส้ ่ งออก
ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก
ตัวแทนออกของ
ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ตัวแทนออกของและผูร้ ับจัดการขนส่ งฯ
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ
ผู้ประกอบการทีเ่ คยติดต่ อสอบถามถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
ผูน้ าํ เข้า
ผูส้ ่ งออก
ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก
ตัวแทนออกของ
ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ตัวแทนออกของและผูร้ ับจัดการขนส่ งฯ
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ

จํานวน

ร้ อยละ

3
1
56
48
33
2
0

2.1
0.7
39.2
33.6
23.0
1.4
0

0
1
5
6
9
1
0

0.0
4.5
22.7
27.3
40.9
4.6
0

จากตาราง 3 พบว่า ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออกเคยสอบถามกรมศุลกากรเรื่ องพิกดั ศุลกากรมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และสอบถามเรื่ องราคาศุลกากรมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.2 ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศสอบถามเรื่ องถิ่นกําเนิดสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.9
ตารางที่ 4 จํานวน ร้อยละ ของค่าธรรมเนียมที่ผปู ้ ระกอบการยินดีจ่าย (n = 400)
ข้ อมูลการใช้ บริการ
ค่ าธรรมเนียม (ค่ าบริการ) ทีย่ นิ ดีจ่าย
500 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
ไม่ตอบ

จํานวน

ร้ อยละ

254
72
38
36

63.5
18.0
9.5
9.0
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จากตาราง 4 พบว่า ผูป้ ระกอบการยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริ การวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากรจํานวน 500 บาทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.0
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของส่ วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็ น
จริ งในปั จจุ บัน และความต้ องการของผู้ประกอบการในการบริ การให้ คําวินิจฉั ยภาษีล่วงหน้ าของ
กรมศุลกากร
ตัวแปร

ปัจจุบัน

ความต้ องการ

X

S.D.

X

S.D.

t

Sig.

3.44
3.37
3.68
3.72
3.83
3.92

1.005
.888
1.002
1.125
.739
.692

4.56
4.21
4.23
4.13
4.28
4.19

.662
.924
.697
.784
.631
.734

-19.086
-23.967
-12.017
-12.017
-11.576
-8.680

.000
.000
.000
.000
.000
.000

3.24
2.97
3.25
3.14
2.97
3.33
4.10
3.93

.985
.952
.744
.848
1.140
1.371
.532
.810

4.55
4.44
4.54
4.54
4.63
4.44
4.35
4.51

.655
.786
.499
.499
.645
.497
.476
.672

-18.772
-29.828
-24.249
-25.528
-21.878
-16.728
-6.368
-9.902

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

3.43 1.983 3.71 1.384 -8.892
3.90 1.305 4.44 .905 -9.623
4.34 .892 4.53 .663 -9.831

.000
.000
.000

การให้ บริการวินิจฉัยของกรมศุลกากร
1. คําแนะนําด้านพิกดั ศุลกากร
2. คําแนะนําด้านอัตราอากร
3. คําแนะนําด้านราคาศุลกากร
4. คําแนะนําด้านการปรับราคาศุลกากร
5. คําแนะนําด้านถิ่นกําเนิดสิ นค้า
6. คําแนะนําด้านสิ ทธิเขตการค้าเสรี
ต้ นทุนในการขอคําวินิจฉัยภาษี
7. เวลาที่ใช้ในการเตรี ยมเอกสาร
8. จํานวนบุคลากรที่ใช้ขอรับคําวินิจฉัย
9. ค่าใช้จ่ายรวมในการขอคําวินิจฉัยภาษี
10. ความยินดีเสี ยค่าธรรมเนียม (ค่าบริ การ)
11. ความสะดวกในการขอคําวินิจฉัยภาษี
12. คําวินิจฉัยได้รับภายใน 30 วัน
13. ยินดีเสี ยค่าธรรมเนียมถ้ามีความสะดวกขึ้น
14. ยินดีเสี ยค่าธรรมเนียมถ้าบริ การเร็ วขึ้น
ช่ องทางในการยืน่ ขอคําวินิจฉัยภาษี
16. ยืน่ ที่กรมศุลกากรด้วยตนเอง
17. ยืน่ ผ่านระบบการให้บริ การออนไลน์
18. ยินดีเสี ยค่าธรรมเนียมหากบริ การออนไลน์
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จากตาราง 5 พบว่า ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่า กรมศุลกากรมีการให้บริ การ
คําแนะนําด้านถิ่นกําเนิดสิ นค้า ( X = 3.83) และด้านสิ ทธิเขตการค้าเสรี ( X = 3.92) มากที่สุด
ผูป้ ระกอบการมีความต้องการบริ การวินิจฉัยด้านพิกดั (t = -19.086) และอัตราอากร (t =
- 23.967) มากที่สุด และเห็นว่า ต้นทุนรวมของการขอคําวินิจฉัยภาษียงั สู งอยู่ ( X = 3.25) โดยมี
ความยินดีเสี ยค่าธรรมเนียมหากได้รับบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น (t = -25.528) และหากได้รับ
การบริ การทางออนไลน์ (t = -9.831)
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของส่ วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็ น
จริ งในปั จจุ บัน และความต้ องการของผู้ประกอบการในการบริ การให้ คําวินิจฉั ยภาษีล่วงหน้ าของ
กรมศุลกากร (ต่ อ)
ปัจจุบัน
ตัวแปร
การประชาสั มพันธ์ การให้ บริการวินิจฉัยภาษี
19. Website ของกรมศุลกากร
20. การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
21. การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
22. การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
บุคลากรทีใ่ ห้ บริการวินิจฉัยภาษี
23. บริ การด้วยความสุ ภาพ
24. บริ การอย่างสะดวกรวดเร็ ว
25. บริ การด้วยความเต็มใจให้บริ การ
26. รอบรู ้ในการให้บริ การ
27. ตอบคําถามและให้คาํ ปรึ กษา
กระบวนการวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
28. ระยะเวลาในการวินิจฉัยพิกดั อัตรา
29. ขั้นตอนการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
30. ระยะเวลาวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
31. ขั้นตอนการวินิจฉัยราคาศุลกากร
32. ระยะเวลาในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
33. ขั้นตอนการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า

ความต้ องการ

X

S.D.

X

S.D.

t

Sig.

3.42
2.54
2.08
1.77

.667
1.363
1.050
1.073

4.28
4.01
3.92
3.91

.634
.607
.674
.535

-16.451
-22.910
-31.649
-33.053

.000
.000
.000
.000

3.73
3.32
3.48
3.64
3.75

.627
1.048
.807
.656
.755

4.19
4.18
4.27
4.52
4.38

.393
.580
.630
.500
.648

-10.126
-13.085
-11.445
-25.900
-12.670

.000
.000
.000
.000
.000

3.66
3.25
3.44
3.45
3.33
3.35

.991
.871
.661
.908
.470
.783

4.35
3.92
3.92
3.84
3.99
4.15

.651
.646
.780
.925
.611
.939

-12.911
-14.337
-7.448
-5.210
-20.731
-22.467

.000
.000
.000
.000
.000
.000
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของส่ วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็ น
จริ งในปั จจุ บัน และความต้ องการของผู้ประกอบการในการบริ การให้ คําวินิจฉั ยภาษีล่วงหน้ าของ
กรมศุลกากร (ต่ อ)
ตัวแปร

ปัจจุบัน

ความต้ องการ

X

S.D.

X

S.D.

t

Sig.

3.90
3.80
3.43
3.31
3.71
3.71
3.63
3.85
4.17

.690
.853
.496
.784
.638
.455
.485
.786
.831

4.06
3.80
4.35
4.25
3.71
3.93
3.97
3.84
4.00

.494
.583
.476
.431
.757
.658
.951
.717
.619

-3.439
-.057
-34.456
-27.514
.000
-5.323
-5.627
.175
4.070

.001
.954
.000
.000
1.00
.000
.000
.861
.000

ความสะดวกในการบริการวินิจฉัยภาษีของ
34. คําร้อง-แบบในการวินิจฉัยพิกดั อัตรา
35. เอกสารแนบในการวินิจฉัยพิกดั อัตรา
36. สถานที่ที่ยนื่ คําร้องวินิจฉัยพิกดั อัตรา
37. คําร้อง-แบบในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
38. เอกสารแนบในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
39. สถานที่ที่ยนื่ คําร้องวินิจฉัยราคาศุลกากร
40. คําร้อง-แบบในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
41. เอกสารแนบในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
42. สถานที่ที่ยนื่ คําร้องวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า

จากตาราง 4
พบว่า ปั จ จุ บ ัน ผูป้ ระกอบการมี ค วามเห็ น ว่ า กรมศุ ล กากรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทาง Website มากที่สุด ( X = 3.42) โดยมีความต้องการการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทาง
วิทยุ (t = -31.649) และทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ (t = -33.053)
ผูป้ ระกอบการเห็นว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรในปั จจุบนั ตอบคําถามและให้คาํ ปรึ กษา ( X =
3.75) และบริ การด้วยความสุ ภาพ ( X = 3.73) และผูป้ ระกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีความ
รอบรู ้ในการให้บริ การมากที่สุด (t = 25.900)
ผูป้ ระกอบการเห็นว่า เวลาที่ใช้ในการวินิจฉัยพิกดั ศุลกากรใช้เวลามากที่สุด ( X = 3.66)
และมีความต้องการให้ข้ นั ตอนในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้าลดลง (t = -22.467) ผูป้ ระกอบการมี
ความต้องการที่จะให้สถานที่ยนื่ ขอคําวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากรมีความสะดวกมากที่สุด (t = -34.456)
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ตารางที่ 6 จํานวน ร้อยละ ของความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (n = 400)
ข้ อมูลการใช้ บริการ
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
อยากให้จดั อบรมหลักเกณฑ์การวินิจฉัย
ไม่อยากเปิ ดเผยชื่อผูป้ ระกอบการ
ต้องการบริ การแบบออนไลน์
อยากให้เผยแพร่ คาํ วินิจฉัยทาง Website
อยากให้เผยแพร่ คาํ วินิจฉัยอย่างละเอียด
กลัวว่าจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วยังได้รับผลช้าอยู่
อยากติดต่อผูว้ ินิจฉัยโดยครง
กลัวความลับถูกเปิ ดเผย

จํานวน

ร้ อยละ

52
45
38
27
18
11
8
7

13.0
11.3
9.5
6.9
4.5
2.9
2.0
1.9

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติอา้ งอิงเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั
การวิ เ คราะห์ ผ ลจากทางสถิ ติ อา้ งอิ ง ที่ ใ ช้ใ นการพิ สูจ น์ สมมติ ฐ านของการวิ จ ัย มี ดัง
ต่อไปนี้
2.1 เพศมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากร
Group Statistics
Sex of
Respon
dant
Totalneed Male

N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

193

51.6684 21.06967

1.51663

Female 207

66.8696 41.63197

2.89362
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
Totalneed

Equal

83.670

Sig.

t

df

.000* -4.557

398

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Lower

Upper

.000

-15.20117 3.33559

-21.75875 -8.64360

309.6 .000

-15.20117 3.26699

-21.62947 -8.77287

variances
assumed

-4.653

Equal

54

variances not
assumed

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001

ผลการทดสอบสมมติฐานจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว (Independent – Sample T
Test) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการในการเข้ารับการบริ การที่แตกต่างกัน คือ เพศชายมี
ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรมากกว่าเพศหญิงที่ ระดับ
นัยสําคัญ .001
2.2 อายุมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากร
ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

74123.660

4

18530.915

Within Groups

391233.850

395

990.465

Total

465357.510

399

F
18.709

Sig.
.000*

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001
ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรม
ศุลกากรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .001
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2.3 ระดับการศึ กษามีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

12176.556

5

2435.311

Within Groups

453180.954

394

1150.205

Total

465357.510

399

F
2.117

Sig.
.063*

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการในการบริ ก ารให้ ค าํ วิ นิ จ ฉัย ภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
2.4 ประสบการณ์ในการทํางานด้านพิธีการศุลกากร หรื อการนําเข้า หรื อ การส่ งออกมี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

41384.878

5

8276.976

Within Groups

423972.632

394

1076.073

Total

465357.510

399

F
7.692

Sig.
.000*

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่า ประสบการณ์ในการทํางานด้านพิธีการศุลกากรหรื อการนําเข้าหรื อการส่ งออกที่
แตกต่างกันมีความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญ .001
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2.5 ตําแหน่งมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร
ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

150580.521

4

37645.130

Within Groups

314776.989

395

796.904

Total

465357.510

399

F
47.239

Sig.
.000*

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่า ตําแหน่งที่แตกต่างกันมีความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .001
2.6 รายได้ของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

118999.768

2

59499.884

Within Groups

346357.742

397

872.438

Total

465357.510

399

F
68.200

Sig.
.000*

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่ า รายได้ข องสถานประกอบการที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการในการบริ ก ารให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .001
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2.7 ลักษณะของธุ รกิจมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากร

ANOVA
Totalneed
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

368107.893

6

61351.316

Within Groups

97249.617

393

247.454

Total

465357.510

399

F

Sig.

247.930

.000

* ระดับนัยสํ าคัญ 0.001

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) พบว่า ลักษณะของธุ รกิ จที่ แตกต่างกันมี ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .001
2.8 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัย
ภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

3

B

Coefficients

Std. Error

(Constant)

269.907

7.171

People

-11.744

.397

(Constant)

316.610

4.770

People

-10.572

.248

Price

-7.155

.279

(Constant)

336.601

4.453

People

-9.491

.233

Price

-7.410

Place

-3.168

Beta

t

Sig.

37.637

.000

-29.599

.000

66.373

.000

-.746

-42.602

.000

-.449

-25.620

.000

75.589

.000

-.670

-40.728

.000

.242

-.465

-30.638

.000

.270

-.190

-11.734

.000

-.829
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4

5

6

7

a.

(Constant)

324.232

3.386

95.755

.000

People

-10.604

.184

-.749

-57.540

.000

Price

-7.265

.180

-.456

-40.311

.000

Place

-4.905

.223

-.294

-21.974

.000

Process

2.502

.140

.250

17.881

.000

(Constant)

323.501

2.434

132.894

.000

People

-10.481

.133

-.740

-79.021

.000

Price

-6.807

.132

-.427

-51.678

.000

Place

-4.020

.167

-.241

-24.085

.000

Process

3.534

.114

.353

31.007

.000

Product

-1.698

.088

-.212

-19.247

.000

(Constant)

314.810

2.231

141.090

.000

People

-11.826

.163

-.835

-72.629

.000

Price

-6.776

.114

-.425

-59.548

.000

Place

-3.985

.144

-.239

-27.641

.000

Process

4.815

.148

.480

32.595

.000

Product

-2.215

.088

-.277

-25.109

.000

Promotion

1.759

.151

.136

11.628

.000

(Constant)

321.700

2.445

131.571

.000

People

-11.756

.157

-.830

-74.962

.000

Price

-6.530

.117

-.410

-55.798

.000

Place

-3.560

.156

-.213

-22.760

.000

Process

5.037

.147

.502

34.303

.000

Product

-2.279

.085

-.285

-26.685

.000

Promotion

1.605

.148

.124

10.879

.000

convenience

-.509

.087

-.059

-5.849

.000

Dependent Variable: Totalneed
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MODEL SUMMARY
Model

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

1

.829a

.688

.687

19.11131

2

b

.882

.882

11.74740

3

c

.955

.913

.912

10.13207

4

.976d

.952

.951

7.54180

5

.987e

.975

.975

5.42124

6

f

.981

.981

4.68210

g

.983

.983*

4.49601

7

.939

.991
.991

a. Predictors: (Constant), People
b. Predictors: (Constant), People, Price
c. Predictors: (Constant), People, Price, Place
d. Predictors: (Constant), People, Price, Place, Process
e. Predictors: (Constant), People, Price, Place, Process, Product
f. Predictors: (Constant), People, Price, Place, Process, Product, Promotion
g. Predictors: (Constant), People, Price, Place, Process, Product, Promotion, convenience
h. Dependent Variable: Totalneed

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis)
พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี
ล่วงหน้าของกรมศุลกากรมีท้ งั หมด 7 ตัวแปร เรี ยงลําดับความสําคัญจากการเข้าทํานาย อันดับแรก
คือ บุคลากร (β = -.830, p< .05) อันดับที่สอง คือ ต้นทุนในการใช้บริ การ (β = -.410, p< .05) อันดับ
ที่สาม คือ ช่องทาง (β = -.213, p< .05) อันดับที่สี่ คือ กระบวนการ (β = .502, p< .05) อันดับที่หา้ คือ
ประเภทของคําวินิจฉัย (β = -.285, p< .05) อันดับที่หก คือ การประชาสัมพันธ์ (β = .124, p< .05)
และอันดับสุ ดท้าย คือ ความสะดวก (β = -.059, p< .05)
*โดยภาพรวม ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทั้ง 7 นี้สามารถทํานายความต้องการใน
การบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรได้ถึงร้อยละ 98.30

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

ผลจากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ความต้อ งการของผูป้ ระกอบการที่ มี ต่ อ การบริ ก ารให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรนี้ สามารถได้ขอ้ เท็จจริ งและความรู ้เกี่ยวกับความต้องการ
ของประกอบการและทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ซึ่ งสรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ที่สาํ คัญของการวิจยั ไว้ 3 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อความต้องการการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออก ตัวแทน
ออกของ และผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศตามรายชื่ อของกระทรวงพาณิ ชย์จาํ นวน
8,300 ราย สุ่ มตัวอย่างแบบแบบง่ายได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 400 ราย
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด
บางส่ วนซึ่ งสร้างและพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และนําความรู ้ที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถาม
การเก็บข้ อมูล
วิธีเก็บข้อมูล คือ การเก็บข้อมูลโดยตรงจากผูป้ ระกอบการทาง e-mail และเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามด้วยทีมงานวิจยั
สรุ ปผลจากการศึกษาวิจัย
ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสําคัญของผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก ได้แก่ ผลจากการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากสถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย และการวิ เ คราะห์ จ ากสถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ใ นการพิ สู จ น์
สมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ จากสถิติข้อมูลเชิงบรรยาย
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย พบลักษณะของข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามของผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ น
เพศหญิงจํานวน 207 ราย คิดเป็ นร้อยละ 51.8 ส่ วนใหญ่มีอายุต้ งั แต่ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.3
จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.3 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้ นพิธีการ
ศุลกากรระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การคิดเป็ นร้อยละ 39.3
สถานประกอบการเป็ นขนาดใหญ่ คือ มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 45.5
ลักษณะของธุรกิจส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก คิดเป็ นร้อยละ 28.5
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2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการบริ ก ารให้ คํ า วินิ จ ฉั ย ภาษี ล่ ว งหน้ า ของกรม
ศุลกากร
2.1 ผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออกเคยสอบถามกรมศุลกากรเรื่ องพิกดั อัตราศุลกากรมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 30.4 และสอบถามเรื่ องราคาศุลกากรมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.0 ผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศสอบถามเรื่ องถิ่นกําเนิดสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.9
2.2 ปั จ จุ บ ัน ผูป้ ระกอบการเห็ น ว่า กรมศุ ล กากรมี ก ารบริ ก ารให้ค าํ แนะนํา ด้า น
ถิ่นกําเนิดสิ นค้า ( X = 3.83) และด้านสิ ทธิเขตการค้าเสรี มากที่สุด ( X = 3.92)
2.3 ผูป้ ระกอบการมีความต้องการบริ การวินิจฉัยด้านพิกดั (t = -19.086) และอัตรา
อากร (t = -23.967) มากที่สุด และมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการขอคําวินิจฉัยภาษี
ล่วงหน้าจากกรมศุลกากร (t = - 24.249) โดยยินดีเสี ยค่าธรรมเนี ยมหากได้รับการบริ การแบบ
ออนไลน์และได้รับบริ การที่สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2.4 ค่าธรรมเนี ยมในการบริ การวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรที่ผปู ้ ระกอบการ
ยินดีจ่ายมากที่สุด คือ 500 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.0
2.5 ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการมีความเห็ นว่า กรมศุลกากรมีการประชาสัมพันธ์ทาง
Website มากที่สุด โดยมีความต้องการการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางวิทยุและทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผูป้ ระกอบการเห็นว่า ในปั จจุบนั เจ้าหน้าที่ศุลกากรตอบคําถาม ให้คาํ ปรึ กษา และบริ การด้วยความ
สุ ภาพ ( X = 3.73) โดยผูป้ ระกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีความรอบรู ้ในการให้บริ การมาก
ที่สุด (t = -25.900)
2.6 ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่า เวลาที่ใช้ในการวินิจฉัยพิกดั ศุลกากรใช้เวลามาก
ที่สุด ( X = 3.66) และมีความต้องการให้ข้ นั ตอนในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้าลดลง (t = -22.467)
การบริ การวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากรที่มีความสะดวกมากที่สุด คือ แบบออนไลน์ ( X = 3.90)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากสถิติเชิงอ้างอิง
จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. เพศ อายุ ประสบการณ์ ตําแหน่งงาน ขนาดของสถานประกอบการ และลักษณะของ
ธุ รกิ จมี แตกต่ างกันมี ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษี ล่วงหน้าของกรมศุ ลกากรที่
แตกต่างกัน
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2. ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พ ลต่ อความต้องการในการบริ การให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรมีท้ งั หมด 7 ตัวแปร เรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ บุคลากร
ต้นทุนในการใช้บริ การ ช่ องทาง กระบวนการ ประเภทของการวินิจฉัย การประชาสัมพันธ์ และ
ความสะดวก
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลในการวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลและความต้องการในการบริ การให้
คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ ที่ว่า ความต้องการของมนุ ษย์มีความต้องการที่
แตกต่างกันตามคุณลักษณะและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แต่ละคน
ในส่ วนของตัวแปรระดับการศึกษาที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการบริ การ
ให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ผูว้ ิจยั อธิ บายว่า เนื่ องจากการผ่านพิธีการหรื อความรู ้
ด้านศุลกากรเป็ นวิชาชี พหรื อความรู ้ เฉพาะทาง ไม่มีการจัดการการเรี ยนการสอนอย่างละเอียดที่
สามารถจะใช้ปฏิบตั ิงานได้จริ งทั้งในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงทําให้ระดับการศึกษา
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการดังกล่าว
2. ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัย
ภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรขึ้นอยู่
กับบุคลากร ซึ่ งสอดคล้องข้อมูลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2552) ซึ่งพบว่า ผูท้ ี่เข้า
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มารับบริ การกับกรมศุลกากร มีความประทับใจกับเจ้าหน้าที่ที่มีลกั ษณะเป็ นกันเองและสุ ภาพ และ
การได้รับการถ่ายทอดความคูแ้ ละเสริ มสร้างความเข้าใจกันระหว่างผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร
2.2 ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรขึ้นอยู่
กับต้นทุ นของการใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ระบุ ว่า
นอกจากราคาที่แข่งขันได้ การบริ การที่เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างการใช้บริ การยังเป็ นสิ่ งที่บ่ง
บอกถึ ง ความยุติ ธ รรมที่ ไ ด้รั บ จากผูใ้ ห้บ ริ ก าร ลู ก ค้า ยิน ดี ที่ จ ะจ่ า ยค่ า บริ ก ารเมื่ อ มี ก ารบริ ก ารที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยอมรับได้ (Zeithaml & Bitner, 2000)
2.3 ความต้องการในการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรขึ้นอยู่
กับช่องทางการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเบอร์รี่ (Berry, 1995: 236-245) กล่าวว่า
ลู ก ค้า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ เ มื่ อ มี ก ารพัฒ นาความไว้ว างใจ โดยจะขึ้ นอยู่ กับ
ประสบการณ์ กับผูใ้ ห้บริ การในการจัดการช่ องทางการตลาด และประสบการณ์ กับหุ ้นส่ วนใน
ช่องทางจําหน่าย
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูป้ ระกอบการต้องการใช้บริ การผ่านระบบออนไลน์ใน
ระดับสู ง และยินดีเสี ยค่าธรรมเนียม ดังนั้น ในปั จจุบนั นี้ ผูใ้ ห้บริ การหรื อกรมศุลกากรควรพิจารณา
จัดการให้การบริ การในระบบออนไลน์ และเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสําคัญและพิจารณาถึง
ความต้องการก่อนการยื่นคําร้องขอการใช้บริ การ กรมศุลกากรอาจเรี ยกเก็บค่าบริ การได้ในจํานวน
เงินที่ผปู ้ ระกอบการสามารถชําระได้ (500 - 1,000 บาท) ต่อครั้ง
1.2 การจัดการบริ การวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร หรื อบริ การอื่น ๆ ควร
จัดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การให้เหมาะสมกับกลุ่มผูป้ ระกอบการ จากการวิจยั ที่พบว่า แต่ละ
กลุ่ มของผูป้ ระกอบการมี ความต้องการที่ แ ตกต่ างกัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ ัด การการบริ ก ารดัง กล่ า ว ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดที่ ไ ด้จ ากการวิจ ัย ครั้ งนี้ เช่ น
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การมุ่ ง เน้นความต้อ งการเฉพาะกลุ่ ม หรื อปั จ จัย พื้นฐานส่ วนบุ คคล แล้ว จึ งจัด ส่ ว นประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความต้องการด้านบุคลากรสู งสุ ด ดังนั้น
ผูใ้ ห้บริ การหรื อบุคลากรที่รับคําร้ องขอ ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในเนื้ อหาการให้บริ การนั้น ๆ อย่าง
แท้จริ ง เป็ นคนที่มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้ความเป็ นกันเองกับผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้น ควรจัดหาหรื อ
อบรมบุคลากรให้ตรงต่อตามความต้องการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
1.4 จากผลการวิ จ ัย พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ค วามต้อ งการรั ก ษาความลับ ดัง นั้น
ผูใ้ ห้บริ การหรื อกรมศุลกากรควรจัดให้มีกฎเกณฑ์หรื อวิธีการในการรักษาความลับให้กบั ผูท้ ี่จะใช้
บริ การด้วย เช่น การไม่เปิ ดเผยชื่อผูเ้ ข้ารับการบริ การ หรื อไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการนําเข้าหรื อส่ งออก
จริ ง โดยอาจเป็ นข้อหารื อหรื อกรณี ศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรต่อยอดการศึกษาด้านความต้องการวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
อย่างต่อเนื่ อง โดยศึกษาเชิงลึกกับผูป้ ระกอบการตามความต้องการเฉพาะของการให้คาํ วินิจฉัย เช่น
แบ่งแยกตามประเภทของการให้คาํ วินิจฉัยต่าง ๆ เช่น ด้านพิกดั อัตราศุลกากร ด้านราคาศุลกากร
หรื อด้านถิ่นกําเนิดสิ นค้า รวมถึงความต้องการในการอบรมกฎเกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าว
2.2 การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป อาจควบคุมโดยการแบ่งกลุ่มเป้ าหมายผูป้ ระกอบการ
ออกเป็ นเฉพาะกลุ่ม เช่น ผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออก ตัวแทนออกของ หรื อผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ
2.3 การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ ความต้อ งการของบุ ค ลากรของ
กรมศุลกากรในการให้บริ การวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดข้อมูลความรู ้ท้ งั สองด้าน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารดัง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตรงตามความต้อ งการของ
กรมศุลกากรและผูป้ ระกอบการเช่นกัน
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพือ่ สํ ารวจ
“ความต้ องการของผู้ประกอบการทีม่ ีต่อการบริการให้ คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้ าของกรมศุลกากร”
-------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําโดย ดร. ฉัตรพล มณี กูล และสาขาวิช าการจัด การโลจิ สติก ส์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร คือ คําวินิจฉัยพิกดั อัตรา
ศุ ล กากร ราคาศุ ล กากร และถิ่ น กํา เนิ น สิ น ค้า ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ ได้รับ จากท่ า นจะเป็ นประโยชน์อย่า งยิ่ง ในการศึ ก ษา และเป็ น
ข้อเสนอแนะต่อกรมศุลกากร เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งระบบการให้บริ การของกรมศุลกากรให้เป็ นที่พึงพอใจสู งสุ ดแก่ผรู ้ ับบริ การ
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูน้ าํ ของเข้า ผูส้ ่ งของออก ตัวแทนออกของ หรื อผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรื อการส่ งออกที่
ต้องการทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่องานกับกรมศุลกากร
คําวินิจฉัยล่วงหน้ า หมายถึง ความเห็นหรื อข้อแนะนําที่กรมศุลกากรแจ้งต่อผูป้ ระกอบการเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรื อการส่ งออก
การบริ การให้ คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร หมายถึง การบริ การของกรมศุลกากรตามคําร้ องขอของผูป้ ระกอบการที่
ต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการสําแดงรายละเอียดของสิ นค้าเพื่อความถูกต้องแน่นอนก่อนดําเนินพิธีการศุลกากร
ราคาศุ ลกากร หมายถึง ราคาที่กาํ หนดขึ้นตามกฎหมายศุลกากรโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็ นฐานภาษีในการคํานวณภาษี
อากรสําหรับสิ นค้านําเข้าหรื อส่ งออก
พิกัดอัตราศุ ลกากร หมายถึ ง รหัสที่ แสดงประเภทของสิ นค้าและนํามาใช้เพื่อกําหนดอัตราอากรสําหรั บสิ นค้าที่ นาํ เข้าหรื อ
ส่ งออก
ถิน่ กําเนิดสิ นค้ า หมายถึง สัญชาติของสิ นค้าที่ถือว่าเป็ นแหล่งผลิตของสิ นค้าที่ส่งออกมายังประเทศที่นาํ เข้า
ปัจจุบนั สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยูท่ ี่
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ (พระราม 5 – ราชพฤกษ์) ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 081-927-8353

e-mail : chmane@rc.ac.th
วัตถุประสงค์ ของการสํารวจ
1. เพื่อศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความต้องการ
การบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการต่อการบริ การให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ขอขอบพระคุณอย่างสู งในความ
อนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้

-2ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุ ณาทําเครื่องหมาย  ในช่ อง  ทีท่ ่ านต้ องการเลือก
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ตํ่ากว่า 30 ปี
 30-39 ปี
 40-49 ปี
 50-59 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
 ม. ปลาย ปวช. หรื อเทียบเท่า  ปวส. อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า  ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์ในการทํางานด้านศุลกากร หรื อ การนําเข้า หรื อ การส่งออก
 ตํ่ากว่า 1 ปี  1 - 2 ปี  3 - 5 ปี  6 – 10 ปี  11 - 15 ปี  16 – 20 ปี  มากกว่า 20 ปี
5. ตําแหน่ง
 พนักงาน
 หัวหน้างาน
 ผูจ้ ดั การ
 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
 กรรมการบริ ษทั ฯ
6. ลักษณะธุรกิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผูน้ าํ เข้า  ผูส้ ่ งออก  ตัวแทนออกของ Freight Forwarder  ธุรกิจอื่นคือ.......................................
7. รายได้ของสถานประกอบการ
 ตํ่ากว่า 50 ล้านบาทต่อปี
 50 – 200 ล้านบาทต่อปี
 มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
8. ท่านเคยใช้บริ การจําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของกรมศุลกากรหรื อไม่
 เคย

 ไม่เคย

9. ท่านคิดว่า การให้บริ การจําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าของกรมศุลกากรเป็ นประโยชน์ต่อท่านเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
10. ท่านเคยใช้บริ การวินิจฉัยราคาศุลกากรของกรมศุลกากรหรื อไม่
 เคย

 น้อย

 น้อยที่สุด

 ไม่เคย

11. ท่านคิดว่า การให้บริ การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าของกรมศุลกากรเป็ นประโยชน์ต่อท่านเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
12. ท่านเคยใช้บริ การวินิจฉัยถิน่ กําเนิดสิ นค้ าของกรมศุลกากรหรื อไม่
 เคย

 น้อย

 น้อยที่สุด

 ไม่เคย

13. ท่านคิดว่า การให้บริ การการวินิจฉัยถิน่ กําเนิดสิ นค้ าล่วงหน้ าของกรมศุลกากรเป็ นประโยชน์ต่อท่านเพียงใด
 มากที่สุด

 มาก

 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด

-3ส่ วนที่ 2 ความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
มากที่สุด

มาก

(5)

(4)

ท่ านต้ องการ คาดหวัง หรือเห็นด้ วยมากน้ อยเพียงใด
 ความต้ องการต่ อการบริการให้ คาํ วินิจฉัยของกรมศุ ลกากร
1. การให้คาํ แนะนําด้าน พิกดั ศุลกากร
2. การให้คาํ แนะนําด้าน อัตราอากร
3. การให้คาํ แนะนําด้าน ราคาศุลกากร
4. การให้คาํ แนะนําด้าน การปรับราคา
5. การให้คาํ แนะนําด้าน ถิ่นกําเนิดสิ นค้า
6. การให้คาํ แนะนําด้าน สิ ทธิเขตการค้าเสรี
 ต้ นทุนในการขอคําวินิจฉัยจากกรมศุลกากร
7. ระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการเตรี ยมเอกสารขอรับคําวินิจฉัย
8. จํานวนบุคลากรที่ใช้ในการขอรับคําวินิจฉัย
9. ต้นทุนในการขอรับคําวินิจฉัย
10. ท่านยินดีเสี ยค่าธรรมเนียม (ค่าบริ การ) หากได้รับคําวินิจฉัยเร็ วกว่า 30 วัน

11. หากท่านต้องเสี ยค่าธรรมเนียม (ค่าบริ การ) ท่านคิดว่าควรเป็ นราคาเท่าใด
 500 บาท  1,000 บาท  1,500 บาท  ……………… บาท
และจํานวนวันที่ตอ้ งการได้รับคําวินิจฉัย = ………………. วัน
 ช่ องทางในการยื่นขอคําวินิจฉัย
12. ต้องการมายืน่ ที่กรมศุลกากรด้วยตนเอง
13. ต้องการให้บริ การผ่านระบบออนไลน์ (Internet)
14. หากกรมศุลกากรให้บริ การออนไลน์ ท่านยินดีเสี ยค่าธรรมเนียม (ค่าบริ การ)
 การประชาสั มพันธ์ ของกรมศุ ลกากร
15. ต้องการประชาสัมพันธ์ทาง Internet
16. ต้องการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
17. ต้องการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
18. ต้องการประชาสัมพันธ์ทางหนังสื อพิมพ์
 ความต้ องการด้ านเจ้ าหน้ าทีศ
่ ุลกากรที่ให้ บริการ
19. บริ การด้วยความสุ ภาพ
20. บริ การอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
21. บริ การด้วยความเต็มใจให้บริ การ
22. รอบรู ้ในการให้บริ การ
23. ตอบคําถามและให้คาํ ปรึ กษา

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ส่ วนที่ 2 ความต้ องการของผู้ใช้ บริการ (ต่ อ)
มากที่สุด

มาก

(5)

(4)

ท่ านต้ องการ คาดหวัง หรือเห็นด้ วยมากน้ อยเพียงใด

ประเภทของงานทีใ่ ห้ บริการ
 กระบวนการวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
24. ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลาที่ใช้ (30 วัน) ในการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
25. ขั้นตอนในการบริ การวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากรในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
26. ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลาที่ใช้ (30 วัน) ในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
27. ขั้นตอนในการบริ การวินิจฉัยราคาศุลกากร ในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
28. ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลาที่ใช้ (30 วัน) ในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
29. ขั้นตอนในการบริ การวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า ในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
 สิ่ งอํานวยความสะดวกในวินิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร
30. ความเหมาะสมคําร้อง-แบบที่ใช้ในการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
31. ความเหมาะสมของเอกสารแนบที่ใช้ในการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
32. ความสะดวกของสถานที่ที่ยนื่ คําร้องในการวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
33. ความเหมาะสมคําร้อง-แบบที่ใช้ในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
34. ความเหมาะสมของเอกสารแนบที่ใช้ในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
35. ความสะดวกของสถานที่ที่ยนื่ คําร้องในการวินิจฉัยราคาศุลกากร
36. ความเหมาะสมคําร้อง-แบบที่ใช้ในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
37. ความสะดวกของสถานที่ที่ยนื่ คําร้องในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า
38. ความเหมาะสมของเอกสารแนบที่ใช้ในการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสิ นค้า

ส่ วนที่ 3 ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมอืน่ ๆ

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

