
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
กรมศุลกากร 

 

สันธนี ไพรัตนากร 
 

 บทน า/สภาพปัจจุบัน/ สภาพปัญหา 
 บทน า 
 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมองค์กร ดังนี้  
 วิสัยทัศน์กรมศุลกากร 
 องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก 
 พันธกิจกรมศุลกากร 
 1.  อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศ 
 2.  ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร 
และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
 3.  ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
 4.  จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
 1.  พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 



 
 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
 2.  พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.  พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมี
ประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี 
 5.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 
 ค่านิยมองค์กร 
 I - Integrity 
 S - Service Mind/Self-esteem 
 M – Modernization 
 I – Innovation 
 L – Learning 
 E – Expert 



 
 

 สภาพปัจจุบัน 
 กรมศุลกากร มีกรอบอัตราก าลัง ณ ปัจจุบัน (5 มิ.ย.2561) ของ
ข้าราชการอยู่ที่  4,800 ต าแหน่ง พนักงานราชการ 909 ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ า 231 ต าแหน่ง และ ลูกจ้างชั่วคราว 846 ต าแหน่ง รวม 
6,786 ต าแหน่ง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 10 ส านัก  
10 ส านักงาน และ 3 กลุ่ม และมีด่านศุลกากรทั้งสิ้น 48 ด่าน ดังรูปที่ 1  
 

 
 จากยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรข้อที่ 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการบริหารจัดการองค์กร  ซึ่งมเีป้าประสงค์ : เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมายการ สถาบันวิทยาการศุลกากร (สวศ.) สังกัด



 
 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีหน้าที่/ความรับผิดชอบในการพัฒนา
บุคลากรทุกต าแหน่งในกรมศุลกากร (6,786 ราย) ซึ่ ง ได้ก าหนด
กระบวนการและหลักการในการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปี 
ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก) 
 - กระบวนการส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร 
 - กระบวนการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร  
 - หลักการก าหนดแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
 สภาพปัญหา 
 จากกระบวนการส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร สวศ. พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร ในหลาย
ประเด็นด้วยกัน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ ได้แก่ 
 1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) : เนื่องจากกรม
ศุลกากรมีอัตราการเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปี ประมาณ 200 ราย  
คิดเป็น 4.16% ของข้าราชการทั้งหมด ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562 – 
2567) จะมีข้าราชการเกษียณอายุประมาณ 1,000 ราย คิดเป็น 20%  
ของข้าราชการทั้งหมด โดยข้าราชการที่เกษียณอายุส่วนใหญ่ ปฏิบัติงาน 
ในสายงานหลัก (core business) ของกรมศุลกากร  
 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น : จากสภาพปัญหาในข้อที่ 1 
กรมศุลกากรได้รับการอนุมัติให้บรรจุข้าราชการใหม่ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ที่ส าคัญและทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี ประมาณ 
180 – 200 อัตรา โดยข้าราชการที่บรรจุใหม่นั้น ไม่มีความรู้และ



 
 

ประสบการณ์การท างานด้านศุลกากร อีกทั้ง ด้วยความแตกต่างระหว่างวัย 
(Generation Gap) ท าให้การถ่ายทอดความรู้และสอนงาน ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 3. แนวโน้มการความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ กรมศุลกากรมีก าลังคนที่มีทักษะ 
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไก ขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ สามารถ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานและ 
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น ระบบติดตามทางศุลกากร 
(Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock การวินิจฉัยราคาล่วงหน้า 



 
 

การวินิจฉัยถิ่นก าเนินสินค้า เป็นต้น รวมทั้งในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มี
การแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
ศ ุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร เป็นต้น  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมที่น ามาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหา 
 จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 
และได้ เดินทางไปศึกษาดู งานในองค์กรชั้ นน าทั้ งหน่ วยงานภาครั ฐ 
และภาคเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ่น นั้น ผู้เขียนได้เห็นถึงแนวทางพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ ของบริษัท อิออน จ ากัด และ บริษัท Grooves จ ากัด ในส่วน
ของแนวคิดและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ 2 องค์กร 
ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับกรมศุลกากร ได้ ดังนี้ 

 บริษัท อิออน จ ากัด : วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 บริษัท อิออน จ ากัด มีวิธีการรักษาไว้ซึ่งกลุ่ม Talent โดยมีการจัด
โปรแกรมการพัฒนาส าหรับกลุ่ม Talent โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
การพัฒนาตนเอง และการสั่งสมประสบการณ์ ซึ่งประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่า
น่าจะน ามาปรับใช้กับกรมศุลกากร คือ การน าเงินเดือนไปลงทุนพัฒนา
ตนเอง 
 



 
 

 
 
 น าหลักการ “การน าเงินเดือนไปลงทุนพัฒนาตนเอง” มาใช้ ซึ่งไม่
เพียงแต่จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา ทักษะ และความรู้ในงานด้านศุลกากรของ
บุคลากร โดย เฉพาะข้าราชการที่บรรจุใหม่ ที่ยังไม่มีองค์ความรู้ ทักษะ
ด้านศุลกากร  ทั้งนี้ มีแนวคิด/กรอบการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท า “โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศุลกากร/ทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ด้วยทุนตัวเอง” (ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3% เงินเดือน)  
 2. รับสมัครบุคลากรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  
 3. ก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศุลกากร/ทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคล 



 
 

 4. ประเมินผลการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือเสนอ 
กรมฯ พิจารณามอบค่าตอบแทน (เท่าจ านวนที่ตนลงทุนไป) ให้แก่ผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาตนเอง 
 โดยหลักการนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ และสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด จะได้รับประโยชน์ในรูปของตัวเงินและองค์ความรู้ 
ที่ได้รับ อีกทั้งกรมศุลกากร ไม่ต้องเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ 
เพราะการฝึกอบรม/การพัฒนา หากผู้เข้ารับการอบรม สมัครใจ หรือ 
เต็มใจ จะท าให้การพัฒนา/อบรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 บริษัท Grooves จ ากัด : การสร้างเครือข่ายของ Speacialst   
 บริษัท Grooves จ ากัด ได้พัฒนา ระบบ Mid Career Engineer 
ซึ่งเป็นการให้บริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ
การประเมินความสามารถในการประกอบอาชีพวิศวกรเบื้องต้น ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลถึงพัฒนาการในการประกอบอาชีพ อาทิ ประวัติการประกอบ
อาชีพ การศึกษา การเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ ฯลฯ ของสมาชิก 
ที่สมัครเข้ าร่ วมเครือข่ ายได้   ซึ่ งผู้ เขี ยนเห็นว่ าแนวคิดการสร้ า ง 
Community ของวิศวกรนี้ สามารถน ามาปรับใช้กับกรมศุลกากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้พัฒนา Platform ส าหรับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning โดยผู้ที่มีความสนใจ (เฉพาะ
บุคลากรของกรมศุลกากรเท่านั้น ) สามารถลงทะเบียน และศึกษา 
หาความรู้ต่าง ๆ ในงานศุลกากรได้ด้วยตนเอง หากในอนาคต กรมศุลกากร 
สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสาย
งานหลัก ซึ่ งมี อัตราก าลั งทั่ วประเทศ เช่น การตรวจปล่อยสินค้า  



 
 

การควบคุมสินค้า ฯลฯ จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสู งสุดต่อองค์  เพราะ เจ้าหน้าที่ สามารถแชร์ หรือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง เรียนรู้จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้วยกันได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 

 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรในแต่ละองค์กร เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง 
ๆ ขององค์กร หากหน่วยงานใดมีบุคลกากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว 
หน่วยงานนั้น ๆ ก็จะสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 
ที่วางไว้ ดังนั้น เพ่ือให้ การปฏิบัติงานตามภารกิจกรมศุลกากรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแนวคิดประเทศ
ไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความม่ันคง มั่นคั่ง และ ยั่งยืน กรมศุลกากรใน

เครือข่ายออนไลน ์



 
 

ฐานะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงควรมีการพัฒนาบุคลกากร 
ให้มีทักษะสามารถรองรับกับภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว ดังนี้ 
 1. Business Acumen : “บุคลากรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร และต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง”  
ดังนั้นบุคลากรในองค์กรต้องเสริมทักษะ สร้างความหลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนการคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรม/เรียนรู้เพื่อเสริมบุคลากรให้
มีองค์ความรู้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ 
 2. Technology and Data Analytics : “บุคลากรต้องใช้นวัตกรรม 
 และเทคโนโลยีให้ทันยุค ทันสมัย เพ่ือแสวงหาความต้องการของบุคลากร 
รวมทั้ง ต้องอ่านข้อมูลและประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และครบสมบูรณ์” 
เพราะการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ
บนโลกออนไลน์นับวันยิ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
 3.  Agility to Change : “บุคลากรต้องพร้อมปรับตัว และสร้าง
ความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด“ เพราะในสภาวะเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหว 
รุนแรงและรวดเร็ ว นั บเป็ นความท้ าทายครั้ งส าคัญส าหรั บทุ กองค์ กร 
บุคลากรต้องสามารถเพ่ิมทักษะใหม่ ๆ ในการท างานหรือสามารถท างาน
มากกว่าที่ตนเองรับผิดชอบได้ ทุกวันนี้ ทุกองค์กรต้องเผชิญกับ Disruptive 
World อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างาน 
และการบริหารขององค์กรย่อมมีส่วนส าคัญ 
  



 
 

 บทสรุป 
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วน องค์กรหลายองค์กรกลายเป็นต านานไป  
เช่น ภาคเอกชนอย่าง Nokia หรือ Kodak ที่เมื่อไม่สามารถเตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ เพราะคู่แข่งทางธุรกิจ อย่าง Samsung และ Apple สามารถ
ปรับตัวต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วกว่า    
 กรมศุลกากรถึงแม้จะเป็นองค์กรภาครัฐ ไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจ แต่ก็มี
ภารกิจส าคัญในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบ อีกทั้ง ยังเป็นหน้าด่านส าคัญในการควบคุม
สินค้าหรือวัตถุดิบที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนหรือสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศ   ภารกิจส าคัญเหล่านี้ หากไม่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
หรือไม่มีความรู้ และทักษะเพียงพอกับการปฏิบัติงานในยุค 4.0 แล้ว ก็จะ
ไม่สามารถบริการประชาชนได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร 
ในยุคนี้ อาจสรุปได้  4 ประการ ได้แก่  
 1. ผู้บริหารจะต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่าง
เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร เนื่องจากในยุค 4.0 ที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ถูกกระจายออกไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ท าให้บุคลากรในองค์กร 
มีความคิดที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง นอกจากนี้ ในยุคที่คนวัย Gen Z ก าลังจะ
เริ่มจบจากมหาวิทยาลัยและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็จะท าให้สถานที่



 
 

ท างานยุคใหม่ก าลังจะประกอบด้วยคน 4 ยุคที่ เกิดมาในช่วงเวลา 
ที ่แตกต่าง และน าไปสู่วิธีคิด วิธีท างานที่แตกต่างและหลากหลาย  
 2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร เนื่องจาก 
ในยุค 4.0 นั้น ความรู้ที่เรียนมาในสถาบันการศึกษานั้น เพียงแค่ก้าวออก
จากรั้ว มหาวิทยาลัยก็จะล้าสมัยแล้ว ดังนั้นจะต้องแสวงหาทุกหนทางใน
การที่จะพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีการพัฒนานั้นไม่ใช่เพียง
แค่การพัฒนาความรู้ (Knowledge) เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะและ
วิธีการคิดที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับยุค 4.0 ด้วย    
 3.  บุคลากรต้องมีทักษะดิจิทัล โดยสามารถน าดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามา
ปรับใช้ในการท างานขององค์กรมากขึ้น และอาจจะถึงขั้นของการน าดิจิทัล
เทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กรเลย  ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายใน หรือ การสร้าง Business model แบบใหม่  
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอก บุคลากรในองค์กร
ต้องมีวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ก่อนถึงจะเป็นองค์กร 4.0 ได้
ส าเร็จ (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 

 

 

 


