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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนธุรกิจ และความพรอมในการนําระบบ 

EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของไทย และเพือ่เปรียบเทียบความพรอมในการนํา

ระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรระหวางผูนําเขาของไทยทีม่ีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทาง

ธุรกิจแตกตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ ที่มีมูลคาสูงสุด 6 

ประเภทแรกในป พ.ศ. 2546 จํานวน 371 ราย   เครือ่งมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง สวนงาน/ฝาย อายุงาน 

รายได และทักษะคอมพิวเตอร  ปจจัยสวนธุรกิจประกอบดวย ขนาดธุรกิจ สินคา ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจ ยอดขายตอป ความถี่ในการนําเขา วิธีการขนสง และวิธีการผานพิธีการศุลกากร และความ

พรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร ซึ่งประกอบดวยความพรอมดานความรูและ

ความเขาใจ ความพรอมดานบุคลากร และความพรอมดานการเงินและการลงทุน มีคาสัมประสิทธิค์วาม

เชือ่มั่นโดยใชสูตรแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Reliability Co-efficiency) เทากับ 0.8377 

ทําการรวบรวมขอมูลในชวง วันที่ 26 มิถุนายน ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2547 ทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows  

 ผลการวิจัย 1 ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขา

ทีม่ีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2 ความพรอมใน

การนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีปจจัยสวนธุรกิจแตกตางกันแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยผู นําเขามีความพรอมดานความรูความเขาใจ ดาน

บุคลากร และดานการเงินและการลงทุนในระดับปานกลางในทุกปจจัยยอย ยกเวนผู นําเขาที ่ใช

คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ และใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือในการรับขอมูลขาวสาร 

รวมทัง้การใชอีเมล (E-mail) เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารอีกทางหนึ่งมีความพรอมดานความรู

ความเขาใจในระดับมาก           
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 จากการศึกษาพบวาผูนําเขาสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในระบบ EDI เทาทีค่วรและยัง

พึงพอใจที่จะใชตัวแทนออกของตอไป อาจเกดิจากองคกรในภาคเอกชนไมไดใหการสนับสนุนพนักงาน

ในการเรียนรู เทคโนโลยีและวิธีการใชงานของระบบนี ้และหนวยงานในภาครัฐทีไ่มไดมีการ

ประชาสัมพันธ และไมไดมีการสงเสริมใหมีการจัดการอบรมเรียนรู เพราะฉะนัน้ หนวยงานทั้งสองแหง

จึงตองรวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อใหพนักงานของตนเขารวมฝกอบรม เรียนรูระบบนีอ้ยางจริงจัง ใน

ขณะเดียวกัน กรมศุลกากรตองพยายามทําใหขั ้นตอนในการผานพิธีการศุลกากรเปนในระบบ EDI 

เปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตการปอนขอมูลจนถึงการตรวจปลอยสินคา โดยหนวยงานของรัฐตองพยายาม

ขจัดขั้นตอนทีต่องใชเอกสารตัวจริงเพือ่ใหเกิดความแตกตางที่แทจริงระหวางการผานพิธีการศุลกากร

ดวยระบบเดิมและระบบ EDI   
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the research on “A Study of Importers’ Readiness in Applying EDI System 

for Custom Clearance” was to study the personal and business factors and the importers’ readiness in 

applying EDI system for custom clearance and to compare the readiness among importers of different 

personal and business factors in applying EDI system for custom clearance. The survey was conducted 

from 371 samplings chosen from the 6 highest-valued products imported in 2003.   Questionnaire was 

used as a tool for this survey to collect information about personal factors comprised of sex; age; 

educational level; job position; organizational section/department; years of experience; income; and 

computer skill, and business factors comprised of business sizes; types of goods; years of operation; 

annual turnover; import frequency; transportation mode; and clearance method, and importers’ 

readiness in applying EDI for customer clearance comprised of knowledge and understanding; 

personnel; fund and investment.  The reliability of the questionnaire estimated by calculating 

Cronbach’s Co-efficiency was 0.8377.  All information of the questionnaire was collected from June 

26 to July 16, 2004.  Data was analyzed using SPSS for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois). 

 The results of the study revealed that importers with different demographic and personal 

factors showed no significant difference in their readiness in applying EDI system for custom 

clearance.  The level of all sub scales comprised of knowledge and understanding, personnel, and fund 

and investment was moderate except the readiness in knowledge and understanding of importers using 

computers for their office operation, internet as another access for information, and e-mail as another 

means for communication showed a high level.   
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 The findings that most importers lacked adequate knowledge and understanding in EDI 

and were satisfied to continue using the shipping agents suggested that the private enterprise did not 

give full support to their employee to acquire all necessary knowledge and procedure about EDI.  At 

the same time the EDI providers did not promote and publicize the EDI system.  Both sectors should 

therefore closely co-operate to offer free training to the employees to enhance their knowledge and 

acquaintance of EDI systems.  Meanwhile the Custom Department should try to expedite the custom 

clearance process by eliminating all redundant paperwork in order that the importers will see greater 

advantages in applying EDI systems.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคัญของปญหา 

 การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในดานของเวลา ตนทุน และคุณภาพ   การ

นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานขององคกรไดกลายเปนเรื่องปกติและเปนสิ่งจําเปน 

เพราะคอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยความฉับไวและแมนยํา   ในขณะเดียวกัน ระบบการสื่อสาร

ไดรับการพัฒนาตลอดเวลาจนมนุษยสามารถสื่อสารถึงกันและกันไดอยางรวดเร็วและไรขอบเขต  

การนําระบบสื่อสารมาบูรณาการเขากับคอมพิวเตอรทําใหองคกรสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารธุรกิจ

ระหวางกัน องคกรสามารถทดแทนการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย หรือโดยคนนําสงเอกสารดวย

ระบบการแลก-เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Data Interchange – EDI) ซึ่งมี

ประสิทธิภาพทีดี่กวาและดวยตนทุนทีต่่ํากวา 

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติหาฉบับแรกของประเทศไทย (พ.ศ. 2504 – 

พ.ศ.  2529) ไดมุ งเนนในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจจนมีผลทําใหเศรษฐกิจในชวงที่รัฐบาล

ประกาศใชแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534) เติบโตใน

อัตราสูงถึงรอยละ 10.5 และในชวงที่ประกาศใชแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 7 

เศรษฐกิจยังคงเติบโตในอัตราสูงถึงรอยละ 8.5 เศรษฐกิจที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงทําใหยอดการ

นําเขาสินคาสูงเปนเงาตามตัว 

รัฐบาลในสมัยนายอานันท  ปนยารชุน ไดพยายามสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก

กิจกรรมดานการคา เพราะตระหนักวาความเจริญเติบโตจากการคาจะนําผลประโยชนอันใหญหลวง

สูประเทศ  แตดวยยอดนําเขาที่ถีบตัวสูงขึ้นอยางมากมายโดยไมไดมีการปรับปรุงโครงสรางทาง

พื้นฐานพรอมกันไป ทําใหรัฐบาลพบอุปสรรคทางการคาหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่

เกีย่วกับพิธีการศุลกากรซึง่ไมมีประสิทธิภาพ โดยสรุปไดจากปญหาที่พบ ดังน้ี 

1)  กระบวนการในการผานพิธีการศุลกากรตองใชเวลานานมาก  ผูนําเขาอาจจะตอง

เสียเวลาถึง 7 วันนับตัง้แตวันที่ยืน่เอกสารจนกระบวนการแลวเสร็จ 

2)  ระบบศุลกากรไมโปรงใส 

3)  กระบวนการใชเอกสารจํานวนมาก และพิมพซ้ําซอน  

4)  เอกสารมักศูนยหายและลําบากในการคนหา 

รัฐบาลของนายอานันท  ปนยารชุนไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถูก

นํามาใชเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแขงขันดานการคา ในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลจึงไดตั้งสภา

แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (Thailand EDI Council สลท) ขึ้นเปน

อนุกรรมการคณะหนึ่งเพื ่อดูแลโครงการ EDI คณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบดวยผู แทนจาก
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หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีอธิบดีกรมศุลกากรเปนประธาน คณะอนุกรรมการ 

สลท มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้ 

1)  กําหนดนโยบายและเปาหมายในการใช EDI ของประเทศ 

2)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาพัฒนาจัดทําขอเสนอดานมาตรฐานและกฎหมายตาง ๆ  

ตลอดจนสนับสนุนการใชระบบ EDI ในภาครัฐบาลและเอกชน 

3) ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางาน องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับ EDI ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทีก่ําหนดไว 

4)  ดําเนินการจัดตัง้องคกรที่จะมาใหบริการ EDI ตามความตองการของรัฐบาล 

5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี ่ยวของกับ EDI ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแหงชาติ (NECTEC) 

6) รับชวงงาน ผลการศึกษาและแผนการพัฒนา  EDI สําหรับประเทศไทยจาก

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการ EDI ทางดานการคาระหวางประเทศ 

กรมศุลกากรเปนหนวยงานรับผิดชอบงานพิธีการศุลกากรทั้งขาเขาและขาออก   งานที ่

กรมศุลกากรรับผิดชอบเปนงานที่ตองใชเวลาและเอกสารเปนจํานวนมาก  รัฐบาลจึงไดมีมติใหกรม

ศุลกากรเปนหนวยงานของรัฐแหงแรกทีใ่ชระบบ EDI ไปแทนวิธีการทํางานในระบบเดิม (Manual) 

กรมศุลกากรไดกําหนดเปาหมายในการนําระบบอีดีไอมาใชในการบริหารงานศุลกากรตามลําดับ

ดังน้ี 

1)  การสงออกที่สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ ในเดือนมกราคม 2541 

2)  การสงออกที่ทาเรือกรุงเทพในเดือนเมษายน 2541 

3)  การนําเขาทีส่ํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพในเดือนกันยายน 2541 

4)  การนําเขาทีท่าเรือกรุงเทพในเดือนธันวาคม 2541 

5) ขยายการใหบริการระบบอีดีไอที่สํานักงานศุลกากรอื่น ๆ ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาคทั่วประเทศในป 2542 

กรมศุลกากรไดใชมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ คือ UN/EDIFACT โดยมี

การสือ่สารแหงประเทศไทย (กสท) เปนผูใหบริการในการเชื่อมตอการรับ-สงขอมูล ในระบบ EDI 

(Gateway) ระหวางผูใหบริการ EDI เอกชน (VAN: Value Added Network Provider) กับ

ผูใชบริการทั่วไปในประเทศไทยเปนรายแรก และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) เปนผู

ใหบริการเครือขายสาธารณะ (ที่มา : สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร)  

นอกจากการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท) ซึ่งเปนผูใหบริการในการเชื่อมโยงรับ/สง

ขอมูลแลว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538  ใหจัดตั้งองคกรที่บริหารงานแบบ-

เอกชน โดยมีภาครัฐเขาไปรวมถือหุนบางสวน จากมติดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งบริษัท เทรดสยาม 

(Trade Siam Company Limited) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลาน
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บาท แบงเปนของภาครัฐ 49% และเอกชน 51%  เทรดสยามทําหนาเปนผูใหบริการ EDI แหงชาติ

(EDI Service Provider) ในการเชื่อมโยงรับ/สงขอมมูล (Gateway) ระหวางผูใหบริการ EDI เอกชน 

(EDI VAN) กับกรมศุลกากรและผูใชบริการอื่น ๆ ดวย   

เมื ่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 กรมศุลกากรไดเปดใหบริการรับชําระคาภาษีอากรผาน

ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Financial Electronic Data Interchange – FEDI) อยางเปนทางการ โดย

ไดมีการลงนามรวมกันระหวางกรมศุลกากรกับธนาคารพาณิชย 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนากสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทํา

ใหการผานพิธีการศุลกากรดวยระบบ EDI ครบวงจรยิง่ขึ ้น 

ประโยชนที่ไดรับของการนําระบบ EDI มาใชในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผูนําเขา

จะเปนการชวยลดระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร เชน ไมตองผานขั้นตอนการออกเลขที่ใบขน

สินคา หรือเลขที่ยกเวนอากรเพราะเครื่องคอมพิวเตอรจะออกเลขที่ใบขนสินคาหรือเลขที่อากรให

ชวยลดความผิดพลาดในการคํานวณคาภาษีอากร เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอรไดตรวจสอบการ

คํานวณแลว ในกรณีใบขนสินคาขาเขา เจาหนาที่ไมตองบันทึกขอมูลใบขนสินคาทัง้ฉบับ จะบันทึก

ขอมูลบางไฟลเทานั้น เพราะใบขนสินคาไดถูกสงมายังกรมศุลกากรในระบบ EDI แลว นอกจากนั้น

EDI เปนระบบที่มีขอมูลที่ทันสมัย (Update) ตลอดเวลา เปนการลดตนทุนในการบริหารระบบ

สินคาคงคลัง และกรมศุลกากรสามารถใหบริการระบบ EDI ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางธุรกิจ และความพรอมในการนําระบบ EDI มา

ใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของไทย 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร

ระหวางผูนําเขาของไทยทีม่ีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางธุรกิจแตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผูนําเขาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการ

ผานพิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 2. ผูนําเขาทีม่ีปจจัยธุรกิจแตกตางกัน จะมีความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผาน

พิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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       ประชากรเปนผูประกอบการนําเขาสินคาจากตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครตาม

บัญชีสินคานําเขาของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ในชวงเดือนมกราคม – 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2547 

       กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ ที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด 6 

ประเภทแรกในป พ.ศ. 2546 ไดแกสินคาประเภทเคมีภัณฑ, เครือ่งจักรกลใชในอุตสาหกรรม, เครื่อง

ไฟฟาและสวนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ, แผนวงจรไฟฟา, และนํ้ามันดิบ/น้าํมัน

สําเร็จรูป ซึ่งมีจํานวนประมาณ 5,300 ราย การหาขนาดตัวอยางในการศึกษาครัง้นี้ใชตารางสําเร็จรูปของ

เทโร ยามาเนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน +/-5% ไดขนาดตัวอยาง 370 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

    2.1  ตัวแปรตน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสวนธุรกิจ 

           2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาการทํางาน และ

ทกัษะคอมพวิเตอร 

            2.1.2 ปจจัยสวนธุรกิจ ไดแก ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ประเภทสินคา ขนาดธุรกิจ 

ความถี่ในการนําเขา วิธีการขนสง และวิธีการผานพิธีการศุลกากร 

    2.2  ตัวแปรตาม คือ ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร ซึง่

ไดแก 

            2.2.1 ความพรอมดานความรูความเขาใจ 

            2.2.2 ความพรอมดานบุคลากร 

            2.2.3 ความพรอมดานเงินทุน 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาใหการผานพิธีการศุลกากรเปนไปอยางรวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและคาใชจายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพือ่หาสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร และ

หาวิธใีนการขจัดปญหาเหลาน้ัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปจจัยทางธุรกิจ หมายถึงองคประกอบ สภาพแวดลอม หรือเงื่อนไขซึง่เกีย่วของกับธุรกิจ 

ประกอบดวย ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ สินคา ขนาดธุรกิจ ความถีใ่นการนําเขา วิธีการขนสง และ

วิธีการผานศุลกากร ดังน้ี 

    1.1 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ หมายถึงระยะเวลานับตั้งแตวันแรกที่หนวยธุรกิจจด

ทะเบียนประกอบธุรกิจกับกระทรวงพาณิชยจนถึงวันที่ที่ตอบแบบสอบถาม 
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    1.2 สินคา หมายถึงสินคานําเขาจากตางประเทศซึ่งมีมูลคาสูงสุด 6 ประเภทแรกในป พ.ศ. 

2546 ไดแก 

          1.2.1 เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ (334,087.0 ลานบาท) 

          1.2.2 เคร่ืองจักรกลใชในอุตสาหกรรม (327,596.4 ลานบาท) 

          1.2.3 นํ้ามันดิบ/นํ้ามันสําเร็จรูป (297,870.9 ลานบาท) 

          1.2.4 เคมีภัณฑ (259,601.9 ลานบาท) 

          1.2.5 แผนวงจรไฟฟา (245,411.4 ลานบาท) 

          1.2.6 เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ (176,112.7 ลานบาท) 

          (ที่มา : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร) 

    1.3 ขนาดธรุกจิ หมายถึง ทุนจดทะเบียน, และยอดขายสินคาของหนวยธุรกิจตอระยะเวลา 

1 รอบบัญชี (12 เดือน) 

    1.4 ความถี่ในการนําเขา หมายถึงจํานวนคร้ังของการนําเขาสินคาตอเดือน 

    1.5 วิธีการขนสง หมายถึง พาหนะที่ถูกนํามาใชในการขนสงสินคาเขามาในประเทศ ซึ่ง

จําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 1) เรือ Container (สินคาถูกบรรจุเขาตูขนาด 20 ฟุตหรือ 40 ฟุต กอน

บันทุกตูบรรจุสินคาขึ้นบนเรือ), 2) เรือ Break Bulk (สินคาถูกบันทุกขึ้นบนเรือโดยไมเขาตู), และ 3) 

เคร่ืองบิน เปนตน 

    1.6 วิธีการผานพิธีการศุลกากร หมายถึง การดําเนินการผานพิธีการศุลกากรโดยพนักงาน

หรือหนวยงานของหนวยธรุกจิ (In-Housing), หรือ การจางจากแหลงภายนอก (Out-Sourcing) ซึง่เรียกวา

ตัวแทนออกของ (Custom Agent) ใหดําเนินการแทน 

2. ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร หมายถึง ความตั้งใจ

หรือการเตรียมพรอมของผูนําเขาสินคาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการตางๆของศุลกากร 

โดยความตัง้ใจหรือการเตรียมพรอมของผูนําเขาประกอบดวย ความรูความเขาใจ บุคลากร และการเงิน

และการลงทุน ดังน้ี 

    2.1 ดานความรูความเขาใจ หมายถึง ความรูและความเขาใจทัว่ไปของผูนําเขาในระบบ 

EDI ซึ่งอาจเกิดจากการสงพนักงานเขารับการอบรม เขารวมการสัมมนา หรือเกิดจากการติดตามขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    2.2 ดานบุคลากร หมายถึง การมีพนักงานซึง่มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร มีความรูและ

ความเขาใจทั่วไปในระบบ EDI  

    2.3 ดานการเงนิและการลงทุน หมายถึง การที่หนวยธุรกิจมีงบประมาณหรือมีเงินทุนและ

พรอมที่จะลงทุนจัดซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับการใชระบบ EDI  

3. ระบบ EDI หมายถึง การใชเครือ่งคอมพิวเตอรในการรับสงเอกสารธุรกิจระหวาง

หนวยงานที่มีมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับรวมกัน โดยสงผานเครือขายสื่อสาร      เชน โทรศัพท ดาวเทียม  
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เปนตน  แทนการสงทางไปรษณีย หรือคนนําสาร เครื่องคอมพิวเตอรของผูสงและผูรับสามารถนําขอมูล

ที่ไดรับไปประมวลผลตอและจัดเก็บในฐานขอมูลไดทันที โดยไมตองเสียเวลาในการบันทึกขอมูลใหม         

  DPU



  

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาความพรอมของผูนําเขาในการใชระบบ EDI ในการผานพิธีการศุลกากร ไดใช

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเขา พิธีการศุลกากร และระบบ EDI ซึ่งแบง

ออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนําเขา 

2. แนวคิดเกีย่วกับพิธีการศุลกากร 

3. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ EDI  

4. ผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการนําเขา 

การคาระหวางประเทศเกิดขึน้เนือ่งจากประเทศตาง ๆ ผลิตสินคาและบริการไดดวยตนทุน

และในปริมาณที่ไมเทากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินคาหรือบริการในตนทุนทีต่่าํกวาประเทศอื่น และมี

ปริมาณเหลือจากการบริโภคภายในประเทศสามารถสงสินคาหรือบริการที่เกินความตองการของคนใน

ประเทศไปยังประเทศอืน่  ในทางตรงกันขาม ทุกประเทศยอมนําเขาสินคาหรือบริการที่ตนไมสามารถ

ผลิตเพราะตนทุนของตนสูงกวา หรือมีปจจัยการผลิตสินคานั้นไมเพียงพอ  การคาระหวางประเทศจึง

เกิดขึ้นเพราะแตละประเทศมีทรัพยากร ปจจัยการผลิต ความชํานาญในการผลิต และระดับของเทคโนเลยี

ที่ไมเทากัน 

การที่แตละประเทศผลิตสินคาที่ตนมีความถนัดเปนสินคาสงออก และในขณะเดียวกันสั่ง

เขาสินคาทีต่นผลิตไมได หรือผลิตไดแตตนทุนสูงกวา จึงเปนการแบงงานกันทําระหวางประเทศ ทําให

การใชทรัพยากรของโลกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การคาระหวางประเทศจึงเปนปจจัยทีส่ําคัญที่ทํา

ใหประเทศตางๆ ไดรับประโยชนรวมกัน ทําใหประชาชนทั่วโลกมีมาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ย

สูงขึ้น 

การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึง่นักเศรษฐศาสตรเรียกวายุคพาณิชยนิยม 

(Mercantilism) ประเทศตาง ๆ ในยุโรป เชน อังกฤษ สเปน ฝรัง่เศส และเนเธอรแลนด เชือ่วาวิธีเดียวที่

ชาติจะมีความร่าํรวยและมีอํานาจยิ่งใหญ คือ การสงออกมากกวาการนําเขา ซึง่จะทําใหประเทศของตน

ไดโลหะมีคาซึง่ไดแกทองคําจากการสงออกเขามาในประเทศ ถาประเทศตนสะสมทองคํามากขึน้เทาไร 

ก็เชื่อวาประเทศตนจะมีความมัง่คั่งและมีอํานาจมากขึ้นเทานั้น   ดังนัน้ นักพาณิชยนิยมจึงสนับสนุนให

รัฐเรงการสงออกและควบคุมการนําเขา  

การนําเขาซึง่เปนสวนหนึง่ของการคาระหวางประเทศหมายถึง การนําสินคาจากการสัง่ซื้อ 

หรือการซื้อ เขามายังประเทศโดยผานขั้นตอนทางศุลกากร ซึ่งมีทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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ทฤษฎกีารคาระหวางประเทศ 

1. ทฤษฎีการไดเปรียบโดยสัมบูรณ 

ทฤษฎีการไดเปรียบโดยสัมบูรณ (Absolute Advantage) เปนทฤษฎีการคาระหวางประเทศ

ยุคแรกๆ โดย Adam Smith ซึ่งเปนักเศรษฐศาสตรและนักการเมืองชาวอังกฤษ ไดเขียนไวในหนังสือ The 

Wealth of Nations เมือ่ป ค.ศ. 1776 (Random House Inc., 2003 : 568-593) หนังสือเลมนีไ้ดเปลี่ยน

ความคิดเดิมในยุคพาณิชยนิยมทีว่าความมัง่คัง่ของประเทศอยูทีป่ริมาณของทองคําทีป่ระเทศสะสม มา

เปนความคิดใหมวา ความมั่งคัง่ของประเทศขึน้อยูกับปริมาณและคุณภาพของสินคาและบริการที่รัฐ

สามารถจัดสนองตามความพึงพอใจของพลเมืองของตน  Adam Smith ยังสนับสนุนการคาเสรีวาเปน

นโยบายทีดี่สําหรับทุกประเทศ เมื่อการคาเปนไปอยางเสรี แตละประเทศก็จะมุงผลิตแตสินคาที่ตนถนัด

และมีปจจัยการผลิตทีไ่ดเปรียบ  แลวนําสินคาทีผ่ลิตนั้นไปแลกกับสินคาของอีกประเทศหนึง่ซึง่มีปจจัย

การผลิตที่ต่าํกวา   การคาระหวางประเทศจึงเกิดขึน้จากการทีต่างฝายไดเปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิต

สินคาคนละชนิดแลวมาแลกเปลีย่นกนั  

2. ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

David Ricardo นักเศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิกไดพัฒนาทฤษฎีตอจากทฤษฎีการไดเปรียบ

โดยสัมบูรณของ Adam Smith โดยเขาเห็นวาประเทศที่ไมมีความไดเปรียบโดยสัมบูรณในการผลิตสินคา

ยังคงสามารถทําการคาที่กอใหเกิดประโยชนแกตนได โดยผลิตและสงออกเฉพาะสินคาทีป่ระเทศตนมี

ความเสียเปรียบโดยสัมบูรณโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) นอยกวา ในขณะเดียวกัน 

ประเทศที่มีความไดเปรียบโดยสัมบูรณก็มิไดหมายความวาประเทศนัน้ตองผลิตสินคาเสียทุกอยาง 

หากแตสมควรทีจ่ะเลือกผลิตสินคาสงออกชนิดทีม่ีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา  (Salvatore, 

2001 : 35-41) 

3. ทฤษฎี Heckscher-Ohlin 

ทฤษฎี Heckscher-Ohlin (H-O) เนนในเรื่องความแตกตางกันของปจจัยการผลิตเริ่มตน 

(Factor Endowments) ทีแ่ตละประเทศมีอยู และราคาปจจัยการผลิต (Factor Prices) ระหวางประเทศ ซึ่ง

ถือเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดของการคา (โดยมีสมมติฐานวาเทคโนโลยีและรสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฏี

น้ี แตละประเทศควรผลิตและสงออกสินคาเฉพาะทีใ่ชปจจัยการผลิต (วัตถุดิบ คน ทรัพยากรธรรมชาติ 

ฯลฯ) ที่มีอยู อยางอุดมสมบูรณและเลือกนําเขาสินคาซึ่งใชปจจัยการผลิตทีต่นขาดแคลน (Salvatore, 

2001: 119-151) 

ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 

การดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศโดยเสรี  นอกจากจะกอใหเกิดผลผลิตหรือรายได

ที่แทจริงเพิ่มขึ้นแลว  ยังสามารถกอใหเกิดประโยชนตอประเทศคูคาที่สําคัญอยางนอย  6  ประการ

ดวยกนัไดแก 
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1. ผลตอแบบแผนการบริโภค และราคาของสินคา เนือ่งจากการคาขายระหวางประเทศ  ทํา

ใหจํานวนสินคาที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้น ความเปนอยูของผูบริโภคจะดีขึ้น  ทั้งน้ีประเทศตาง ๆ 

จะพากันผลิตสินคาที่ตนไดเปรียบมากขึ้น  และหันไปซือ้สินคาทีต่นเสียเปรียบทางการผลิตจากประเทศ

อ่ืนมากขึ้น ทําใหอุปทานของสินคาเพิ่มมากขึ้นสงผลในระดับราคาสินคานั้นมีแนวโนมตํ่าลง 

2. ผลตอคุณภาพและมาตรฐานสินคา  การคาระหวางประเทศนอกจากจะทําใหปริมาณการ

ผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพิม่ขึน้  ยังทําใหผู บริโภคไดบริโภค

สินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะมีการแขงขันในดานการผลิตมากยิ่งขึ้น ทําใหผูผลิตและผู

สงออกเขมงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเนือ่งจากตองเผชิญกับคูแขงขัน  ทําใหตองพัฒนาการ

ผลิตโดยการใชเทคนิคและวิทยาการใหกาวหนาและทันสมัย   

3. ผลตอความชํานาญเฉพาะอยาง  การคาระหวางประเทศทําใหประเทศตาง ๆ  หันมาผลิต

สินคาที่ตนเองมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกวาเพื่อสงเปนสินคาออกมากขึ้น  แตเนื่องจากปจจัย

การผลิตมีจํานวนจํากัด  ฉะนั้น  จึงตองดึงปจจัยการผลิตจากการผลิตสินคาชนิดอืน่ ซึง่บัดนี้ผลิตนอยลง  

เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative disadvantage)  

4. ผลตอการเรียนรูในดานเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ  การคาระหวางประเทศทํา

ใหสามารถเรียนรูถึงดานเทคนิคการผลิต  โดยการนําเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิตทีเ่หมาะสมและ

ทันสมัยมาใชในการผลิตสินคาภายในประเทศ 

 5. ผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปเชื่อวาการคาระหวาง

ประเทศเปนตัวจักรทีส่ําคัญที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

กําลังพัฒนาโดยผานกระบวนการสงออกเพราะวา  ประเทศกําลังพัฒนาโดยทัว่ไป  ประชากรสวนใหญ

ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ  จึงเปนอุปสรรคตอการคา 

6. ผลตอรายไดและการจางงาน  การสงออกเพิม่ขึน้ยอมมีผลใหรายไดและการจางงาน

ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  หรือเปนการเพิ่มอุปสงคภายในประเทศนัน่เอง  การเพิม่ขึน้ของการสงออกจะทํา

ใหประเทศไดรับรายไดจากการจําหนายสินคาและบริการในตางประเทศ  ซึง่มีผลใหกระแสหมุนเวียน

ของรายไดในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น  ผูผลิตจะเพิ่มการใชจายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  คาใชจาย

ในการบริโภคของผูผลิตก็จะตกไปเปนรายไดของบุคคลกลุมอ่ืน ๆ  ตอไป 

ผลกระทบของการคาระหวางประเทศ 

แมวาการคาระหวางประเทศ  จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศคู คา  การคาระหวาง

ประเทศก็มีผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาแกประเทศคูคาไดเหมือนกัน  ผลกระทบทีส่ําคัญพอจะจําแนกได

อยางนอย  5 ประการดวยกันคือ 

1. ผลตอเสถียรภาพของราคา การคาระหวางประเทศทีมุ่ งเนนใหประเทศผลิตสินคาทีต่น

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบไมกี ่ชนิด  หรือชนิดเดียวนั้นจะเปนผลใหรายไดของประเทศขึ้นอยูกับการ

จําหนายสินคาออกเพียงไมกี่ชนิด  การผลิตและรายไดของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงไดงาย   
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2.   ผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ

ที่สนับสนุนใหประเทศผลิตสินคาทีต่นเองมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลใหหลาย ๆ ประเทศ

อาจตองซื้อสินคาเขาประเทศเปนมูลคามากกวามูลคาสินคาออก  ทําใหเกิดการขาดดุลในดุลการคาอาจจะ

ทําใหดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุลดวย  ซึ่งจะทําใหประเทศตองสูญเสียทองคํา  หรือทุน

สํารองเงินตราตางประเทศ  

3. ผลตอประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจ ยิง่ภาคการคาระหวางประเทศขนาดใหญ

ขึ้นเพียงใดทําให   การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพนอยลงเทานั้น เชน 

เมื่อเกิดปญหาเงินเฟอขึ้นภายในประเทศที่ผานกลไกของทัง้ราคาสินคาออกและราคาสินคาเขา   นโยบาย

เพื่อแกปญหาเงินเฟอจะมีความยุงยากมากขึ้นตามไปดวย         

4. ผลตอรายไดและการจางแรงงาน      ประเทศทีม่ีการพึง่พาทางการคาระหวางประเทศใน

ระดับที่สูง   หากรายไดจากการสงออกลดลงก็ดี   หรือการนําเขาเพิม่ขึน้มากก็ดี  โดยทีผ่ลสุทธิของการ

นําเขาสูงกวาการสงออกยอมสงผลให รายไดและการจางงานของประเทศนัน้ลดลง  ผลจะเปนไปในทาง

ตรงกันขาม 

5.   ผลตอปญหาความมัน่คงของประเทศ     การดําเนินนโยบายการคาโดยเสรีที ่มุ งให

ประเทศผลิตสินคาทีต่นมีความไดเปรียบเพียงไมกี ่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว      สงผลตอปญหาความ

มัน่คงของประเทศไดงาย       เพราะถาหากวาการคาตางประเทศตองหยุดชะงักลง  ไมวาจะเปนดวย

เหตุผลที่สําคัญ  ยอมสงผลใหประชาชนภายในประเทศเดือดรอน  เนื่องจาก  การขาดแคลนสินคาอุปโภค   

บริโภค   ขาดแคลนวัตถุดิบ   และสินคาทุนในการพัฒนาประเทศ  เปนตน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร 

ประเทศไทยทําการคาระหวางประเทศตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยสุโขทัยเปนศูนยการคาและ

การผลิตถวยชามสังคโลกที่ใหญและไดรับความนิยมแพรหลาย มีชือ่เสียงมากถึงกับเปนสินคาสงออกไป

ขายยังตางประเทศ เชน หมูเกาะบอรเนียว ฟลิปปนส อินโดนีเซีย (ชวา) และญ่ีปุน  ในดานการนําเขา 

สุโขทัยสั่งซือ้สินคาจากจีน เชน ถวยชาม ผาไหม และอืน่ ๆ เขามาขายในประเทศและประเทศใกลเคียง  

อาจจะกลาวไดวาพอขุนรามคําแหงเปนกษัตริยพระองคแรกที่ไดนําระบบการคาเสรีมาใชในสมัยนั้น 

เพราะพระองคไมเรียกเก็บภาษีทั้งขาเขาและขาออก ดังปรากฎในศิลาจารึก หลักที่ 1 วา  “เจาเมืองบเอาจก

อบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือน

คาทองคา.....” 

ประเทศไทยเริม่เก็บภาษีศุลกากรหรือที่เรียกกันวา จกอบ หรือ จังกอบ ในสมัยอยุธยา ใน

สมัยนั้น ไทยไดทําการคาขายกับตางประเทศหลายประเทศ เชน โปรตุเกส ฮอลันดา เดนมารค อังกฤษ 

ฝรั่งเศส จีน เปนตน สินคาที่สงออก มี พริกไทย ดีบุก ชาง งาชาง น้ําผึ้ง รังนก มะพราว ไม เครื่องหอม 

สวนสินคาที่นําเขา มีถวยชาม เสื้อผา จากจีน เปนตน  รัฐบาลในสมัยอยุธยาเรียกเก็บจังกอบจากผูที่นํา
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สินคาเขามาจําหนายในประเทศ และจากผูที่สงออก   จังกอบคือการชักสวนจากสินคาหรือเก็บเงินเปน

อัตราตามขนาดของยานพาหนะที่ขนสินคาซึ่งมักเปนเรือสําเภา 

ประเทศไทยยังคงเก็บภาษีศุลกากรในรูปจังกอบจนถึงตนรัชกาลที ่4 การติดตอคาขายกับ

ตางประเทศมีมากขึ้น ไทยไดทําสนธิสัญญาเบาริ่งซึ่งมีเน้ือหาที่เกีย่วกับศุลกากร โดยสัญญาฉบับน้ีให

ยกเลิกธรรมเนียมการเก็บจังกอบเปลี่ยนมาเปนการเก็บภาษีสินคาขาเขาทีเ่รียกกันวา “ภาษีรอยชักสาม” 

สวนสินคาขาออกใหเก็บตามทีร่ะบุในทายสัญญา เปนชนิดไป   มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน 

(Customs House) ซึ่งเปนที่ทําการศุลกากร 

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน

เปนสํานักงานกลางในการรวบรวมรายไดของแผนดิน  งานศุลกากรซึง่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีขาเขาขา

ออกเปนรายไดของรัฐอยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎาพิพัฒน ซึง่ไดกอตัง้กรมศุลกากรแทนศุลก

สถาน 

การประเมินอากร 

กอนทีป่ระเทศไทยจะเขาเปนสมาชิกของ GATT (General Agreement on Tariff and Trade: 

ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนองคการการคาโลก (World 

Trade Organization: WTO) การจัดเก็บภาษีของประเทศไทยนอกจากจะเปนการหารายไดเขาสูรัฐแลว ยัง

เปนการชวยเหลือและปกปองคุมครองอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ โดยมีการกําหนดอัตราอากร

ขาเขาในอัตราสูงสําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยาภาพในการผลิตของประเทศที่ยังไมสามารถแขงขันได แต

เมือ่ประเทศไทยไดเขาไปเปนสมาชิกขององคการการคาโลกแลว ประเทศไทยตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ

และระเบียบขององคการที่ตองการใหการคาเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม  สมาชิกทุกประเทศตองปรับ

ลดอัตราภาษีอาการขาเขาลงมาเปนอันดับแรกสุดของการเปดการคาเสรี  เพื่อใหมีการนําเขาสิ นคาจาก

ตางประเทศเขามาแขงขันกัน  อุตสาหกรรมภายในประเทศที่แขงขันกับสินคานําเขาไมไดก็จะตองปด

ตัวเอง  เปนไปตามทฤษฎีความไดเปรียบโดยสัมบูรณของ Adam Smith และทฤษฎีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบของ David Ricardo ซึง่ตองการใหประเทศผลิตและสงสินคาทีต่นไดเปรียบและนําเขาสินคา

ที่ตนเสียเปรียบ 

กอนที่ประเทศไทยจะเปนสมาชิกของ WTO กรมศุลกากรใชหลักเกณฑการประเมินอากร

ตามนิยามราคาบรัสเซลล (Brussels Definition of Value: BDV) ซึง่เรียกเก็บอากรจากสินคานําเขาชนิด

เดียวกันในจํานวนเงินหรือราคาที่เทากันหรือเรียกกันวาราคากลาง โดยไมคํานึงถึงจํานวนสินคานําเขาที่

ไมเทากันหรือแหลงผลิตที่ตนทุนการผลิตตางกัน ในปลายทศวรรษ 1970 ระบบราคา BDV เร่ิมเสื่อม

ความนิยมเนือ่งจากประเทศตาง ๆ เห็นวาเปนวิธีการไมแนนอน ขาดความโปรงใสและไมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในทางการคาระหวางประเทศในเวลานั้น ประเทศตาง ๆ จึงไดพัฒนาระบบการประเมิน

อากรใหมโดยการตีราคาสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศตามราคาที่ผูซื้อหรือผูสั่งซื้อไดจายเงินไปจริง

ใหกับผูขายหรือผูผลิตในตางประเทศ วิธีน้ีเปนไปตามขอตกลงของแกตต จึงเรียกวาระบบราคาแกตต 
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WTO จึงไดออกกฎระเบียบใหประเทศสมาชิกทุกประเทศใชหลักการประเมินอากรตาม

ระบบราคาแกตตโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนตนไปแตอนุโลมใหยืดเวลาบังคับ

ใชได 3 ป สําหรับประเทศไทย กรมศุลกากรไดออกกฎกระทรวงเปลี่ยนแปลงวิธีประเมินอากรจากระบบ

เดิมมาเปนระบบราคาแกตต โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 

การประเมินอากรของกรมศุลกากรตามวิธีใหมนีท้ําใหผูสัง่ของหรือผูนําเขาสามารถกําหนด

ตนทุนราคาของสินคารวมคาภาษีอากรทีต่องชําระไดชัดเจนโดยไมตองกังวลวาสินคาของตนจะถูกกรม

ศุลกากรประเมินราคาเพิ่มตามราคากลางหรือราคาสูงสุดของผูนําเขารายอ่ืน ในขณะเดียวกันการประเมิน

อากรวิธีใหมนี้ทําใหการปอนขอมูลหรือโอนขอมูลจากผูผลิตในตางประเทศผานระบบ EDI เปนไปโดย

ไมติดขัด สามารถชําระคาอากรโดยไมตองกังวลวาจะถูกปรับในภายหลัง ซึ่งวิธีน้ีมีสวนทําใหการใช

ระบบ EDI ในพิธีการศุลกากรเปนผลสําเร็จ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบ EDI 

EDI (Electronic Data Interchange) คือการสับเปลีย่นขอมูลหรือการแลกเปลี่ยนเอกสารทาง

ธุรกิจระหวางบริษัทคู คาในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง มีสององคประกอบที่สําคัญในระบบ EDI คือ การใช เอกสารอิเล็กทรอนิกส

มา แทนเอกสารทีเ่ปนกระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลานีต้องอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล (แกวตา 

: http://nunok.hypermart.net/ecom/edi.htm)  

มาตรฐานของการแลกเปลี่ยนหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปรียบเสมือนภาษากลางในการ

สื่อสารระหวางคูคา  ในอดีตมาตรฐานเอกสาร EDI ที่ใชอยูในภูมิภาคตาง ๆ ทัว่โลกมีหลายมาตรฐาน 

อาทิ เชน ANSI X12 ซึ่งใชแพรหลายในประเทศอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ODDETTE, 

TRADACOMS ซึ่งใชกันอยูในประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป แตหลังจากทีอ่งคการสหประชาชาติได

กําหนดมาตรฐานใหมที่มีชื่อเรียกวา EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce, and Transportation) ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยไดหันมาใชมาตรฐานนี้แทน    

ขอมูลที่แลกเปลี่ยนระหวางผูสงและผูรับจะถูกแปลงโดยซอฟแวรที่เรียกวา Translation 

Software เอกสารทีใ่ชในธุรกิจทุกชนิด เชน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ใบแจงหนี้ (Invoice) ใบเสนอ

ราคา (Quotation) ใบแจงราคาสินคา (Price/Sales Catalogue) ใบสั่งธนาคารใหจายเงิน (Payment Order) 

ใบตราสง (Bill of Lading) ใบจองตูสินคา (Booking) ฯลฯ  สามารถสงดวยระบบ EDI ทั้งสิน้ และเมือ่

ผานกระบวนการแปลงแลวจะเรียกวาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส 

ข้ันตอนการทํางานของระบบ EDI มีดังน้ี 

1. ผูสงเตรียมขอมูล และทําการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน UN/EDIFACT โดย

ใช Translation Software 
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2. ผูสงทําการสงขอมูลไปยังศูนยบริการของผูใหบริการ EDI (VAN) ผานเครือขาย

สาธารณะโดยใช Modem  

3. ผูใหบริการ EDI จะจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีไวในตูไปรษณีย (Mailbox) ของผูรับเมือ่ขอมูลไป

ถึงศูนยบริการ 

4. ผูรับติดตอมายังศูนยบริการผาน Modem เพื่อรับขอมูล EDI ที่อยูในตูไปรษณียของตน  

5. ผูรับแปลงขอมูลกลับโดยใช Translation Software ใหอยูในรูปแบบทีร่ะบบงานของตน

สามารถรับไปประมวลผลได 

อุปกรณท่ีตองจัดเตรียมในการนํา EDI มาใชในบริษัท 

ระบบ EDI ที่ใชอยูทัว่โลกมีหลายระบบ ในงานวิจัยนีจ้ะกลาวถึงอุปกรณที่ใชกับเครื่อง 

Personal Computer เปนตัวกลางในการรับ-สงขอมูล 

1. เคร่ือง PC รุน 486 ขึ้นไป ที่มีหนวยความจําอยางนอย 4 MB  

2.Transmission Software หรือโปรแกรมทีท่ําหนาที่ในการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบ

มาตรฐาน UN/EDIFACT  

3. Modem 

ปญหาที่พบของผูนําเขาที่ใชระบบ EDI อยูแลว 

จากการสํารวจเมื่อตนปพ.ศ. 2544 มีผูนําเขาที่ใชระบบ EDI เพียง 484 ราย (Industrial 

Technology Review, 2544) และจากการสอบถามไปยังกรมศุลกากรเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 

พบวาผูนําเขาที่ใชระบบ EDI เพิ่มขึ้นเปน 2,100 รายซึง่เปนจํานวนที่นอยมากเมือ่เทียบกับจํานวนผูนําเขา

ทั้งหมด สาเหตุที่ระบบ EDI ไมไดรับความนิยมจากผูนําเขาเทาที่ควรเกิดจากปญหาหลายประการซึ่งสรุป

ไดดังน้ี (ประชาชาติ, 24.4.2546: 6) 

ปญหาทีเ่กิดจากปจจัยภายนอกของผูนําเขา

1. ปญหาความพรอมของรัฐ ระบบออนไลนของกรมศุลกากรยังทํางานไมแนนอน  ถา

ประสิทธิภาพของระบบออนไลนของผูนําเขาไมดีพอ จะไมสามารถตรวจสอบไดวาเครื่องของกรม

ศุลกากรไดรับขอมูลที่ผู นําเขาสงไปหรือไม  

  

2. ขอมูลไมปลอดภัย เนื่องจากขอมูลตองถูกสงผานผูใหบริการ EDI (VAN) หรือ

เครือขายสาธารณะไปเก็บลงฐานขอมูล เพราะฉะนั้นขอมูลอาจจะรั่วไหลจนสรางความไดเปรียบ/

เสียเปรียบในวงการธุรกิจได 

ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในของผูนําเขา 

1. ผูนําเขาไมพรอมลงทุนเพิม่ ผูนําเขาตองเสียคาใชจายในการจัดหา Software มาใช ซึ่ง 

software จะมี 2 สวนคือโปรแกรมในการจัดเตรียมขอมูล และคาใชจายในการสรางระบบ EDI 

สําหรับหนวยงานประมาณ 1- 2 แสนบาทซึ ่งประกอบดวย hardware เชนเครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ และ modem-software สําหรับการจัดเตรียมขอมูลใบขนสินคา, Invoice และ software 
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EDI และผูนําเขาตองจายคาบริการรายเดือนสําหรับการใชระบบ EDI ใหกับผูใหบริการ EDI (Value 

added network) เปนคาใชจายตางหาก 

2. ความพรอมของระบบงานภายในองคกร ในหนวยงานที่จะหันมาดําเนินธุรกิจแบบ

อิเล็กทรอนิกส ผูนําเขาจะตองทํา Business Process Reengineering หรือการจัดระบบงานภายใน

องคกรเพื่อใหเอื้อตอวิธีการแบบอัตโนมัติซึ่งใชขอมูลเปนตัวผลักดันผานกลไกทาง EDI ที่มีความ

รัดกุมกวาการพึง่วิจารณญาณของพนักงาน 

3. ขาดความรูเรื่อง EDI ผูนําเขาสวนใหญยังขาดความรูในการนําระบบ EDI มาใชงาน

และยังขาดบุคลากร การนําระบบ EDI มาใชในองคกรจะตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที ่ใชงาน

ระบบ EDI  

การนํา EDI มาใชเพื่อพัฒนาการจัดการหวงโซอุปทาน 

องคกรตาง ๆ ไดพยายามทีจ่ะนําระบบงานอันทันสมัยเขามาใชในองคกรเพือ่จัดการขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ การจัดการสินคาคงคลัง ฯลฯ ระบบ EDI เปนเทคโนโลยีที่

สามารถทําการรับสงขอมูลสื่อสารจากหนวยงานหนึง่ไปยังอีกหหนวยงานหน่ึงหรือจากหวงโซอุปทาน

หน่ึงไปยังอีกหวงโซหน่ึงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยผูรับไมตองเปลีย่นแปลงรูปแบบของเอกสารที่

ใชอยูเพราะขอมูล EDI จะอยูในรูปแบบมาตรฐานสากลที่คอมพิวเตอรทุกชนิดเขาใจความหมายได ทําให

ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการจัดสงเอกสาร ลดปญหาการสูญหายและความผิดพลาดเนือ่งจากมี

ระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง และกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการ Supply Chain ดังน้ี 

1. เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในสวนตาง ๆ ของ 

Supply Chain ตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตสินคา การสตอคสินคา การขนสง การจัดการสินคาคง

คลัง จนกระทั่งถึงการบริการไปยังผูคาปลีกและผูบริโภคคนสุดทาย 

2. ชวยใหผูนําเขาและสงออกเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการ Logistic (การบริหารจัดการที่

เกี่ยวกับการขนสง การขนถาย และลําเลียงสินคาอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัง้แตขัน้ตอนแรกของ

การผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การสงสินคาถึงมือผูบริโภค) 

3. กอใหเกดิมาตรฐานในการจัดการ Logistic อันเปนหน่ึงเดียวกนัทัว่โลก 
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ภาพที่ 1 แสดง การจัดสงเอกสารธุรกิจดวยระบบ EDI (เอกสารอิเลก็ทรอนิกส) 

 
ที่มา : บริษัทไทยเทรดเน็ทจํากัด (บริษัทในเครือของกลุมสามารถ) 

กรณีศึกษาประเทศท่ีใชระบบ EDI ในงานพิธีการศุลกากร 

เกาหลีใต   

เกาหลีใตจัดอยูในกลุมประเทศอุตสาหกรรมซึง่เศรษฐกิจของประเทศอาศัยการคาระหวาง

ประเทศเปนหลัก  ในป ค.ศ. 1991 เกาหลีใตอยูในอันดับที ่12 ของประเทศทีม่ียอดการคาสูงสุด รัฐบาล

และนักธุรกิจซึ่งทําการคาระหวางประเทศในเกาหลีใตไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชระบบ EDI 

ในงานที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร จึงไดวางแผนใชระบบ EDI โดยมีจุดประสงคดังน้ี 

เพือ่ใหงานดานพธิกีารศลุกากรเปนไปดวยความรวดเร็วและถกูตองแมนยาํ 

สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยการลดเวลาและคาใชจายทีเ่สียไปกับงานพิธีการ

ศุลกากร 

ปรับปรุงบริการดานสาธารณะในการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานพิธีการ 

ศุลกากร 

 สรางพื้นฐานระบบการปองกันและควบคุมพฤติกรรมธุรกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฟอก 

เงนิ 

เปนพืน้ฐานสาํหรับการบริหารงานรัฐดวยอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเตอรเน็ท 

ผูจัดจําหนาย 

Supplier ใบสั่งซื้อ ใบแจงหนี ้

ผูจัดจําหนาย 

วัถุดิบ 

ธนาคาร 

ใบตอบรับ 

ใบสั่งซื้อ 

ใบแจง 

การจัดสงสินคา 

ใบแจงหนี ้

ผูนําเขา 

B/L ใบแจงหนี ้

คาระวางเรือ 

บริษัทขนสง 

ศูนยจัดจําหนาย 

ใบแจง 

การสงสินคา 

ใบแจงการ 

โอนเงิน 

ใบแจงสินคา 

คงคลงั 

ใบสั่งซื้อ 

ใบแจง 

การชาํระเงนิ 
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เกาหลีใตเริม่ใชระบบ EDI สําหรับพิธีการศุลกากรดานสงออกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

1994 และพิธีการศุลกากรดานนําเขาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1996 และทัง้ระบบเสร็จสมบูรณสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ในเดือนมกราคม ป 1998 (พ.ศ. 2541) 

สงิคโปร 

สิงคโปรเปนศูนยกลางของการคาและทาเรือทีส่ําคัญแหงหนึง่ของโลก 1ในป 1985 มีเรือเดิน

สมุทรแวะทาเรือสิงคโปรเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 ลํา แตละลําจะมีธุรกรรมทีต่องผานพิธีการศุลกากร

40,000 ราย มีหนวยงานของรัฐประมาณ 20 แหงที่เขามาเกี่ยวของกับพิธีการศุลกากรและหนวยงานของ

รัฐแตละแหงจะมีเอกสารของตนเองเปนเอกเทศไมปะปนกับหนวยงานอืน่ ทาเรือและศุลกากรของสิง

โปรตองใชเวลา 2-4 วันในการเคลียเรือแตละลํา 1

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ EDI 

 ในป ค.ศ. 1997 หลังจากที่รัฐบาลติดตัง้ระบบ EDI จน

สามารถปฏิบัติงานได เอกสารของหนวยงานตาง ๆ กวา 20 ชุดถูกลดลงเหลือเพียงหนาเดียว และขอมูล

ในหนานี้จะถูกเก็บในฐานขอมูลของรัฐบาล ผลของการใช EDI ในงานพิธีการศุลกากร ทําใหสามารถ

เคลยีธรุกรรมเกอืบ 40,000 รายไดเสร็จภายในเวลาไมเกนิ 15 นาที 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตอนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศตามที่เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาสังคมและ

เสริมสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ ในการกาวเขาสูสังคมสารสนเทศ

ซึ่งเปนยุคเศรษฐกิจแหงศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในมาตรการทีส่ําคัญคือการปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) ที่จําเปนตองมีการตรา

กฎหมายขึ้นใชบังคับมีทั้งสิ้น 6 ฉบับ ดังน้ี 

กฎหมายเกีย่วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (Electronic Transactions Law B.E. 

2544) เพือ่รับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเสมอดวยกระดาษอันเปนการรองรับ

นิติสัมพันธตาง ๆ ซึ่งแตเดิมอาจจะจัดทําขึ้นในรูปแบบของหนังสือใหเทาเทียมกับนิติสัมพันธแบบใหมที่

จัดทําใหอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมตลอดทัง้การลงลายมือชื่อในขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

และการรับฟงพยานหลักฐานที่อยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติฉบับนีม้ีผลบังคับ

ใชต้ังแต 3 เมษายน 2545 เปนตนมา 

กฎหมายเกีย่วกับการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสารสนเทศใหทัว่ถึงและเทาเทียมกัน 

(National Information Infrastructure Law) (กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญมาตรา 78)  

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Crime Law)  

กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Funds Transfer Law)  

กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Signatures Law)  

กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data protection Law)  
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สถานะของรางกฎหมาย 5 ฉบับหลัง ณ วันที ่ 15 มีนาคม 2547 ยังอยู ในระหวางการ

ดําเนินการยก/ปรับรางโดยกระทรวง ICT 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาความพึงพอใจในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดพบวามีงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี ้ดังน้ี 

1. แจเน็ท มณีนาค (Janet Maneenak) (2001) ไดทําดุษฎีนิพน เรื่อง “Impact Evaluation 

of EDI Policy : A Stakeholder Approach” (การประเมินผลกระทบของนโยบาย EDI : วัดจากความ

พึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย) วิทยานิพนธชิ ้นนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประเมินประสิทธิผลของ

นโยบายดาน EDI ในประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผลที่เกิดขึ้นจริง  

ผลการศึกษาพบวา 

ระบบ EDI ไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่มีเทคโนโลยีสูง ผู ใชที ่เปนเพศชาย อยูในวัย

หนุม มีอาชีพเปนผูชํานาญเฉพาะอยาง (วิศวรกร แพทย ฯลฯ) และธุรกิจประเภทขนสงใหความ

สนใจในระบบ EDI มากกวากลุมผูใชประเภทอื่น 

ผูบริหารของบริษัทและหางรานใหการสนับสนุนในการติดตั้งระบบ EDI ในองคกร 

ผูที่ใชระบบ EDI อยูแลวรูสึกผิดหวังกับความลาชาในการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

กลุมตัวอยางเชื่อวาระบบ EDI ถูกสรางมาเพือ่อํานวยความสะดวกใหกับการคาระหวาง

ประเทศ และคาดวาระบบนีจ้ะลดระบบที่ยุงเหยิงของหนวยราชการในกรมศุลกากร แตไมมั่นใจวา

ระบบนี้จะมีประสิทธิผลในการใชงานไดอยางเต็มที่ 

จากการศึกษาการประเมินผลกระทบของการติดตั้งระบบ EDI กลุมตัวอยางเชื่อวา

พนักงานทุกระดับตองปรับตัวเองใหยอมรับและไมตอตานเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ 

การวิจัยไดตั ้งขอสมมุติฐานถึงการยอมรับในความมีประสิทธิภาพของระบบEDI 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเชือ่วามีประสิทธิภาพในระดับดี แตไมถึงขัน้ดีที่สุด 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา คาบริการในการใชระบบ EDI คอนขางสูง ตามนโยบายของ

รัฐบาล คูคาจะสามารถเชื่อมการใชเครือขายโดยตรงกับบริษัทเทรดสยาม แตในทางปฏิบัติ คูคา

จะตองใชบริการผานผูใหบริการระบบ EDI (VAN) ปกติ บริษัทเทรดสยามจะคิดคาบริการ 4 บาท/

KB แตคาบริการที่ VAN คิดจากคูคาอยูในอัตราระหวาง 6-8 บาท/KB ซึ่งสูงกวาถึง 50-100% 

ขอแนะนํา บทวิจัยของแจเน็ทไดใหคําแนะนําดังนี้ 

ขอแนะนําในดานนโยบายและกฎหมาย กฎหมายเปนปญหาที่ผู ถูกสอบถามกลาวถึงกัน

มากที่สุด ถาหากไมมีกฎหมายคุมครองในเรื่องลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนเอกสารทาง
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อิเล็กทรอนิกสก็จะไมมีผล เพราะการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอเล็กทรอนิกสจะตองตามดวยเอกสาที่

เปนกระดาษเพื่อใหคู สัญญาลงนาม ทําใหตองทํางานเรื่องเดียวกันซ้ําซอน และไมบรรลุเปาหมายใน

เรื่องการลดเอกสารที่เปนกระดาษ 

ขอแนะนําสาํหรับฝายบริหาร มีขอแนะนําหลายอยางทีเ่ขียนอยูในนโยบาย แตบริษัทเท

รดสยามไมไดปฏิบัติตาม เชน รัฐบาลมีมติใหเปดบริษัทเทรดสยามในป พ.ศ. 2538 แตบริษัทเทรด

สยามเร่ิมใหบริการไดในป พ.ศ. 2540 ซึ่งชากวากาํหนดมาก นโยบายอีกขอหนึง่คือใหบริษัทเทรด

สยามตองมี Software แปลงมาตรฐานระหวางมาตรฐาน CARGO-IMP และ UN/EDIFACT แต

จนถึงป พ.ศ. 2544 บริษัทเทรดสยามยังไมมี Software ตัวนี ้ทําใหบริษัทการบินไทยไมสามารถเขา

รวมการใชบริการได นโยบายที่สาํคัญอีกขอหนึง่คือการใหบริษัทคูคาสามารถเชื่อมเครือขายกับเท

รดสยามไดโดยตรง แตในทางปฏิบัติ บริษัทคูคาตองเชือ่มผานบริษัทที่ใหบริการ VAN ทําใหลูกคา

ตองเสียคาบริการเพิม่ขึ ้นโดยไมจําเปน ปญหาดานนโยบายเหลาน้ีอยูภายใตความรับผิดชอบของ 

สลท (สภาแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย) แตสลทกลับเพิกเฉยไมแกปญหา 

จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการใช EDI ไมเปนผลสาํเร็จตามทีค่าดไวแตตน เพราะฉะนั้น ถาหากรัฐบาล

ตองการใหเอกชนหันมาใชระบบEDI รัฐบาลตองสัง่ใหสลท.แกปญหาเหลานี ้

ขอแนะนําสาํหรับนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินนโยบายของ EDI ครั้งแรก

เนื่องจากไมเคยมีการศึกษามากอน จึงมีเรื่องทีใ่หศึกษาตออีกมากมาย เชน การศึกษาในสวนลึกใน

เรื่องการบริหารภายในองคกร การเมือง การศึกษากลุม อนาคตของบริษัทเทรดสยามก็เปนเรื่อง

นาสนใจที่จะศึกษาเพิม่เติม เพราะเทรดสยามจะตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีการสื่อสารอืน่ ๆ 

เชน E-Business และ E-Commerce   

2.  Chua Khoon Hui, Dennis Ng Chia Hong, และ Tan Suan Meng (1999) ไดทําวิจัย

ประยุกตเรื่อง “Adoption of Electronic Commerce by the Small and Medium Enterprises for 

Business-to-Business Dealings” (การนําระบบอีคอมเมิซมาใชในธุรกิจบีทูบีของธุรกิจขนาดเล็ก

และกลาง) บทวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความพรอมของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(เอสเอ็มอี) ในการนําระบบอีคอมเมิซมาใชในธุรกิจบีทูบี คนหาปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการนํา

ระบบอีคอมเมิซมาใชในประเทศสิงคโปรโดยธุรกิจเอสเอ็มอี ผูวิจัยไดแยกกลุมผูตอบแบบสอบถาม

ออกเปนสองประเภท คือ กลุมที่ใชระบบอีคอมเมิซตั้งแตเริม่มีเทคโนโลยีนี้  และกลุมที่เพิ่งมาใช

ระบบนี้ในภายหลัง  การแยกประเภทนี้ไดแยกตามปจจัยทีมี่อิทธิพลตอความพรอมของผูสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูถูกสอบถามในกลุมที่ใชระบบอีคอมเมิซมาตัง้แตเริม่มีเทคโนโลยีนี้สวนมากเปนผูที่

มีความรูในเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ ่งพรอมที ่จะนําอีคอมเมิซไปใชในธุรกรรม (สวนมากมี 

Homepage ของตนเองและมีธุรกรรมผานทางอินเตอรเน็ต) ผูถูกสอบถามสวนมากเปนบริษัทซึ่ง
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กอตั้งมาไมนาน เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมผูสอบถามกลุมนีเ้ชื ่อวาอีคอมเมิซมีประโยชนดังนี ้

1.1 สรางความไดเปรียบคูแขงจากตนทุนธุรกิจที่ลดลงในระยะยาว 

1.2 เพิ่มธุรกิจในตลาดระหวางประเทศผานชองทางการขายใหม 

1 . 3  ไ ม นํา ไ ป สู ก า ร ป ร ับ โ ค รง ส ร า ง ข อ ง อง ค ก รแล ะ ไ ม ทํา ใ ห อง ค ก รต อ ง พึ ่ง พ า

คอมพิวเตอรมากกวาที่มีอยู  

1.4 สรางคุณคาที่ไมใชตัวเงินใหกับองคกรถึงแมบริษัทจะไมไดกําไรตามทีค่าดไวก็ตาม  

2. ผูถูกสอบถามในกลุมที่ใชอีคอมเมิซในภายหลังเปนกลุมธุรกิจเอสเอ็มอีที่ไมคอย

พรอมที่จะนําระบบอีคอมเมิซไปใชในธุรกิจของตนแมวาจะมี Homepage ของตนเองและมีธุร-กรรม

ผานอินเตอรเน็ตแลวก็ตาม ผูถูกสอบถามในกลุมนี้มักเปนผูมีอายุ มีฐานลูกคาประจําอยูสวนหนึ่ง 

บริษัทที่อยู ในกลุมนีม้ักจะถูกบริหารโดยผูจัดการทีค่อนขางจะอนุรักษนิยมและมีอายุ ซึง่ไมคอยจะมี

ความรูในเทคโนโลยีมากนัก ผูถูกสอบถามในกลุมนี้เกือบทัง้หมดยังไมมีความรูในนวัตกรรมใหมนี้

เลย ผูถูกสอบถามกลุมนี้เชื ่อวา อีคอมเมิซจะมีผลกระทบดังนี้ 

สรางความเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญกับวิธีการทําธุรกิจแบบเกาของตน 

เพิ่มคาใชจายและเปลี่ยนระบบเดิมขององคกรซึ่งบุคลากรตองเรียนรูใหม 

ไมลดตนทุนทางธุรกิจ 

ไมชวยในการสรางธุรกิจระหวางประเทศ 

ไมมีบทบาทสําคัญในอนาคต 

นอกจากนี้ การวิจัยยังไดพบวาผูถูกสอบถามทั้งสองกลุมมีความกังวลตรงกันในหลาย

เรื่องซึ่งเปนอุปสรรคในการนําอีคอมเมิซไปใชในธุรกิจ ตนทุนและความปลอดภัยในการรักษา

ความลับของระบบอีคอมเมิซเปนสิ ่งที ่ผู ถ ูกสอบถามทั้งหมดใหความกังวลสูงสุด บริษัทที ่ถ ูก

สอบถามไมพรอมที่จะลงทุนจํานวนมากในการเริ่มใชอีคอมเมิซ ผลการสํารวจจึงพบวาผู ถ ูก

สอบถามเกือบทั้งหมดตองการการสนับสนุนในดานการเงินจากภาครัฐ 

ขอแนะนํา Chua Khoon Hui และคณะวิจัยไดใหคําแนะนําดังน้ี 

คําแนะนําสําหรับองคกรของรัฐที่รับผิดชอบ 

1. สรางความตื่นตัวในเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหกับผูประกอบกิจการเอสเอ็มอีโดย

ผานการสัมมนา 

2. ใหแยกปญหาตาง ๆ ตามความสําคัญของปญหานั้นและแกไขปญหาตามลําดับ

ความสําคัญ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ อยาเห็นปญหาทุกเรื่องมีความสําคัญเทากัน 

3. จัดสัมมนาพิเศษโดยเฉพาะตามประเภทของอุตสาหกรรม 

4. ผลักดันใหผู ประกอบธุรกิจเขารวมสัมมนา 

5. ตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อใหคําปรึกษาเฉพาะอยางแกผู ประกอบกิจการเอสเอ็มอี 
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คําแนะนําสําหรับผูประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี 

1. ตั้งทีมงานเฉพาะเพือ่ศึกษาการใชอีคอมเมิซภายในองคกรของตน 

2.  สงพนักงานเขารวมสัมมนา /การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื ่องอีคอมเมิซอยาง

สม่ําเสมอ 

3. ทําแผนระยะยาว 

4. ตั้งงบประมาณในการติดตั้งระบบอีคอมเมิซ 

คําแนะนําสําหรับผูที่จะทําวิจัยหรือศึกษาในอนาคต 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดสงแบบสอบถามออกไป 400 ชุดโดยทางไปรษณีย แฟกซ 

และอินเตอรเน็ต  เนือ่งจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีอาชีพหรือฐานะทางการงานที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคําตอบที่ไดรับคอนขางจะเอ็นเอียงไปในทางดานเทคโนโลยีมากกวา

ดานธุรกิจ 

นอกจากนี้ คําตอบที่ไดรับมีเพียง 58 ชุด ซึ ่งเทากับ 14.5% (58 ของ 400) ทําใหไม

สามารถหาผลเชิงสถิติ เชน การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ เปนตน ถามีผู จะทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน

อนาคต  ผู วิจัยแนะนําใหสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางไมนอยกวา 700 ราย 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัย “การศึกษาความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร”ไดใชรูปแบบการวิจัยเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยมีลําดับขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

4.  เกณฑการแปลความของคาเฉลี่ย 

5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปนผูประกอบการทีนํ่าสินคาจากตางประเทศเขามาจัดจําหนายในประเทศไทย 

หรือนําสินคาเขามาในประเทศเพื่อกระทําการสงตอสินคาไปยังประเทศอืน่ๆ โดยตองผานพิธีการตางๆ

ของศุลกากรของประเทศไทย 

กลุมตัวอยางไดแกผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ ที่มีมูลคาสูงสุด 6 ประเภทแรก

ในป พ.ศ. 2546 ประกอบดวย สินคาประเภทเครือ่งจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลใชใน

อุตสาหกรรม น้ํามันดิบ/น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา เครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ ซึง่มี

จํานวนประมาณ 5,300 ราย การหาขนาดตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใชตารางสําเร็จรูปของเทโร ยามาเนที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน +/- 5% ไดขนาดตัวอยางจํานวน 370 คน ซึ่งในการเก็บ

ขอมูลจะสุมตามความสะดวก ณ สํานักงานของผูนําเขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางธุรกิจ 

1.1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาการทํางาน และทักษะ

คอมพวิเตอร 

1.2. ปจจัยทางธุรกิจ ไดแก ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ สินคา ขนาดธุรกิจ ความถี่ในการ

นําเขา  วิธีการขนสง และวิธีการผานพิธีการศุลกากร 

2. ตัวแปรตาม  ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร ไดแก  

2.1. ความพรอมดานความรูความเขาใจ 

2.2. ความพรอมดานบุคลากร  

2.3. ความพรอมดานการเงนิและการลงทุน 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ    

2.  อายุ 

3.  การศึกษา  

4.  รายได 

5.  ระยะเวลาการทํางาน 

6.  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

 
ปจจัยทางธุรกิจ 

1.  ขนาดธรุกจิ 

2.  สินคา   

3.  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ 

4. ยอดขายตอป 

5.  คามถี่ในการนําเขาตอเดือน  

6.  วิธีการขนสง 

7.  วิธีการผานพิธีการศุลกากร 

 

ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI  

มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

1.  ดานความรูความเขาใจ 

2.  ดานดานบุคลากร 

3.  ความพรอมดานการเงินและการลงทุน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยได

สรางแบบสอบถามขึ้น โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 สอบถามเกีย่วกับขอมูลทางดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางธุรกิจ ลักษณะ

คําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมจํานวน 15 ขอ 

สวนที่ 2 สอบถามเกีย่วกับความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร โดยแบงความพรอมออกเปน 3 สวนดังน้ี 

1.  ความพรอมดานความรูความเขาใจ  รวม  8  ขอ 

2.  ความพรอมดานบุคลากร   รวม  5  ขอ 

3.  ความพรอมดานการเงินและการลงทุน รวม  4  ขอ 

ลักษณะคําถามประกอบดวยขอความซึ่งผูตอบจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยคําตอบ

ที่ไดจะอยูในรูปของความพรอมแบงเปนระดับตาง ๆ  ดังน้ี 

ความพรอมระดับมากที่สุด หมายถึงเมื่อผูตอบเห็นวาขอความน้ันมีความพรอมระดับมาก

ที่สุดตอการนําระบบ EDI มาใชในพิธีการผานศุลกากร 

ความพรอมระดับมาก หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความน้ันมีความพรอมระดับมาก

ตอการนําระบบ EDI มาใชในพิธีการผานศุลกากร 

ความพรอมระดับปานกลาง หมายถึง เมื ่อผู ตอบเห็นวาขอความนั้นมีความพรอมระดับ

ปานกลางตอการนําระบบ EDI มาใชในพิธีการผานศุลกากร 

ความพรอมระดับนอย หมายถึง เมื ่อผู ตอบเห็นวาขอความนั้นมีความพรอมระดับ

นอยตอการนําระบบ EDI มาใชในพิธีการผานศุลกากร 

ความพรอมระดับนอยที่สุด หมายถึง เมื ่อผู ตอบเห็นวาขอความมีความพรอมระดับนอย

ที่สุดตอการนําระบบ EDI มาใชในพิธีการผานศุลกากร 

การตรวจใหคะแนน ไดกําหนดคาของแตละคําตอบเปนคะแนน ลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังน้ี 

      มีความพรอมระดับมากที่สุดเทากับ  5 

      มีความพรอมระดับมากเทากับ      4 

      มีความพรอมระดับปานกลางเทากับ  3 

      มีความพรอมระดับนอยเทากับ   2 

        มีความพรอมระดับนอยที่สุดเทากับ  1 

สวนที่ 3 สอบถามความคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการนําระบบ EDI มาใชใน

การผานพิธีการศุลกากร ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-end Questions) 
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การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูล ซึง่มีขัน้ตอนการสราง

แบบสอบถามดังนี ้

 วิธีการสรางและการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 1.  ศึกษาเอกสารคนควาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับความพรอมของการนํา EDI มา

ใชในพิธีการผานศุลกากร รวมถึงงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ และสรางแบบสอบถาม 

โดยต้ังคําถามตามกรอบแนวความคิด เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค 

 3.  นําแบบสอบสอบถามที ่ไดในขอ ๒  ไปใหผู เชี่ยวชาญดานการนําเขาสินคาจาก

ตางประเทศจํานวน 2 ทาน ตรวจแกไข เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง ถูกตอง และครบถวน 

 4.  นําแบบสอบถามที่ไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขแลว มาปรับปรุงใหเปนแบบสอบถาม 

เพื่อสําหรับนําไปทดลอง 

 5.  นําแบบสอบถามทีไ่ดไปทําการทดลอง (Try out) เก็บขอมูลกับผูจัดการหรือเจาของ

กิจการ บริษัทนําเขาสินคาจากตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 

30 บริษัท เพื่อทดสอบความเขาใจในคําถาม 

 6.  หาคาความเชือ่มั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นแบบแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) ไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.8377 นับวาเปนแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นในระดับดีปานกลาง  

 7.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกคร้ัง เพื่อใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับนําไป

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

 

เกณฑการแปลความของคาเฉลี่ย 

 นําคําตอบของผูตอบแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยและกําหนดเกณฑในการแปรผลเปน 5 

ระดับ เพือ่ประเมินคานัน้ใชตามเบส (Best, 1986 : 188-190) เกณฑการประเมินคาความพรอม พิจารณา

จากเกณฑ คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

 ถาคะแนน  4.50 ขึ้นไป   หมายถึง มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพรอมอยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพรอมอยูในระดับนอย 

  ตํ่ากวา 1.50 หมายถึง มีความพรอมอยูในระดับนอยที่สุด 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรน้ี

ไดใชแบบแผนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และไดกําหนดแนวทางในการวิจัยเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการวิจัย ดังกลาวขางตน โดยทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท ดังน้ี   

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามยังกลุมตัวอยางซึ่งเปน

ผูนําเขา เพื่อเก็บขอมูลดานประชากรศาสตรซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนธุรกิจ ขอมูล

ดานความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร ซึ่งประกอบดวยความ

พรอมดานความรูและความเขาใจ ความพรอมดานบุคลากร และความพรอมดานการเงินและการลงทุน 

และความคิดเห็นทัว่ไปเกี่ยวกับการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร แบบสอบถามไดถูก

สงไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย จํานวน 420 ฉบับ ระหวางวันที ่21-25 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2547 และกาํหนดรับคนืภายในวันที ่16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2547 โดยไดรับคืนมาทัง้สิน้ 

371 ฉบับ  

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ 

รวมทัง้ เว็บไซต ตลอดจนการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของ ทั้งในดานการนําเขา และความพรอมในการใช

ระบบ EDI ในประเทศไทย 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  ขอขอมูลรายชื่อผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ ซึ่งมีมูลคาสูงสุด 6 ประเภท

แรกจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 2.  สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย จํานวน 420 ฉบับ โดย

ประสานงานกับเจาของกิจการ ผูจัดการ หรือเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของกับงานดานนําเขาหรือดานการผานพิธี

การศุลกากรของกิจการนั้น ๆ พรอมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม ระหวางวันที ่21 – 25 มิถุนายน 

พุทธคักราช 2547 และกาํหนดรับคนืภายในวันที ่16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2547 

 3.  เมือ่ครบกําหนดแลว ไดมีผูสงแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณียจํานวน 127 ฉบับ และ

ไปขอรับกลับดวยตนเองและไดรับคืนมาจํานวน 264 ฉบับ รวมจํานวนที่ไดรับคืนทั้งสิ้น 391 ฉบับ ผูวิจัย

ไดคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณไดจํานวน 371 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88 ของจํานวนทั้งหมด 

 

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 หลังจากที่ดําเนินการเก็บวิเคราะหขอมูลไดครบตามที่กําหนดแลว ผูวิจัยไดทําการกําหนด

รหัสขอมูล จากแบบสอบถาม ลงในสมุดลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นทําการคียขอมูล และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Window ดําเนินการวิเคราะหขอมูลซึ่งใชคาทางสถิติ โดย

พิจารณาความเหมาะสมของขอมูลดังนี้ 
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  1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยายลักษณะขอมูลที่เก็บมาได โดย

ใชคาสถิติในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาคารอยละ 

(Percentage) การหาคาเฉลีย่ (Mean) การหาคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

วิเคราะหรายคู 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) เพือ่ศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่คาดวามี

ความสัมพันธ โดยวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานทีตั่้งไว โดยใชคา t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 การนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะหจะอยูในรูปตารางแจกแจงความถีแ่ละจํานวนรอยละ 

ตารางแสดงความสัมพันธของความพรอมตางๆ รวมถึงตารางทดสอบสมมติฐานที่ผูศึกษาไดต้ังขึ้น 
DPU



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร  นําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

 ตอนที่   1  การศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสวนธุรกิจ  ความพรอมในการนํา 

ระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของไทย 

 ตอนที่   2  การเปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธี 

การศุลกากรของผูนําเขาของไทยที่มีปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยธุรกิจแตกตางกัน 

 

ตอนท่ี 1   การศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสวนธุรกิจ  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใช ในการ 

                   ผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของไทย 

 

 การศึกษาปจจัยสวนบุคคล    นําเสนอในตารางที ่ 1  

 

ตารางที่  1   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 

ปจจัยสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

 เพศ   

        ชาย 139 37.50 

        หญิง 232 62.50 

        รวม 371 100.00 

อายุ   

       ไมเกิน  30  ป 103 27.70 

        31 – 40 ป 155 41.80 

        41 – 50 ป 99 26.70 

        51 ปขึ้นไป 14 3.80 

        รวม 371 100.00 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล (ตอ) จาํนวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   
        ตํ่ากวาปริญญาตรี  97 26.10 

        ปริญญาตรี 249 67.10 

        สูงกวาปริญญาตรี 25 6.80 

        รวม 371 100.00 

ตําแหนง   

        พนักงาน 288 77.60 

        ผูบริหาร 55 14.80 

        เจาของ 21 5.70 

        อ่ืนๆ 7 1.90 

        รวม 371 100.00 

สวนงาน / ฝาย   

        อ่ืนๆ 128 34.50 

        บริหาร 79 21.30 

        ธุรการ  70 18.90 

        จัดซื้อ 53 14.30 

        การเงนิ 41 11.00 

       รวม 371 100.00 

อายุงาน   

       ไมเกิน  5  ป 120 32.30 

        6 – 10  ป 104 28.00 

        11 – 15  ป 70 18.90 

        16  ปขึ้นไป 77 20.80 

        รวม 371 100.00 

รายได   

  ตํ่ากวา 30,000 บาท 241 65.00 

  30,000 – 69,999 บาท 95 25.60 

  70,000 บาทขึ้นไป 35 9.40 

       รวม 371 100.00 

ทักษะคอมพิวเตอร   

        ไมถนัด 50 13.50 

        มีทักษะเลก็นอย 178 48.00 

        มีทักษะมาก 88 23.70 

        ถนัดเปนอยางดี 55 14.80 

        รวม 371 100.00 
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จากตารางที่  1  จํานวนตัวอยางทั้งหมด 371 ราย ประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  คิดเปน

รอยละ 62.50 และ 37.50 ตามลําดับ 

ชวงอายุของตัวอยางมีอายุอยูในชวง  31 – 40  ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 41.80  รองลงมาคือ

ชวงอายุไมเกิน  30   ป และชวงอายุ   41 - 50 ป  ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 27.70 และ 26.70 

ตามลําดับ  สวนชวงอายุ  51 ปขึ้นไปมีนอยที่สุดคือมีเพียงรอยละ  3.80        

 ระดับการศึกษาของตัวอยางเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  คิดเปน รอยละ  

67.10  รองลงมาคือจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  26.10  โดยกลุมตัวอยางที่จบ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีสัดสวนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  6.80 

ตําแหนงของตัวอยางสวนใหญเปนพนักงาน คดิเปนรอยละ 77.60 รองลงมาคือมีตําแหนงเปน

ผูบริหาร  และเจาของ  คิดเปนรอยละ  14.80  และ  5.70  ตามลําดับ  สวนตําแหนงอ่ืนๆ มีไมถึงรอยละ  2 

สวนงาน / ฝายของตัวอยางเปนฝายอ่ืนๆ มากที่สุด  คิดเปนรอยละ   34.50   รองลงมาคือฝาย

บริหาร และธรุการ  คดิเปนรอยละ  21.30  และ  18.90  ตามลําดับ  สวนฝายจัดซื้อ  และการเงิน  มีสัดสวน

ที่ใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  14.30  และ  11.00  ตามลําดับ 

อายุงานของตัวอยางเปนผูที่มีอายุงานไมเกิน 5  ป  มีสัดสวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 32.30  

รองลงมาคือ  มีอายุงานอยูในชวงระหวาง  6 – 10  ป  และชวงอายุงาน 16  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 28.00  

และ 20.80 ตามลําดับ  สวนชวงอายุงาน  11 – 15  ป  มีสัดสวนนอยที่สุดคือมีเพียงรอยละ  18.90  

รายไดของตัวอยางเปนกลุมผูที่มีรายไดตํ่ากวา  30,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.00 

รองลงมาคือกลุมที่มีรายไดอยูในชวง 30,000 – 69,999 บาท  คิดเปนรอยละ 25.60  สวนกลุมที่มีรายได

ต้ังแต 70,000 บาทขึ้นไป  มีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 

ทักษะคอมพิวเตอรของตัวอยางเปนผูมีทักษะดานคอมพิวเตอรเล็กนอย  มีสัดสวนมากที่สุด  คิด

เปนรอยละ  48.00  รองลงมาคือมีทักษะดานคอมพิวเตอรมาก  คิดเปนรอยละ  23.70  สวนผูที่มีความถนัด

ดานคอมพิวเตอรเปนอยางดี  และไมถนัดดานคอมพิวเตอร มีสัดสวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  14.80  

และ  13.50   ตามลําดับ  
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  การศึกษาปจจัยสวนธุรกิจ 

 ปจจัยสวนธุรกิจของกลุมตัวอยาง  ประกอบไปดวย   ขนาดธุรกิจ  สินคา  ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกจิ  ยอดขายตอป  ความถี่ตอเดือนในการนําเขา  วิธีการขนสง  และวิธีการผานพิธีการศุลกากร   

ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยสวนธุรกิจที่กลาวมาแลวขางตนมีดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของปจจัยสวนธุรกิจของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชใน 

   การผานพิธีการศุลกากร  

 

ปจจัยสวนธุรกิจ จาํนวน รอยละ 

ขนาดธุรกิจ   

      ต่ํากวา  5  ลานบาท 88 23.70 

      5 – 10  ลานบาท 102 27.50 

      11 – 20  ลานบาท 55 14.80 

      21  ลานบาทขึ้นไป 126 34.00 

      รวม 371 100.00 

สินคา   

เคมีภณัฑ 111 29.90 

เครื่องจักรกลใชในอุตสาหกรรม 96 25.90 

เครื่องไฟฟาและสวนประกอบ 66 17.80 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 45 12.10 

แผงวงจรไฟฟา 34 9.20 

น้ํามันดิบ / น้ํามันสําเร็จรูป 19 5.10 

      รวม 371 100.00 

ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกิจ   

ไมเกิน  5  ป 63 17.00 

6 – 10  ป 97 26.20 

11 – 15  ป 71 19.10 

16  ปขึ้นไป 140 37.70 

      รวม 371 100.00 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ปจจัยสวนธุรกิจ (ตอ) จาํนวน รอยละ 

ยอดขายตอป   

ต่าํกวา  25  ลานบาท 127 34.20 

25 – 50  ลานบาท 103 27.80 

51 – 100  ลานบาท 36 9.70 

101  ลานบาทขึน้ไป 105 28.30 

      รวม 371 100.00 

ความถ่ีตอเดือนในการนําเขา   

ต่าํกวา  3  ครั้ง 86 23.20 

3 – 10  ครั้ง 121 32.60 

11 – 15  ครั้ง 49 13.20 

16  ครั้งขึ้นไป 115 31.00 

      รวม 371 100.00 

วิธีการขนสง   

เรือ  Container 278 74.90 

เรือ  Break  bulk 29 7.80 

เครื่องบิน 64 17.30 

      รวม 371 100.00 

วิธีการผานพิธีการศลุกากร   

หนวยงานของตนเอง 113 30.50 

การจางแหลงภายนอก (ตวัแทนออกของ) 258 69.50 

      รวม 371 100.00 

 

 

จากตารางที่ 2  ขนาดธรุกจิจํานวนทัง้หมด  371  ราย  เปนกลุมธุรกิจขนาดต้ังแต  21  ลานบาท

ขึ้นไป มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 34.00  รองลงมาคือ  กลุมธุรกิจขนาด  5 – 10  ลานบาท  และตํ่ากวา  5  

ลานบาท  มีสัดสวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 27.50  และ  23.70   ตามลําดับ  สวนกลุมธุรกิจขนาด 11 – 

20  ลานบาท  มีนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  14.80 
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 ประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีกาศุลกากร 

จะเปนธุรกิจประเภทเคมีภัณฑ มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 29.90  รองลงมาคือ    ธุรกิจประเภทเคร่ืองจักรกล 

ใชในอุตสาหกรรม  เคร่ืองไฟฟาและสวนประกอบ  เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ  คิดเปนรอยละ  25.90   

17.80  และ 12.10  ตามลําดับ  สวนธุรกิจประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา  มีสัดสวนไมถึงรอยละ 10   

   ผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร     มรีะยะเวลาในการดําเนินธรุกจิ 

ต้ังแต  16  ปขึ้นไป  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 37.30  รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจอยูในชวง 

ระหวาง 6 – 10  ป  และ 11 – 15  ป  คิดเปนรอยละ  26.20  และ  19.10   ตามลําดับ    สวนระยะเวลาในการ 

ดําเนินธุรกิจที่ไมเกิน 5  ป  มีสัดสวนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  17.00 
 ผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร     มียอดขายตอปตํ่ากวา  25 ลาน 

บาท มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 34.20  รองลงมาคือ  กลุมที่มียอดขายตอปต้ังแต  101  ลานบาทขึ้นไป  และ 

มียอดขายตอปอยูในชวงระหวาง  25 – 50  ลานบาท  ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ   28.30 และ   

27.80   ตามลําดับ  สวนกลุมที่มียอดขายตอปอยูในชวง   51 – 100  ลานบาท   มีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 

 ผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร    มีความถี่ตอเดือนในการนําเขา 

สินคาอยูในชวง  3 – 10  คร้ัง  และต้ังแต 16  คร้ังขึ้นไป  มากที่สุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ   

32.60 และ  31.00  ตามลําดับ  รองลงมาคือ  มีความถี่ตอเดือนตํ่ากวา  3  คร้ังในการนําเขาสินคา     คิดเปน 

รอยละ   23.20    สวนความถีต่อเดือนในชวงระหวาง  11 – 15  คร้ัง  มีสัดสวนนอยที่สุด      คิดเปนรอยละ   

13.20  

 ผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร             มีวิธีการขนสงแบบใชเรือ 

Container  มากที่สุดคิดเปนรอยละ  74.90  รองลงมาคือ   ใชวิธีการขนสงทางเคร่ืองบินในการนําเขาสินคา 

คิดเปนรอยละ  17.30  สวนกลุมที่ใชวิธีการขนสงแบบเรือ Break  bulk มีสัดสวนไมถึงรอยละ  8  

 ผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร มีวิธีการผานพิธีการศุลกากรดวย 

การจางแหลงภายนอก (ตัวแทนออกของ)  มากกวาการดําเนินการดวยหนวยงานของตนเอง คิดเปนรอยละ 

69.50  และ  30.50  ตามลําดับ  
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 การศึกษาความพรอมในการนําระบบ EDI มาใช ในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของ

ไทย 

 

 การวิเคราะหความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร

ของกลุมตัวอยางไดวิเคราะหสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะนําเสนอจําแนก

ตามองคประกอบของความพรอมในดานตางๆ อันประกอบไปดวยดานความรูและความเขาใจ   ดาน

บุคลากร  และดานการเงินและการลงทุน  ดังตารางที่  3 - 6   

 

ตารางที่  3    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของปจจัยความพรอมของผูนําเขา 

   ระบบ  EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

 
ปจจัยความพรอม x  S.D. ระดับ 

ดานความรูและความเขาใจ 3.14 0.80 ปานกลาง 

ดานบุคลากร 2.82 0.93 ปานกลาง 

ดานการเงินและการลงทุน 3.10 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.78 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  3  ความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาอยูในระดับปานกลาง ถา 

พิจารณาเปนรายละเอียด ผูนําเขามีความพรอมดานความรูและความเขาใจ    ดานบุคลากร  และดาน 

การเงินและการลงทุนอยูในระดับปานกลาง  ( x  =   3.14     2.82  และ   3.10 ตามลําดับ) 
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ตารางที่  4   รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในดานความรู และ    ความเขาใจ

ในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาระบบ  EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

 
ความพรอมในดานความรูและ

ความเขาใจ 

ความพรอม  

x  S.D. 

 

ระดับ 

 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

บริษทัใชคอมพิวเตอรในการ

ปฏิบัติงานในฝายตางๆ 

33.20 37.70 19.90 5.90 3.20 3.92 1.02 มาก 

บริษทัใชอนิเตอรเน็ตเปนเครื่องมือใน

การรบัขอมูลขาวสารอีกทางหนึง่ 
23.70 37.20 25.10 8.90 5.10 3.65 1.09 มาก 

บริษทัใช E- Mail เปนเครือ่งมือในการ

ติดตอสือ่สารอกีทางหนึง่ 

30.20 34.50 19.90 9.20 6.20 3.73 1.16 มาก 

บริษทัเคยติดตอหรือไดรบัการติดตอ

จากผูใหบรกิาร EDI  หรือเจาหนาที่

กรมศุลกากรเกีย่วกบัขอมูลของระบบ 

EDI 

7.80 23.70 32.10 19.90 16.40 2.87 1.18 ปาน

กลาง 

บริษทัมีขอมูลหรือติดตามขาวสาร

เกี่ยวกับธรุกิจอิเล็กทรอนิกสหรือ     

ธุรกรรมอื่นๆ ที่ตองทําผานอิเล็กทรอ- 

นิกส เชน การโอนเงินชําระเจาหนีผ้าน

ธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส เปนตน 

7.00 23.70 31.80 22.90 14.60 2.86 1.14 ปาน

กลาง 

บริษทัมีขอมูลหรือติดตามขาวสาร

เกี่ยวกับการรางกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศหลายฉบับซึ่งคุมครองการ

ทําธุรกรรมผานทางอิเล็กทรอนิกส 

2.70 17.30 33.20 29.10 17.80 2.58 1.05 ปาน

กลาง 

บริษทัไดใชระบบ EDI  ในการผานพิธี

การศุลกากรอยูแลว 

22.10 22.40 19.70 16.40 19.40 3.11 1.42 ปาน

กลาง 

บริษทัไดใชระบบ EDI  กบังาน

ประเภทอื่นของบริษทัอยูแลว เชน การ

ออกใบสัง่ซือ้ การยืนยนัใบสัง่ซือ้ การ

โอนเงินผานธนาคารดวย

อิเลก็ทรอนิกส 

3.50 17.30 26.70 22.60 29.90 2.42 1.18 นอย 

คาเฉลีย่ความพรอม 

โดยรวม 

 
3.14 0.80 

ปาน

กลาง 
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 จากตารางที่ 4   ความพรอมในดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ  EDI  มาใชของผู 

นําเขาอยูในระดับปานกลาง  ถาพิจารณาเปนรายละเอียด  บริษัทใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในฝาย 

ตาง ๆ     บริษัทใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือในการรับขอมูลขาวสารอีกทางหนึ่งและบริษัทใชอีเมล (E –  

mail)      เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารอีกทางหน่ึง   อยูในระดับมาก  ( x  =   3.92    3.65  และ 3.73  

ตามลําดับ)   บริษัทไดใชระบบ  EDI  กับงานประเภทอ่ืนของบริษัทอยูแลว   เชน  การออกใบสั่งซื้อ การ 

ยืนยันใบสั่งซื้อ  การโอนเงินผานธนาคารดวยอิเลก็ทรอนิกส อยูในระดับนอย   ( x  =   2.42)  นอกน้ันอยู 

ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่  5    รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในดานบุคลากรในการนําระบบ  

                      EDI  มาใชของผูนําเขาระบบ  EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

ความพรอมในดานบุคลากร ความพรอม  

x  S.D. 

 

ระดับ 

 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

บ ริ ษั ท มี บุ ค ล า ก ร ซึ ่ง มี ค ว า ม

ชํานาญและมีความรูเก่ียวกับการ

ใ ช เ ค รื ่อ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ

คอมพิวเตอร 

12.40 34.00 38.50 8.90 6.20 3.37 1.01 
ปาน

กลาง 

บริษัทเคยสงพนักงานเขารับการ

ฝ ก อ บ ร ม ห รื อ ร ว ม สั ม ม น า    

เกีย่วกับการนําระบบ EDI มาใช

งานในองคกร 

3.80 21.60 30.70 20.80 23.20 2.62 1.16 
ปาน

กลาง 

บ ริ ษั ท มี บุ ค ล า ก ร ซึ ่ง มี

ประสบการณในงานที่ใชระบบ 

EDI 

6.20 18.90 28.00 26.40 20.50 2.64 1.18 
ปาน

กลาง 

ทานหรือบุคลากรในบริษัทเคย

เสนอตอ ฝ ายบริห ารหรือผู มี

อํานาจของบริษัทใหนําระบบ 

EDI มาใชกับงานในฝายตางๆ 

ของบริษัท 

5.70 16.70 29.60 23.70 24.30 2.56 1.18 
ปาน

กลาง 

ถารัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการ

ผานพิธีการศุลกากรแบบเดิม 

(Manual) โดยใหเปลีย่นเปน

ระบบ EDI บริษัทพรอมที ่จะ

ดําเนินการผานพิธีการศุลกากร

ดวยหนวยงานของตนเองแทนที่

จะจางแหลงภายนอก 

11.10 21.00 34.80 16.40 16.70 2.93 1.21 
ปาน

กลาง 

คาเฉลีย่ความพรอม 

โดยรวม 

 
2.82 0.93 

ปาน

กลาง 

 จากตารางที่  5       ความพรอมในดานบุคลากรในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาอยูใน 

ระดับปานกลาง  ถาพิจารณาเปนรายละเอียด บุคลากรมีความพรอมทุกๆ ดาน อยูในระดับปานกลาง   

( x  =   2.56  ถึง  3.37)    
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ตารางที่  6    รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในดานการเงินและการลงทุนใน 

       การนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาระบบ  EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

 
ความพรอมในดานการเงิน

และการลงทุน 

ความพรอม  

x  S.D. 

 

ระดับ 

 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

บริษัทไดเล็งเห็นผลประโยชน

ของการใชระบบ EDI และ

สามารถลงทุนซื้ออุปกรณและ 

Software ไดทันที 

11.10 27.50 29.90 17.00 14.60 3.04 1.21 
ปาน

กลาง 

บริษัทพรอมที่จะใชระบบ EDI 

กับงานในฝายตางๆ ของบริษัท

เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณครบอยูแลวเพียงลงทุน

อีกเล็กนอยเพ่ือซ้ือ Software 

12.90 25.60 28.00 20.80 12.70 3.05 1.22 
ปาน

กลาง 

บ ริ ษั ท ไ ม มี น โ ย บ า ย ที ่จ ะ

ดําเนินการผานพิธีการศุลกากร

ดวยหนวยงานของตนเองเพราะ 

ตนทุนการจางแหลงภายนอกถูก

กวาและยุงยากนอยกวา 

18.60 25.90 28.00 14.30 13.20 3.22 1.27 
ปาน

กลาง 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว บริษัท

มีความพรอมที่จะนําระบบ EDI 

มาใชในการผานพิธีการศลุกากร 

14.30 25.60 31.00 14.80 14.30 3.11 1.24 
ปาน

กลาง 

คาเฉลีย่ความพรอม 

โดยรวม 

 
3.10 0.95 

ปาน

กลาง 

 

 จากตารางที่  6    ความพรอมในดานการเงินและการลงทุนในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนํา 

เขาอยูในระดับปานกลาง  ถาพิจารณาเปนรายละเอียด  ผูนําเขามีความพรอมในทุกๆ ดานของการเงิน 

และการลงทุนอยูในระดับปานกลาง  ( x  =   3.04  ถึง  3.22)    
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 การวิเคราะหความคดิเห็นและขอเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับการนําระบบ EDI มาใชในการ

ผานพิธีการศุลกากร   ดังมีผลวิเคราะหดังตารางที่  7 - 13 

 

ตารางที่  7    จํานวนและรอยละของการใชระบบ EDI ในการผานพิธีการศุลกากร 

     

 
การใชระบบ EDI ในการผาน 

พิธีการศุลกากร 

จาํนวน รอยละ 

   ใช 170 45.80 

   ไมใช 101 27.20 

   ไมแสดงความคิดเห็น 100 27.00 

รวม 371 100.00 

 

 

จากตารางที่ 7  ผูนําเขานําระบบ EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร  จํานวนทั้งหมด 371 ราย     

จะมีบริษัทนําระบบ  EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 45.80  รองลงมาคือ  

ไมนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร  และไมแสดงความคิดเห็น  มีสัดสวนใกลเคียงกัน คิด

เปนรอยละ  27.20  และ 27.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่  8   จํานวนและรอยละของการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรจําแนกตาม 

   เหตุผล 

 

เหตุผลในการนําระบบ EDI  

มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

จาํนวน รอยละ 

มีความสะดวก  รวดเร็ว  และเปนการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น 108 63.53 

มีความพรอมดานบุคลากร 27 15.88 

ประหยัดคาใชจายกวาเดิม 16 9.41 

อยูในขั้นตอนศึกษา  ทําความเขาใจระบบ 9 5.29 

มีความทันสมัย 4 2.35 

เพือ่ความสอดคลองกับระบบของกรมศุลกากร  4 2.35 

ขอมูลมีความถูกตอง  งายตอการตรวจสอบ 2 1.19 

รวม 170 100.00 

 
 

จากตารางที่ 8    เหตุผลในการนําระบบ EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร  จํานวนทั้งหมด 

371 ราย  มีเหตุผลในการนําระบบ EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากรคือ  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และ

เปนการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  63.53   สวนการมีความพรอมดาน

บุคลากร  และประหยัดคาใชจายกวาเดิม เปนอันดับรองลงมา มีเพียงรอยละ  15.88   และ  9.41  ตามลําดับ  

สวนเหตุผลอ่ืนๆ  มีไมถึงรอยละ  6 
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ตารางที่  9    จํานวนและรอยละของการไมนําระบบ EDIมาใชในการผานพิธีการศุลกากรจําแนกตาม 

   เหตุผล 

 

เหตุผลในการไมนําระบบ EDI  

มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

จาํนวน รอยละ 

การจางตัวแทนออกของมีความสะดวก  และเสียคาใชจายตํ่า

กวาการใชระบบ  EDI 

60 58.98 

ไมเขาใจในระบบ  และขาดขอมูลขาวสารในการปฏิบัติ 13 12.82 

ขึ้นอยูกับนโยบายและผูบริหารของบริษัท 10 10.26 

ไมมีความพรอมดานบุคลากร 8 7.69 

เกรงจะมีปญหายอนหลัง 7 6.41 

เคยติดตอขอความรวมมือแตไดรับการอํานวยความสะดวก

นอยมาก 

2 2.56 

กลัวความลับรั่วไหล 1 1.28 

รวม 101 100.00 

 

 

จากตารางที่  9   เหตุผลในการไมนําระบบ EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากร  จํานวน

ทั้งหมด 371 ราย  มีเหตุผลในการไมนําระบบ   EDI   มาใชในการผานพิธีการศุลกากรคือ    การจาง

ตัวแทนออกของมีความสะดวก  และเสียคาใชจายตํ่ากวาการใชระบบ EDI    มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปน

รอยละ  58.98  สวนความไมเขาใจในระบบและขาดขอมูลขาวสารในการปฏิบัติ  การขึ้นอยูกับนโยบาย

และผูบริหารของบริษัท  ไมมีความพรอมดานบุคลากร  และเกรงจะมีปญหายอนหลัง เปนอันดับรองลงมา 

มีเพียงรอยละ   12.82     10.26   7.69    และ  6.41  ตามลําดับ   สวนเหตุผลอ่ืนๆ  มีไมถึงรอยละ  3 
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ตารางที่  10   จํานวนและรอยละของการใชตัวแทนออกของตอไป 

 

ตัวแทนออกของ จาํนวน รอยละ 

    ใชตวัแทนออกของตอไป 193 52.00 

    ไมใชตัวแทนออกของตอไป 77 20.80 

    ไมแสดงความคิดเห็น 101 27.20 

รวม 371 100.00 

 

 จากตารางที่ 10 การใชตวัแทนออกของ (Custom  Brokers) ตอไป จํานวนทัง้หมด 371 ราย   ใช

ตัวแทนออกของตอไปมีสัดสวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 52.00  สวนการไมแสดงความคิดเห็น  และไม

ใชตัวแทนออกของตอไป  เปนอันดับรองลงมา มีเพียงรอยละ 27.20  และ  20.80  ตามลําดับ 
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ตารางที่  11   จํานวนและรอยละของการใชตัวแทนออกของตอไปจําแนกตามเหตุผล 

 

เหตุผลในการใชตัวแทนออกของตอไป  จาํนวน รอยละ 

ตัวแทนออกของมีความรูความชาํนาญในการดําเนินการ

ผานพธิกีารศลุกากร 

111 57.52 

การจางตัวแทนออกของสะดวก  และเสียคาใชจายตํ่า 40 20.91 

บริษัทมีขนาดเล็ก  นําเขาสินคาไมมากจึงไมคุมกับการ

ลงทุนท้ังดานบุคลากรและการวางระบบ 

27 13.72 

ตองการไดรับสิทธิพิเศษในการออกของ 9 4.58 

บริษัทไมมีความรูในระบบ  EDI 6 3.27 

รวม 193 100.00 

 

 

จากตารางที่ 11     เหตุผลในการใชตัวแทนออกของตอไปในการผานพิธีการศุลกากร  จํานวน

ทั้งหมด 371 ราย  มีเหตุผลในการใชตัวแทนออกของตอไปในการผานพิธีการศุลกากรคอื  ตัวแทนออก

ของมีความรูความชํานาญในการดําเนินการผานพิธีการศุลกากร  มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 57.52        

สวนการจางตัวแทนออกของสะดวกและเสียคาใชจายตํ่า   และบริษัทมีขนาดเล็ก  นําเขาสินคาไมมากจึง

ไมคุมกับการลงทุนทั้งดานบุคลากรและการวางระบบ   เปนอันดับรองลงมา มีเพียงรอยละ  20.91   และ  

13.72  ตามลําดับ  สวนเหตุผลอ่ืนๆ  มีไมถึงรอยละ  5 
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ตารางที่  12   จํานวนและรอยละของการไมใชตัวแทนออกของตอไปจําแนกตามเหตุผล 

 

เหตุผลในการไมใชตัวแทนออกของตอไป  จาํนวน รอยละ 

บริษัทสามารถดําเนินการไดเองและเปนการลดขั้นตอน

ตางๆ ลง 

73 94.12 

อยูในขั้นตอนศึกษาเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการเอง

กับการใชตวัแทนออกของตอไปวาวิธีใดจะประหยดัเวลา

และคาใชจายมากกวากัน 

4 5.88 

รวม 77 100.00 

 

 

จากตารางที่ 12     เหตุผลในการไมใชตัวแทนออกของตอไปในการผานพิธีการศุลกากร  

จํานวนทัง้หมด  371  ราย  มีเหตุผลในการไมใชตัวแทนออกของตอไปในการผานพิธีการศุลกากรคือ   

บริษัทสามารถดําเนินการไดเองและเปนการลดขั้นตอนตางๆ ลง   มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

94.12     สวนการอยูในขั้นตอนศึกษาเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการเองกับการใชตัวแทนออกของ

ตอไปวาวิธีใดจะประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวากัน เปนอันดับรองลงมา มีเพียงรอยละ   5.88     
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ตารางที่  13    จํานวนและรอยละของระบบ EDI ในปจจุบันยังใชไมสมบูรณแบบจําแนกตามเหตุผล 

 

   เหตุผลที่ระบบ EDI ในปจจุบัน 

ยังใชไมสมบูรณแบบ 

จํานวน รอยละ 

ขาดการประชาสัมพันธ  ใหความรูในเรื่อง EDI 97 38.96 

การใช  EDI  เปนเรื่องที่ยุงยากมากกวาการใชตัวแทนออกของ 43 17.27 

ไมมีความพรอมทางดานอุปกรณ  บุคลากร  และเงินทุน 42 16.87 

เปนบริษทัขนาดเล็กจึงไมคุมในการลงทุน 26 10.44 

ผลประโยชนและการคอรรัปช่ันที่ตองจายเพ่ือความรวดเร็วในการนาํ 

สินคาออกจากคลัง   

12 4.82 

ภาครัฐไมไดมีการสนับสนุนอยางเต็มทีใ่นเรือ่งการประชาสัมพันธ      

การอบรมใหความรู  การใหบริการ  ประกอบกับภาคเอกชนไมไดให

ความสําคัญเพราะบริการที่ใชอยูมีประสิทธิภาพที่ด ี

10 4.02 

กําลังพัฒนาอยู 6 2.41 

เกรงจะมีปญหายอนหลังหรือการตรวจสอบยอนหลัง 4 1.61 

กลัวความลับรั่วไหล    3 1.20 

หลีกเล่ียงภาษีหรือพิกัดภาษ ี 3 1.20 

อยูในขัน้เริ่มตนใช 2 0.80 

การเก็บภาษียังไมชัดเจน 1 0.40 

รวม 249 100.00 

หมายเหต ุ   ผูตอบไมไดตอบขอถามนี้ทุกราย  เนือ่งจากเปนคาํถามปลายเปด 

 

 จากตารางที่  13    เหตุผลที่ระบบ EDI  ในปจจุบันยังใชไมสมบูรณแบบ  จํานวนทั้งหมด  371 

ราย  มีเหตุผลคือ  ขาดการประชาสัมพันธ ใหความรูในเร่ือง EDI  มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ    

38.96   สวนการใช  EDI  เปนเร่ืองที่ยุงยากมากกวาการใชตัวแทนออกของ   ไมมีความพรอมทางดาน

อุปกรณ  บุคลากร  และเงินทุน    เปนบริษัทขนาดเล็กจึงไมคุมในการลงทุน       ผลประโยชนและการ

คอรรัปชั่นที่ตองจายเพื่อความรวดเร็วในการนําสินคาออกจากคลัง   และภาครัฐไมไดมีการสนับสนุนอยาง

เต็มที่ในเร่ืองการประชาสัมพันธ  การอบรมใหความรู  การใหบริการ  ประกอบกับภาคเอกชนไมไดให

ความสําคัญเพราะบริการที่ใชอยูมีประสิทธิภาพที่ดี เปนอันดับรองลงมา มีเพียงรอยละ 17.27     16.87    

10.44    4.82  และ  4.02    ตามลําดับ   สวนเหตุผลอ่ืนๆ  มีไมถึงรอยละ  3 
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ตอนท่ี   2  การเปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขา 

  ของไทยท่ีมีปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยธุรกิจแตกตางกัน 

 

 การนําเสนอในตอนน้ีจะนําเสนอเพื่อตอบสมมติฐานดังน้ี   

   1. ผูนําาที่มีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนธุรกิจแตกตางกันจะมีความพรอมในการนําระบบ 

EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว กําหนดเกณฑในการทดสอบไวที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05  และทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS  ไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 

 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูนําเขาท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนธุรกิจแตกตางกันจะมีระดับความ 

พรอมในการนําระบบ EDI  มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 สมมติฐานขอนี้ประกอบดวยองคประกอบ  2    องคประกอบคือ  ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย  

 สวนธุรกิจ  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอนี้  จะจําแนกเปนสมมติฐานยอยดังตอไปน้ี 

 
 สมมติฐานที่ 1.1   ผูนําเขาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความพรอมในการนําระบบ  EDI   

มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 

 ปจจัยสวนบุคคลที่ศึกษาประกอบไปดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  สวนงาน / ฝาย  

อายุงาน  รายได  และทักษะคอมพิวเตอร   ปจจัยความพรอม  มีปจจัยยอยๆ  3  ปจจัย  คือ  ดานความรูและ

ความเขาใจ   ดานบุคลากร และดานการเงินการลงทุน   การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานขอนี้จะจําแนก

เปนสมมติฐานเปนยอยๆ  ดังน้ี 

 1.1.1  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาเพศหญิง

มีตอเพศชาย 

 1.1.2  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีอายุ

แตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.1.3  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.1.4  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มี

ตําแหนงแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.1.5  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีสวน

งาน / ฝายแตกตางกันมีความแตกตางกัน 
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 1.1.6  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีอายุ

งานแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.1.7  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีรายได

แตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.1.8  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีทักษะ

คอมพิวเตอรแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานที่ 1.1.1  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาเพศหญิงมีตอเพศชาย 

 

ตารางที่  14    เปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาระหวางเพศหญิงและชาย 

 

ปจจัยความพรอม 

ความพรอม คาสถิติท่ีใช 

x  S.D. 
t p-value 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ดานความรูและความเขาใจ 3.07 3.18 0.75 0.83 1.28 0.200 

ดานบุคลากร 2.82 2.82 0.83 0.99 0.05 0.958 

ดานการเงินการลงทุน 3.16 3.07 0.87 0.99 0.88 0.376 

 

 จากตารางที่  14    ปจจัยความพรอมในการนําระบบ  EDI ทั้งดานความรูและความเขาใจ  ดาน

บุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาเพศชายและหญิงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.2  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีอายุแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 
 

ตารางที่  15   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาทีม่ีชวง 

  อายุแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 3.658 3 1.219 1.890 0.131 

 ภายในกลุม 236.811 367 0.645   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 1.632 3 0.544 0.614 0.606 

 ภายในกลุม 324.860 367 0.885   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 3.214 3 1.071 1.180 0.317 

 ภายในกลุม 333.311 367 0.908   

 รวม 336.525 370    

 

 จากตารางที่  15      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชทั้งดานความรูและความเขาใจ  ดาน

บุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาที่มีอายุแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.3  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  16   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาที่มีระดับ 

 การศึกษาแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 5.417 2 2.708 4.240 0.015* 

 ภายในกลุม 235.052 368 0.639   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 1.370 2 0.685 0.776 0.461 

 ภายในกลุม 325.122 368 0.883   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 4.811 2 2.405 2.668 0.071 

 ภายในกลุม 331.715 368 0.901   

 รวม 336.525 370    
 

 

 จากตารางที่  16      ปจจัยดานบุคลากร ดานการเงินและการลงทุนของผูนําเขาที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชไมแตกตางกัน แตความพรอมในการนํา

ระบบ  EDI มาใชดานความรูและความเขาใจของผูนําเขาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพรอม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที่  17 
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ  EDI  มาใชของผู

นําเขาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี

(2.94) 

ปริญญาตร ี

(3.19) 

สูงกวาปริญญาตร ี

(3.33) 

ต่ํากวาปริญญาตรี (2.94)  -0.2516* 

 

-0.3878* 

 

ปริญญาตร ี(3.19)   -0.1362 

 

สูงกวาปริญญาตรี (3.33)  

 

  

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  17      การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี มีความพรอมดานความรู

ความเขาใจในการนําระบบ EDI มาใชสูงกวาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

แตระหวางระดับสูงกวาปริญญาตรีกับปริญญาตรีมีความพรอมดานความรูความเขาใจแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.4  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความแตกตางกัน 
 

 

ตารางที่  18   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาที่มี 

 ตําแหนงแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 0.773 3 0.258 0.394 0.757 

 ภายในกลุม 239.696 367 0.653   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 2.158 3 0.719 0.814 0.487 

 ภายในกลุม 324.334 367 0.884   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 1.690 3 0.563 0.617 0.604 

 ภายในกลุม 334.835 367 0.912   

 รวม 336.525 370    

 
 

 จากตารางที่  18      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชทั้งดานความรูและความเขาใจ  ดาน

บุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.5  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีสวนงาน / ฝายแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  19   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาที่มี 

 สวนงาน / ฝายแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 8.893 4 2.223 3.514 0.008* 

 ภายในกลุม 231.575 366 0.633   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 3.784 4 0.946 1.073 0.370 

 ภายในกลุม 322.708 366 0.882   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 1.103 4 0.276 0.301 0.877 

 ภายในกลุม 335.422 366 0.916   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 จากตารางที่  19     ความพรอมดานบุคลากรและดานการเงินและการลงทุนของผูนําเขาซึ่งมี

สวนงาน/ฝายแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตความพรอมในการนําระบบ  

EDI มาใชดานความรูและความเขาใจของผูนําเขาที่มีสวนงาน / ฝายแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที่  20 
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ  EDI  มาใชของผู

นําเขาที่มีสวนงาน / ฝายแตกตางกัน 

 

สวนงาน / ฝาย อื่นๆ 

(3.27) 

บริหาร 

(3.22) 

จัดซื้อ 

(3.14) 

การเงิน 

(3.08) 

ธุรการ 

(2.84) 

อ่ืนๆ (3.27) - 0.0500 

 

0.1253 

 

0.1861 

 

0.4251* 

 

บริหาร (3.22)   0.0753 

 

0.1362 

 

0.3751* 

 

จัดซ้ือ (3.14)    0.0609 

 

0.2998* 

 

การเงนิ (3.08)    

 

 0.2389 

 

ธุรการ (2.84)     

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 20  สวนงานดานธุรการมีความพรอมดานความรูความเขาใจในการ 

นําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาสวนงานดานบริหาร การจัดซื้อ  และ 

อ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมแตกตางกับสวนงานดานการเงิน สวนงาน/ฝาย  

คูอ่ืนนอกจากนี้มีความพรอมดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ EDI มาใชแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานที่ 1.1.6  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีอายุงานแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  21   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีอายุงานแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 2.629 3 0.876 1.352 0.257 

 ภายในกลุม 237.840 367 0.648   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 5.154 3 1.718 1.962 0.119 

 ภายในกลุม 321.338 367 0.876   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 3.889 3 1.296 1.430 0.234 

 ภายในกลุม 332.636 367 0.906   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 

 จากตารางที่  21      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชทัง้ดานความรูและความเขาใจ  

ดานบุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาที่มีอายุงานแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.7  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีรายไดแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  22   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีรายไดแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 2.447 2 1.224 1.892 0.152 

 ภายในกลุม 238.021 368 0.647   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 0.411 2 0.205 0.232 0.793 

 ภายในกลุม 326.081 368 0.886   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 0.250 2 0.125 0.137 0.872 

 ภายในกลุม 336.275 368 0.914   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 

 จากตารางที่  22      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชทัง้ดานความรูและความเขาใจ  

ดานบุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาทีม่ีรายไดแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.1.8  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอรแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  23   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาที่มีทักษะ 

 คอมพิวเตอรแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 20.467 3 6.822 11.381 0.000* 

 ภายในกลุม 220.001 367 0.599   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 6.644 3 2.215 2.541 0.056 

 ภายในกลุม 319.848 367 0.872   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 9.520 3 3.173 3.561 0.014* 

 ภายในกลุม 327.005 367 0.891   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 จากตารางที่  23      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานความรูและความเขาใจ และดาน

การเงินและการลงทุนของผูนําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอรแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยดานบุคลากร ผูนําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอรแตกตางกันมีความ

พรอมในการนําระบบ EDI มาใชไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อทําการ

วิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที่  24 และ 25 
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ตารางที่ 24  การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ  EDI  มาใชของผู

นําเขาที่มีทักษะคอมพวิเตอรแตกตางกนั 

 

ทักษะคอมพิวเตอร มีทักษะมาก 

(3.34) 

ถนัดเปนอยางดี 

(3.29) 

มีทักษะเล็กนอย 

(3.15) 

ไมถนัด 

(2.58) 

มีทกัษะมาก  (3.34) - 0.0534 

 

0.1956 

 

0.7616* 

 

ถนัดเปนอยางดี (3.29)   0.1422 0.7082* 

 

มีทักษะเล็กนอย (3.15)    0.5660* 

 

ไมถนดั (2.58)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  24      ผูนําเขาที่ไมถนัดในทักษะคอมพิวเตอรมีความพรอมดานความรูความ

เขาใจในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรต่ํากวาผูนําเขาทีม่ีทักษะคอมพิวเตอรทุก ๆ 

ระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูนําเขาที่มีทักษะระดับอื่น ๆ มีความพรอมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 25  การวิเคราะหรายคูความพรอมดานการเงินและการลงทุนในการนําระบบ  EDI  มาใชของผู

นําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอรแตกตางกัน 

 

ทักษะคอมพิวเตอร มีทักษะมาก 

(3.31) 

มีทักษะเล็กนอย 

(3.12) 

ถนัดเปนอยางดี 

(2.95) 

ไมถนัด 

(2.81) 

มีทกัษะมาก  (3.31) - 0.1861 

 

0.3563* 

 

0.5053* 

 

มีทักษะเล็กนอย (3.12)   0.1701 

 

0.3192* 

 

ถนัดเปนอยางดี  (2.95)    0.1491 

 

ไมถนดั (2.81)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  25      ผูนําเขาที่มีทกัษะคอมพวิเตอรมากมีความพรอมดานการเงินและการลงทุน

ในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรสูงกวาผูนําเขาที่ถนัดการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี

และไมถนัดการใชคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผูนําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอร

เล็กนอยมีความพรอมสูงกวาผูนําเขาทีไ่มถนัดการใชคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 

สวนผูนําเขาทีม่ีทักษะคอมพิวเตอรในระดับอืน่ ๆ มีความพรอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.5  
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 สมมติฐานที่ 1.2   ผูนําเขาที่มีปจจัยสวนธุรกิจแตกตางกัน   มีความพรอมในการนําระบบ  EDI   

มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกัน 

 

 ปจจัยสวนธุรกิจที่ศึกษาประกอบไปดวย ขนาดธุรกิจ   สินคา  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  

ยอดขายตอป  ความถี่ในการนําเขา  วิธีการขนสง  และวิธีการผานพิธีการศุลกากร  ปจจัยความพรอม  มี

ปจจัยยอยๆ  3  ปจจัย  คือ  ดานความรูและความเขาใจ   ดานบุคลากร และดานการเงินการลงทุน   การ

วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานขอนี้จะจําแนกเปนสมมติฐานเปนยอยๆ  ดังนี้ 

 1.2.1  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีขนาด

ธุรกิจแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.2  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีสินคา

แตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.3  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ แตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.4  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มียอดขาย

ตอปแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.5  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีความถี่

ในการนําเขาแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.6  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีวิธีการ

ขนสงแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 1.2.7  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาที่มีวิธีการ

ผานพิธีการศุลกากรแตกตางกันมีความแตกตางกัน 
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 สมมติฐานที่ 1.2.1  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกันมีความแตกตางกัน 
 

 

 

 

 

ตารางที่  26   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน 
 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 17.094 3 5.698 9.361 0.000* 

 ภายในกลุม 223.375 367 0.609   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 5.584 3 1.861 2.129 0.096 

 ภายในกลุม 320.908 367 0.874   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 8.507 3 2.836 3.173 0.024* 

 ภายในกลุม 328.019 367 0.894   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 จากตารางที่  26      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานความรูและความเขาใจ และดาน

การเงินและการลงทุนของผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05     และเมื่อทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดัง  ตารางที ่ 27 และ 28  สวนความพรอมดาน

บุคลากรของผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตารางที่ 27 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูและความเขาใจในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน 

 

ขนาดธุรกิจ 21 ลานบาทขึ้นไป 

(3.34) 

5-10 ลานบาท 

(3.20) 

11-20 ลานบาท 

(3.13) 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

(2.78) 

21 ลานบาทขึน้ไป  

(3.34) 

- 0.1460 

 

0.2141 

 

0.5655* 

 

5-10 ลานบาท (3.20)   0.0681 

 

0.4195* 

 

11-20 ลานบาท  

(3.13) 

   0.3514* 

 

ต่าํกวา 5 ลานบาท 

(2.78) 

   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  27      ผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจตํ่ากวา 5 ลานบาทมีความพรอมดานความรูความเขา 

ใจในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจตาง ๆ กันต้ังแต     5 

 ลานบาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจอ่ืน ๆ   มีความพรอมแตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 28 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานการเงินและการลงทุนในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน 

 

ขนาดธุรกิจ 11-20 ลานบาท 

(3.26) 

21 ลานบาทขึ้นไป 

(3.25) 

5-10 ลานบาท 

(3.00) 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

(2.90) 

11-20 ลานบาท 

(3.26) 

- 0.0117 

 

0.2538 

 

0.3574* 

 

21 ลานบาทขึ้นไป 

(3.25) 

  0.2422 

 

0.3457* 

 

5-10 ลานบาท (3.00)    0.1036 

 

ต่าํกวา 5 ลานบาท 

(2.90) 

   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  28      ผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจตํ่ากวา 5 ลานบาทมีความพรอมดานการเงินและการ 

ลงทุนในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธิการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มีขนาด 11-20  ลานบาทและ 

ขนาด 21 ลานบาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจอ่ืน ๆ มีความพรอมดาน 

การเงินและการลงทุนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.2.2  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีสินคาแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

ตารางที่  29   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีสินคาแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 4.462 5 0.892 1.380 0.231 

 ภายในกลุม 236.007 365 0.647   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 8.771 5 1.754 2.015 0.076 

 ภายในกลุม 317.721 365 0.870   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 14.277 5 2.855 3.234 0.007* 

 ภายในกลุม 322.249 365 0.883   

 รวม 336.525 370    
 

 

 

 จากตารางที่  29      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานการเงินและการลงทุนของผู

นําเขาที่มีสินคาแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     และเมื่อทํา

การวิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที่  30 สวนความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากรของผูนําเขาที่มีสินคาแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 30 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานการเงินและการลงทุนในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีสินคาแตกตางกัน 

 

สินคา แผงวงจรไฟฟา 

(3.38) 

เครือ่ง

คอมพิวเตอร 

(3.27) 

เคมภีณัฑ 

(3.25) 

น้ํามัน 

(3.14) 

เครือ่งจักรกล 

(2.92) 

เครือ่งไฟฟา 

(2.84) 

แผงวงจรไฟฟา 

(3.38) 

- 0.1046 

 

0.1256 

 

0.2376 

 

0.4579* 

 

0.5414* 

 

เครือ่ง

คอมพิวเตอร 

(3.27) 

  0.0210 

 

0.1330 

 

0.3533* 

 

0.4369* 

 

เคมภีณัฑ (3.25)    0.1120 

 

0.3323* 

 

0.4158* 

 

น้ํามัน (3.14)     0.2203 

 

0.3038 

 

เครือ่งจักรกล 

(2.92) 

     0.0836 

 

เครือ่งไฟฟา 

(2.84) 

     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  จากตารางที่  30      ผูนําเขาสินคาประเภทเคร่ืองไฟฟามีความพรอมดานการเงินและการลงทุน

ในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาสินคาประเภทแผงวงจรไฟฟา เคร่ือง

คอมพิวเตอรและเคมีภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาสินคาประเภทอ่ืน ๆ มีความ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.2.3  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ แตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

ตารางที่  31   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 9.688 3 3.229 5.136 0.002* 

 ภายในกลุม 230.780 367 0.629   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 16.496 3 5.499 6.510 0.000* 

 ภายในกลุม 309.996 367 0.845   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 15.093 3 5.031 5.744 0.001* 

 ภายในกลุม 321.432 367 0.876   

 รวม 336.525 370    

 

 

 จากตารางที่  31      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานความรูความเขาใจ  ดาน

บุคลากร และดานการเงินและการลงทุนของผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันมีความ

พรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    และเมื่อทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดัง

ตารางที่  32 - 34 
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ตารางที่ 32 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูความเขาใจในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจ 

16 ปขึ้นไป 

(3.27) 

11-15 ป 

(3.25) 

6-10 ป 

(3.06) 

ไมเกิน 5 ป 

(2.84) 

16 ปขึ้นไป (3.27) - 0.2119* 

 

0.2119* 

 

0.4337* 

 

11-15 ป (3.25)   0.1921 

 

0.4140* 

 

6-10 ป (3.06)    0.2219 

 

ไมเกิน 5 ป (2.84)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  32      ผูนําเขาทีม่ีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจตัง้แต 16 ปขึน้ไปมีความพรอม

ดานความรูความเขาใจสูงกวาผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจในชวงตาง ๆ ต้ังแต 15 ปลงไปอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจระหวาง 11-15 ปมีความ

พรอมสูงกวาผูนําเขาทีม่ีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

สวนผูนําเขาที่ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาอืน่ ๆ มีความพรอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตารางที่ 33  การวิเคราะหรายคูความพรอมดานบุคลากรในการนําระบบ EDI มาใชของ 

  ผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจ 

16 ปขึ้นไป 

(3.02) 

11-15 ป 

(2.98) 

6-10 ป 

(2.61) 

ไมเกิน 5 ป 

(2.53) 

16 ปขึ้นไป (3.02) - 0.0397 

 

0.4035* 

 

0.4835* 

 

11-15 ป (2.98)   0.3638* 

 

0.4438* 

 

6-10 ป (2.61)    0.0800 

 

ไมเกิน 5 ป (2.53)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  33       ผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่มีระยะเวลาในการดําเนินธรุกจิ 

ไมเกิน 5 ป และ 6-10 ป  มีความพรอมดานบุคลากร ในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร

ตํ่ากวาผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจระหวาง 11-15 ป และ 16 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาอ่ืน ๆ มีความพรอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 67 

ตารางที่ 34 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานการเงินการลงทุนในการนําระบบ EDI มาใช 

  ของผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 

 

ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจ 

16 ปขึ้นไป 

(3.27) 

11-15 ป 

(3.18) 

6-10 ป 

(3.06) 

ไมเกิน 5 ป 

(2.69) 

16 ปขึ้นไป (3.27)  0.0884 

 

0.2106 

 

0.5766* 

 

11-15 ป (3.18)   0.1222 

 

0.4882* 

 

6-10 ป (3.06)    0.3660* 

 

ไมเกิน 5 ป (2.69)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  34    ผูนําเขาทีม่ีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ปมีความพรอมดาน

การเงินการลงทุนในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจในระดับตาง ๆ ตั ้งแต 6 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจในระดับอ่ืน ๆ มีความพรอมดานการเงินการลงทุนแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.2.4  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มียอดขายตอปแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 

 

ตารางที่  35   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มียอดขายตอปแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 15.331 3 5.110 8.330 0.000* 

 ภายในกลุม 225.138 367 0.613   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 8.645 3 2.882 3.327 0.020* 

 ภายในกลุม 317.847 367 0.866   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 1.201 3 0.400 0.438 0.726 

 ภายในกลุม 335.324 367 0.914   

 รวม 336.525 370    

 

 

 จากตารางที่  35      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานความรูความเขาใจ  และดาน

บุคลากรของผูนําเขาที่มียอดขายตอปแตกตางกันมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05   และเมือ่ทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที ่ 36 – 37 สวนปจจัยดานบุคลากรมีความ

พรอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 36 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูความเขาใจในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มียอดขายตอปแตกตางกัน 

 

ยอดขายตอป 25-50 ลานบาท 

(3.34) 

101 ลานบาทขึ้นไป 

(3.26) 

51-100 ลานบาท 

(3.15) 

ต่ํากวา 25 ลานบาท 

(2.87) 

25-50 ลานบาท 

(3.34) 

 0.0816 

 

0.1908 

 

0.4770* 

 

101 ลานบาทขึ้นไป 

(3.26) 

  0.1092 

 

0.3954* 

 

51-100 ลานบาท 

(3.15) 

   0.2862 

 

ตํ่ากวา 25 ลานบาท 

(2.87) 

   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  36  ผูนําเขาที่มียอดขายตอปตํ่ากวา 25 ลานบาทมีความพรอมดานความรูความ

เขาใจในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มียอดขาย25-50 ลานบาทและ

ยอดขาย 101 ลานบาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผูนําเขาที่มียอดขายตอป 51-100 

บาทมีความพรอมตํ่ากวาผูนําเขาที่มียอดขาย 25-50 ลานบาท และ 101 ลานบาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาทีมียอดขายในระดับอ่ืน ๆ มีความพรอมดานความรูความเขาใจแตกตางกนั

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 70 

ตารางที่ 37 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานบุคลากรในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มียอดขายตอปแตกตางกัน 

 

ยอดขายตอป 25-50 ลานบาท 

(3.04) 

101 ลานบาทขึ้นไป 

(2.84) 

51-100 ลานบาท 

(2.72) 

ต่ํากวา 25 ลานบาท 

(2.65) 

25-50 ลานบาท 

(3.04) 

 0.1951 

 

0.3130 

 

0.3809* 

 

101 ลานบาทขึ้นไป 

(2.84) 

  0.1179 

 

0.1859 

 

51-100 ลานบาท 

(2.72) 

   0.0679 

 

ตํ่ากวา 25 ลานบาท 

(2.65) 

   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  37       ผูนําเขาที่มียอดขายตอปตํ่ากวา 25 ลานบาทมีความพรอมดานบุคลากรใน 

การนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มียอดขายตอป 25-50 ลานบาทอยางม ี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มียอดขายตอปในระดับอ่ืน ๆมีความพรอมดานบุคลากรแตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 71 

 สมมติฐานที่  1.2.5  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 
 
ตารางที่  38   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกัน 

 

ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 28.041 3 9.347 16.148 0.000* 

 ภายในกลุม 212.428 367 0.579   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 33.861 3 11.287 14.155 0.000* 

 ภายในกลุม 292.631 367 0.797   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 28.444 3 9.481 11.294 0.000* 

 ภายในกลุม 308.081 367 0.839   

 รวม 336.525 370    

 

 

 จากตารางที่  38      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชดานความรูความเขาใจ  ดาน

บุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกันมีความพรอม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   และเมื่อทําการวิเคราะหเปนรายคูไดผลดังตารางที่  39 

– 41 
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ตารางที่ 39 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานความรูความเขาใจในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกนั 

 

ความถี่ตอเดือน 16 ครั้งขึ้นไป 

(3.47) 

11-15 ครั้ง 

(3.13) 

3-10 ครั้ง 

(3.13) 

ต่ํากวา 3 ครั้ง 

(2.71) 

16 ครั้งขึน้ไป  (3.47)  0.3413* 

 

0.3427* 

 

0.7544* 

 

11-15 ครั้ง  (3.13)   0.0015 

 

0.4132* 

 

3-10 ครั้ง  (3.13)    0.4117* 

 

ต่าํกวา 3 ครั้ง  (2.71)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  39      ผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนต้ังแต 16 คร้ังขึ้นไปมีความพรอมดาน 

ความรูความเขาใจในการนําระบบ   EDI       มาใชในการผานพิธีการศุลกากรสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขา 

สินคาในระดับตาง ๆ ต้ังแต 15 คร้ังลงไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5   และผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคา 

ตอเดือน 11-15 คร้ัง   และ 3-10 คร้ัง   มีความพรอมสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขาสิมคาตํ่ากวา 3 คร้ังอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5     สวนผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาในระดับอ่ืน ๆ มีความพรอมแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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ตารางที่ 40 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานบุคลากรในการนําระบบ  EDI  มาใชของ 

  ผูนําเขาที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกัน 

 

ความถีต่อเดือน 16 ครั้งขึ้นไป 

(3.21) 

3-10 ครั้ง 

(2.84) 

11-15 ครั้ง 

(2.54) 

ต่ํากวา 3 ครั้ง 

(2.43) 

16 ครั้งขึน้ไป  (3.21)  0.3642* 0.6635* 

 

0.7732* 

 

3-10 ครั้ง (2.84)   0.2993* 

 

0.4091* 

 

11-15 ครั้ง  (2.54)    0.1097 

 

ต่าํกวา 3 ครั้ง  (2.43)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  40         ผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนสูงกวา 16 คร้ังมีความพรอมดาน 

บุคลากรในการนําระบบ EDI   มาใชในการผานพิธีการศุลกากรสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอ 

เดือนในระดับตาง ๆ ต้ังแต 15 คร้ังลงไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผูนําเขาที่มียอดนํา 

เขาสนิคาตอเดือน 3-10 คร้ังมีความพรอมสูงกวาผูนําเขาตอเดือน 11-15 คร้ัง และตํ่ากวา 3 คร้ังอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนในระดับอ่ืน ๆ  มีความพรอม 

ดานบุคลากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ 41 การวิเคราะหรายคูความพรอมดานการเงินการลงทุนในการนําระบบ  EDI   

  มาใชของผูนําเขาที่มีความถี่ตอเดือนในการนําเขาแตกตางกัน 

 

ความถี่ตอเดือน 16 ครั้งขึ้นไป 

(3.41) 

11-15 ครั้ง 

(3.25) 

3-10 ครั้ง 

(3.06) 

ต่ํากวา 3 ครั้ง 

(2.66) 

16 ครั้งขึน้ไป  (3.41)  0.1558 

 

0.3468* 

 

0.7423* 

 

11-15 ครั้ง  (3.25)   0.1911 

 

0.5865* 

 

3-10 ครั้ง  (3.06)    0.3954* 

 

ต่าํกวา 3 ครั้ง  (2.66)    

 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่  41         ผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนต้ังแต 16 คร้ังขึ้นไปมีความพรอมดาน 

การเงินการลงทุนในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคา 

ตอเดือนในระดับตาง ๆ ต้ังแต 10คร้ังลงไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูนําเขาที่มียอดนําเขา 

สินคาตอเดือน 11-15 คร้ัง   และ 3-10 คร้ังมีความพรอมดานการเงินการลงทุนสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขา 

ตอเดือนตํ่ากวา 3 คร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนในระ 

ดับอ่ืน ๆ มีความพรอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.2.6  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่มีวิธีการขนสงแตกตางกันมีความแตกตางกัน 

 
 

ตารางที่  42   การวิเคราะหความแปรปรวนความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขา 

 ที่มีวิธีการขนสงแตกตางกัน 

 
ปจจัย ความแปรปรวน SS df MS F P-Value 

ดานความรูความเขาใจ ระหวางกลุม 3.470 2 1.735 2.694 0.069 

 ภายในกลุม 236.998 368 0.644   

 รวม 240.469 370    

ดานบคุลากร ระหวางกลุม 1.524 2 0.762 0.863 0.423 

 ภายในกลุม 324.968 368 0.883   

 รวม 326.492 370    

ดานการเงนิและการลงทนุ ระหวางกลุม 1.525 2 0.762 0.837 0.434 

 ภายในกลุม 335.001 368 0.910   

 รวม 336.525 370    

 
 
 

 จากตารางที่  42      ความพรอมในการนําระบบ  EDI มาใชทัง้ดานความรูและความเขาใจ  

ดานบุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาทีม่ีวิธีการขนสงแตกตางกันมีความแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.2.7  ความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรของผู

นําเขาที่ผานพิธีการศุลกากรดวยหนวยงานตนเองมีตอการจางตัวแทนออกของ 

 

 

ตารางที่  43    เปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ  EDI  มาใชของผูนําเขาระหวางการผาน 

  ศลุกากรดวยหนวยงานตนเองและการจางตัวแทนออกของ 

 

ปจจัยความพรอม 

ความพรอม คาสถิติท่ีใช 

x  S.D. 

t p-value หนวยงาน

ตนเอง 

จาง    

ตวัแทน 

หนวยงาน

ตนเอง 

จาง     

ตวัแทน 

ดานความรูและความเขาใจ 3.37 3.03 0.85 0.76 3.76 0.000* 

ดานบุคลากร 3.30 2.61 0.94 0.86 6.85 0.000* 

ดานการเงินการลงทุน 3.38 2.98 0.90 0.95 3.74 0.000* 

 
 

 จากตารางที่  43    ปจจัยความพรอมในการนําระบบ  EDI ทั้งดานความรูและความเขาใจ  ดาน

บุคลากร  และดานการเงินการลงทุนของผูนําเขาในการผานศุลกากรดวยหนวยงานตนเองและจางตัวแทน

ออกของแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร มี

ผลสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนธุรกิจ และความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชใน

การผานพิธีการศุลกากรของผูนําเขาของไทย 

 2  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรระหวาง

ผูนําเขาของไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางธุรกิจแตกตางกัน 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรเปนผูประกอบการทีนํ่าสินคาจากตางประเทศเขามาจัดจําหนายในประเทศไทย 

หรือนําสินคาเขามาในประเทศไทยเพือ่กระทําการสงตอไปยังประเทศอื่น ๆ โดยผานพิธีการตาง ๆ ของ

ศุลกากรของประเทศไทย กลุมตัวอยางเลือกมาจากผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ ที่มีมูลคา

การนําเขาสูงสุด 6 ประเภทแรกในป พ.ศ. 2546 โดยวิธีคํานวณตามตารางสําเร็จรูปของเทโร ยามาเน 

จํานวน 370 คน 

 เครือ่งมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง มีทั้งหมด 3 

สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1  สอบถามเกีย่วกับขอมูลทางดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางธุรกิจ ลักษณะ

คําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมจํานวน 15 ขอ 

 สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความพรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร โดยแบงความพรอมออกเปน 3 สวนดังน้ี 

 1. ความพรอมดานความรูความเขาใจ  รวม 8 ขอ 

 2. ความพรอมดานบุคลากร   รวม 5 ขอ 

 3. ความพรอมดานการเงินและการลงทุน  รวม 4 ขอ 

 สวนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกีย่วกับการนําระบบ EDI มาใชใน

การผานพิธีการศุลกากร มีลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-end Questionnaire)  

 การทดลองใชเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบโดยอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธแลวไปทดลอง

ใช  (Try out) กับผูนําเขาทีไ่มใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยใชสูตร

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) ไดคาความเชือ่มั่น

เทากับ 0.8377 ผูวิจัยจึงไดนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยัง
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กลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย จํานวน 420 ฉบับระหวางวันที่ 21-25 มิถุนายน พุทธศักราช 

2547 และกําหนดรับคืนภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2547 โดยไดรับคืนมาทั้งสิ้น 371 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 88 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

 สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) คา

เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard Deviation) สถิติทดสอบที (t-test Statistic) สถิติทดสอบเอฟ การวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถามใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 

  

 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 

 1.  จํานวนตัวอยางทั ้งหมด 371 รายประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนมากอยู 

ในชวงอายุ 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนงพนักงานกระจายตามสวนงาน/ฝาย

ตาง ๆ มีอายุงานไมเกิน 5 ป รายไดตํ่ากวา 30,000 บาทตอเดือน มีทักษะคอมพิวเตอรเล็กนอย 

 2.  จํานวนตัวอยางสวนมากอยู ในธุรกิจขนาด 21 ลานบาทขึ้นไป ดําเนินธุรกิจประเภท

เคมีภัณฑ มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจตัง้แต 16 ปขึน้ไป มียอดขายต่ํากวา 25 ลานบาทตอป นําเขา

สินคาอยูในชวง 3-10 ครั้งตอเดือน ใชวิธีการขนสงดวยเรือ Container โดยจางตัวแทนออกของในการ

ผานพิธีการศุลกากร 

 3.  ผูนําเขามีความพรอมดานความรูและความเขาใจ ดานบุคลากร และดานการเงินและการ

ลงทุนในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรในระดับปานกลาง ในปจจัยยอยพบวาผู

นําเขาที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ ใชอินเตอรเน็ตเปนเครือ่งมือในการรับขอมูล

ขาวสาร และใชอีเมล (E-mail) เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารอีกทางหนึง่มีความพรอมดานความรู

ความเขาใจในระดับมาก สวนผูนําเขาที่มีปจจัยยอยอ่ืน ๆ มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 

 4.  ถาผู นําเขามีความพรอมทั้ง 3 ดาน คือดานความรูความเขาใจ ดานบุคลากร และดาน

การเงินและการลงทุน ผูนําเขาสวนมากจะนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรเพราะมีความ

สะดวก รวดเร็วและเปนการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น สวนผูนําเขาสวนนอยที่ไมนําระบบ EDI มาใชเพราะ

การจางตัวแทนออกของมีความสะดวกและเสียคาใชจายต่าํกวาการใชระบบ EDI แตในภาครวมพบวา

ผู นําเขาสวนมากจะยังคงใชตัวแทนออกของตอไป เพราะตัวแทนออกของมีความชํานาญในการ

ดําเนินการผานพิธีการศุลกากร สวนผูนําเขาสวนนอยที่ไมใชตัวแทนออกของตอไปเพราะผูนําเขา

สามารถดําเนินการไดเองและเปนการลดขั้นตอนตาง ๆ ลง และสาเหตุที่ระบบ EDI ยังใชไมสมบูรณแบบ

เพราะขาดการประชาสัมพันธ และการใหความรูในเร่ือง EDI 

 5.  ผูนําเขาทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึง่มีอายุ ตําแหนง อายุงาน รายไดแตกตางกันมีความ

พรอมทั้งดานความรูความเขาใจ ดานบุคลากร และดานการเงินและการลงทุนในการนําระบบ EDI มาใช

แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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 6.  ผูนําเขาที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึน้ไปมีความพรอมดานความรูความเขาใจสูง

กวาผูนําเขาที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สวนผูนําเขาที่ทํางานในสวนงานดานธุรการมีความพรอมดาน

ความรูความเขาใจตํ่ากวาผูนําเขาที่ทํางานในสวนงานดานบริหาร การจัดซือ้ และสวนงานดานอ่ืน ๆ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 7.  ผูนําเขาที่ไมถนัดในทักษะคอมพิวเตอรมีความพรอมดานความรูความเขาใจในการนํา

ระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรต่ํากวาผูนําเขาทีม่ีทักษะคอมพิวเตอรระดับอืน่ ๆ ทุกระดับ 

สวนผูนําเขาทีม่ีทักษะคอมพิวเตอรมากมีความพรอมดานการเงินและการลงทุนสูงกวาผูนําเขาที่มีทักษะ

คอมพิวเตอรถนัดเปนอยางดี และไมถนัด และผูนําเขาที่มีทักษะคอมพิวเตอรเล็กนอยมีความพรอมสูงกวา

ผูนําเขาที่ไมถนัดการใชคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 8.  ผูนําเขาที่มีขนาดธุรกิจต่ํากวา 5 ลานบาทมีความพรอมดานความรูความเขาใจในการนํา

ระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรต่ํากวาผูนําเขาทีม่ีขนาดธุรกิจอื่น ๆ ทุกระดับ และมีความ

พรอมดานการเงินและการลงทุนต่าํกวาผูนําเขาทีม่ีขนาดธุรกิจตัง้แตระดับ 11 ลานบาทขึ้นไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 9.  ผูนําเขาสินคาประเภทเครือ่งไฟฟามีความพรอมดานการเงินและการลงทุนในการนํา

ระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรต่าํกวาผู นําเขาสินคาประเภทแผงวงจรไฟฟา เครือ่ง

คอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 10. ผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจตัง้แต 16 ปขึ้นไปมีความพรอมดานความรูและ

ความเขาใจสูงกวาผูทีม่ีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจในชวงตาง ๆ ตั้งแต 15 ปลงมา และผูนําเขาทีม่ี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 11-15 ปมีความพรอมดานความรูและความเขาใจสูงกวาผู นําเขาที ่มี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนผูนําเขาทีม่ีระยะเวลา

ในการดําเนินธรุกิจไมเกิน 5 ปและ 6-10 ปมีความพรอมดานบุคลากรต่าํกวาผูนําเขาทีม่ีระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจในระดับตาง ๆ ตัง้แต 11 ปขึ้นไป และผูนําเขาทีม่ีระยะเวลาในการดําเนินธุกิจไมเกิน 5 ปมี

ความพรอมดานการเงินและการลงทุนตํ่ากวาผูนําเขาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจในระดับตาง ๆ 

ต้ังแต 6 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 11. ผูนําเขาที่มียอดขายตอปตํ่ากวา 25 ลานบาทมีความพรอมดานความรูความเขาใจและดาน

บุคลากรในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรตํ่ากวาผูนําเขาที่มียอดขาย 25-50 ลานบาท

มีความพรอมดานการเงินและการลงทุนต่าํกวาผู นําเขาทีม่ียอดขายตอป 101 ลานบาทขึน้ไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 12. ผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนตัง้แต 16 ครัง้ขึน้ไปมีความพรอมดานความรูความ

เขาใจและดานบุคลากรสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือนในระดับตาง ๆ ตั้งแต 15 ครัง้ลงมา

และมีความพรอมดานการเงินและการลงทุนสูงกวาผูนําเขาทีนํ่าเขาสินคาตอเดือนตัง้แต 16 ครั้งลงมา 

สวนผูนําเขาที่มียอดนําเขาสินคาตอเดือน 11-15 ครั้งและ 3-10 ครัง้มีความพรอมดานความรูความเขาใจ
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และดานการเงินและการลงทุนสูงกวาผูนําเขาทีม่ียอดนําเขาสินคาตอเดือนต่าํกวา 3 ครัง้ และผูนําเขาที่มี

ยอดนําเขาสินคาตอเดือน 3-10 คร้ังมีความพรอมดานบุคลากรสูงกวาผูนําเขาที่มียอดนําเขาตอเดือน 11-15 

คร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 13. ผูนําเขาทีม่ีวิธีการขนสงและวิธีการดําเนินการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกันมีความ

พรอมทั้งดานความรูและความเขาใจ ดานบุคลากร และดานการเงินและการลงทุนแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

การอภิปรายผล 

 ในการวิจัยความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรนัน้ 

ปจจัยความพรอมในการวิจัยนีป้ระกอบไปดวยปจจัยยอย ๆ 3 ปจจัย คือ ดานความรูและความเขาใจ ดาน

บุคลากร และดานการเงินและการลงทุน ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได ดังนี้ 

 1.  จากการวิจัยพบวา ผู นําเขาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ  

ตําแหนง  อายุงาน รายได ยกเวนระดับการศึกษาและสวนงาน/ฝาย จะมีระดับความพรอมในการนําระบบ 

EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สวนระดับ

การศึกษา พบวาผูนําเขาที่มีการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความพรอมในดานความรูความเขาใจสูง

กวาผูที่มีการศึกษาในระดับอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 ซึ่งแตกตางกับผลงานวิจัย ‘Impact 

Evaluation of EDI Policy : A Stakeholder Approach’ ของ Janet Maneenak (2544) ที่พบวา ปจจัยสวน

บุคคลในกลุมของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความสนใจในการนํา

ระบบ EDI มาใชแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ในขณะเดียวกันผูนําเขาทีท่ํางานอยูในสวนงานธุรการมี

ความพรอมดานความรูและความเขาใจตํ่ากวาผูทํางานอยูในฝายบริหาร การจัดซือ้ และสวนงานอื่น ๆ ซึง่

อาจจะเปนสาเหตุของปญหาในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน เปนการสอดคลองกับผลการศึกษา 

“แนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” ของ เลอสรร ธนสุ

กาญจน และคณะ (2537) พบวา ปญหาบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะในสวนของผูบริหารและพนักงาน 

ไมสนใจหรือไมยอมรับการใชระบบ EDI ระหวางหนวยงาน 

 2.  ผูนําเขาทีม่ีปจจัยสวนธุรกิจ ซึง่ประกอบดวย ขนาดธุรกิจ สินคา ระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจ ยอดขายตอป ความถีใ่นการนําเขา วิธีการขนสง และวิธีการผานพิธีการศุลกากร จะมีระดับความ

พรอมในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ คือ มีความ

พรอมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนผูทีนํ่าเขาสินคาดวยความถีต่่าํกวา 3 ครัง้ตอเดือน จะมีความพรอมใน

ระดับนอย ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัยของ Janet Maneenak (2544) ที่พบวา ความสนใจของผูประกอบการ

ขนาดเล็กมีระดับปานกลาง ในขณะที่ความสนใจของผูประกอบการขนาดปานกลางถึงระดับใหญมี

ระดับสูงถึงสูงมาก 
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 3.  จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอยกวาครึง่ของผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด (จํานวนรอยละ 45.8) มีความประสงคทีจ่ะนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร โดย

เหตุผลสวนใหญที่ไมนําระบบ EDI มาใชก็เพราะการจางตัวแทนออกของมีความสะดวก และเสีย

คาใชจายต่ํากวาการใชระบบ EDI ซึง่สอดคลองกับคํายืนยันของเจาหนาทีก่รมศุลกากรในการสัมภาษณ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2547 วา จํานวนผูนําเขาที่ใชระบบ EDI ในการผานพิธีการศุลกากรมี

เพียง 2,100 รายเทานั้น และสอดคลองกับผลวิจัยของณัฐพร วงศวัฒนะเดช และคณะ เรื่อง “การศึกษา

ทัศนคติและปริมาณความตองการทีม่ีตอการใชศูนยกระจายสินคาในธุรกิจอุสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดยอย”  (2545) ซึ่งพบวา ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็สวนใหญมากถึง 86.5% ที่ไมมีระบบ

คอมพิวเตอรดานการขนสงและการจัดการสินคา (EDI) จะมีกิจการเพียง 13.5% เทานัน้ทีม่ี EDI แตไมมี

รายใดที่มีการเชื่อมตอกับ Supplier นอกจากนัน้ ผลการสํารวจยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามมากกวาครึง่ 

(จํานวนรอยละ 52.0) ยังคงมีความประสงคทีจ่ะใชตัวแทนออกของตอไปในการดําเนินการผานพิธีการ

ศุลกากรแมวากรมศุลกากรจะยกเลิกการผานพิธีการศุลกากรแบบดัง้เดิม (Manual) และใหใชระบบ EDI 

เพียงวิธีเดียว โดยเหตุผลสวนใหญที่ใชตัวแทนออกของก็เพราะตัวแทนออกของมีความรูความชํานาญใน

การดําเนินการผานพิธีการศุลกากร 

 4.  จากการวิจัยพบวา เหตุผลสวนใหญที่ผูนําเขาไมไดนําระบบ EDI มาใชอยางสมบูรณแบบ 

เพราะยังขาดความรูในเรือ่ง EDI บุคลากรทีม่ีสวนเกีย่วของกับการนําเขามีความรูสึกวาการใช EDI เปน

เร่ืองยุงยากมากกวาการใชตัวแทนออกของ และบริษัทยังไมพรอมที่จะลงทุนทั้งในดานอุปกรณและ 

บุคลากร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเลอสรร ธนสุการญจนและคณะ (พ.ศ. 2538) ที่พบวา แมการนํา

ระบบ EDI มาใชจะเปนประโยชนอยางมากตอองคกรตาง ๆ แตในทางปฏิบัติ ก็ยังมีขอถกเถียงหรือความ

ลังเลของผูบริหารในองคกรตาง ๆ อยางมาก โดยพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายอยาง เชน ความจําเปน

ทีจ่ะตองเปลีย่นระบบการบริหารงานภายใน บุคลากรไมมีความรูเพียงพอ ผูบริหารระดับสูงไมสนใจ

หรือไมมี Commitment อยางชัดเจน มีการตอตานจากพนักงาน เปนตน 

  

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

สามารถนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนขอเสนอแนะไดดังน้ี 

 ขอเสนอแนะทัว่ไป 

 1.  จากการศึกษาพบวา ผู นําเขาสวนมากยังขาดความรู ความเขาใจและไมไดตระหนักถึง

ผลประโยชนของการใชระบบ EDI เทาทีค่วร ซึง่อาจจะเกิดจากองคกรในภาคเอกชนทีไ่มไดใหการ

สนับสนุนพนักงานในการเรียนรูเทคโนโลยีและวิธีการใชงานของระบบนี้อยางจริงจัง นอกจากน้ัน 

หนวยงานในภาครัฐ เชน การสื่อสารแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูใหบริการในการเชื่อมโยงรับ/สงขอมูล 

(Gateway) และบริษัทเทรดสยามซึง่เปนองคกรทีร่วมทุนระหวางรัฐบาลและเอกชนทําหนาทีใ่หบริการ 
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EDI หรือเรียกวา EDI VAN (Value Added Network Provider) ก็ไมไดมีการประชาสัมพันธจุดดีและ

ประโยชนของระบบ EDI อยางเพียงพอ และไมไดมีการสงเสริมใหมีการจัดการอบรม (Training) 

วิธีการใช EDI เพื่อใหพนักงาน หรือผูทีเ่กีย่วของสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน จึงทําใหผู นํา

เขาขาดความกระตือรือรนในการนําระบบนีม้าใชในหนวยงานของตน เพราะฉะนัน้ หนวยงานของรัฐ

และผูใหบริการ EDI จึงตองประชาสัมพันธระบบ EDI ใหกวางขวางและเสนอหลักสูตรอบรมใหแก

เอกชนโดยไมคิดคาบริการ ในขณะเดียวกัน หนวยงานของเอกชนก็ควรทีจ่ะสนับสนุนใหพนักงานของ

ตนเขารับการฝกอบรมเรียนรูระบบ EDI โดยจัดพนักงานในฝายตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับการนําเขาและ

สงออกเขาฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับวิธีการทํางานดวยระบบการถายโอนขอมูลใน

เครือขาย Electronic Data Transfer within Network 

 2.  ผลการสํารวจพบวา ผู นําเขาสวนใหญยังพึงพอใจที่จะใชตัวแทนออกของตอไป และ

ผูตอบแบบสอบถามนอยกวาคร่ึงที่พรอมที่จะเปลี่ยนมาใชระบบ EDI และในชวงทีท่ําวิทยาพนธนี ้มีผูนํา

เขาทั่วประเทศเพียงสองพันกวารายที่ใชระบบ EDI หนวยงานของรัฐจึงควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค

ที่ทําใหระบบ EDI ยังไมเปนที่แพรหลาย จุดประสงคหลักของการใชระบบ EDI คือการแลกเปลี่ยน

เอกสารธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานในแบบไรกระดาษ หรือทีเ่รียกกันวา Paperless 

Trading แตในขอเท็จจริงแลว ขั้นตอนการผานพิธีการและตรวจปลอยสินคานําเขา ผูนําเขายังคงตองนํา

เอกสารตัวจริงไปทีฝ่ายพิธีการเพือ่ตรวจสอบ ทําใหผูนําเขาโดยเฉพาะผูบริหารชัน้สูงหรือเจาของกิจการ

ไมเขาใจเหตุผลที่จะตองเปลี่ยนระบบจากการจางตัวแทนออกของมาเปนระบบ EDI เมือ่ขัน้ตอนการผาน

พิธีการศุลกากรก็ยังคงไมมีอะไรเปลีย่นแปลงมากนัก และยังคงตองใชเวลาเหมือนเดิม โดยเฉพาะเวลาที่

ตองเจรจากับเจาหนาที่กรมศุลกากรในชวงตรวจเอกสาร เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงตองพยายามขจัดขัน้ตอน

ทีต่องใชเอกสารตัวจริงดวยการออกกฎหมายรองรับการใช EDI เพื่อใหเอกสาร EDI สามารถใชเปน

หลักฐานทางกฎหมายได 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ในชวงที่ทําการวิจัย ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับหรือควบคุมการใหบริการ EDI 

โดยเฉพาะ จึงควรที่จะมีการวิจัยซ้ําในเรือ่งนี้ หลังจากที่รัฐบาลไดออกกฎหมายรองรับเรียบรอยแลว เพือ่

ศึกษาการพัฒนาและความกาวหนาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความพรอมของผูนําเขาในการใชระบบ EDI 

ในการผานพิธีการศุลกากร 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูถูกสอบถามและผูนําเขา 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ดานหนาคําตอบที่ทานเลือก 

ขอมูลสวนบุคคล

 

  

1.1  เพศ 

   ชาย    หญิง 

1.2  อายุ 

   ไมเกิน 30 ป   31-40 ป   41-50 ป 

   51 ปขึ้นไป 

1.3  การศึกษา   

   ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 

1.4  ตําแหนง 

   เจาของ   ผูบริหาร   พนักงาน 

   อ่ืน ๆ......................................................................... 

1.5  สวนงาน/ฝาย  

   บริหาร   จัดซื้อ   การเงิน   

   ธรุการ   อ่ืน ๆ ................................................................... 

1.6  อายุงาน 

   ไมเกิน 5 ป   6-10 ป   11-15 ป 

   16 ปขึ้นไป 

1.7  รายได 

   ตํ่ากวา 30,000 บาท  30-69,999 บาท  70,000 บาทขึ้นไป 

1.8  ทกัษะคอมพวิเตอร 

   ไมถนัด   มีทักษะเล็กนอย  มีทักษะมาก 

   ถนัดเปนอยางดี 
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1.9  บริษัทของทานมีทุนจดทะเบียนเทาไร? 

ขอมูลทางธุรกิจ 

   ตํ่ากวา 5 ลานบาท  5-10 ลานบาท  11-20 ลานบาท 

   21 ลานบาทขึ้นไป 

1.10 บริษัทของทานทําธุรกิจประเภทใด? 

   เคร่ืองไฟฟาและสวนประกอบ  เคร่ืองจักรกลใชในอุตสาหกรรม 

   นํ้ามันดิบ/นํ้ามันสําเร็จรูป   เคมีภัณฑ 

   แผงวงจรไฟฟา    เคร่ืองคอมพวิเตอรและอุปกรณ 

1.11 บริษัทของทานดําเนินธุรกิจมานานเทาไร? 

   ไมเกิน 5 ป   6-10 ป   11-15 ป 

   16 ปขึ้นไป 

1.12 บริษัทของทานมียอดขายตอปเทาไร? 

   ตํ่ากวา 25 ลานบาท  25-50 ลานบาท  51-100 ลานบาท 

   101 ลานบาทขึ้นไป 

1.13 บริษัทของทานนําเขาสินคาเดือนละกี่คร้ัง? 

   ตํ่ากวา 3 คร้ัง   3-10 คร้ัง   11-15 คร้ัง 

   16 คร้ังขึ้นไป 

1.14 สวนใหญแลว บริษัทของทานใชวิธีการขนสงแบบไหนในการนําเขาสินคา? 

   เรือ Container  เรือ Break Bulk  เคร่ืองบิน 

1.15 บริษัทของทานดําเนินการผานพิธีการศุลกากรดวย 

   หนวยงานของตนเอง   การจางแหลงภายนอก (ตัวแทนออกของ) 
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สวนท่ี 2 ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากร 

คําชี้แจง

  

 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในคําตอบที่ทานเลือกตามความคิดเห็นของทาน 

ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มา

ใชในการผานพิธีการศุลกากร 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ความพรอมดานความรูและความเขาใจ 

2.1 บริษัทของทานใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติ 

       งานในฝายตาง ๆ 

     

2.2 บริษัทของทานใชอินเตอรเน็ทเปนเคร่ืองมือ 

      ในการรับขอมูลขาวสารอีกทางหนึ่ง 

     

2.3 บริษัทของทานใช E-Mail เปนเคร่ืองมือใน 

      การติดตอสื่อสารอีกทางหน่ึง 

     

2.4 บริษัทของทานเคยติดตอหรือไดรับการติด 

      ตอจากผูใหบริการ EDI หรือเจาหนาที่กรม 

     ศุลกากรเกี่ยวกับขอมูลของระบบ EDI 

     

2.5 บริษัทของทานมีขอมูลหรือติดตามขาวสาร 

       เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสหรือธรุกรรม 

       อ่ืน ๆ ที่ตองทําผานทางอิเล็กทรอนิกส เชน 

       การโอนเงินชําระเจาหนี้ผานธนาคารทาง 

       อิเลก็ทรอนิกส 

     

2.6 บริษัทของทานมีขอมูลหรือติดตามขาวสาร 

      เกี่ยวกับการรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสน 

      เทศหลายฉบับซึ่งคุมครองการทําธรุกรรม 

      ผานทางอิเล็กทรอนิกส  

     

2.7 บริษัทของทานไดใชระบบ EDI ในการผาน 

       พิธีการศุลกากรอยูแลว 

     

2.8 บริษัทของทานไดใชระบบ EDI กับงานประ 

       เภทอ่ืนของบริษัทอยูแลว เชน การออกใบ 

       สั่งซื้อ การยืนยันใบสั่งซื้อ การโอนเงินผาน 

       ธนาคารดวยอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
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ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มา

ใชในการผานพิธีการศุลกากร 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง  

นอย นอย

ท่ีสุด  

ความพรอมดานบุคลากร 

2.9 บริษัทของทานมีบุคลากรซึ่งมีความชํานาญ 

       และมีความรูเกี่ยวกับการใชเคร่ืองและอุป 

       กรณคอมพวิเตอร 

     

2.10 บริษัทของทานเคยสงพนักงานเขารับการ 

       ฝกอบรมหรือรวมสัมมนาเกี่ยวกับการนําระ 

       บบ EDI มาใชกับงานในองคกร 

     

 

2.11 บริษัทของทานมีบุคลากรซึ่งมีประสบ 

       การณในงานที่ใชระบบ EDI 

     

2.12 ทานหรือบุคลากรในบริษัทของทานเคย 

      เสนอตอฝายบริหารหรือผูมีอํานาจของ 

     บริษัทใหนําระบบ EDI มาใชกับงานใน 

     ฝายตาง ๆ ของบริษัท 

     

2.13 ถารัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการผานพิธีการ 

     ศุลกากรแบบเดิมโดยใหเปลี่ยนเปนระบบ  

     EDI ทานคิดวาบริษัทของทานพรอมที่จะดํา 

     เนินการผานพธิกีารทางศลุกากรดวยหนวย 

     งานของตนเองแทนที่จะจางแหลงภายนอก 
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ความพรอมของผูนําเขาในการนําระบบ EDI มา

ใชในการผานพิธีการศุลกากร 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง   

นอย นอย

ท่ีสุด 

ความพรอมดานการเงินและการลงทุน 

2.14 บริษัทของทานไดเล็งเห็นผลประโยชนของ 

         การใชระบบ EDI และสามารถลงทุนซื้อ 

         อุปกรณและ Software ไดทนัที 

     

2.15 บริษัทของทานพรอมที่จะใชระบบ EDI  

         กับงานในฝายตาง ๆ ของบริษัทเพราะมี 

         เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณครบอยู 

         แลว เพียงลงทุนอีกเล็กนอยเพื่อซื้อ 

         Software 

     

2.16 บริษัทของทานไมมีนโยบายที่จะดําเนิน 

         การผานพิธีการศุลกากรดวยหนวยงานของ 

         ตนเอง เพราะตนทุนการจางแหลงภายนอก 

         ถูกกวาและยุงยากนอยกวา 

     

2.17 เมือ่พิจารณาโดยรวมแลว บริษัทของทานมี 

         ความพรอมที่จะนําระบบ EDI มาใชใน 

         การผานพิธีการศุลกากร 

     

 

สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ที่เกี ่ยวกับการนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการ

ศุลกากร 

คําชี้แจง

 

  โปรดแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของทาน ในคําถามตอไปนี้ 

1)  ทานคิดวา ถาบริษัทของทานมีความพรอมในดานความรูความเขาใจ ดานบุคลากร และดานการเงิน 

บริษัทของทานจะนําระบบ EDI มาใชในการผานพิธีการศุลกากรหรือไม เพราะเหตุใด? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

DPU



 93 

2)  ถากรมศุลกากรมีนโยบายยกเลิกการผานพิธีการศุลกากรแบบดั้งเดิมและใหใชระบบ EDI เพียงวิธี

เดียวเทานั้น ทานคิดวาทานยังตองใชตัวแทนออกของในการดําเนินการผานพิธีการศุลกากรตอไปหรือไม 

เพราะเหตุใด? 

สวนท่ี 3 (ตอ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

3)  เมือ่สิน้ป พ.ศ. 2546 ผูนําเขาในหลายประเทศแถบเอเซีย เชน ญีปุ่น เกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร 

ฯลฯ ไดหันมาใชระบบ EDI ในการผานพิธีการศุลกากรอยางสมบูรณแบบ ทานคิดวาทําไมในประเทศ

ไทย จึงมีผูนําเขาเพียง 2,000 รายที่ใชระบบนี?้ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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