
 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศึกษาความพึงพอใจ
ตอการใชงานระบบ Paperless ตามทัศนะของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และผูรับบริการ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 
แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย เจาหนาที่ผูใหบริการระบบ 
Paperless จํานวน 25 ราย และผูรับบริการ จํานวน 75 ราย รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 100 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การศึกษา  
         ผลจากการศึกษาพบวา เจาหนาที่ผูใหบริการมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless ในดานความ
รวดเร็ว และดานความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนน
เฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.80 และ 3.71 ตามลําดับ) และ
ผลจากการศึกษาพบว า ผู รับบริการมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบ Paperless ในดานคุณภาพ และ
ความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.79 และ 3.66 ตามลําดับ) นอกจากน้ีเจาหนาที่
ผูใหบริการระบบ Paperless และผูรับบริการ มีความเห็น
สอดคลองกันในเรื่องของคาใชจาย และความยืดหยุนในการ
ใหบริการ ยังขาดประสิทธิภาพ และตองการการปรับปรุงแกไข 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Paperless ในการใหบริการอยาง
สูงสุด เน่ืองจากดานคาใชจาย และดานความยืดหยุนในการให   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

บริการน้ัน ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ
ของท้ังเจาหนาที่ผูใหบริการ และผูรับบริการ นอกจากน้ียัง
สามารถสงผลกระทบไปถึงการวิเคราะหประสิทธิภาพของ
ระบบ Paperless อีกดวย 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, เจาหนาที่ผูใหบริการ, ผูรับบริการ,       
                 ระบบ Paperless 

Abstract 

       The analysis of the Efficiency of “Paperless 

System” of the Customs Bureau on Exporting 

Transactions. The purpose of the study was the studying 

of satisfaction on “Paperless System” focusing on both 

the facilitators and service users. The questionnaire is an 

approach to analyze and test relationships among 

variables. The sample groups were 100 persons divided 

into two groups including 25 staff/facilitators of 

Exporting Section of the Customs Bureau and 75 of 

services users who registered in “Paperless System” 

with Customs Bureau.                      

        The results of this study found that the efficiency of 

“Paperless System” on speediness and full capacity 
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service have the impact on the facilitators’ satisfaction 

with the highest average of 3.80 to 3.71 respectively. The 

results found on the service users on “Paperless System” 

were the impact of the quality and the performance of 

facilitators and service users on “Paperless System” are 

on Pricing and Flexibility of services being inefficient. It 

should be considered to improve on pricing and 

flexibility in order to increase the efficient services of 

“Paperless System”. The Pricing and the Flexibility of 

“Paperless System” have the significant impact on both 

facilitators and service users’ satisfaction. Otherwise, 

they are also the important factors influencing the 

analysis of the “Paperless System”.  

Keyword: Efficiency, Staff of Exporting Section, 

Service Users, Paperless System    

1. บทนํา 
          1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          ในปจจุบันการคาระหวางประเทศจะทวีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น ประเทศตางๆ จึงตองมีการรวมกลุมเศรษฐกิจเพ่ือความ
รวมมือทางการคาระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได
เขารวมกลุมการคาเสรีอาเซียน เพ่ือเปนการขยายความรวมมือ
ในการคาและการบริการท่ีชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ใหแกประเทศสมาชิกมากขึ้น ลดอุปสรรคการคาระหวาง
ประเทศสมาชิก และเพ่ือเปนการเปดตลาดการคาและบริการ
ระหวางกลุมใหมากขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีจะเปดการคาเสรีอยาง
เต็มที่ในปพ.ศ. 2558 ผลกระทบและมาตรการสนับสนุนเชิงรุก
จากการเปดเสรีการคา บริการดานขนสง และบริการดานโลจิ
สติกส ทําใหธุรกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองตองมีการปรับกลยุทธการ
ดําเนินงานใหทันกับสถานการณการคาปจจุบัน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหสามารถกาวเขาสู เวที
การคาโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมความรวดเร็วในการ
เคล่ือนยายสินคาระหวางประเทศ และในระหวางภูมิภาคตางๆ 

           ระบบศุลกากรไรเอกสาร (Paperless Customs) เปน
ระบบการใหบริการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยไมตองใชเอกสารในสวนที่ตองใชสําแดงกับเจาหนาที่
ศุลกากรในเบื้องตน และมีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวย
เ พ่ือเ พ่ิมความรวดเร็วในการดําเนินงาน  พรอมทั้งมีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานใหม (Process Redesign) เพ่ือ
ลดขั้นตอนการใหบริการ  
          ระบบไรเอกสาร (Paperless) ไมใชเรื่องเอกสารอยาง
เดียว แตเขาไปเก่ียวของเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การใหบริการ ระบบสอบยอนกลับ ชวยใหการทํางานดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการหมุนเ วียนสินคา เร็วขึ้น  ซึ่ ง
ผูประกอบการตองดูวาระบบท่ีออกแบบมาเหมาะสมกับองคกร
หรือไม ทําใหตนทุนเพ่ิมขึ้นหรือไม หากผูประกอบการพัฒนา
ระบบมาใชอย าง ถูกตองและเหมาะสม  จะชวย เ พ่ิมขีด
ความสามารถของตนเองใหสามารถแขงขันไดทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของระบบไรเอกสาร  (Paperless) วามี
ประสิทธิภาพมากพอตอการสรางความม่ันใจในการใชใหกับ
ผูใชบริการระบบไรเอกสาร (Paperless) หรือไม รวมถึงปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ในการใชบริการ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการระบบไรเอกสาร (Paperless) 
ใหดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการได
อยางแทจริง 
          1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
          ศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานระบบ Paperless ตาม
ทัศนะของเจาหนาที่ผูใหบริการ และผูรับบริการ 
          1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
          ดานเน้ือหา ศึกษาระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ผู

ใหบริการ  และผูรับบริการ  และหลักประสิทธิภาพการ

ใหบริการ ประกอบดวย 5 ดานดังตอไปน้ี 1. ดานคาใชจาย 2.      

ดานความรวดเร็ว 3. ดานคุณภาพ 4. ดานความสามารถในการ

ใหบริการ 5. ดานความยืดหยุนในการใหบริการ                                        



          ดานประชากร คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ ไดแก พนักงาน

ศุลกากร ผูปฏิบัติงานดานพิธีการสงออก ณ สวนการสงออก 

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 

จํานวน 25 ราย ประชาชน และผูรับบริการ ไดแก 

ผูประกอบการสงออกโดยตรง ตัวแทนออกของรับอนุญาต 

และตัวแทนออกของทั่วไป ที่มาปฏิบัติพิธีการดานการสงออก 

ณ สวนการสงออก สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ จํานวน 75 ราย โดยใชเครื่องมือเปน

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
          ดานระยะเวลา เริ่มทําการศึกษาต้ังแต เดือน พฤศจิกายน 

2554 - มีนาคม 2555 

2.  แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
          การศึกษาเรื่อง  การวิ เคราะหประสิทธิภาพระบบ 
Paperless ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของเพ่ือนํามาใชกําหนดแนวทางในการศึกษา ดังน้ี  
       Kohlbacher (2009) [1] ระบุวา การจัดกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process Management: BPM) จะชวยให
องคกรไดรับความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพของผลิตภัณฑ 
ความเร็วในการสงมอบมากขึ้น การศึกษาโดย Vera&Kuntz 
(2007) ที่ไดดําเนินการในโรงพยาบาลเยอรมัน ไดบงช้ีวา BPM 
มีผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพขององคกร  
          ปเตอรสัน และโพลวแมน (Peterier and Plowman,1953 
: 433) [2] ไดกลาวถึงความหมายของคําวา ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานดานธุรกิจในความหมายอยางแคบ หมายถึง การลด
ตนทุนในการผลิต และในความหมายอยางกวาง หมายถึง 
คุณภาพของการมีประสิทธิภาพ และความสามารถ ในการผลิต
การดําเนินงานดานธุรกิจ ที่จะถือวามีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังน้ันแนวความคิดของคําวา ประสิทธิภาพทางดานธุรกิจใน
ที่น้ี จะมีองคประกอบ 5 อยาง คือ ตนทุน คุณภาพ ปริมาณ 
เวลา และวิธีการในการผลิต  

          ความพึงพอใจของผูใหบริการ การสรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการแกประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ 1. 
การใหบริการอยางเสมอภาค 2. การใหบริการท่ีตรงเวลา 3. 
การใหบริการอยางพอเพียง 4. การใหบริการอยางตอเน่ือง 5. 
การใหบริการอยางกาวหนา  

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
           การศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหประสิทธิภาพระบบ 
Paperless ในงานศุลกากร ดานพิธีการสงออก มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานระบบ Paperless ตาม
ทัศนะของเจาหนาที่ผูใหบริการ และผูรับบริการ ซึ่งมีผลตอ
ประสิทธิภพของระบบ Paperless อันจะนําไปเปนขอมูล
สําหรับเจาหนาที่ ผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาระบบในการ
ใหบริการของกรมศุลกากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
การกําหนดวิธีการศึกษาดังน้ี 
          3.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
                    3.1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน
ขอมูลที่ ไดจากการตอบแบบสอบถาม  ของเจ าหน าที่ ผู
ใหบริการ จํานวน 25 ราย และผูรับบริการ จํานวน 75 ราย รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 100 ราย 
                    3.1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
การศึกษาและเก็บขอมูลจากผลงานวิจัยที่เก่ียวของ วิทยานิพนธ 
การคนควาทางเว็บไซต เปนตน 
          3.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
           ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้ ง น้ี  คือ  เจ าหนาที่ ผู
ใหบริการระบบ Paperless ไดแก พนักงานศุลกากร 
ผูปฏิบัติงาน ณ สวนการสงออก สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 25 ราย และผูรับบริการ 
ไดแก ผูรับบริการที่จะทะเบียนระบบ Paperless จํานวน 75 
ราย รวมท้ังจํานวน 100 ราย 
          3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยผู
ศึ กษาสร า งขึ้ น เ อ งมี ขั้ นตอนการสร า งแบบสอบถาม



ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวนดังน้ี เจาหนาที่ผูใหบริการ 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามสวนที่  2 เปนแบบสอบถามขอมูลเ ก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ Paperless และ
ผูรับบริการ สวนที่  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดของ
องคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ Paperless 
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจอง
ผูรับบริการผานระบบ Paperless 
          3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล   
                    3.4.1   ขอมูลและเอกสารรวบรวมจากหนังสือ 
ตํารา รายงานผลการวิจัยและเว็บไซต 
                    3.4.2 ขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม มาจากการ
นําแบบสอบถามแจกใหกับเจาหนาที่ผูใหบริการ จํานวน 25 
ราย และผูรับบรกิาร จํานวน 75 ราย รวมท้ังสิ้นจํานวน 100 ชุด 
          3.5 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
          การตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เมื่อผู
ศึกษาไดขอมูลจากแบบสอบถามและตรวจสอบความชัดเจน
ของแบบสอบถามแลว จะนําขอมูลที่ไดมาลงรหัสและบันทึก
ขอมูลดวยโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร จากน้ันวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
          ทําการประมวลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดวย
โปรแกรมคอม พิ ว เ ตอร  โดยก ารหาค า อั ต ร า ร อ ยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) โดยโปรแกรม Microsoft 
Excel ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางแผนภูมิวงกลม 
(Pie Chart) และแผนภูมิแทง (Bar Chart) พรอมคําอธิบายผล
และนําผลที่ไดจากแผนภูมิมาเสนอเพ่ือวิเคราะหตามลักษณะ
ของตัวแปรตางๆ 
           3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
           การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เปนการวิเคราะห
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) และ
คาเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุม
ตัวอยางและตัวแปรตางๆ 

4.การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 
          เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
          ส วน ท่ี  1  การ วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการในกรมศุลกากร 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานพิธีการสงออก โดยใชความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) พบวา 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 56.00  และเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.00 
ตามลําดับ 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญมีอายุ
อยูในชวง 31-40ป ที่มากสุดคิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาคือ
ชวงอายุมากกวา 51 ปขึ้น คิดเปนรอยละ 16.00 โดยกลุม
ตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 41-50 ป มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
12.00 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 56.00 และเปนผูที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 44.00 
          กลุม ตัวอย างที่ ตอบแบบสอบถามอยู ในตําแหนง
เจาหนาที่พิธีการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ
ตําแหนงสารวัตรศุลกากร และนายตรวจศุลกากร คิดเปนรอย
ละ  32.00 และ  20.00 ตามลําดับ  โดยกลุมตัวอยางอยูใน
ตําแหนงเจาหนาที่ประเมินอากรมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
8.00 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่
ทํางานรับราชการในกรมศุลกากรเปนระยะเวลา 5-10 ป คิด
เปนรอยละ 52.00 รองลงมาเปนระยะเวลา 11-15 ป คิดเปนรอย
ละ 32.00 และเปนระยะเวลามากกวา 15 ป มีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 16.00 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนผูที่ทํางานในดาน
พิธีการสงออกเปนระยะเวลา 5-10 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
52.00 รองลงมาคือ นอยกวา 5 ป และมากกวา 15  ป คิดเปน



รอยละ 24.00 และ 16.00 ตามลําดับ กลุมตัวอยางที่เปนผูที่
ทํางานในดานพิธีการสงออกเปนระยะเวลา 11-15 ปมีนอยที่สุด 
คิดเปนรอยละ 8.00 
          สวนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ Paperlessไดแก ดาน
คาใชจาย ดานความรวดเร็ว ดานคุณภาพ ดานความสามารถใน
การใหบริการ ดานความยืดหยุนในการใหบริการ โดยใช
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และ คาเฉล่ีย (X) 
พบวา 
          ระดับความพึงพอใจในดานคาใชจาย อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.50 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตามระดับความ
พึงพอใจไดดังน้ี ชวยในการประหยัดงบประมาณในการจาง
พนักงานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) และชวยประหยัด
คาใชจายเก่ียวกับเอกสารอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) 
          ระดับความพึงพอใจในดานความรวดเร็ว อยูในระดับ
มากโดยมีคาเฉลี่ย 3.80 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอตามระดับ
ความพึงพอใจไดดังน้ี  สามารถกําหนดหรือวางแผนการ
ดําเนินงานไวลวงหนาไดงายขึ้นอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) 
มีความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกและสงขอมูลอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.84) มีการตรวจสอบกลุมใบขนสินคา Green 
Line และ Red Line และกําหนดช่ือผูตรวจปลอยสินคาโดย
อัตโนมัติอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.80) และมีความสะดวก
รวดเร็วในการทํางาน และสามารถทํางานไดตามกําหนดมาก
ขึ้นอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) 
          ระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.64 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตามระดับความ
พึงพอใจไดดังน้ี มีระบบการทํางานที่ ชัดเจนมากขึ้น และ
สามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารไดในทุกๆขั้นตอน 
และสามารถตรวจสอบเอกสารได หากเกิดขอผิดพลาดในการ
สงออก อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.68) การสงผานขอมูลมี
ระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.64) และความถูกตองในการตรวจสอบพิกัดราคา
และการคํานวณภาษีอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.56) 

          ระดับความพึงพอใจในดานความสามารถในการ
ใหบริการ  อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย  3.71 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอตามระดับความพึงพอใจไดดังน้ี เประบบที่
ทันสมัยและทันตอความตองการของผูรับบริการอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.88) สามารถรับสงขอมูลไดอยางตอเน่ืองตลอด 
24 ช่ัวโมง อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.76) สามารถรับสงขอมูล
ไดในทุกๆสถานที่ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.72) และมีหนวย
บริการในเรื่องการสอบถามขอมูลที่ทันสมัย และสามารถตอบ
ขอสงสัยไดตลอดเวลาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) 
          ระดับความพึงพอใจในด านความยืดหยุนในการ
ใหบริการ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.36 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอตามระดับความพึงพอใจไดดังน้ี สามารถ
ทํางานผานระบบ Paperless ไดอยางไมมีขอจํากัดทางดานเวลา
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) และสามารถใชระบบ 
Paperless ในการรวมพิกัดของสินคาไดอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉล่ีย 3.24) 
         ผูรับบริการ    
         สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดของ
องคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ Paperless 
โดยใชความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) พบวา       
           กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนผูประกอบการ
สงออกมาที่สุด คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาเปน CUSTOMS 
BROKER คิดเปนรอยละ 32.00 และเปนตัวแทนออกของ
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 21.30 
           กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีลูกคาจํานวน 100 
รายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.30 รองลงมาคือ มีลูกคาจํานวน 
200-400 ราย คิดเปนรอยละ 16.00 มีลูกคาจํานวน 1-200 และ 
600 รายขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14.70 และมีลูกคาจํานวน 400-
600 ราย คิดเปนรอยละ 9.30 
            กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการ
ติดต้ังระบบ Paperless อยูระหวาง 25,001-30,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 45.30 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท 
และ 10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.00 และ 20.00 



ตามลําดับ และอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท มีนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 10.70 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสงออกเครื่องจักรกล
และสวนประกอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมาคือ 
พลาสติก และรถยนตและสวนประกอบ คิดเปนรอยละ 20.00 
และ 12.00 ตามลําดับ และสงออกของที่ทําดวยเหล็กและ
เหล็กกลา มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.70 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีใบขนสินคาขาออก
ในชวงกอนใชระบบ Paperless จํานวน 400 ฉบับขึ้นไป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมามีจํานวน 1-100 ฉบับ และ 
100-200 ฉบับ คิดเปนรอยละ 16.00 และมีจํานวนใบขนสินคา
ขาออกจํานวน 200-300 ฉบับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.30 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีใบขนสินคาขาออก
หลังจากใชระบบ Paperless จํานวน 100-200 ฉบับ มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 30.70 รองลงมามีจํานวน 400 ฉบับขึ้นไป และ 
1-100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 29.30 และ 17.30 ตามลําดับ และมี
จํานวนใบขนสินคาขาออกจํานวน 300-400 ฉบับ นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 10.70 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนสินคาตอใบ
ขนสินคาหน่ึงฉบับ 3-6 รายการ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.30 
รองลงมามีจํานวน 1-3 รายการ  และมากกวา 12 รายการขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 25.30 และ 24.00 ตามลําดับ และมีจํานวนสินคา
ตอใบขนสินคาหน่ึงฉบับ 6-12 รายการ นอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 21.30 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของ
จํานวนรายการสินคา ซึ่งจะสงผลตอความรวดเร็วของระบบ 
Paperless อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.30 รองลงมาคือ 
ใหความสําคัญในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 34.70 และคิด
วาจํานวนรายการสินคาไมมีผลตอความรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 
4.00 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงใช
จํานวนพนักงานเทาเดิม คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือ การ

ใชพนักงานลดลง คิดเปนรอยละ 10.70 และใชพนักงานเพ่ิม
มากขึ้นมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.30 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามใชเวลาในการผานพิธี
การสงออกในชวงกอนใชระบบ Paperless 1-2 ช่ัวโมงมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 54.70 รองลงมาใชเวลา 3-4 ช่ัวโมง และ 5-
6 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 29.30 และ 9.30 ตามลําดับ และใช
เวลามากกวา 6 ช่ัวโมงขึ้นไปมีนอยที่สุด คดิเปนรอยละ 6.70 
          กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามใชเวลาในการผานพิธี
การสงออกหลังจากใชระบบ Paperless 1-1.30 ช่ัวโมง มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาใชเวลานอยกวา 1 ช่ัวโมง 
และ 1.31-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24.00 และ 8.00 ตามลําดับ 
และใชเวลา 2.01-2.30 ช่ัวโมง มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.30 
          สวนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการผานระบบ Paperlessไดแก ดานคาใชจาย ดานความ
รวดเร็ว ดานคุณภาพ ดานความสามารถในการใหบริการ ดาน
ความยืดหยุนในการใหบริการ โดยใชความถ่ี (Frequency) รอย
ละ (Percentage) และ คาเฉล่ีย (X) พบวา 
          ระดับความพึงพอใจในดานคาใชจาย อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.235 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตาม
ระดับความพึงพอใจไดดังน้ี ชวยลดคาใชจายในการเดินทางมา
ยื่นเอกสารอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.24) และชวยลด
คาใชจายเก่ียวกับเอกสารอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.23) 
          ระดับความพึงพอใจในดานความรวดเร็ว อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.43 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตาม
ระดับความพึงพอใจไดดังน้ี สะดวกรวดเร็วในการบันทึกและ
สงขอมูลอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.67) ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสงขอมูลจากคอมพิวเตอรของบริษัทอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.48) สามารถคํานวณเวลาในการสงมอบสินคา
ใหลูกคาไดอยางแมนยํามากขึ้นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.40) และความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบกลุมใบขน
สินคา Green Line และ Red Line และกําหนดช่ือผูตรวจปลอย
สินคาโดยอัตโนมัติอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.15) 



          ระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.79 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตามระดับความ
พึงพอใจไดดังน้ี ความถูกตองในการตรวจสอบพิกัดราคาและ
การคํานวณภาษีอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.89) การสงผาน
ขอมูลมีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.80) มีระบบการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารไดในทุกๆขั้นตอนอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) และสามารถตรวจสอบเอกสารได 
หากเกิดขอผิดพลาดในการสงออกอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.68) 
          ระดับความพึงพอใจในดานความสามารถในการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.66 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอตามระดับความพึงพอใจไดดังน้ี สามารถ
รับสงขอมูลไดอยางตอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมงอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.93) เปนระบบท่ีทันสมัยและทันตอความตองการ
ของผูรับบริการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.84) และสามารถ
สอบถามขอสงสัยไดตลอดเวลาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.21) 
          ระดับความพึงพอใจในด านความยืดหยุนในการ
ใหบริการ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.41 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอตามระดับความพึงพอใจไดดังน้ี สามารถ
สงเอกสารไดจากทุกที่ ไมจําเปนตองมากรมศุลกากรอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย  3.49) และสามารถสงเอกสาร
ยอนหลังได หากเกิดขอผิดพลาดในการสงออกอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.33) 

5. สรุปผล และขอเสนอแนะ 
          5.1 สรุปผลการศึกษา 
           การศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหประสิทธิภาพระบบ 
Paperless ในงานศุลกากร ดานพิธีการสงออก โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
Paperless ตามทัศนะของเจาหนาที่ผูใหบริการ และผูรับบริการ
อันจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทั้งเจาหนาที่ผูใหบริการและผูรับบริการ 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่ผูใหบริการผานระบบ 
Paperless จํานวน 25 ราย และผูรับบริการท่ีจดทะเบียนการใช
ระบบ Paperless กับทางกรมศุลกากร จํานวน 75 ราย โดยใช
เครื่องมือเปนแบบสอบถามจํานวน 100 ชุดในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดขอมูลกลับคืนมา 100 ชุด คิดเปนรอยละ100 ของ
แบบสอบถาม 
          เจาหนาท่ีผูใหบริการ  
          ผลที่ไดจากการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่พิธีการ รับราชการในกรม
ศุลกากรเปนระยะเวลา 5-10 ป และปฏิบัติงานดานพิธีการ
สงออกเปนระยะเวลา 5-10 ป มีความพึงพอใจในดานคาใชจาย
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.50 มีความพึงพอใจ
ในดานความรวดเร็ว โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
3.80 มีความพึงพอใจในดานคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.64 มีความพึงพอใจในดานความสามารถใน
การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.71 และ
มีความพึงพอใจในดานความยืดหยุนในการใหบริการ โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ีย 3.36 
          ผูรับบริการ 
       ผ ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ส ว น ใ ห ญ เ ป น
ผูประกอบการสงออก มีลูกคาจํานวน 0 ราย มีคาใชจายในการ
ติดต้ังระบบ Paperless อยูระหวาง 25,001-30,000 บาท สงออก
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ มีใบขนสินคาขาออกในชวง
กอนใชระบบ Paperless จํานวน 400 ฉบับขึ้นไป มีใบขน
สินคาขาออกหลังจากใชระบบ Paperless จํานวน 100-200 
ฉบับ มีจํานวนสินคาตอใบขนสินคาหน่ึงฉบับ 3-6 รายการ 
สวนใหญใหความสําคัญของจํานวนรายการสินคา ซึ่งจะสงผล
ตอความรวดเร็วของระบบ Paperless อยูในระดับมาก ยังคงใช
จํานวนพนักงานเทาเดิม ใชเวลาในการผานพิธีการสงออก
ในชวงกอนใชระบบ Paperless 1-2 ช่ัวโมง และใชเวลาในการ



ผานพิธีการสงออกหลังจากใชระบบ Paperless 1-1.30 ช่ัวโมง 
มีความพึงพอใจในดานคาใชจาย โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.235 มีความพึงพอใจในดานความรวดเร็ว 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.43 มีความพึง
พอใจในดานคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
3.79 มีความพึงพอใจในดานความสามารถในการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.66 และมีความพึง
พอใจในดานความยืดหยุนในการใหบริการ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.41 
            5.2 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
            เจาหนาที่หรือบุคลากรของกรมศุลกากรที่มีสวน
เก่ียวของในการพัฒนาระบบ หรือเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใช
ในการดําเนินงานศุลกากร ดานพิธีการสงออก ควรดําเนินการ
ในการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการดาน
การลดคาใชจาย และดานความยืดหยุนในการใหบริการ เพ่ือให
สอดคลองกับหลักประสิทธิภาพในการใหบริการ คือ 1. การใช
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยาง
ประหยัด  คุมคา  และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด  2. ผลการ
ปฏิบั ติงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน  รวดเร็ว  และใช
เทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม และ3. การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมี
จิตสํ า นึกที่ ดีตอการทํ างานและบริการเปนที่พอใจของ
ผูรับบริการ 
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