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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เชิงสํารวจท่ีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความต้องการของ

ผู ้ประกอบการท่ีมีต่อการบริการให้คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร  และเพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการบริการ
ให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้ระกอบการตามรายช่ือของกระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย เพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 

 
 จากผลการศึกษา สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ระดบั
การศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการ
บริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีสาํคญั คือ บุคลากร และการใหบ้ริการในระบบ
ออนไลน์ ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษี 
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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.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในอดีต กรมศุลกากรมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัเกบ็ภาษีอากรจากของท่ีนาํเขา้มาในและส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัร เพ่ือนาํไปพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และดูแลป้องกนัปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้
สินคา้เพ่ือหลีกเล่ียงค่าภาษีอากร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการท่ีสุจริต ในปัจจุบนั             
กรมศุลกากรไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทเป็นการมุ่งเนน้การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ โดยมีพนัธกิจหลกั 
คือ ให้บริการทางศุลกากรท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานโลก (กรมศุลกากร, 2555)             
การอาํนวยความสะดวกทางการคา้น้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัสาํหรับการพฒันาทางเศรษฐกิจของชาติ และ                     
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกบัความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม และการลดความยากจนของประชาชน        
ในชาติ (World Customs Organization, 2012) 
 
 ขณะท่ีผูป้ระกอบการเร่ิมสั่งสินคา้หรือนาํเขา้สินคา้ใหม่จากต่างประเทศ ผูป้ระกอบการ     
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา เน่ืองจากไม่ทราบว่าสินคา้ท่ีตนเองสนใจจะสั่งซ้ือหรือนาํเขา้นั้นอยู่ในพิกดั
อตัราศุลกากรใด หรือไม่แน่ใจว่าจะใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรือยกเวน้อากรศุลกากร  
ในฐานะท่ีไทยเป็นสมาชิกภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดห้รือไม่ รวมทั้งอาจมี  
ขอ้สงสยัวา่ กรมศุลกากรมีหลกัการในการประเมินราคาเพ่ือเสียภาษีอยา่งไร ขอ้สงสยัหรือความไม่ชดัเจน
ดงักล่าว นอกจากจะทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถคาํนวณตน้ทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ยงัเป็นสาเหตุทาํให้
เกิดความล่าชา้ในการออกของท่ีท่านาํเขา้อนัเน่ืองมาจากการแจง้รายละเอียดต่างๆ เพื่อเสียภาษีไม่ถูกตอ้ง
อีกดว้ย (กรมศุลกากร, 2555) 
 

 เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการใหส้ามารถผา่นพิธีการศุลกากร และมีความ
แน่นอนท่ีจะชาํระค่าภาษีอากรไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึงสามารถเลือกใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลงเขตการคา้เสรีไดอ้ยา่งเหมาะสม กรมศุลกากรจึงจดัใหมี้บริการใหค้าํวินิจฉยัล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมี
การนําเข้าตามคาํร้องขอของผู ้ประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ



 

 
 

2

หลกัเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลก ปัจจุบนัมีอยู ่3 ประเภทบริการ ไดแ้ก่ 1) การใหบ้ริการวินิจฉยัราคา
ศุลกากรล่วงหนา้สาํหรับผูน้าํ  ของเขา้ท่ีตอ้งการทราบหลกัเกณฑก์ารสาํแดงราคาศุลกากรของสินคา้ก่อน   
ท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือใชเ้ป็นฐานภาษีในการคาํนวณภาษีอากรขาเขา้ 2) การใหบ้ริการจาํแนก
ประเภทพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้ สาํหรับผูน้าํของเขา้ท่ีตอ้งการทราบพิกดัศุลกากรและอตัราอากรของ
สินคา้ท่ีตนจะนาํเขา้ และ 3) การให้บริการการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ล่วงหนา้แก่ผูจ้ะนาํของเขา้ภายใต้
ความตกลงเขตการคา้เสรี เพ่ือใชสิ้ทธิประโยชนด์า้นภาษีศุลกากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (หอการคา้ไทย, 2555) 

 
 อย่างไรก็ตาม จากสถิติการใชบ้ริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากรดงักล่าว พบว่า 
การใชบ้ริการของผูป้ระกอบการดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัตํ่า รวมถึงยงัไม่มีผูใ้ชบ้ริการการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิด
สินคา้ล่วงหนา้แต่อยา่งใด (หอการคา้ไทย, 2555) กรมมศุลกากรยงัมีปัญหาท่ีตอ้งพฒันาในดา้นคุณภาพของ
การให้บริการ เช่น ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ช่องทาง และกระบวนการของการบริการ เป็นตน้
(มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2552) การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการในการบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหนา้ดงักล่าว ซ่ึงนอกจากประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั  
ในเชิงทฤษฎีแลว้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถนาํความรู้เป็นแนวทางในการจดัการการบริการดา้นศุลกากร
ของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
คาํถามการวิจยั 
 
 1.  ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการบริการใหค้าํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร
อยา่งไร 
 2. ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความต้องการ    
การบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรอยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาความต้องการของผูป้ระกอบการต่อการบริการให้คําวินิจฉัยล่วงหน้าของ        
กรมศุลกากร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
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 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อการบริการให้คาํวินิจฉัย
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
สมมตฐิานของการวิจยั 
 
 1.  ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้
ของกรมศุลกากรแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของ
กรมศุลกากร 
 
ประโยชน์ของงานวจิัย 
 
 1.  สามารถนาํเสนอขอ้เทจ็จริงและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการมาพฒันาปรับปรุงเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 2. ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการในสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และวิชาดา้นศุลกากร  
 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 
 ศึกษาเฉพาะความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของ
กรมศุลกากรเท่านั้น 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์ เป็นตน้ และส่วนประสมของการตลาดบริการ ไดแ้ก่ การบริการ 
ตน้ทุน ช่องทาง การประชาสมัพนัธ์ บุคลากร กระบวนการ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เป็นตน้ 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความต้องการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากร   
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ขอบเขตด้านประชากร  
   
 ผูป้ระกอบการตามรายช่ือของกระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 8,300 ราย โดยกาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง
ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คิดเป็นจาํนวน 382 ราย และสุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 
ขอบเขตด้านเวลา  
 
  ในการวิจยัใชเ้วลาทั้งส้ิน 8 เดือน ไดแ้ก่  
     1. ทบทวนวรรณกรรม 2 เดือน 

      2. สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 2 เดือน 
     3. เกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 เดือน 
      4. การเขียนรายงานการวิจยั 2 เดือน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้นําของเข้า ผูส่้งของออก ตัวแทนออกของ หรือผูใ้ห้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้หรือการส่งออกท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการติดต่องานกบักรมศุลกากร 
 คําวินิจฉัยล่วงหน้า หมายถึง ความเห็นหรือขอ้แนะนาํท่ีกรมศุลกากรแจง้ต่อผูป้ระกอบการ 
เพื่อใชใ้นการผา่นพิธีการศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้หรือการส่งออก 
 การบริการให้คําวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร หมายถึง การบริการของกรมศุลกากรตาม 
คําร้องขอของผู้ประกอบการท่ีต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการสําแดงรายละเอียดของสินค้าเพ่ือ          
ความถูกตอ้งแน่นอนก่อนดาํเนินพิธีการศุลกากร 
 ราคาศุลกากร หมายถึง ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามกฎหมายศุลกากรโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใช้
เป็นฐานภาษีในการคาํนวณภาษีอากรสาํหรับสินคา้นาํเขา้หรือส่งออก 
 พิกัดอัตราศุลกากร หมายถึง รหัสท่ีแสดงประเภทของสินคา้และนาํมาใชเ้พื่อกาํหนดอตัรา
อากรสาํหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้หรือส่งออก  
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 ถิ่นกําเนิดสินค้า หมายถึง สัญชาติของสินคา้ท่ีถือว่าเป็นแหล่งผลิตของสินคา้ท่ีส่งออกมา      
ยงัประเทศท่ีนาํเขา้  
 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ ตาํแหน่ง และสถานประกอบการ  
 สถานประกอบการ หมายถึง ประเภทสถานประกอบการ รายไดต่้อปีของสถานประกอบการ 
 ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการ ประกอบดว้ย 
  ดา้นสินคา้ หมายถึง ประเภทของการบริการขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ 
  ดา้นราคา หมายถึง ตน้ทุนในการขอคาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ 
  ดา้นสถานท่ี หมายถึง ช่องทางในการยืน่คาํร้องขอใหว้ินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ต่อกรมศุลกากร 
เช่น Internet หรือยืน่คาํร้องดว้ยตนเอง (Manual) 
  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการของกรมศุลกากร  
  ดา้นบุคลากร หมายถึง คุณภาพในการบริการของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร     
  ดา้นกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน ระยะเวลาท่ีกรมศุลกากรใชใ้นการวนิิจฉยั   
  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง คาํร้อง–แบบ เอกสารแนบ ความสะดวกของสถานท่ี 
 
กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 
 กรอบแนวคิดของงานวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดจากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้น (Hierarchy of 
Needs Theory) ของ อบัราฮมั มาสโลว ์(อา้งถึงใน ก่อเกียรติ วิระยะกิจพฒันา และวีนสั อศัวสิทธิถาวร, 
2551: 35 -37) และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Zeithaml & Bitner, 2000: 18-21, ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 26-29) และปรับปรุงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัเก่ียวกบับริการดา้นศุลกากร        
ท่ีผา่นมา ซ่ึงกรอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี แสดงไดต้ามแผนภูมิท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของ 

ผูป้ระกอบการ 
O เพศ 
O อาย ุ 
O อาชีพ  
O ประสบการณ์ 
O ระดบัการศึกษา 
O ตาํแหน่ง 
O สถานประกอบการ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 
O การบริการ 
O ตน้ทุน  
O ช่องทาง 
O การประชาสมัพนัธ์ 
O บุคลากร 
O กระบวนการ 
O ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

O ความตอ้งการการบริการ
ใหค้าํวนิิจฉยัภาษีล่วงหนา้
ของกรมศุลกากร 



บทที่ 2 

     แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 

 การวิจยัเร่ืองความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้า
ของกรมศุลกากร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
  
 1.  การบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 

 2. ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์
 3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  การบริการให้คาํวนิิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร 
 
 กิจการภาษี หรือการศุลกากรมีมาตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยัจากหลกัฐานศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคาํแหง ท่ีเรียกว่า “จกอบ” ในสมยัสุโขทยั มีการคา้ขายเป็นปัจจยัในการสร้างความมัง่คัง่ของรัฐ      
การเกบ็ภาษีน้ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง กรุงสุโขทยัไดมี้ประกาศยกเวน้แก่ผูม้าคา้ขายดงัหลกัฐานท่ีปรากฏใน
ศิลาจารึกว่า “เมืองสุโขทยัน้ีดี ในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว พ่อเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพ่ือนจูงววัไปคา้  
ข่ีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ ใครจกัใคร่คา้มา้คา้” ต่อมา ในสมยักรุงศรีอยธุยา หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
ดา้นตรวจเกบ็ภาษีขาเขา้ขาออกโดยเฉพาะเรียกวา่ พระคลงัสินคา้ มีสถานท่ีสาํหรับการภาษีเรียกว่า ขนอน 
เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินคา้และจากสินคา้ ในสมยักรุงธนบุรี บา้นเมืองอยูใ่นยคุสงคราม การคา้ขาย
ระหวา่งประเทศจึงไม่ปรากฏหลกัฐานในทางประวติัศาสตร์ 
 
 เม่ือเขา้สู่ยคุกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจอ้ยู่หัว มีการประมูลผกูขาด 
การเรียกเกบ็ภาษีอากร เรียกวา่ “ระบบเจา้ภาษีนายอากร” ส่วนสถานท่ีเกบ็ภาษีเรียกวา่ “โรงภาษี” ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศมีมากข้ึน มีการทาํสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งท่ีเก่ียวกบัศุลกากร 
คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเป็นเก็บภาษีสินคา้ขาเขา้ท่ีเรียกว่า “ภาษีร้อยชกัสาม” 
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ส่วนสินคา้ขาออกให้เก็บตามท่ีระบุในทา้ยสัญญาเป็นชนิดไป มีการตั้งโรงภาษีเรียกว่า ศุลกสถาน 
(Customs House) ข้ึนเป็นท่ีทาํการศุลกากร 
 
 ยคุใหม่ของศุลกากรไทยเร่ิมใน พ.ศ. 2417 เม่ือรัชกาลท่ี 5 ทรงจดัตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน์เป็น
สาํนกังานกลางในการรวบรวมรายไดข้องแผน่ดิน งานศุลกากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีขาเขา้ขาออกเป็น
รายไดข้องรัฐอยูใ่นความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพฒัน์ คือ การก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรได้
เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วความเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองและสถานการณ์ของโลก ไดมี้การสร้าง
อาคารท่ีทาํการใหม่ให้เหมาะสม ข้ึนแทนท่ีทาํการศุลกากรเรียกว่า ศุลกสถานเดิมในปี 2497 นั่นคือ   
สถานท่ีตั้งกรมศุลกากร คลองเตย (กรมศุลกากร, 2555) 
 
 ตั้งแต่นั้นมา กรมศุลกากรมีหน้าท่ีหลกัในการจดัเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขา้มาในและ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรเพ่ือนาํไปพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลป้องกนัปราบปรามการลกัลอบ
นาํเขา้สินคา้เพ่ือหลีกเล่ียงค่าภาษีอากรเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการท่ีสุจริต แต่ในปัจจุบนั 
กรมศุลกากรไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทเป็นการมุ่งเนน้การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ โดยมีพนัธกิจ 
หลกั คือ ให้บริการทางศุลกากรท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และไดม้าตรฐานโลก (กรมศุลกากร, 2555)            
การอาํนวยความสะดวกทางการคา้น้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัสาํหรับการพฒันาทางเศรษฐกิจของชาติ และ
มีความสัมพนัธ์กันอย่างใกลชิ้ดกับความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมและการลดความยากจนของประชาชน       
ในชาติ (World Customs Organization, 2012) 
 
 ภายใตก้รอบการคา้เสรีท่ีแทบทุกประเทศในโลกพยายามท่ีจะส่งเสริมให้การคา้ระหว่าง
ประเทศของตนขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนนั้น การอาํนวยความสะดวกทางการคา้เป็นประเด็นสาํคญัซ่ึงทุกฝ่าย   
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความสนใจและพยายามหาวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้
จากผูผ้ลิตของประเทศหน่ึงไปยงัผูบ้ริโภคของอีกประเทศหน่ึงเป็นไปดว้ยความสะดวก และรวดเร็วมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ ในเร่ือง      
การอาํนวยความสะดวกทางการคา้และระบบโลจิสติกส์นั้น หน่วยงานและองคก์รระหว่างประเทศหลาย
หน่วยงาน อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ไดท้าํการศึกษาวิจยัและจดัทาํดชันีช้ีวดัในเร่ืองน้ี และล่าสุด 
World Economic Forum ไดจ้ดัทาํรายงานช่ือ “The Global Enabling Trade Report 2010” แสดงถึงดชันีวดั
ความสามารถในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index: ETI) โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และการสอบถามความเห็นผูบ้ริหารของบริษทัต่าง ๆ ใน 125 ประเทศแลว้
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นาํมาวิเคราะห์เพ่ือจดัทาํดชันีดงักล่าว ดชันีวดัความสามารถในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (ETI) 
น้ีไดว้ิเคราะห์โดยอาศยัเกณฑห์ลกั 4 เร่ือง คือ 
 
 1.  การเขา้ถึงตลาด (Market Access) โดยมีเกณฑย์อ่ยในการวิเคราะห์ คือ การเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.  การบริหารจดัการดา้นนาํเขา้และส่งออก (Border Administration) โดยมีเกณฑย์อ่ยในการ
วิเคราะห์ คือ ประสิทธิภาพดา้นพิธีการและการดาํเนินงานทางศุลกากร ประสิทธิภาพดา้นการนาํเขา้และ
ส่งออก และความโปร่งใสในการจดัการดา้นนาํเขา้และส่งออก 
 3. โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นการขนส่งและการส่ือสาร (Transport and Communications 
Infrastructure) โดยมีเกณฑย์อ่ยในการวิเคราะห์ คือ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ท่าเรือ 
สนามบิน คุณภาพดา้นการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ       
เป็นตน้ 
 4.  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) โดยมีเกณฑย์อ่ยในการวิเคราะห์ คือ 
สภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
 
 ทั้งน้ี ดชันีช้ีวดัท่ี World Economic Forum จดัทาํข้ึนนั้น ไดจ้ดัทาํดชันีทั้งในภาพรวมทั้งหมด 
ดชันีช้ีวดัในแต่ละเกณฑ ์ และดชันีช้ีวดัในแต่ละเกณฑย์อ่ย โดยนาํดชันีดงักล่าวมาจดัลาํดบัทั้ง 125 
ประเทศ แมว้่าความสามารถในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทย จากผลการศึกษา    
เม่ือดูจาก ETI ในภาพรวมดูเหมือนว่าจะตํ่าลง กล่าวคือจากอนัดบัท่ี 50 ในปี 2552 เป็นอนัดบัท่ี 60 ในปี 
2553 และเปรียบเทียบกบัประเทศผูน้าํในอาเซียน ไดแ้ก่ สิงคโ์ปร์ (อนัดบั 1 ในปี 2552 และ2553) หรือ
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น มาเลเซีย (อนัดบั 28 ในปี 2552 เป็นอนัดบั 30 ในปี 2553) ธนาคารโลกไดศึ้กษา
ดชันีช้ีวดัความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ (Logistics Performance Index: 
LPI) และ การศึกษาความยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆทัว่โลก (Doing Business) 
ก็ตาม   แต่หากพิจารณาถึงดชันีช้ีวดัของแต่ละเกณฑย์อ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เกณฑย์อ่ยของการบริหาร
จดัการดา้นการนาํเขา้และส่งออก (Border Administration) ซ่ึงกรมศุลกากรเก่ียวขอ้งโดยตรง 
(ประสิทธิภาพดา้นพิธีการ การดาํเนินงานทางศุลกากร และประสิทธิภาพดา้นการนาํเขา้และส่งออก) นั้น 
จากการจดัอนัดบัพบวา่ ประเทศไทยจดัอยูใ่นอนัดบั 36 ในแง่ประสิทธิภาพดา้นพิธีการและการดาํเนินงาน
ทางศุลกากร และอนัดบั 14 ในแง่ประสิทธิภาพดา้นการนาํเขา้และส่งออก ซ่ึงถึงแมว้่า ความสามารถใน
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ส่วนน้ีของประเทศไทยจะยงัไม่สามารถสู้สิงคโปร์ท่ีเป็นอนัดบั 1 ในทั้งสองดา้นไดก้็ตาม แต่ก็ถือว่ายงัมี
อนัดบัท่ีดีกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศชั้นนาํอ่ืน ๆ หลายประเทศ 
  
 แมว้า่ความสามารถในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้นั้น จะข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ หลายดา้น 
ซ่ึงไม่ใช่แต่เฉพาะในเร่ืองของศุลกากรก็ตาม แต่การพฒันาปรับปรุงระบบต่างๆของศุลกากรสู่ความ
ทนัสมยัก็ยงัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาระบบโลจิสติกส์ รวมถึงศกัยภาพทางการแข่งขนั
ของประเทศ ซ่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา กรมศุลกากรไดมุ่้งมัน่ท่ีจะพฒันา แกไ้ข และปรับปรุงระบบงาน
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิธีการศุลกากรให้เอ้ือต่อสภาพแวดลอ้มทาง
การคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการนาํเทคนิคการดาํเนินงานทางศุลกากร และระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
อาทิ ระบบบริหารความเส่ียง เคร่ืองเอกซเรย ์กลอ้ง CCTV ระบบ e-Customs เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน
และมีมาตรการท่ีจะพฒันาส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การนาํเขา้และส่งออก และการขนส่ง 
ผ่านแดนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ และเพิ่มศกัยภาพใน           
การแข่งขนัของประเทศ ควบคู่ไปกบัการปกป้องสังคมใหป้ลอดจากส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์
 
 โดยเฉพาะ  ผู ้ประกอบการท่ี เ ร่ิมสั่ ง สินค้าหรือนํา เข้า สินค้าใหม่จากต่างประเทศ 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะประสบปัญหา เน่ืองจากไม่ทราบว่าสินคา้ท่ีตนเองสนใจจะส่ังซ้ือหรือนาํเขา้
นั้นอยูใ่นพิกดัอตัราศุลกากรใด หรือไม่แน่ใจว่าจะใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรือยกเวน้
อากรศุลกากรในฐานะท่ีไทยเป็นสมาชิกภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดห้รือไม่ 
รวมทั้งอาจมีขอ้สงสัยว่า กรมศุลกากรมีหลกัการในการประเมินราคาเพ่ือเสียภาษีอยา่งไร ขอ้สงสัยหรือ
ความไม่ชดัเจนดงักล่าว นอกจากจะทาํให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถคาํนวณตน้ทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้    
ยงัเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความล่าชา้ในการออกของท่ีท่านาํเขา้อนัเน่ืองมาจากการแจง้รายละเอียดต่าง ๆ  
เพื่อเสียภาษีไม่ถูกตอ้งอีกดว้ย (กรมศุลกากร, 2555) 
 
 เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการให้สามารถผ่านพิธีการศุลกากร และ          
มีความแน่นอนท่ีจะชาํระค่าภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงสามารถเลือกใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรีไดอ้ยา่งเหมาะสม กรมศุลกากรจึงจดัใหมี้บริการใหค้าํวินิจฉยัล่วงหนา้
ก่อนท่ีจะมีการนาํเขา้ตามคาํร้องขอของผูป้ระกอบการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลก ปัจจุบนัมีอยู ่3 ประเภทบริการ ไดแ้ก่ 1) การใหบ้ริการจาํแนก
ประเภทพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้ สาํหรับผูน้าํของเขา้ท่ีตอ้งการทราบพิกดัศุลกากรและอตัราอากรของ
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สินคา้ท่ีตนจะนาํเขา้ 2) การใหบ้ริการวินิจฉยัราคาศุลกากรล่วงหนา้สาํหรับผูน้าํของเขา้ท่ีตอ้งการทราบ
หลกัเกณฑก์ารสาํแดงราคาศุลกากรของสินคา้ก่อนท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือใชเ้ป็นฐานภาษีใน
การคาํนวณภาษีอากรขาเขา้ และ 3) การใหบ้ริการการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ล่วงหนา้แก่ผูจ้ะนาํของเขา้
ภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรี เพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (หอการคา้ไทย, 
2555) ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสงัเขปต่อไปน้ี 
 
 1.1 การให้บริการจําแนกประเภทพกิดัอตัราศุลกากรล่วงหน้า 
 
 ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 13/2533 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2533 เพื่อให้บริการจาํแนก
ประเภทพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้แก่ผูป้ระสงคท่ี์จะนาํของเขา้ท่ีตอ้งการทราบพิกดัศุลกากรและอตัรา
อากรก่อนท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ืออาํนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล และสนับสนุน
การคา้ระหว่างประเทศ โดยตอ้งยื่นคาํร้องต่อสินคา้หน่ึงชนิดท่ีสํานกัพิกดัอตัราศุลกากร กรมศุลกากร
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
  1.  ช่ือ / ช่ือทางเคมี / ช่ือทางการคา้ / ยีห่อ้  
  2.  คุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้  
  3.  ส่วนผสม, Chemical composition by weight 100% 
  4.  สูตรการผลิต 
  5.  โครงสร้างทางเคมี 
  6.  กรรมวิธีการผลิต (กระบวนการผลิต) 
  7.  ลกัษณะการทาํงาน 
  8.  การใชป้ระโยชน ์
  9.  ลกัษณะการบรรจุหีบห่อ 
  10.  ตวัอยา่ง, ภาพถ่าย, แคตตาลอ็ค 
  11.  ผลวิเคราะห์ 
  12.  ขอ้มูลประเภทพิกดัเก่ียวกบัของท่ีเหมือนกนั/คลา้ยกนัท่ีเคยมีการจาํแนกพิกดัไว ้
  13.  รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 
 โดยมีขอ้ยกเวน้ว่า สินคา้ชนิดเดียวกนัดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในการพิจารณาของหน่วยงานใด ๆ
ของศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากกรมศุลกากร   
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ตรวจพบ ก็จะยกเลิกคาํร้องหรือการวินิจฉัยดงักล่าว ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการยื่นเอกสารดงักล่าวขา้งตน้  
ไม่ครบถว้น กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผูป้ระกอบการนําเอกสารมาให้ครบถว้นภายใน 15 วนั หาก
ผูป้ระกอบการยืน่คาํร้องไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร และมีเอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ท่ีแสดงว่าจะมีการนาํของเขา้ เช่น ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) หนงัสือสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract)     
บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit) หรือบญัชีราคาสินคา้ล่วงหนา้ 
(Proforma Invoice) เม่ือเอกสารท่ีตอ้งการครบถว้นแลว้ กรมศุลกากรจะดาํเนินการพิจารณาและแจง้ให้
ผูป้ระกอบการทราบผลการวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากรภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 
แต่หากผูป้ระกอบการไม่มีเอกสารท่ีแสดงว่าจะมีการนาํของเขา้ดงักล่าว กรมศุลกากรจะวินิจฉัยพิกดั 
อตัราศุลกากรใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 
 
 1.2 การให้บริการวนิิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า 
 
 ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 67/2552 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2552 การใหบ้ริการวินิจฉยั
ราคาศุลกากรล่วงหนา้เป็นการใหบ้ริการแก่ผูมี้ความประสงคจ์ะนาํของเขา้ท่ีตอ้งการทราบหลกัเกณฑก์าร
สําแดงราคาศุลกากรของของก่อนท่ีจะนําเขา้มาในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรม 
โปร่งใส และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการนาํเขา้หรือผูป้ระกอบการคา้ระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการทราบการวินิจฉยัราคาศุลกากรล่วงหนา้ของของท่ีจะนาํเขา้ตอ้งยืน่
คาํร้องตามแบบท่ีปรากฏในประกาศกรมศุลกากรท่ี 67/2552 พร้อมเอกสารประกอบคาํร้องท่ีไดรั้บรอง
สําเนาถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารท่ีมีความจาํเป็นต่อการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เช่น 
หนงัสือสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract) เอกสารการใหสิ้ทธิของของท่ีนาํเขา้ (License Agreement) บญัชี
ราคาสินคา้ (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit) หรือบญัชีราคาสินคา้ล่วงหนา้ (Proforma 
Invoice) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
 โดยมีขอ้ยกเวน้วา่ การพิจารณาราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัดงักล่าวไม่ไดอ้ยูใ่นการพิจารณาของ
หน่วยงานใดๆ ของศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้ นศาล         
หากกรมศุลกากรตรวจพบจะยกเลิกคาํร้องหรือการวินิจฉัยดงักล่าว ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการยื่นเอกสาร    
ไม่ครบถว้น กรมศุลกากรจะแจง้ให้ผูป้ระกอบการนาํเอกสารมาให้ครบถว้นภายใน 15 วนั เม่ือเอกสารท่ี
ตอ้งการครบถว้นแลว้ กรมศุลกากรจะดาํเนินการพิจารณาและแจง้ให้ผูป้ระกอบการทราบผลการวินิจฉยั
ราคาศุลกากรภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 
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 1.3 การให้บริการการวนิิจฉัยถิน่กาํเนิดสินค้าล่วงหน้า 
 
 ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 7/2553 ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2553 การให้บริการวินิจฉยั   
ถ่ินกาํเนิดสินคา้ล่วงหนา้เป็นการให้บริการแก่ผูมี้ความประสงคจ์ะนาํของเขา้มาจากประเทศท่ีมีพนัธกรณี
ภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรีร่วมกนั ท่ีตอ้งการทราบถ่ินกาํเนิดของสินคา้ (Country of Origin) ก่อนท่ี
จะนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการปฎิบติัพิธีการศุลกากรให้เป็นไปไดด้ว้ย      
ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และสามารถทราบถ่ินกาํเนิดของสินคา้ล่วงหนา้ไดต้ามมาตรฐานสากล อนัเป็นการ
สนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศ ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการทราบถ่ินกาํเนิดสินคา้ล่วงหนา้จะนาํเขา้ตอ้ง 
ยืน่คาํร้องหน่ึงฉบบัต่อสินคา้หน่ึงชนิดตามแบบปรากฏในประกาศกรมศุลกากรท่ี 7/2553 พร้อมเอกสาร
ประกอบคาํร้องท่ีไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารท่ีมีความจาํเป็นต่อการวินิจฉัย     
ถ่ินกาํเนิดสินคา้ล่วงหนา้ ดงัน้ี 
  1.  เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีแสดงว่าจะมีการนาํของเขา้ เช่น ใบสั่งซ้ือ (Purchase 
Order) หนงัสือสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract) บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of 
Credit) หรือบญัชีราคาสินคา้ล่วงหนา้ (Proforma Invoice) หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 2. เอกสารและหลกัฐานรายละเอียดของสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการวินิจฉัยถ่ินกาํเนิด
สินคา้ล่วงหนา้ เช่น  
  1)  ช่ือ/ช่ือทางการคา้/ยีห่อ้ 
  2)  วตัถุดิบ/ช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 
  3)  ปริมาณวตัถุดิบ/ช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 
  4)  ประเภทพิกดัของวตัถุดิบ/ช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 
  5)  มูลค่าหรือตน้ทุนของวตัถุดิบ (ราคา CIF) 
  6)  ราคา FOB และประเภทพิกดัของสินคา้ท่ีสอบถาม 
  7)  กรรมวิธีการผลิต 
  8)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) เช่น ตวัอยา่ง ภาพถ่าย แคตตาลอ็ค ขอ้มูลของท่ีเหมือนกนั/ 
  คลา้ยกนั ท่ีเคยมีการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดไวแ้ลว้ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ  
 
 โดยมีขอ้ยกเวน้ว่า การพิจารณาถ่ินกาํเนิดสินคา้สําหรับสินคา้ประเภทหรือชนิดเดียวกัน
ดงักล่าวไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของหน่วยงานใดของศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือ
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากกรมศุลกากรตรวจพบจะยกเลิกคาํร้องหรือการวินิจฉัยดังกล่าว     
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หากผูป้ระกอบการยืน่เอกสารไม่ครบถว้น กรมศุลกากรจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการนาํเอกสารมาใหค้รบถว้น
ภายใน 15 วนั เม่ือเอกสารท่ีตอ้งการครบถว้นแลว้ กรมศุลกากรจะดาํเนินการพิจารณาและแจง้ให้
ผูป้ระกอบการทราบผลการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้      
 
2. ทฤษฎคีวามต้องการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
 
 อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) (อา้งถึงใน ก่อเกียรติ วิระยะกิจพฒันา และวีนัส     
อศัวสิทธิถาวร, 2551: 35 -37) ไดก้าํหนดสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยว์่า มีหลาย
ประการและเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ดงัน้ี 
 2.1 ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั ดงันั้น บุคคลจึงสามารถจดัลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการของตนได ้(Hierarchy of Needs) 

 2.2 บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดหรือสาํคญัมากกวา่ก่อน 
 2.3 เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีบาํบดัความตอ้งการของตนแลว้ ความจาํเป็นในส่ิงนั้นจะหมดไป 

 2.4 บุคคลนั้นจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการท่ีสาํคญัรองลงมาอยา่งอ่ืนต่อไป ซ่ึงความตอ้งการ
ของมนุษยด์งักล่าว มาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัขั้นความสาํคญัไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  1)  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค อากาศ นํ้ าด่ืม การพกัผ่อน      
เป็นตน้ สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ความตอ้งการคาํวินิจฉยัภาษีเพ่ือการประกอบอาชีพ ความตอ้งการ
ท่ีจะมีความรู้เพิ่มเติมจากการวินิจฉยัภาษีของกรมศุลกากร 
  2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย์
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการ
งาน สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ความมัน่ใจในคาํวินิจฉยัภาษีของกรมศุลกากร  
  3) ความต้องการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or 
Acceptance Needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษย ์เช่น 
ความตอ้งการให้และไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการได้รับ     
การยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้ สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ความตอ้งการ
ท่ีจะมีความรู้เพิ่มเติมจากการวินิจฉยัภาษีของกรมศุลกากร 
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  4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น      
ความตอ้งการการไดรั้บการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บความเคารพ    
นบัถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง การใหค้วามสาํคญั 
กบัผูข้อ คาํวินิจฉยัภาษี ความสะดวกสบายในการขอคาํวินิจฉยัภาษี 
  5)  ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self- actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของ   
แต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอย่างไดส้าํเร็จ ความตอ้งการทาํทุกอย่างเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง การประสบผลสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
การปฏิบติัพิธีการศุลกากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 

 จากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์ท่ีว่า บุคคลสามารถจดัลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการของตนได ้และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั การวิจยัคร้ังน้ี จึงกาํหนดความหมายของ
ความต้องการในการขอคําวินิจฉัยภาษี หมายถึง ระดบัความสาํคญัในการขอคาํวินิจฉยัภาษีตามความเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมของการตลาดบริการดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
3.  แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix: 7 P’s)  
 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง การมีสินคา้หรือบริการท่ีตอบสนอง    
ความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และได้ขายในราคาท่ียอมรับได้และผูบ้ริโภคยินดีจ่าย               
เพราะมองเห็นว่าคุม้ค่า ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ (Zeithaml & 
Bitner, 2000: 18-21, ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549: 26-29) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
 3.1  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้และบริการท่ีนาํเสนอให้กบัลูกคา้ การวิจยัคร้ังน้ี
หมายถึง คาํวินิจฉยัภาษีดา้นพิกดัศุลกากร ราคาศุลกากร และถ่ินกาํเนิดสินคา้  
 3.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้และบริการรวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การชาํระเงินท่ีกาํหนดข้ึน ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย เวลาท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นการ
ขอรับคาํวินิจฉยัภาษี 
 3.3 สถานที่และการกระจายสินค้า (Place) หมายถึง หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํหน่ายและ   
การสนบัสนุนการกระจายสินคา้เพื่อทาํใหสิ้นคา้และบริการมีพร้อมสาํหรับการจาํหน่ายในการวิจยัคร้ังน้ี
หมายถึง ช่องทางในการขอรับคาํวินิจฉยัภาษี 
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 3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดสําหรับสินคา้ 
และบริการในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง การประชาสมัพนัธ์การบริการของกรมศุลกากร 
 3.5  บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการซ่ึง
รวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และลูกคา้คนอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการดว้ย ในการวิจยัคร้ังน้ี 
หมายถึง คุณภาพของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีใหบ้ริการคาํวินิจฉยัภาษี 
 3.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ 
รวมทั้งวิธีการทาํงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการสร้างและการนําเสนอบริการให้กับลูกคา้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
หมายถึง กระบวนการจดัการเบ้ืองตน้ของการจดับริการวิชาการ ไดแ้ก่ ขั้นตอน ระยะเวลาในการให ้      
การบริการวินิจฉยัภาษี 
 3.7 หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการให ้
บริการ สถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้าง ๆ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีช่วย
อาํนวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง การอาํนวยความสะดวกใน        
ดา้นคาํร้อง-แบบ เอกสารแนบ และสถานท่ีท่ีใหบ้ริการวินิจฉยัภาษีของกรมศุลกากร 
 
4. งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 สารนิพนธ์เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปล่ียนขอ้มูล
ทางอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) กรณีศึกษาสาํนกังานศุลกากรนาํเขา้และสาํนกังาน
ศุลกากรส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ (แสงอรุณ พงษแ์พทย,์ 2543) เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลคทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั    
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและเพื่อศึกษาผลการนาํเอาระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลคทรอนิกส์
มาใชใ้นงานดา้นพิธีการศุลกากร จากการศึกษาพบว่า ผลการดาํเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรในระบบ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลคทรอนิกส์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สภาพท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดใน
การผา่นพิธีการศุลกากรก่อนท่ีจะมีการนาํเอาระบบ EDI มาใช ้ คือ การติดต่อรับ-ส่งเอกสารขอ้มูลมี    
ความซํ้ าซอ้นหลายขั้นตอนร้อยละ 63.40 และการขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นในการส่ือสารเอกสาร
ขอ้มูลร้อยละ 59.27 และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการนาํเอาระบบ EDI เขา้มาใช ้คือ ความไม่พร้อม
ดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศร้อยละ 78.53  และระบบขอ้มูลยงัไม่เป็นมาตรฐานสากลร้อยละ 50.28 
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 ความเห็นเก่ียวกบัระบบ EDI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานหรือธุรกิจท่ีทาํอยู่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ระบบ EDI ท่ีทาํใหง้านหรือธุรกิจของตนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเพราะ 
สะดวกรวดเร็วในการส่งออกนาํเขา้และตรวจปล่อยสินคา้ สามารถลดขั้นตอนการทาํงานลงทาํให้
ประหยดัเวลา ส่วนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเห็นว่า ระบบ EDI ยงัไม่ทาํให้งานหรือธุรกิจของ
ตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนกเ็พราะ เม่ือมีขอ้มูลผดิพลาด การแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวทาํไดล่้าชา้ และ ระบบ 
EDI ท่ีใชอ้ยูย่งัไม่มีความสมบูรณ์ ผลการศึกษายงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้อกชน
เขา้มารับผดิชอบในการพฒันาระบบงานพิธีการศุลกากรในบางขั้นตอน ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพบุคลากร     
ร้อยละ 66.49 การจดบนัทึกขอ้มูลสถิติการคา้ ร้อยละ 61.85 เป็นตน้ ในดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อกระบวนการศุลกากรในระบบ EDI พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการศุลกากรในระบบ EDI ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.04) โดยมีระดบัความ        
พึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการประหยดัเวลาในการเดินทางมาติดต่อกบักรมศุลกากร ( X  = 3.56) และมีระดบั
ความพึงพอใจตํ่าสุดในเร่ืองความพร้อมดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจาํเป็น ( X = 3.04) 
 
 รายงานผลการวิจยั เร่ือง การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษา
กระทรวงการคลงั (กรมศุลกากร) จดัทาํโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2547) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และผลสัมฤทธ์ิของมาตรการท่ีทางกรมศุลกากรนาํมาใชเ้พื่อขจดั
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการศุลกากรไทย และเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขจดัปัญหาการการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการศุลกากรไทยครอบคลุมช่วง
การศึกษาตั้งแต่ปี 2540 - 2547 โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด การสัมภาษณ์      
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการจดัสนทนากลุ่ม 
 
 ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตท่ีผา่นมา กรมศุลกากรไดด้าํเนินการปฏิรูปกระบวนการศุลกากร
เพื่อให้มีการดาํเนินงานท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั โดยการปฏิรูปท่ีสาํคญัเกิดข้ึนเม่ือมีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ EDI 
มาใชใ้นการให้บริการมากข้ึน ซ่ึงมีผลโดยตรงในการลดการติดต่อโดยตรงระหว่างผูด้าํเนินการพิธีการ
ศุลกากรและเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากร มีผลทาํให้ระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน มีความโปร่งใสใน       
การใหบ้ริการ ระยะเวลาในการดาํเนินการลดลง และสามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัของเจา้หนา้ท่ี
ไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ีแลว้ มาตรการอ่ืนๆ เช่น การจดัระบบผูน้าํเขา้หรือผูส่้งออกในระดบับตัรทอง 
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(Gold Card) หรือการใช ้ X-ray Container ไดช่้วยเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเป็นการลดระยะเวลาใน
กระบวนการศุลกากรไดม้ากข้ึน แต่ยงัคงไม่มีผลในการลดปัญหาเงินใตโ้ตะ๊ 
 
 เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชนั พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงให้
ความสาํคญักบัเร่ืองวฒันธรรมเงินใตโ้ต๊ะ ค่านํ้ าร้อนนํ้าชา เป็นอนัดบัหน่ึง เช่นเดียวกบัผลการศึกษาใน    
ปี 2542 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การปรับปรุงระบบอาจจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสมากข้ึน
ก็จริง แต่เน่ืองจากในการดาํเนินการยงัคงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคน และตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการตีความ      
การสร้างเสริมวฒันธรรม และจริยธรรมท่ีดีงามของคนในองคก์รจึงเป็นเร่ืองท่ีมีส่วนสาํคญัในการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีพบว่า อตัราการจ่ายเงินใตโ้ต๊ะต่อใบขนมีขนาดลดลงอยา่ง
ต่อเน่ือง และเม่ือกรมศุลกากรไดมี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเป็นการนาํเงินใตโ้ต๊ะข้ึนมาอยู ่    
บนโต๊ะ ผลปรากฏว่าเงินท่ีจ่ายใตโ้ต๊ะลดลง แต่ไม่หมดไป เจา้หนา้ท่ียงัคงเรียกร้องเงินใตโ้ต๊ะ ดงันั้นผลท่ี
เกิดข้ึนต่อตน้ทุนของภาคเอกชนจึงไม่ชดัเจนวา่มีผลโดยรวมใหต้น้ทุนลดลงหรือไม่ 
 
 ปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญัในกระบวนการศุลกากร เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกฎระเบียบและพิธีการ
ศุลกากรท่ีซบัซอ้น ยุง่ยาก การขาดระบบการประเมินราคาท่ีชดัเจน โปร่งใส การมีโครงสร้างภาษีหลาย
อตัรา โดยปัจจยัเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนัในกระบวนการศุลกากร ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุง
และแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัของกระบวนการศุลกากรประกอบดว้ย (1) การปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีไม่ทนัสมยั ใหมี้ความทนัสมยั ชดัเจน ลดการตีความโดยอาศยัดุลยพินิจ (2) พฒันาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและให้มีความครอบคลุมมากข้ึน ลดขั้นตอนงานให้
นอ้ยลง และลดความซํ้ าซอ้นในการจดัเตรียมเอกสาร (3) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพิกดัอตัราภาษี
ศุลกากรให้มีอตัรานอ้ยลง และ (4) ใชร้ะบบการวินิจฉยัพิกดัและราคาสินคา้ท่ีชดัเจนและเป็นระบบ      
มากข้ึน (5) จะตอ้งมีการปรับปรุงในเร่ืองโครงสร้างองคก์รใหมี้ระบบตรวจสอบท่ีชดัเจนและเป็นธรรม
กบัผูป้ระกอบการ และ (6) มีการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม 
โดยจะตอ้งมีการสร้างระบบใหคุ้ณใหโ้ทษท่ีชดัเจน 
 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการสํานักงาน
ศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ยพุเรศ เสร่บาง, 2550) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสาํนกังานศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรของสาํนกังานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็น   
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2 ส่วน คือ สาํนกังานศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน และสาํนกังานศุลกากร
ตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัและแจกแบบสอบถาม
ตามจํานวนประชากรทั้ งหมด 275 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย          
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) การพยากรณ์ดว้ยคาํสั่ง Multiple Linear 
Regression ใช ้T-test ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน ใช ้F–test (ANOVA) การเปรียบเทียบตวัแปร 
(Compare Means) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่าง LSD (Least 
Significant Difference) ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการสาํนกังานศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป มีอายุการปฏิบติังานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
และปฏิบติัในส่วนบริการผูโ้ดยสารด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านการเดินทาง และด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานท่ีแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดา้นการปรับปรุงสถานท่ีทาํงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน ด้านความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล และ             
ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดร่้วมมือกบักรมศุลกากร
ในการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของกรมศุลกากร ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ท่ี
กาํหนดให ้“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจดว้ย
ความมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน การอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ   
ความตอ้งการของประชาชน” โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงสรุปประเด็น
สาํคญัได ้ดงัน้ี 
 
 1)  ดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการให ้
บริการและการดาํเนินงานของกรมศุลกากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 1,208 ราย โดยมีผลดงัน้ี 
  ก. โดยรวมเฉล่ียในระดบัความพึงพอใจมาก ดว้ยคะแนนร้อยละ 76.40 
  ข. โดยรวมเฉล่ียในระดบัความไม่พึงพอใจนอ้ย ดว้ยคะแนนร้อยละ 72.07 
 2) ดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการให ้
บริการและการดาํเนินงานของกรมศุลกากร ดา้นงานป้องกนัและปรามปราบการกระทาํผดิทางศุลกากร 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 91 ราย โดยรวมเฉล่ียในระดบัความพึงพอใจมาก ดว้ยคะแนนร้อยละ 80.80 
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 3)  ดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการและการดาํเนินงานกรมศุลกากร ดา้นการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 50 ราย โดยรวมเฉล่ียในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ดว้ยคะแนนร้อยละ 87.19 
 4)  ดาํเนินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการและ      
การดาํเนินงานกรมศุลกากรในส่วนของบุคลากรภายในกรมศุลกากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 67 ราย โดยรวม
เฉล่ียในระดบัความพึงพอใจมาก ดว้ยคะแนนร้อยละ 69.74 
 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ตามกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรมศุลกากร รวมถึงการใหบ้ริการดา้นศุลกากรแลว้ โดยแบ่งกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผูรั้บบริการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูรั้บบริการ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยคะแนนร้อยละ 75.95 กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของกรมศุลกากร 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใจมาก ดว้ยคะแนนร้อยละ 78.67 และในส่วนความไม่พึงพอใจ จะพบวา่ ความไม่
พึงพอใจของกลุ่มผูรั้บบริการ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ดว้ยคะแนนร้อยละ 70.99 กลุ่มผูมี้ส่วนได ้      
ส่วนเสียของกรมศุลกากร โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ดว้ยคะแนนร้อยละ 73.27  
 
 ทั้งน้ี โดยมีขอ้คิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมศุลกากร ดังมีประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 
 1) สําหรับการให้บริการแก่ผูรั้บบริการและผูส่้วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของ      
กรมศุลกากร พบว่า แมว้่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสามารถช่วยให้การดาํเนินงานต่าง ๆ มี
ความสะดวกและคล่องตวัมากข้ึน และเป็นท่ีพอใจของทั้งเจา้หนา้ท่ีและผูรั้บบริการต่างๆ แต่ส่ิงท่ีตอ้งเร่ง
ปรับปรุง คือ ตอ้งพฒันาใหร้ะบบคอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพ สามารถทาํงานไดร้วดเร็วมากข้ึน เช่ือมโยง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน อาทิ การนาํของเขา้ การส่งของออก และการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร และการบริการอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งครบวงจร และพฒันาใหมี้การใหบ้ริการในรูปแบบท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 
นอกจากน้ี ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการมีทศันคติท่ีดีสาํหรับ
งานบริการให้กบัเจา้หน้าท่ีของกรมศุลกากร ซ่ึงส่ิงน้ีจาํเป็นอย่างมากต่อการพฒันาประสิทธิภาพใน       
การทาํงานของกรมฯ โดยจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 สาํหรับการจดัใหมี้ช่องทางท่ีหลากหลายและการใชอิ้นเตอร์เน็ต (internet) เพ่ือให้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและบริการของกรมศุลกากรเป็นการสร้างความสะดวกอยา่งมากต่อการเขา้มาใชบ้ริการของ
กรมฯ แต่ส่ิงท่ีควรจะตอ้งปรับปรุงคือ เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการจะตอ้งมีความรู้อย่างถ่องแทใ้นงานนั้น ๆ     
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อีกทั้งควรเพิ่มและขยายจาํนวนช่องทางในการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัจาํนวนและลกัษณะการขอรับ
บริการ ทั้งน้ี การมีจุดบริการท่ีเป็น one stop service สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการไดม้าก 
ในส่วนของอาคารและสถานท่ีควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาใหมี้ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ
มีความทนัสมยัมากข้ึน และกรมศุลกากรควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการฯ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรใหม้ากข้ึน เพ่ือสร้างความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบั 
ผูม้ารับบริการ 
 2) ในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิทางศุลกากร 
และการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ พบว่า ควรท่ีจะใหมี้การเร่งดาํเนินนโยบาย
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักฎเกณฑ ์ ระเบียบวิธี หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการทาง
ศุลกากร จดัให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีส่ือถึงผูป้ระกอบการฯ ทั้งรายเดิมและรายใหม่โดยตรง     
จดัอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณในการเขา้จู่โจมจบักุมผูก้ระทาํความผิด โดยเน้นเร่ืองของการแจง้              
ขอ้กล่าวหาท่ีเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง และการเขา้จบักุมให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน        
การจัดทาํฐานขอ้มูลการกระทาํความผิดให้เป็นระบบเพื่อการเช่ือมโยงในการตรวจสอบข้อมูลกับ
เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และการให้รางวลัแก่เจา้หน้าท่ีเม่ือปฏิบติังานไดส้ําเร็จและ           
เป็นท่ียอมรับของผูก้ระทาํความผิด นอกจากนั้น ควรสร้างเครือข่ายการป้องกนัการกระทาํความผิดทาง
ศุลกากรโดยร่วมมือกบัภาคประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพิ่มเติม 
 3) ในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงเป็นบุคลากรภายในกรมศุลกากร พบว่า ควรกาํหนด   
กฎระเบียบ หรือขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ รวมถึงพฒันาระบบงานต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงโดยผา่นการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน ควรพฒันาการ
สร้างขวญัและกาํลงัใจโดยผา่นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ การมีวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุข การมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ     
เป็นธรรม และสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและขวญักาํลงัใจของเจา้หนา้ท่ี นอกจากนั้น ยงัพบว่า        
ผูท่ี้เข้ามารับบริการกับกรมศุลกากรยงัมีความประทับใจต่อการให้บริการของกรมศุลกากรดังน้ี 
ผูใ้ชบ้ริการมีความประทบัใจกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการซ่ึงมีลกัษณะเป็นกนัเองและสุภาพ ประทบัใจใน
กระบวนการตรวจสอบและใชร้ะยะเวลาท่ีเหมาะสม การเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการฯ ไดอ้ธิบายและ
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงในประเดน็ต่างๆ และสร้างความเขา้ใจระหว่างผูป้ระกอบการฯกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร และ
การไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเขา้ใจจากการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย 
 
 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

 การวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้
ของกรมศุลกากร” น้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเพ่ือ
ศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่อการบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
การบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูป้ระกอบการต่อการบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ี
สร้างข้ึน (Constructed questionnaires) เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการท่ีเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Units of analysis) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 
ข้ันตอนการดาํเนินการวจัิย 
 
 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดการดาํเนินการวิจยัไว ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. การเขียนรายงานการวิจยั 

 
 โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั สรุปไดต้ามแผนภูมิ 3 ดงัต่อไปน้ี 
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ข้ันตอนที ่1 
 
  
 
ข้ันตอนที ่2 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที ่3 
   
 
  
 
 
ข้ันตอนที ่4 
 
 
 
 
ข้ันตอนที ่5   เขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
แผนภูมิที ่3  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 
 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบริการของกรมศุลกากร เพือ่หาความหมายและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเพือ่กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวจัิย 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
-  สร้างและพฒันาแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิของการวจิยั โดยการใช้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และข้อคาํถามจากงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
- นําแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
- ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

เกบ็ข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการจาํนวน 400 ราย (เผือ่ไว้ 18 ราย) 

ใช้สถิติวเิคราะห์เชิงเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และลกัษณะ
ของตัวแปรท่ีใช้ในการวจัิย  

ใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว (Independent– Sample 
Test) การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) การวเิคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย (Regression analysis) ตามความเหมาะสมกบัระดับการวัดของตัวแปรและ
เพือ่ใช้พสูิจน์สมมติฐานของการวจิยัทีต่ั้งไว้  

ทดลองเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย
เพือ่ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือก่อนนําไปเกบ็ข้อมูลจริง 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

 การวิจยัเร่ืองน้ีสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากกลุ่มประชากร คือ  ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผู ้นําของเข้า 
(Importer) ผูส่้งของออก (Exporter) ตวัแทนออกของ (Customs Broker) และผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ตามรายช่ือของกระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 8,300 ราย โดยกาํหนด
จาํนวนตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คิดเป็นจาํนวน 382 ราย (เผือ่ไว้
อีก 18 ราย) สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) และตรวจสอบความเท่ียงตรง (Reliability) 
ของแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งอีก 30 ราย คิดเป็นจาํนวนการส่งแบบถามทั้งส้ิน
จาํนวน 430 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามปลายเปิดบางส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัไดม้าจาก
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการพฒันาดว้ยตนเอง แลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน   
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
 
เคร่ืองมือในการวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีมีปลายเปิดบางส่วน สําหรับแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และสถานประกอบการ เป็นตน้ 
 ส่วนที่ 2 คาํถามในการวดัทศันคติโดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale (Likert, 1976) ท่ี
เก่ียวกบัทศันคติของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ สินคา้ ราคา สถานท่ี     
การประชาสมัพนัธ์ บุคลากร กระบวนการ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
และปรับปรุงแบบสอบถามเสร็จแลว้ จึงนาํไปตรวจสอบความเท่ียงตรงจากกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง
จาํนวน 30 ราย 
                  ส่วนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อการบริการ 
 
 เม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงแบบสอบถามเสร็จแลว้ จึงนาํไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงจากกลุ่มประชากรผูส่้งออกอาหารไทยท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย 
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 สําหรับตัวแปรเชิงโครงสร้างท่ีเป็นทัศนคติ คือ ความต้องการของผูป้ระกอบการใน          
การบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรน้ีใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert, 1976, 49-158) เน่ืองจากเป็นวิธีการวดัทศันคติท่ีนิยมใชก้นัอยู่
แพร่หลาย และง่ายต่อการวดั (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 208-209) สาํหรับการวดัทศันคติของ          
ผูป้ระกอบการสาํหรับตวัแปรดงักล่าว โดยใหต้อบเฉพาะขอ้ท่ีคิดวา่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามในแต่ละขอ้คาํถามนั้น ๆ มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
  มากท่ีสุด  หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด 
  มาก หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมาก 
  ปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบปานกลาง 
  นอ้ย หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบนอ้ย 
  นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบนอ้ยท่ีสุด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
  5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
  3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
  1 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 
 การแปลผลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
เก่ียวกบัมิติของความไวว้างใจ ความผูกพนั และความร่วมมือ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์ในการแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ของตวัแปรแฝง ดงัน้ี 
  เกณฑก์ารใหค่้าคะแนน คะแนนตํ่าสุด  = 1, ค่าคะแนนสูงสุด = 5  
  ส่วนต่างค่าคะแนน = 5 - 1 = 4 
  ช่วงชั้นคะแนน = จาํนวน 5 ช่วงชั้น  
                     ดงันั้น ส่วนต่างค่าคะแนนช่วงชั้น = 4 / 5 = 0.80 คะแนน   
  เกณฑก์ารกาํหนดช่วงชั้น จึงกาํหนดไดด้งัน้ี 
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  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง การรับรู้ หรือ ความเห็นดว้ยท่ีอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 การสร้างและพฒันาแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัตาม
แบบลิเคิร์ท ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบดว้ย 
 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) มีขั้นตอนการตรวจสอบ ดงันี ้
 
 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาแบบสอบถามดงักล่าว โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 
 
  1.1 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นศลุกากร จาํนวน 1 ท่าน 
  1.2 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการการตลาด จาํนวน 1 ท่าน 
  1.3 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการโลจิสติกส์ จาํนวน 1 ท่าน 
  
 ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านไดท้าํการตรวจสอบ แกไ้ข ให้ขอ้เสนอแนะนาํเพ่ิมเติม ตลอดจน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเขา้ใจ และการใชภ้าษาว่า มีความครบถว้นและมีความเขา้ใจ
ตรงกันหรือไม่  พร้อมให้คะแนนผลการตัดสินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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   วธีิหาค่า IOC 
 
   ผูว้ิจยันาํไปหาค่า IOC ของประเดน็คาํถามหรือขอ้กระทงตามเกณฑท่ี์ยอมรับได ้คือ มีค่า
ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของขอ้ความกบั       
คาํนิยามตวัแปร โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
      + 1 หมายถึง แบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง และมีความตรงเชิงเน้ือหา 

  เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
         0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งและความตรง 

   เชิงเน้ือหาหรือไม่ เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  - 1 หมายถึง แบบสอบถามไม่มีสอดคลอ้ง และไม่มีความตรงเชิงเน้ือหา  

 เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

   สูตร IOC =  
N
R  

  เม่ือ     IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเดน็คาํถามกบัตวัแปร 
                              R    แทน ผลรวมของคะแนนการพจิารณาของผูท้รงคุณวฒิุ 
      N      แทน จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 
  

 2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถอื (Reliability) มีขั้นตอนการตรวจสอบดงันี ้
 
  2.1  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบัผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือโดยวิธีวดัความสอดคลอ้งภายใน
ของมาตรวดัดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยกาํหนดค่าท่ีสามารถนาํไปใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา () ของครอนบาร์คไม่ตํ่ากวา่ 0.70 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.87  
  
 ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือมาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของแบบสอบถาม เช่น รูปแบบ คาํนาํ 
คาํอธิบายการกรอกแบบสอบถาม และจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์พร้อมนาํไปเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
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การพทิกัษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมการวจิัย 
 
 ผูว้ิจัยทาํการพิทักษ์สิทธ์ิของผูใ้ห้ข้อมูลตั้ งแต่เร่ิมต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่ง
นาํเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ผูว้ิจยัคาํนึงถึงจรรยาบรรณของนกัวิจยั รวมถึงอบรมจรรยาบรรณของผูช่้วย
วิจยัก่อนเก็บขอ้มูลทุกคร้ังในการขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั
แจง้ใหท้ราบท่ีมาของโครงการวิจยั ผูวิ้จยัหรือผูช่้วยวิจยัแจง้ช่ือ นามสกุล และอาชีพของผูว้ิจยัหรือผูช่้วย
วิจยัทุกคร้ัง แจง้วตัถุประสงค์และขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยไม่ปิดบงั ผูว้ิจยัแจง้ให้
ทราบถึงลกัษณะการเก็บขอ้มูล ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใชใ้นการกรอกแบบสอบถาม อธิบายการพิมพ์
เผยแพร่จะกระทาํในภาพรวมเฉพาะในการเสนอเชิงวิชาการโดยไม่เปิดเผยช่ือ ในระหว่างการเก็บขอ้มูล 
หากมีคาํถามใดท่ีผูใ้หข้อ้มูลไม่สะดวกใจท่ีจะใหข้อ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลมีอิสระท่ีจะยติุการใหข้อ้มูลได ้รวมทั้ง
สามารถยติุการใหค้วามร่วมมือในขั้นตอนใดก็ไดข้องการวิจยัและขอขอ้มูลกลบัคืนไดต้ลอดเวลา โดยไม่
ตอ้งบอกเหตุผล ผูวิ้จยัใหโ้อกาสกลุ่มตวัอยา่งไดซ้กัถาม ขอ้ขอ้งใจเพ่ิมเติมไดจ้นมีความกระจ่างและมีเวลา
ในการคิดทบทวนก่อนตดัสินใจใหค้าํตอบดว้ยความสมคัรใจ โดยมีแบบคาํช้ีแจงและการพิทกัษสิ์ทธิของ
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ผูวิ้จยัเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มูลมีความเป็นอิสระในการตอบแบบสอบถามสูงสุด ผูว้ิจยั
และผูช่้วยวิจยัติดต่อกบัผูใ้หข้อ้มูลดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม ใหเ้กียรติ และยอมรับนบัถือ ไม่เร่งรัดเวลา 
ไม่รบกวนหากผูใ้หข้อ้มูลติดภารกิจสาํคญัอยู ่เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยนิดีใหข้อ้มูล จึงดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลได ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยตนเอง และผูว้ิจยัตั้งทีมงานผูช่้วยเก็บ
ขอ้มูลอีกจาํนวน 4 ท่าน โดยมีขั้นตอนในการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามดงัน้ี 
 
 1. ส่งแบบสอบถามไปยงัผูป้ระกอบการโดยตรง โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยคาํนึงถึง
สัดส่วน (Proportional simple random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบการตามทะเบียนรายช่ือของ 
กระทรวงพาณิชย ์และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสดัส่วน จาํนวน 400 ราย 
 2. ส่งแบบสอบถามทางจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ติดตามไปยงักลุ่มตวัอยา่งบางส่วน 
ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเก็บขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการทั้งทางโทรศพัท ์และไปเก็บจากผูป้ระกอบการโดยตรง 
จึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาครบจาํนวนมีความสมบูรณ์เพียงพอจาํนวน 400 ราย จึงนาํไปวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติเพ่ือการวิจยัต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือหาคุณลักษณะและความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.   การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเช่น ลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามคือ เพศ 
อายุ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง สถานประกอบการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ   
การบริการ ตน้ทุน ช่องทาง  การประชาสัมพนัธ์ บุคลากร กระบวนการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ   
ความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไป เช่น ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
เลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
ตารางประกอบคาํอธิบาย 
    2.  สถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั 
(Independent – Sample Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)              
การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ตามความเหมาะสมกบัระดบัการวดัของตวัแปรและ   
เพื่อใชพ้ิสูจน์สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผล ต่อความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่อการบริการให้
คาํวินิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร ความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการการบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร และ    
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ประกอบการต่อการบริการให้ค ําวินิจฉัยล่วงหน้าของ              
กรมศุลกากร โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะห์สถิติ เ ชิงบรรยาย  เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ             
แบบสอบถาม และลกัษณะของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สถิติอา้งอิงเพื่อใชพ้ิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั  
 

 เพื่อให้การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน และเพื่อให้เกิด          
ความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนช่ือตวัแปรและค่าสถิติ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 
  X   หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 Min  หมายถึง  ค่าตํ่าสุด 
 Max  หมายถึง  ค่าสูงสุด  
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       β   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  
      (Standardized Regression Coefficient)   

 R2  หมายถึง  สมัประสิทธ์ิการทาํนาย (Coefficient of Determination) 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย 
 
 1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 
  

 1.1.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อย
ละ  และค่าเฉล่ีย  ของลักษณะผู ้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นพิธีการศุลกากรหรือการนาํเขา้หรือการส่งออก และตาํแหน่ง   

 1.1.2 ขอ้มูลขององคก์าร ไดแ้ก่ ลกัษณะธุรกิจ รายไดข้องสถานประกอบการ และ
ประสบการณ์ในการสอบถามคาํวินิจฉยัภาษีศุลกากร 
  1.1.3  ขอ้มูลดา้นส่วนประสมการตลาดบริการในการใชบ้ริการวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้
ของศุลกากร ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการขอคาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ ช่องทางในการยื่นคาํร้องขอให้วินิจฉัย
ภาษีล่วงหน้าต่อกรมศุลกากร การประชาสัมพันธ์การให้บริการของกรมศุลกากร คุณภาพใน           
การบริการของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากร ขั้นตอน ระยะเวลาท่ีกรมศุลกากรใช้ในการให้บริการ          
ความสะดวกของคาํร้อง – แบบ เอกสารแนบ และความสะดวกของสถานท่ี 

 
 ดงัมีรายละเอียดสรุปไดต้ามตาราง 1 – 6 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 400) 
 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  ร้อยละ 

เพศ       
          ชาย 193 48.2 
          หญิง 207 51.8 
อายุ       
          นอ้ยกวา่ 30 ปี 133 33.2 
          30 - 39 ปี 185 46.2 
          40 - 49 ปี 71 17.8 
          50 - 59 ปี 8 2.0 
          60 ปี และมากกวา่ 3 0.8 

 



 

 

32

 

 

 

ตารางที ่1 จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม (n=400) (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  ร้อยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
         ตํ่ากวา่ ปวช. หรือมธัยมตอนปลาย 6 1.5 
         ปวช. หรือ มธัยมตอนปลาย 25 6.3 
         อนุปริญญา  30 7.5 
         ปริญญาตรี 213 53.2 
         ปริญญาโท 124 31.0 
         ปริญญาเอก 2 0.5 
ประสบการณ์ในการทาํงาน   
         ตํ่ากวา่ 1 ปี 40 10.0 
           1 - 2   ปี 126 31.4 
           3 - 5   ปี 107 26.8 
           6 - 10 ปี 80 20.0 
         11 - 15 ปี 43 10.8 
         16 - 20 ปี 4 1.0 
ตําแหน่งงาน   
         พนกังาน 113 28.2 
         หวัหนา้งาน 104 26.0 
         ผูจ้ดัการ 157 39.2 
         ผูจ้ดัการทัว่ไป  5 1.3 
         กรรมการบริษทั  21 5.3 

 
 
  จากตาราง 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจาํนวน 400 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 โดยมีอาย ุ30-39 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีประสบการณ์
ในการทาํงาน 1-2 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 และมีตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการมากท่ีสุดร้อยละ 39.2 
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ตารางที ่2 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลขององคก์าร (n = 400)  

ข้อมูลขององค์การ จํานวน  ร้อยละ 

รายได้ของสถานประกอบการ (ล้านบาท)   
         ตํ่ากวา่ 50 68 17.0 
         50 - 200 150 37.5 
         มากกวา่ 200 182 45.5 
ลกัษณะธุรกจิ   
         ผูน้าํเขา้  47 11.8 
         ผูส่้งออก 42 10.5 
         ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 114 28.5 
         ตวัแทนออกของ 61 15.1 
         ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 69 17.1 
         ตวัแทนออกของและผูรั้บจดัการขนส่งฯ 41 10.0 
         ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ  26 6.5 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจาํนวน 400 ราย ส่วน 
ใหญ่ เป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ คือ มีรายไดม้ากกว่า 200 ลา้นบาทต่อปี จาํนวน 182 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 ลกัษณะธุรกิจเป็นผูน้าํเขา้และผูส่้งออกมากท่ีสุด จาํนวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5  
 
ตารางที ่3 จาํนวน ร้อยละ ของผูป้ระกอบการท่ีเคยใชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะธุรกิจ (n = 400) 
 

ข้อมูลการใช้บริการ จํานวน  ร้อยละ 

ผู้ประกอบการทีเ่คยสอบถามพกิดัอตัราศุลกากร   
         ผูน้าํเขา้  9 3.2 
         ผูส่้งออก 6 2.1 
         ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 70 25.0 
         ตวัแทนออกของ 60 21.4 
         ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 68 24.3 
         ตวัแทนออกของและผูรั้บจดัการขนส่งฯ 41 14.6 
         ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ  26 9.3 
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ตารางที ่3 จาํนวน ร้อยละ ของผูป้ระกอบการท่ีเคยใชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะธุรกิจ (n = 400) (ต่อ) 

ข้อมูลการใช้บริการ จํานวน  ร้อยละ 

ผู้ประกอบการทีเ่คยติดต่อสอบถามราคาศุลกากร   
         ผูน้าํเขา้  3 2.1 
         ผูส่้งออก 1 0.7 
         ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 56 39.2 
         ตวัแทนออกของ 48 33.6 
         ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 33 23.0 
         ตวัแทนออกของและผูรั้บจดัการขนส่งฯ 2 1.4 
         ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ  0 0 
ผู้ประกอบการทีเ่คยติดต่อสอบถามถ่ินกาํเนิดสินค้า   
         ผูน้าํเขา้  0 0.0 
         ผูส่้งออก 1 4.5 
         ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 5 22.7 
         ตวัแทนออกของ 6 27.3 
         ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 9 40.9 
         ตวัแทนออกของและผูรั้บจดัการขนส่งฯ 1 4.6 
         ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ  0 0 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกเคยสอบถามกรมศุลกากรเร่ืองพิกดัศุลกากรมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสอบถามเร่ืองราคาศุลกากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.2 ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศสอบถามเร่ืองถ่ินกาํเนิดสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.9  
 

ตารางที ่4 จาํนวน ร้อยละ ของค่าธรรมเนียมท่ีผูป้ระกอบการยนิดีจ่าย (n = 400) 
 

ข้อมูลการใช้บริการ จํานวน  ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) ทีย่นิดีจ่าย   
            500 บาท       254 63.5 
         1,000 บาท 72 18.0 
         1,500 บาท 38 9.5 
         ไม่ตอบ 36 9.0 
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      จากตาราง 4 พบวา่ ผูป้ระกอบการยนิดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของ
กรมศุลกากรจาํนวน 500 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 

 

ตารางที ่5 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบัน และความต้องการของผู้ประกอบการในการบริการให้คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ 
กรมศุลกากร  
 

ตัวแปร ปัจจุบัน ความต้องการ  

 X  S.D. X  S.D. t Sig. 

การให้บริการวนิิจฉัยของกรมศุลกากร       

1. คาํแนะนาํดา้นพิกดัศุลกากร 3.44 1.005 4.56 .662 -19.086 .000 
2. คาํแนะนาํดา้นอตัราอากร 3.37 .888 4.21 .924 -23.967 .000 
3. คาํแนะนาํดา้นราคาศุลกากร 3.68 1.002 4.23 .697 -12.017 .000 
4. คาํแนะนาํดา้นการปรับราคาศุลกากร 3.72 1.125 4.13 .784 -12.017 .000 
5. คาํแนะนาํดา้นถ่ินกาํเนิดสินคา้ 3.83 .739 4.28 .631 -11.576 .000 
6. คาํแนะนาํดา้นสิทธิเขตการคา้เสรี 3.92 .692 4.19 .734 -8.680 .000 
ต้นทุนในการขอคาํวนิิจฉัยภาษี       
7. เวลาท่ีใชใ้นการเตรียมเอกสาร 3.24 .985 4.55 .655 -18.772 .000 
8. จาํนวนบุคลากรท่ีใชข้อรับคาํวินิจฉยั 2.97 .952 4.44 .786 -29.828 .000 
9. ค่าใชจ่้ายรวมในการขอคาํวินิจฉยัภาษี 3.25 .744 4.54 .499 -24.249 .000 
10. ความยนิดีเสียค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) 3.14 .848 4.54 .499 -25.528 .000 
11. ความสะดวกในการขอคาํวินิจฉยัภาษี 2.97 1.140 4.63 .645 -21.878 .000 
12. คาํวินิจฉยัไดรั้บภายใน 30 วนั 3.33 1.371 4.44 .497 -16.728 .000 
13. ยนิดีเสียค่าธรรมเนียมถา้มีความสะดวกข้ึน 4.10 .532 4.35 .476 -6.368 .000 
14. ยนิดีเสียค่าธรรมเนียมถา้บริการเร็วข้ึน 3.93 .810 4.51 .672 -9.902 .000 
ช่องทางในการยืน่ขอคาํวนิิจฉัยภาษ ี       
16. ยืน่ท่ีกรมศุลกากรดว้ยตนเอง 3.43 1.983 3.71 1.384 -8.892 .000 
17. ยืน่ผา่นระบบการใหบ้ริการออนไลน ์ 3.90 1.305 4.44 .905 -9.623 .000 
18. ยนิดีเสียค่าธรรมเนียมหากบริการออนไลน์ 4.34 .892 4.53 .663 -9.831 .000 
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 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีความเห็นว่า กรมศุลกากรมีการให้บริการ
คาํแนะนาํดา้นถ่ินกาํเนิดสินคา้ ( X  = 3.83) และดา้นสิทธิเขตการคา้เสรี ( X  = 3.92) มากท่ีสุด   
 ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการบริการวินิจฉยัดา้นพิกดั (t = -19.086) และอตัราอากร (t = 

- 23.967) มากท่ีสุด และเห็นว่า ตน้ทุนรวมของการขอคาํวินิจฉยัภาษียงัสูงอยู ่( X   = 3.25) โดยมี
ความยนิดีเสียค่าธรรมเนียมหากไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน (t = -25.528) และหากไดรั้บ
การบริการทางออนไลน์ (t = -9.831) 
 
ตารางที ่5 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบัน และความต้องการของผู้ประกอบการในการบริการให้คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ 
กรมศุลกากร (ต่อ)  

 ปัจจุบัน ความต้องการ  

ตัวแปร X  S.D. X  S.D. t Sig. 

การประชาสัมพนัธ์การให้บริการวนิิจฉัยภาษี       

19. Website ของกรมศุลกากร 3.42 .667 4.28 .634 -16.451 .000 
20. การประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน ์ 2.54 1.363 4.01 .607 -22.910 .000 
21. การประชาสมัพนัธ์ทางวิทย ุ 2.08 1.050 3.92 .674 -31.649 .000 
22. การประชาสมัพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 1.77 1.073 3.91 .535 -33.053 .000 
บุคลากรทีใ่ห้บริการวนิิจฉัยภาษี       
23. บริการดว้ยความสุภาพ 3.73 .627 4.19 .393 -10.126 .000 
24. บริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว 3.32 1.048 4.18 .580 -13.085 .000 
25. บริการดว้ยความเตม็ใจใหบ้ริการ 3.48 .807 4.27 .630 -11.445 .000 
26. รอบรู้ในการใหบ้ริการ 3.64 .656 4.52 .500 -25.900 .000 
27. ตอบคาํถามและใหค้าํปรึกษา 3.75 .755 4.38 .648 -12.670 .000 
กระบวนการวนิิจฉัยภาษีของกรมศุลกากร       
28. ระยะเวลาในการวินิจฉยัพิกดัอตัรา 3.66 .991 4.35 .651 -12.911 .000 
29. ขั้นตอนการวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร 3.25 .871 3.92 .646 -14.337 .000 
30. ระยะเวลาวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร 3.44 .661 3.92 .780 -7.448 .000 
31. ขั้นตอนการวินิจฉยัราคาศุลกากร 3.45 .908 3.84 .925 -5.210 .000 
32. ระยะเวลาในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ 3.33 .470 3.99 .611 -20.731 .000 
33. ขั้นตอนการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ 3.35 .783 4.15 .939 -22.467 .000 
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ตารางที ่5 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดตามสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบัน และความต้องการของผู้ประกอบการในการบริการให้คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ 
กรมศุลกากร (ต่อ)  
 

ตัวแปร ปัจจุบัน ความต้องการ  

X  S.D. X  S.D. t Sig. 

ความสะดวกในการบริการวนิิจฉัยภาษีของ       

34. คาํร้อง-แบบในการวินิจฉยัพิกดัอตัรา 3.90 .690 4.06 .494 -3.439 .001 
35. เอกสารแนบในการวินิจฉยัพิกดัอตัรา 3.80 .853 3.80 .583 -.057 .954 
36. สถานท่ีท่ียืน่คาํร้องวินิจฉยัพิกดัอตัรา  3.43 .496 4.35 .476 -34.456 .000 
37. คาํร้อง-แบบในการวินิจฉยัราคาศุลกากร 3.31 .784 4.25 .431 -27.514 .000 
38. เอกสารแนบในการวินิจฉยัราคาศุลกากร 3.71 .638 3.71 .757 .000 1.00 
39. สถานท่ีท่ียืน่คาํร้องวินิจฉยัราคาศุลกากร 3.71 .455 3.93 .658 -5.323 .000 
40. คาํร้อง-แบบในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ 3.63 .485 3.97 .951 -5.627 .000 
41. เอกสารแนบในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ 3.85 .786 3.84 .717 .175 .861 
42. สถานท่ีท่ียืน่คาํร้องวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ 4.17 .831 4.00 .619 4.070 .000 
       

 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจุบัน ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่า กรมศุลกากรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ทาง Website มากท่ีสุด ( X = 3.42) โดยมีความตอ้งการการประชาสมัพนัธ์เพิ่มเติมทาง
วิทย ุ(t = -31.649) และทางส่ือส่ิงพิมพ ์(t = -33.053)  
 ผูป้ระกอบการเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีศุลกากรในปัจจุบนัตอบคาํถามและให้คาํปรึกษา ( X  = 
3.75) และบริการดว้ยความสุภาพ ( X  = 3.73) และผูป้ระกอบการมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความ
รอบรู้ในการใหบ้ริการมากท่ีสุด (t = 25.900) 
 ผูป้ระกอบการเห็นว่า เวลาท่ีใชใ้นการวินิจฉยัพิกดัศุลกากรใชเ้วลามากท่ีสุด ( X  = 3.66) 
และมีความตอ้งการใหข้ั้นตอนในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ลดลง (t = -22.467) ผูป้ระกอบการมี
ความตอ้งการท่ีจะใหส้ถานท่ียืน่ขอคาํวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากรมีความสะดวกมากท่ีสุด (t = -34.456) 
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ตารางที ่6  จาํนวน ร้อยละ ของความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (n = 400) 
 

ข้อมูลการใช้บริการ จํานวน  ร้อยละ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ   
         อยากใหจ้ดัอบรมหลกัเกณฑก์ารวินิจฉยั       52 13.0 
         ไม่อยากเปิดเผยช่ือผูป้ระกอบการ 45 11.3 
         ตอ้งการบริการแบบออนไลน ์ 38 9.5 
         อยากใหเ้ผยแพร่คาํวนิิจฉยัทาง Website 27 6.9 
         อยากใหเ้ผยแพร่คาํวนิิจฉยัอยา่งละเอียด            18 4.5 
         กลวัวา่จ่ายค่าธรรมเนียมแลว้ยงัไดรั้บผลชา้อยู ่ 11 2.9 
         อยากติดต่อผูว้ินิจฉยัโดยครง 8 2.0 
         กลวัความลบัถูกเปิดเผย 7 1.9 
   

 
ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์สถิติอา้งอิงเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั 
 
 การวิเคราะห์ผลจากทางสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัย มีดัง 
ต่อไปน้ี 
 
 2.1 เพศมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ 
กรมศุลกากร 
 

Group Statistics 

 Sex of 

Respon

dant N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Totalneed Male 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 Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Totalneed Equal 

variances 

assumed 

83.670 .000* -4.557 398 .000 -15.20117 3.33559 -21.75875 -8.64360 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-4.653 309.6

54 

.000 -15.20117 3.26699 -21.62947 -8.77287 

* ระดับนัยสําคญั 0.001 

 ผลการทดสอบสมมติฐานจากความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั (Independent – Sample T 
Test) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการในการเขา้รับการบริการท่ีแตกต่างกนั คือ เพศชายมี
ความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรมากกว่าเพศหญิงท่ีระดบั
นยัสาํคญั .001 
 
 2.2 อายุมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของ
กรมศุลกากร 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 74123.660 4 18530.915 18.709 .000* 

Within Groups 391233.850 395 990.465   

Total 465357.510 399    

         * ระดับนัยสําคญั 0.001 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรม
ศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 
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 2.3 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12176.556 5 2435.311 2.117 .063* 

Within Groups 453180.954 394 1150.205   

Total 465357.510 399    

        * ระดับนัยสําคญั 0.05 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความต้องการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 
 2.4 ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นพิธีการศุลกากร หรือการนาํเขา้ หรือ การส่งออกมี
ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 41384.878 5 8276.976 7.692 .000* 

Within Groups 423972.632 394 1076.073   

Total 465357.510 399    

        * ระดับนัยสําคญั 0.001 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นพิธีการศุลกากรหรือการนาํเขา้หรือการส่งออกท่ี
แตกต่างกนัมีความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญั .001 
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 2.5 ตาํแหน่งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้
ของกรมศุลกากร 
 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 150580.521 4 37645.130 47.239 .000* 

Within Groups 314776.989 395 796.904   

Total 465357.510 399    

        * ระดับนัยสําคญั 0.001  

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของ
กรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 
 
 2.6 รายไดข้องสถานประกอบการมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให ้     
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 118999.768 2 59499.884 68.200 .000* 

Within Groups 346357.742 397 872.438   

Total 465357.510 399    

        * ระดับนัยสําคญั 0.001  

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า รายได้ของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกันมีความต้องการในการบริการให ้          
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 
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 2.7 ลกัษณะของธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
 

ANOVA 

Totalneed 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 368107.893 6 61351.316 247.930 .000 

Within Groups 97249.617 393 247.454   

Total 465357.510 399    

         * ระดับนัยสําคญั 0.001  

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบว่า ลกัษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกันมีความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 
 
 2.8 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการบริการใหค้าํวินิจฉยั
ภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 269.907 7.171  37.637 .000 

People -11.744 .397 -.829 -29.599 .000 

2 (Constant) 316.610 4.770  66.373 .000 

People -10.572 .248 -.746 -42.602 .000 

Price -7.155 .279 -.449 -25.620 .000 

3 (Constant) 336.601 4.453  75.589 .000 

People -9.491 .233 -.670 -40.728 .000 

Price -7.410 .242 -.465 -30.638 .000 

Place -3.168 .270 -.190 -11.734 .000 
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4 (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 

5 (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 

6 (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 

7 (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 

a. Dependent Variable: Totalneed 
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                                                    MODEL SUMMARY 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .829a .688 .687 19.11131 

2 .939b .882 .882 11.74740 

3 .955c .913 .912 10.13207 

4 .976d .952 .951 7.54180 

5 .987e .975 .975 5.42124 

6 .991f .981 .981 4.68210 

7 .991g .983 .983* 4.49601 

 

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 

 

 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษี
ล่วงหนา้ของกรมศุลกากรมีทั้งหมด 7 ตวัแปร เรียงลาํดบัความสาํคญัจากการเขา้ทาํนาย อนัดบัแรก 
คือ บุคลากร (β = -.830, p< .05) อนัดบัท่ีสอง คือ ตน้ทุนในการใชบ้ริการ (β = -.410, p< .05) อนัดบั  
ท่ีสาม คือ ช่องทาง (β = -.213, p< .05) อนัดบัท่ีส่ี คือ กระบวนการ (β = .502, p< .05) อนัดบัท่ีหา้ คือ 
ประเภทของคาํวินิจฉยั (β = -.285, p< .05) อนัดบัท่ีหก คือ การประชาสัมพนัธ์ (β = .124, p< .05) 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความสะดวก (β = -.059, p< .05) 
 
 *โดยภาพรวม ส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 น้ีสามารถทาํนายความตอ้งการใน
การบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรไดถึ้งร้อยละ 98.30  
 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความต้องการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการให ้         
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรน้ี สามารถไดข้อ้เทจ็จริงและความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการ
ของประกอบการและทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร ซ่ึงสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  
 การวิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการวิจยัไว ้3 ประการ คือ 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่อการบริการให้คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้
ของกรมศุลกากร 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อการบริการให ้         
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ตวัแทน
ออกของ และผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศตามรายช่ือของกระทรวงพาณิชยจ์าํนวน 
8,300 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบแบบง่ายไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 400 ราย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด
บางส่วนซ่ึงสร้างและพฒันาแบบสอบถามจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และนาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันาแบบสอบถาม 
 
การเกบ็ข้อมูล 
  
 วิธีเก็บขอ้มูล คือ การเก็บขอ้มูลโดยตรงจากผูป้ระกอบการทาง e-mail และเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามดว้ยทีมงานวิจยั 
 
สรุปผลจากการศึกษาวจัิย 
 
 ผูว้ิจยัสรุปสาระสาํคญัของผลการวิจยั ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ไดแ้ก่ ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์จากสถิติเชิงอ้างอิงท่ีใช้ในการพิสูจน์
สมมติฐานในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี  
  
ผลการวเิคราะห์จากสถิติข้อมูลเชิงบรรยาย 
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย พบลกัษณะของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็น
เพศหญิงจาํนวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3         
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นพิธีการ
ศุลกากรระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการคิดเป็นร้อยละ 39.3  
สถานประกอบการเป็นขนาดใหญ่ คือ มีรายไดม้ากกว่า 200 ลา้นบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 45.5 
ลกัษณะของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผูน้าํเขา้และผูส่้งออก คิดเป็นร้อยละ 28.5 
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  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการบริการให้คําวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรม
ศุลกากร 
 
  2.1 ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกเคยสอบถามกรมศุลกากรเร่ืองพิกดัอตัราศุลกากรมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 30.4 และสอบถามเร่ืองราคาศุลกากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.0 ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศสอบถามเร่ืองถ่ินกาํเนิดสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.9  
  2.2  ปัจจุบันผูป้ระกอบการเห็นว่า กรมศุลกากรมีการบริการให้คาํแนะนําด้าน       
ถ่ินกาํเนิดสินคา้ ( X = 3.83) และดา้นสิทธิเขตการคา้เสรีมากท่ีสุด ( X = 3.92) 
  2.3 ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการบริการวินิจฉยัดา้นพิกดั (t = -19.086) และอตัรา
อากร (t = -23.967) มากท่ีสุด และมีความตอ้งการลดค่าใชจ่้ายโดยรวมในการขอคาํวินิจฉยัภาษี
ล่วงหนา้จากกรมศุลกากร (t = - 24.249) โดยยินดีเสียค่าธรรมเนียมหากไดรั้บการบริการแบบ
ออนไลน์และไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 2.4 ค่าธรรมเนียมในการบริการวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรท่ีผูป้ระกอบการ
ยนิดีจ่ายมากท่ีสุด คือ 500 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 
  2.5 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่า กรมศุลกากรมีการประชาสัมพนัธ์ทาง 
Website มากท่ีสุด โดยมีความตอ้งการการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติมทางวิทยุและทางส่ือส่ิงพิมพ์
ผูป้ระกอบการเห็นว่า ในปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีศุลกากรตอบคาํถาม ให้คาํปรึกษา และบริการดว้ยความ
สุภาพ ( X = 3.73) โดยผูป้ระกอบการมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรอบรู้ในการให้บริการมาก
ท่ีสุด (t = -25.900)   
  2.6 ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่า เวลาท่ีใชใ้นการวินิจฉยัพิกดัศุลกากรใชเ้วลามาก
ท่ีสุด ( X = 3.66) และมีความตอ้งการใหข้ั้นตอนในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้ลดลง (t = -22.467) 
การบริการวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากรท่ีมีความสะดวกมากท่ีสุด คือ แบบออนไลน์ ( X = 3.90) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากสถิติเชิงอ้างองิ 
 
 จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอา้งอิง สรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 1.  เพศ อาย ุประสบการณ์ ตาํแหน่งงาน ขนาดของสถานประกอบการ และลกัษณะของ
ธุรกิจมีแตกต่างกันมีความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากรท่ี
แตกต่างกนั  
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 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการบริการให ้      
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรมีทั้งหมด 7 ตวัแปร เรียงลาํดบัตามความสาํคญั คือ บุคลากร 
ตน้ทุนในการใชบ้ริการ ช่องทาง กระบวนการ ประเภทของการวินิจฉัย การประชาสัมพนัธ์ และ
ความสะดวก 

  
อภิปรายผลการวจัิย 
 
 การอภิปรายผลในการวจิยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 
 1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและความตอ้งการในการบริการให้
คาํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
 ผลการวิจยัส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์ ท่ีว่า ความตอ้งการของมนุษยมี์ความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัตามคุณลกัษณะและความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ์ต่ละคน 
   
 ในส่วนของตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการบริการ
ให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ผูว้ิจยัอธิบายว่า เน่ืองจากการผ่านพิธีการหรือความรู้
ดา้นศุลกากรเป็นวิชาชีพหรือความรู้เฉพาะทาง ไม่มีการจดัการการเรียนการสอนอย่างละเอียดท่ี
สามารถจะใชป้ฏิบติังานไดจ้ริงทั้งในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงทาํให้ระดบัการศึกษา
นั้นไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการดงักล่าว  
 
                2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัย
ภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 
 ผลการวิจยัส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
ตอ้งการในการบริการใหค้าํวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  2.1 ความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรข้ึนอยู่
กบับุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งขอ้มูลการวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. (2552) ซ่ึงพบว่า ผูท่ี้เขา้



 

 

49

มารับบริการกบักรมศุลกากร มีความประทบัใจกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นกนัเองและสุภาพ และ   
การไดรั้บการถ่ายทอดความคูแ้ละเสริมสร้างความเขา้ใจกนัระหว่างผูป้ระกอบการและเจา้หน้าท่ี
กรมศุลกากร 
  2.2 ความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรข้ึนอยู่
กับตน้ทุนของการใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ ระบุว่า 
นอกจากราคาท่ีแข่งขนัได ้การบริการท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างการใชบ้ริการยงัเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงความยุติธรรมท่ีได้รับจากผูใ้ห้บริการ ลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายค่าบริการเม่ือมีการบริการท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ียอมรับได ้(Zeithaml & Bitner, 2000) 
  2.3 ความตอ้งการในการบริการให้คาํวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากรข้ึนอยู่
กบัช่องทางการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเบอร์ร่ี (Berry, 1995: 236-245) กล่าวว่า 
ลูกค้ามีแนวโน้มท่ีจะรักษาความสัมพันธ์เ ม่ือมีการพัฒนาความไว้วางใจ  โดยจะข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์กับผูใ้ห้บริการในการจดัการช่องทางการตลาด และประสบการณ์กับหุ้นส่วนใน
ช่องทางจาํหน่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะในการนาํ
ผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 
     1.1  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการตอ้งการใชบ้ริการผา่นระบบออนไลน์ใน

ระดบัสูง และยนิดีเสียค่าธรรมเนียม ดงันั้น ในปัจจุบนัน้ี ผูใ้หบ้ริการหรือกรมศุลกากรควรพิจารณา
จดัการให้การบริการในระบบออนไลน์ และเพื่อให้ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัและพิจารณาถึง
ความตอ้งการก่อนการยื่นคาํร้องขอการใชบ้ริการ กรมศุลกากรอาจเรียกเก็บค่าบริการไดใ้นจาํนวน
เงินท่ีผูป้ระกอบการสามารถชาํระได ้(500 - 1,000 บาท) ต่อคร้ัง 

     1.2 การจดัการบริการวินิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร หรือบริการอ่ืน ๆ  ควร
จดัส่วนประสมทางการตลาดบริการให้เหมาะสมกบักลุ่มผูป้ระกอบการ จากการวิจยัท่ีพบว่า แต่ละ
กลุ่มของผูป้ระกอบการมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ ผูจ้ ัดการการบริการดังกล่าว ควรศึกษารายละเอียดท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี เช่น       
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การมุ่งเน้นความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม หรือปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แลว้จึงจัดส่วนประสมทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม 

 1.3 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการดา้นบุคลากรสูงสุด ดงันั้น    
ผูใ้ห้บริการหรือบุคลากรท่ีรับคาํร้องขอ ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ในเน้ือหาการให้บริการนั้น ๆ อย่าง
แทจ้ริง เป็นคนท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้ความเป็นกนัเองกบัผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น ควรจดัหาหรือ
อบรมบุคลากรใหต้รงต่อตามความตอ้งการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4 จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ระกอบการมีความต้องการรักษาความลับ ดังนั้ น           
ผูใ้ห้บริการหรือกรมศุลกากรควรจดัให้มีกฎเกณฑห์รือวิธีการในการรักษาความลบัให้กบัผูท่ี้จะใช้
บริการดว้ย เช่น การไม่เปิดเผยช่ือผูเ้ขา้รับการบริการ หรือไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการนาํเขา้หรือส่งออก
จริง โดยอาจเป็นขอ้หารือหรือกรณีศึกษา     

 
2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 2.1 ควรต่อยอดการศึกษาดา้นความตอ้งการวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร

อยา่งต่อเน่ือง โดยศึกษาเชิงลึกกบัผูป้ระกอบการตามความตอ้งการเฉพาะของการใหค้าํวินิจฉยั เช่น 
แบ่งแยกตามประเภทของการให้คาํวินิจฉยัต่าง ๆ เช่น ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ดา้นราคาศุลกากร 
หรือดา้นถ่ินกาํเนิดสินคา้ รวมถึงความตอ้งการในการอบรมกฎเกณฑก์ารวินิจฉยัดงักล่าว 

 2.2 การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป อาจควบคุมโดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายผูป้ระกอบการ
ออกเป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ตวัแทนออกของ หรือผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 2.3 การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัญหาหรือความต้องการของบุคลากรของ       
กรมศุลกากรในการให้บริการวินิจฉัยภาษีล่วงหนา้ดว้ยเช่นกนั เพื่อให้เกิดขอ้มูลความรู้ทั้งสองดา้น 
เพื่อให้การบริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตรงตามความต้องการของ          
กรมศุลกากรและผูป้ระกอบการเช่นกนั 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามเพือ่สํารวจ 

  “ความต้องการของผู้ประกอบการทีมี่ต่อการบริการให้คาํวนิิจฉัยภาษล่ีวงหน้าของกรมศุลกากร”  
-------------------------------------------------------------------- 

คาํช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัทาํโดย ดร. ฉัตรพล มณีกูล และสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัราชพฤกษ์ เพ่ือเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการบริการใหค้าํวนิิจฉยัภาษีล่วงหนา้ของกรมศุลกากร คือ คาํวินิจฉยัพิกดัอตัรา
ศุลกากร ราคาศุลกากร และถ่ินกาํเนินสินค้า ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา และเป็น
ขอ้เสนอแนะต่อกรมศุลกากร เพ่ือพฒันาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการของกรมศุลกากรใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจสูงสุดแก่ผูรั้บบริการ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูน้าํของเขา้ ผูส่้งของออก ตวัแทนออกของ หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้หรือการส่งออกท่ี
ตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการติดต่องานกบักรมศุลกากร 
 คําวนิิจฉัยล่วงหน้า หมายถึง ความเห็นหรือขอ้แนะนาํท่ีกรมศุลกากรแจง้ต่อผูป้ระกอบการเพื่อใชใ้นการผ่านพิธีการศุลกากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้หรือการส่งออก 
 การบริการให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้าของกรมศุลกากร หมายถึง การบริการของกรมศุลกากรตามคาํร้องขอของผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการทราบหลกัเกณฑใ์นการสาํแดงรายละเอียดของสินคา้เพ่ือความถูกตอ้งแน่นอนก่อนดาํเนินพิธีการศุลกากร 
 ราคาศุลกากร หมายถึง ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามกฎหมายศุลกากรโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใชเ้ป็นฐานภาษีในการคาํนวณภาษี
อากรสาํหรับสินคา้นาํเขา้หรือส่งออก 
 พิกัดอัตราศุลกากร หมายถึง รหัสท่ีแสดงประเภทของสินคา้และนาํมาใชเ้พ่ือกาํหนดอตัราอากรสําหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้หรือ
ส่งออก  
 ถิน่กาํเนิดสินค้า หมายถึง สญัชาติของสินคา้ท่ีถือวา่เป็นแหล่งผลิตของสินคา้ท่ีส่งออกมายงัประเทศท่ีนาํเขา้ 

ปัจจุบนั สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ตั้งอยูท่ี่  

เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ (พระราม 5 – ราชพฤกษ)์ ตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130   

โทรศพัท ์: 081-927-8353 

e-mail :  chmane@rc.ac.th 
 

วตัถุประสงค์ของการสํารวจ 
 1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่อการบริการใหค้าํวนิิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการ 
การบริการใหค้าํวนิิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อการบริการใหค้าํวนิิจฉยัล่วงหนา้ของกรมศุลกากร 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความ
อนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ทีท่่านต้องการเลอืก 
1. เพศ 

      ชาย                          หญิง  
2. อาย ุ

      ตํ่ากวา่ 30 ปี                    30-39 ปี                       40-49 ปี                    50-59 ปี                   60 ปีข้ึนไป       
3. การศึกษา 

      ม. ปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า  ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเทา่   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   
4. ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นศุลกากร หรือ การนาํเขา้ หรือ การส่งออก 

      ตํ่ากวา่ 1 ปี       1 - 2 ปี         3 - 5 ปี        6 – 10 ปี      11 - 15 ปี     16 – 20 ปี     มากกวา่ 20 ปี         
5. ตาํแหน่ง 

      พนกังาน                 หวัหนา้งาน            ผูจ้ดัการ              ผูจ้ดัการทัว่ไป           กรรมการบริษทัฯ     

6. ลกัษณะธุรกิจ  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

      ผูน้าํเขา้      ผูส่้งออก     ตวัแทนออกของ  Freight Forwarder   ธุรกิจอ่ืนคือ.......................................     
7. รายไดข้องสถานประกอบการ 

      ตํ่ากวา่ 50 ลา้นบาทต่อปี                 50 – 200 ลา้นบาทต่อปี            มากกวา่ 200 ลา้นบาทต่อปี 

8. ท่านเคยใชบ้ริการจาํแนกประเภทพกิัดอตัราศุลกากรของกรมศุลกากรหรือไม่ 

      เคย                                                    ไม่เคย           

9. ท่านคิดวา่ การใหบ้ริการจาํแนกประเภทพกิัดอตัราศุลกากรล่วงหนา้ของกรมศุลกากรเป็นประโยชนต่์อท่านเพียงใด  

      มากท่ีสุด                          มาก                                ปานกลาง        นอ้ย                            นอ้ยท่ีสุด 

10. ท่านเคยใชบ้ริการวินิจฉยัราคาศุลกากรของกรมศุลกากรหรือไม่ 

      เคย                                                    ไม่เคย         

11. ท่านคิดวา่  การใหบ้ริการวนิิจฉยัราคาศุลกากรล่วงหนา้ของกรมศุลกากรเป็นประโยชนต์่อท่านเพียงใด   

      มากท่ีสุด                          มาก                                ปานกลาง        นอ้ย                            นอ้ยท่ีสุด 

12. ท่านเคยใชบ้ริการวินิจฉยัถิน่กาํเนิดสินค้าของกรมศุลกากรหรือไม่ 

      เคย                                                    ไม่เคย           

13. ท่านคิดวา่ การใหบ้ริการการวินิจฉยัถิน่กาํเนิดสินค้าล่วงหน้าของกรมศุลกากรเป็นประโยชนต่์อท่านเพียงใด  

      มากท่ีสุด                          มาก                                 ปานกลาง        นอ้ย                           นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที ่2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ   

ท่านต้องการ คาดหวงั หรือเห็นด้วยมากน้อยเพยีงใด 
มากท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

 ความต้องการต่อการบริการให้คาํวนิิจฉัยของกรมศุลกากร      

1. การใหค้าํแนะนาํดา้น พิกดัศุลกากร      
2. การใหค้าํแนะนาํดา้น อตัราอากร      
3. การใหค้าํแนะนาํดา้น ราคาศุลกากร       
4. การใหค้าํแนะนาํดา้น การปรับราคา      
5. การใหค้าํแนะนาํดา้น ถ่ินกาํเนิดสินคา้      
6. การใหค้าํแนะนาํดา้น สิทธิเขตการคา้เสรี      

 ต้นทุนในการขอคาํวินิจฉัยจากกรมศุลกากร      

7. ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการเตรียมเอกสารขอรับคาํวนิิจฉยั      
8. จาํนวนบุคลากรท่ีใชใ้นการขอรับคาํวนิิจฉยั      
9. ตน้ทุนในการขอรับคาํวนิิจฉยั      
10. ท่านยนิดีเสียค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) หากไดรั้บคาํวนิิจฉยัเร็วกวา่ 30 วนั      

11. หากท่านตอ้งเสียค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) ท่านคิดวา่ควรเป็นราคาเท่าใด  

 500 บาท  1,000 บาท  1,500 บาท  ……………… บาท  

และจาํนวนวนัท่ีตอ้งการไดรั้บคาํวินิจฉยั = ………………. วนั                               

     

 ช่องทางในการยื่นขอคาํวนิิจฉัย      

12. ตอ้งการมายืน่ท่ีกรมศุลกากรดว้ยตนเอง      
13. ตอ้งการใหบ้ริการผา่นระบบออนไลน ์(Internet)      
14. หากกรมศุลกากรใหบ้ริการออนไลน ์ท่านยนิดีเสียค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ)      

 การประชาสัมพนัธ์ของกรมศุลกากร 
15. ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ทาง Internet      
16. ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน ์      
17. ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุ      
18. ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพ ์      

 ความต้องการด้านเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรที่ให้บริการ 
19. บริการดว้ยความสุภาพ      
20. บริการอยา่งสะดวกและรวดเร็ว      
21. บริการดว้ยความเตม็ใจใหบ้ริการ      
22. รอบรู้ในการใหบ้ริการ      
23. ตอบคาํถามและใหค้าํปรึกษา      



ส่วนที ่2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ (ต่อ) 
 

ท่านต้องการ คาดหวงั หรือเห็นด้วยมากน้อยเพยีงใด  
มากท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ประเภทของงานทีใ่ห้บริการ 

 กระบวนการวนิิจฉัยภาษขีองกรมศุลกากร       

24. ท่านเห็นดว้ยกบัระยะเวลาท่ีใช ้(30 วนั) ในการวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร       
25. ขั้นตอนในการบริการวนิิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากรในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร       
26. ท่านเห็นดว้ยกบัระยะเวลาท่ีใช ้(30 วนั) ในการวินิจฉยัราคาศุลกากร      
27. ขั้นตอนในการบริการวนิิจฉยัราคาศุลกากร ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร      
28. ท่านเห็นดว้ยกบัระยะเวลาท่ีใช ้(30 วนั) ในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้      
29. ขั้นตอนในการบริการวนิิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้  ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร      

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในวินิจฉัยภาษขีองกรมศุลกากร       

30. ความเหมาะสมคาํร้อง-แบบท่ีใชใ้นการวินิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร      
31. ความเหมาะสมของเอกสารแนบท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร       
32. ความสะดวกของสถานท่ีท่ียืน่คาํร้องในการวนิิจฉยัพิกดัอตัราศุลกากร      
33. ความเหมาะสมคาํร้อง-แบบท่ีใชใ้นการวินิจฉยัราคาศุลกากร      
34. ความเหมาะสมของเอกสารแนบท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัราคาศุลกากร       
35. ความสะดวกของสถานท่ีท่ียืน่คาํร้องในการวนิิจฉยัราคาศุลกากร      
36. ความเหมาะสมคาํร้อง-แบบท่ีใชใ้นการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้      
37. ความสะดวกของสถานท่ีท่ียืน่คาํร้องในการวนิิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้      
38. ความเหมาะสมของเอกสารแนบท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัถ่ินกาํเนิดสินคา้      

ส่วนที ่3  ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิอืน่ๆ 
      

      
      

      
      
      
      

      
      

      

 
 


