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บทคัดย่ อ
งานวิจ ยั นี! มีวตั ถุประสงค์เ พื&อ ศึกษาปั จจัย แห่ งความสําเร็ จ (Success Factors) ของระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Customs) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน ซึ& งเป็ นตัวแทนข้าราชการกรม
ศุลกากร ที&เป็ นผูใ้ ช้งานระบบศุ ลกากรอิ เล็กทรอนิ กส์ และดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คกระบวนการ
ลํา ดับ ชั!น เชิ ง วิเ คราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
ของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ประกอบด้วย (1) ความรู ้ทางด้านงานที&ปฏิบตั ิ (2) ความรู ้ความเข้าใจทางด้าน
ระบบ (3) ความถี&หรื อความสมํ&าเสมอในการใช้งานระบบ (4) ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบเข้ามาใช้ในองค์การ (5)
การได้รับการฝึ กอบรม (6) การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (7) การที&ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย (8)
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คจากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (10) ฟังก์ชนั การ
ทํางานที&ครบถ้วน และ (11) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อองค์การ ตามลําดับ ซึ& งจะกล่าวถึงรายละเอียดใน
เนื!อหาต่อไป ผลการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรับองค์การต่างๆ ในการนําระบบอิเล็กทรอนิ กส์เข้ามาใช้งาน
เพื&อการพัฒนาองค์การ ให้ทราบถึงลําดับความสําคัญของปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ อันจะส่ งผลต่อความสามารถใน
การตัดสิ นใจเลือกพัฒนาปั จจัยนั!นๆ ตามลําดับความสําคัญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คําสําคัญ: ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการลําดับชั!นเชิงวิเคราะห์

Abstract
This research explores the critical success factors of Thailand’s e-Customs by conducting a survey of
100 samples representing government officers of Thai Customs Department who use e-Customs system. Data
72

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 4 ต.ค.-ธ.ค. 53

collected using questionnaires developed by researcher were analyzed by Analytic Hierarchy Process (AHP).
The findings reveal that the key success factors of e-customs were: (1) job knowledge, (2) system knowledge, (3)
usage frequency, (4) attitude, (5) training, (6) system security, (7) interface, (8) IT supports, (9) computer skills, (10)
complete functions, and (11) suitable technology, respectively. The outcomes regarding the importance of various
factors were discussed to provide guidelines for organizations interested in implementing electronic system for
organization development.
Keywords: success factors, e-Customs, analytic hierarchy process
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ พิ& ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเหตุน! ี หน่ วยงานภาครัฐหลายๆ หน่ วย
จึ ง ได้มี ก ารนํา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เข้า มา
ติดตั!งในองค์การ เพื&อพัฒนาองค์การและอํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูท้ ี& มาติดต่อ สําหรับกรมศุลกากร ได้มี
การนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Customs) เข้า
มาใช้ใ นการปฏิ บัติงาน ซึ& งช่ วยในการอํานวยความ
สะดวก ให้เกิ ดความถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็ วใน
การ ป ฏิ บั ติ พิ ธี ก าร ศุ ล กาก ร อั น เ ป็ น กา ร เ พิ& ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั!งยังมี
ส่ ว นช่ ว ยในการจัด เก็ บรายได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
เป็ นระบบ และเป็ นการปกป้ องสั ง คมด้ ว ยใน
ขณะเดียวกัน
จากการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เข้า
มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน อาทิ การปฏิบตั ิพิธีการนําเข้า
และส่ ง ออก ส่ ง ผลให้เกิ ดการพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
มาตรฐานโลก นอกจากนี! ระบบดังกล่าวยังเป็ นระบบ
ในลักษณะไร้เอกสาร (Paperless) ซึ& งใช้การถ่ายโอน
ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจึงสามารถ
ช่วยให้ประหยัดกระดาษ อันเกิ ดจากทรัพยากรป่ าไม้
ได้ เ ป็ นจํ า นวนมาก สิ& งหนึ& งที& เ ป็ นเครื& องยื น ยัน
ความสําเร็ จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ได้เป็ น

1. ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคแห่ งการเปลี&ยนแปลง
และการแข่ ง ขัน อย่า งสู ง การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ จํา เป็ นที&
จะต้อ งอาศัย ความพร้ อ ม และความรวดเร็ ว ในการ
ดําเนิ นการ เพื&อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ใน
ยุคโลกาภิวฒั น์หรื อโลกไร้พรมแดน องค์การทั!งหลาย
ได้มีการปรับตัวและพัฒนาในรู ปแบบต่างๆ ตั!งแต่การ
สร้างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน การเพิ&ม
ผลิ ตภาพ เพื& อ ให้ บ รร ลุ ถึ งปร ะสิ ทธิ ภาพแล ะ
ประสิ ทธิผล การปรับโครงสร้างองค์การเพื&อให้เข้ากับ
สภาพเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด รวมไป
ถึงการร่ วมมือกันระหว่างองค์การทั!งหลาย เป็ นต้น
วิ ธี ก ารหนึ& ง ที& เ ป็ นที& นิ ย มในการพัฒ นา
องค์การก็คือ การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้า มาใช้ในองค์การ เพื& อเพิ& มประสิ ท ธิ ภาพ อํา นวย
ความสะดวก และทํา ให้ อ งค์ ก ารมี ค วามทั น สมัย
อย่างไรก็ตาม การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในองค์การ เป็ นสิ& งที& ตอ้ งใช้ตน้ ทุ นสู ง แต่ก็ไม่
สามารถยืนยันถึ งความสําเร็ จได้ หลายองค์การต้อง
พบกับความล้มเหลว จากปั ญหา อุปสรรค เช่นความ
ไม่ เ หมาะสมของการนํา เทคโนโลยีม าใช้ง าน และ
ความพร้อมที& ไม่เพียงพอ แต่หลายองค์การก็ประสบ
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อย่างดีก็คือ การที&กรมศุลกากรได้รับรางวัล Thailand
ICT Excellence Awards 2008 ในด้าน Change
Management Project จากผลงานระบบ e-Customs นี!
เอง
อย่างไรก็ตาม องค์การไม่สามารถที&จะหยุด
นิ&งอยูก่ บั ที&ได้ การพัฒนาองค์การจะต้องดําเนิ นต่อไป
เพื& อ ผลสัม ฤทธิr ในระดับ ที& สู ง ขึ! น ดัง นั!น การศึ ก ษา
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จจึงเป็ นสิ& งสําคัญที&จะสามารถใช้
เป็ นข้อ มู ล อัน จะนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื& อ งที&
ได้ผล อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั!งยังสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาทั!งภายในองค์การ และองค์การ
อื&นๆ ได้อีกด้วย
การวิจยั นี! มีจุดประสงค์เพื&อศึกษาปั จจัยแห่ ง
ความสํา เร็ จ ของระบบศุ ล กากรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ& ง
ส่ ง ผลต่ อ การพัฒนากรมศุ ลกากร และเพื&อ นําเสนอ
แนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์การ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาองค์การอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
กลุ่มประชากรที& อยู่ในการศึ กษาครั! งนี! คื อ
ข้าราชการกรมศุลกากร ที&เป็ นผูใ้ ช้งานระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิ กส์ ช่วงเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2552 ถึง เดือนกรกฎาคม 2552

ประสานงานระหว่างผูใ้ ช้งานในแต่ละฝ่ าย Guimaraes
และ Igbaria (1997) [2] ได้ศึกษาถึ งระบบที& มี
อินเตอร์เฟสคุณภาพสูง ซึ&งเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้งาน พบว่า
มีผลเชิงบวกต่อความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน และ
พบว่าปั จจัยที&มีผลต่อความสําเร็ จ คือ ระดับการมีส่วน
ร่ ว มของผูใ้ ช้ง าน ลัก ษณะของผูใ้ ช้ง าน ทัก ษะของ
ผูใ้ ช้งาน และ การสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร ในที&น! ี จะ
เห็ น ว่า ผลงานวิ จัย เหล่ า นี! ไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ
ปั จ จัย ที& เ ป็ นฮาร์ ด แวร์ แ ต่ เ พี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ ปั จ จัย
สํา คัญ ยัง เกี& ย วข้อ งกับ ทรั พ ยากรบุ ค คลอี ก ด้ว ย เช่ น
Mills และ Paper (2004) [3] พบว่าปั จจัยที&สาํ คัญที&สุด
คือ ทรัพยากรบุคคล ส่ วน Davis และ Yi (2004) [4]
พบว่า การฝึ กอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ& งที&
มี ผ ลสํา คัญ ต่ อ ผลิ ต ภาพขององค์ก าร ในทํา นอง
เดียวกัน Pollard และ Cater-Steel (2009) [5] พบว่า
ปั จ จัย สํา คัญ แห่ ง ความสํา เร็ จ ในการนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ได้แก่ การสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร
การสื& อสารและการทํางานร่ วมกันระหว่างฝ่ าย การใช้
ที&ปรึ กษา การฝึ กอบรม และ การเลือกซอฟท์แวร์ อย่าง
พิถีพิถนั เพื&อให้เหมาะสมกับองค์การ
จากการศึ ก ษาวรรณกรรม เกี& ย วกับ ปั จ จัย
แห่ งความสําเร็ จข้างต้น และจากสภาพการทํางานใน
องค์การตัวอย่าง สามารถสรุ ปปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
ไ ด้ อ อ ก เ ป็ น 3 ก ลุ่ ม ใ ห ญ่ ๆ ไ ด้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร
(Peopleware), ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟท์แวร์
(Software) โดยแบ่งปั จจัยย่อยได้ท! งั หมด 17 ปั จจัย
ดังนี!
บุคลากร (Peopleware) แบ่งออกได้เป็ น (1)
ความรู ้ ท างด้ า นงานที& ป ฏิ บั ติ (กฎหมาย, พิ ธี ก าร
ศุ ล กากร) (2) ความรู ้ ค วามเข้า ใจทางด้า นระบบ
(ศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์) (3) การได้รับการฝึ กอบรม
(4) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (5) ความถี&หรื อความ

2. วรรณกรรมทีเ กีย วข้ อง
จากการค้นคว้างานวิจยั ที&เกี&ยวกับปั จจัยแห่ง
ความสําเร็ จของระบบคอมพิวเตอร์ พบว่าได้ผลสรุ ปที&
หลากหลาย เช่น Magal และ Carr (1988) [1] ได้ศึกษา
ปั จจัยสํา คัญแห่ งความสํา เร็ จ ของระบบสารสนเทศ
และได้แบ่งปั จจัยออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ คุณภาพการ
บริ การในการสนับสนุ นของศู นย์สารสนเทศ ความ
สะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน การยอมรับในแนวคิดของ
ระบบ การแบ่งบทบาทหน้าที& อย่างชัดเจน และ การ
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สมํ&าเสมอในการใช้งานระบบ (6) ทัศนคติที&ดีต่อการ
นําระบบเข้ามาใช้ใ นองค์การ (7) ความช่ วยเหลื อ
ทางด้านเทคนิคจากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) แบ่งเป็ น (1) จํานวน
เครื& องคอมพิวเตอร์ มีเพียงพอ (2) อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพ
สมบู ร ณ์ สามารถใช้ง านได้ (3) อุ ป กรณ์ มี ค วาม
ทันสมัย (4) การรับ-ส่ งข้อมูลมีความรวดเร็ ว (5) มี
การเชื&อมโยงหน่วยงานที&เกี&ยวข้องเข้าด้วยกัน
ซอฟท์ แ วร์ (Software) แบ่ ง เป็ น
(1)
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับองค์การ (2) การขอ
สิ ทธิ เข้าใช้ระบบสามารถทําได้สะดวก (3) การรักษา
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (4) ฟั งก์ชนั การ
ทํางานครบถ้วน (5) ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย (มี
อินเตอร์เฟสที&ดี)

เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอื&นๆ ได้ เทคนิ คนี! สามารถ
ใช้ได้ท! งั ในการตัดสิ นใจแบบคนเดียวและแบบที&เป็ น
กลุ่ม
ในการศึ กษา โดยใช้กระบวนการลําดับชั!น
เชิงวิเคราะห์ (AHP) จะทําการสอบถามข้อมูลจากผูท้ ี&
มีความเชี&ยวชาญในด้านนั!นๆ โดยตรง หรื ออาจกล่าว
ได้ว่าเป็ นการเก็บตัวอย่างจากผูเ้ ชี& ยวชาญ (Judgment
Sampling) จึ ง ไม่ จ ํ า เป็ นต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง จํา นวนของ
ตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู ้
ศึกษาได้เปรี ยบเทียบ กับการใช้สูตรในการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากหลักการของยามาเน (Yamane)
[10] โดยพิจารณาจากกลุ่มข้าราชการกรมศุลกากร
จํานวน 4,742 คน ซึ& งมี ความรู ้ ความเชี& ยวชาญทั!งใน
หน้า ที& ที& ป ฏิ บัติ และเป็ นผู ้ที& ใ ช้ง านระบบศุ ล กากร
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยตรง การศึ กษาครั! งนี! ได้รับข้อมูล
จ า กก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ทั! ง สิ! น 100 ค น ซึ& ง คํ า น ว ณ
เปรี ยบเที ย บด้ว ยสู ต รของยามาเน (Yamane) แล้ว
พบว่า เป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที& เหมาะสมเมื&อค่า
ความคลาดเคลื&อนอยูท่ ี&ร้อยละ 10
จากการรวบรวมข้อมูล และ ศึกษางานวิจยั ที&
เกี&ยวข้องกับปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ ของการนําระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาติดตั!งและใช้งานในองค์การ ผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การสังเคราะห์และสร้างแผนภูมิลาํ ดับชั!น เพื&อ
ใช้เก็บข้อมูลความคิ ดเห็ นจากกลุ่มตัวอย่าง สําหรั บ
นํ า ไปวิ เ คราะห์ ปั จจั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จของการ
ประยุกต์ใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ ดังรู ปที& 1
ซึ&งประกอบด้วย
- ระดั บ ชั! นที& 1:
เป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์คือ การศึ กษาปั จจัยแห่ ง
ค วา ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ร ะ บ บ ศุ ล ก าก ร
อิเล็กทรอนิกส์

3. วิธีการวิจัย
กร ะ บ วน การ ลํ า ดั บ ชั! น เ ชิ ง วิ เ ค ร าะ ห์
(Analytical Hierarchy Process, AHP) เป็ น
กระบวนการที& ถูกพัฒนาขึ!นโดย Dr. Thomas Saaty
เพื&อช่วยในการตัดสิ นใจสําหรับปั ญหาที&ซบั ซ้อน โดย
มีหลักการคือ นําปั จจัยที& เกี&ยวข้องกันมาเปรี ยบเที ยบ
กันทีละคู่ แล้วนํามาคํานวณหาลําดับความสําคัญของ
ปั จจัยต่างๆ ผลลัพธ์ที&ได้จะแสดงออกมาอยูใ่ นรู ปของ
เปอร์เซ็นต์ความสําคัญของปั จจัยทุกปั จจัยอย่างชัดเจน
[6], [7], [8]
AHP เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจที&มีจุดเด่น
หลายอย่ า ง [9] ข้อ ดี ที& เ ห็ น ได้ชัด คื อ ให้ ผ ลสํ า รวจ
น่าเชื&อถือกว่าวิธีอื&นๆ เนื&องจากใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบเชิงคู่
ในการตัดสิ นใจ จึงช่วยลดปั ญหาการตัดสิ นใจแบบมี
อคติหรื อลําเอียงออกไปได้ นอกจากนี! ผลลัพธ์ที&ได้จะ
เป็ นตัวเลขหรื อ ข้อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณ ทําให้ง่า ยต่ อการ
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และสามารถนํ า ผลลั พ ธ์
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-

ระดับ ชั!น ที& 2: ปั จ จัย หลัก 3 ปั จ จัย
ไ ด้ แ ก่ บุ ค ล า กร ฮา ร์ ด แ วร์ แ ล ะ
ซอฟท์แวร์

-

ระดับ ชั!น ที& 3: ปั จ จัย รอง 17 ปั จ จัย
ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในรู ป
ที& 2

ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร

ฮาร์ดแวร์

ซอฟท์แวร์

ความรู ้ทางด้านงานที&ปฏิบตั ิ
(กฎหมายและพิธีการศุลกากร)

จํานวนเครื& องคอมพิวเตอร์
มีเพียงพอ

เทคโนโลยีมีความ
เหมาะสมกับองค์การ

ความรู ้ความเข้าใจด้านระบบ
(ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์)

อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์

การขอสิ ทธิ
เข้าใช้ระบบสามารถ
ทําได้สะดวก

อุปกรณ์มีความทันสมัย
การได้รับการฝึ กอบรม
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับ-ส่งข้อมูล
มีความรวดเร็ ว

ความถี&หรื อความสมํ&าเสมอ
ในการใช้งานระบบ

มีการเชื&อมโยงหน่วยงาน
ที&เกี&ยวข้องเข้าด้วยกัน

ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบ
เข้ามาใช้ในองค์การ

การรักษา
ความปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูล
ฟังก์ชนั การทํางาน
ครบถ้วน
ผูใ้ ช้งานสามารถ
เข้าใจได้ง่าย

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
จากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนากรมศุลกากรประสบผลสําเร็ จ
รู ปที 1 แผนภูมิลาํ ดับชั!นของการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็ จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
คื อ การวิเ คราะห์ ล าํ ดับ ความสํา คัญ ของปั จ จัย หลัก
และการวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของปั จจัยรองใน
ภาพรวม ผลที& ได้เป็ นค่าเฉลี&ยนํ!าหนักความสําคัญ ดัง
แสดงในตารางที& 1

4. ผลการวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม Expert Choice ในการ
คํา นวณตามกระบวนการลํา ดั บ ชั!น เชิ ง วิ เ คราะห์
(AHP) โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วน
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1st

0.090

2nd

0.073
0.058

5th
9th

0.080

3rd

0.075

4th

0.061

8th

0.031
0.035
0.020
0.034

16th
13th
17th
14th

0.036

12th

0.050
0.033
0.072
0.052
0.065

11th
15th
6th
10th
7th

บุคลากร (Peopleware)

0.135

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

นํ!าหนัก
ความสําคัญ
(ภาพรวม)

ซอฟท์แวร์ (Software)

ตารางที 1 แสดงลําดับความสําคัญของปัจจัยแห่งความสําเร็ จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
นํ!าหนัก
นํ!าหนัก
ปั จจัยหลัก
ปั จจัยรอง
ความสําคัญ
ความสําคัญ
(ภายในกลุ่ม)
1 ความรู ้ทางด้านงานที&ปฏิบตั ิ
0.236
(กฎหมายและพิธีการศุลกากร)
2 ความรู ้ความเข้าใจทางด้านระบบ
0.158
(ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์)
3 การได้รับการฝึ กอบรม
0.128
4 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
0.101
1
0.573 1st
5 ความถี&หรื อความสมํ&าเสมอ
0.140
ในการใช้งานระบบ
6 ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบ
0.131
เข้ามาใช้ในองค์การ
7 ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
0.106
จากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 จํานวนเครื& องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
0.199
2 อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
0.225
3 อุปกรณ์มีความทันสมัย
0.131
2
0.155 3rd
4 การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ ว
0.219
5 มีการเชื&อมโยงหน่วยงาน
0.226
ที&เกี&ยวข้องเข้าด้วยกัน
1 เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับองค์การ
0.184
2 การขอสิ ทธิเข้าใช้ระบบสามารถทําได้สะดวก
0.123
nd
3
0.272 2 3 การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
0.263
4 ฟังก์ชนั การทํางานครบถ้วน
0.192
5 ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย
0.238
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ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ปั จ จัย หลัก ด้า น
บุ ค ลากรมากที& สุ ด (นํ! าหนั ก ความสํ า คั ญ 0.573)
รองลงมาคือซอฟท์แวร์ (นํ!าหนักความสําคัญ 0.272)
และฮาร์ดแวร์ (นํ!าหนักความสําคัญ 0.155) ตามลําดับ
จากผลการวิ เ คราะห์ การที& บุ ค ลากรมี
ความสําคัญเป็ นลําดับแรก สอดคล้องกับสิ& งที&ได้จาก
การศึกษาของ Mills และ Paper (2004) [3] ซึ& งพบว่า
ปั จ จั ย ที& มี ค วามสํ า คั ญ ที& สุ ด คื อ ทรั พ ยากรบุ ค คล
กล่าวคือ การมี ทรั พยากรบุ คคลที& ดี สําคัญกว่าการมี
เทคโนโลยีที&ดี (Good people are more important than
good technology.) โดยผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ค่ า
นํ!าหนั ก ความสํ า คัญ ของปั จ จัย นี! มากกว่ า ผลรวม
นํ!าหนักความสําคัญของอีกสองปั จจัยรวมกันเสี ยอีก
สําหรับปั จจัยหลักที&มีความสําคัญลําดับที& 2
คื อ ซอฟท์ แ วร์ อัน เป็ นโปรแกรมหรื อ ชุ ด คํา สั&ง ซึ& ง
มนุษย์สร้างขึ!นเพื&อให้สามารถทํางานได้ตามต้องการ
ส่วนปั จจัยทางด้านฮาร์ดแวร์ มีความสําคัญเป็ นอันดับ
สุ ด ท้า ย เนื& อ งจาก ถึ ง แม้ว่า เครื& อ งคอมพิว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ต่างๆ จะมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน แต่
สํ า หรั บ การจั ด การข้ อ มู ล รวมถึ ง ในการทํ า งาน
ทางด้านเอกสารพิ ธีการต่างๆ โปรแกรมเป็ นสิ& งที& มี
ความสําคัญและโดดเด่นมากกว่า
รู ปที& 2 เป็ นผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ& ง
ทําการเรี ยงลําดับปั จจัยให้เห็ นชัดมากยิ&งขึ! น จากรู ป
ที& 2 จะเห็ น ได้ว่า กลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปั จจัยรองด้านความรู ้ ทางด้านงานที&
ปฏิ บตั ิ เป็ นลําดับสู งสุ ด (นํ!าหนักความสําคัญ 0.135)
มากกว่า ปั จ จัย อื& น ๆ อย่า งมี นัย สํา คัญ เหตุ ผ ลที& เ ป็ น
เช่นนี!เนื& องจากการที&จะปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องนั!น
ผูป้ ฏิ บัติงานจําเป็ นที& จะต้องมี ความรู ้ในเนื! องานเป็ น

สํา คัญ จึ ง จะสามารถสร้ า งสรรค์ผ ลงาน ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายศุ ล กากรเป็ น
กฎหมายที& มี ค วามซับ ซ้อ น และมี ร ายละเอี ย ดเป็ น
จํานวนมาก จึ งจําเป็ นที& ผูป้ ฏิ บตั ิงาน จะต้องทําความ
เข้าใจให้ลึกซึ! งในส่ วนของภาระงานที&ตนรับผิดชอบ
และควรที& จะหมั&นหาความรู ้ เพิ& มเติ ม อยู่เ สมอ ทั!ง นี!
การเสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจในหัวข้อใหม่ๆ
หรื อในเรื& องที& น่าสนใจ ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่า น
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เอกสารหรื อ ระบบอิ น ทราเน็ ต
จัดการฝึ กอบรม การดูงาน รวมถึงการจัดการความรู ้
(Knowledge Management) ย่อมเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง& ต่อการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที&
ปั จจัยในลําดับรองลงมา ได้แก่ ความรู ้ความ
เข้าใจทางด้านระบบ ความถี&หรื อความสมํ&าเสมอใน
การใช้งานระบบ ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบเข้ามาใช้
งานในองค์ก าร การได้รั บ การฝึ กอบรม การรั ก ษา
ความปลอดภัย ของระบบและข้อมูล การที& ผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าใจได้ง่าย ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิ ค
จากฝ่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั ก ษะในการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ฟั ง ก์ ชั น การทํา งานครบถ้ว น และ
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับองค์การ ตามลําดับ ซึ&ง
ทั!ง 10 ปั จ จัย นี! ถื อ ได้ว่ า เป็ นกลุ่ ม ปั จ จัย ที& มี น! ําหนั ก
ความสํ า คัญ ใกล้เ คี ย งกัน (นํ!าหนัก ความสํ า คัญ อยู่
ระหว่าง 0.050 ถึ ง 0.090) อันเป็ นปั จจัยที& สนับสนุ น
การพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ โดยที&ปัจจัย
เหล่ า นี! เป็ นปั จ จัย รอง ของปั จ จัย หลัก ทางด้า นของ
บุคลากรและซอฟท์แวร์
สํ า หรั บ ปั จ จั ย รอง ที& เ ป็ นปั จ จั ย ทางด้ า น
บุคลากร โดยหลักสามารถแบ่งออกได้เป็ นปั จจัยใน
กลุ่ ม คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ป ฏิ บัติ ง าน อัน ได้แ ก่ ความรู ้
(Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และทัศ นคติ (Attitude)
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ของบุคลากร อีกทั!งยังนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิงานที&เพิ&มขึ!นอีกด้วย
ปั จ จัย ที& มี ค วามสํา คัญ ในลํา ดับ ล่า งอี ก 6
ปั จจั ย ที& เ หลื อ ได้ แ ก่ การเชื& อ มโยงหน่ ว ยงานที&
เกี&ยวข้องเข้าด้วยกัน ความสมบูรณ์ของสภาพอุปกรณ์
ความรวดเร็ วในการรับ-ส่งข้อมูล ความสะดวกในการ
ขอสิ ทธิ เข้าใช้ระบบ การมีจาํ นวนเครื& องคอมพิวเตอร์
ที&เพียงพอ และความทันสมัยของอุปกรณ์ ซึ& งถึงแม้วา่
จะเป็ นปั จจัยที&ไม่มีความโดดเด่นนัก แต่โดยส่วนใหญ่
แล้วก็ถือเป็ นปั จจัยพื!นฐานในการรองรับระบบ ซึ& งมี
ความจําเป็ นต่อการที&จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ ยกเว้น
ปั จ จัย ทางด้า นความทัน สมัย ของอุ ป กรณ์ ซ& ึ งไม่ มี
ความจํ า เป็ นมากนั ก อั น เป็ นปั จจั ย ที& มี น! ํ าหนั ก
ความสํา คัญ น้อ ยที& สุ ด (นํ!า หนัก ความสํา คัญ 0.020)
ต่างจากอีก 5 ปั จจัยที&มีน! าํ หนักความสําคัญใกล้เคียง
กัน มาก (นํ!า หนัก ความสํา คัญ อยู่ร ะหว่า ง 0.031 ถึ ง
0.036)

โดยที&คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานนั!น เป็ นสิ& งที&สามารถ
เพิ&มพูนและพัฒนาได้ ซึ& งการฝึ กอบรม (Training) ก็มี
ความสอดคล้องกับปั จจัยเหล่านี! เนื& องจากเป็ นส่ วน
หนึ& งที& มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณสมบัติดงั กล่าว
นอกจากนี! การสนับ สนุ น (Support) จากฝ่ าย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศก็ เ ป็ นอี ก ปั จจั ย หนึ& งที& มี
ความสําคัญ อันจะช่ วยให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปได้
อย่างราบรื& น และสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อีก
ทางหนึ& ง เพราะการเกิ ดปั ญหาที&จาํ เป็ นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ จะทําให้สามารถทราบถึงข้อบกพร่ องที& มี
อยูไ่ ด้ อันจะนําไปสู่การปรับปรุ งและพัฒนาในที&สุด
ส่ วนปั จจั ย รองที& เ กี& ยวข้ อ งกั บ ทางด้ า น
ซอฟท์แวร์ ท! งั 4 ปั จจัย ซึ& งเกี& ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ อินเตอร์เฟส ฟังก์ชนั การทํางานที&
ครบถ้ว น และความเหมาะสมของเทคโนโลยี ต่ อ
องค์ก าร ต่ า งก็ เ ป็ นปั จ จัย ที& ส ามารถปรั บ ปรุ ง และ
ก่ อ ให้เ กิ ดการพัฒ นาได้เ ช่ น กัน ซึ& งการปรั บ ปรุ ง สิ& ง
เหล่านี!จะทําให้เกิดความสอดคล้องต่อการปฏิบตั ิงาน

รู ปที 2 แผนภูมิของนํ!าหนักความสําคัญของปั จจัยรองในภาพรวม
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การพัฒนาความสําเร็จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ปั จจัยสําคัญ
- ความรู ้ทางด้านงานที&ปฏิบตั ิ
ปั จจัยสนับสนุน

- ความรู ้ความเข้าใจทางด้านระบบ
- ความถี&หรื อความสมํ&าเสมอในการใช้งานระบบ
- ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบเข้ามาใช้ในองค์การ
- ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

- การฝึ กอบรม
- ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

- การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
- ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย (มีอินเตอร์เฟสที&ดี)
- ฟังก์ชนั การทํางานครบถ้วน
- เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับองค์การ
ปั จจัยพื!นฐาน
- มีการเชื&อมโยงหน่วยงานที&เกี&ยวข้องเข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
- การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ ว
- การขอสิ ทธิเข้าใช้ระบบสามารถทําได้สะดวก
- จํานวนเครื& องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
- อุปกรณ์มีความทันสมัยพอสมควร
รู ปที 3 แบบจําลองทางความคิดในการพัฒนาความสําเร็ จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ปั จ จั ย ซึ& งเป็ นปั จจั ย ที& ส ามารถมี ก ารพัฒ นา และ
ก่ อ ให้เ กิ ด ความสํา เร็ จ ที& เ พิ& ม ขึ! น ได้อ ย่า งชัด เจน อัน
ได้แก่ (1) ความรู ้ ทางด้านงานที& ปฏิ บัติ (2) ความรู ้
ความเข้าใจทางด้า นระบบ (3) ความถี& ห รื อ ความ
สมํ&าเสมอ (4) ทัศนคติที&ดีต่อการนําระบบเข้ามาใช้ใน
องค์การ (5) การได้รับการฝึ กอบรม (6) การรักษา
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (7) การที&ผใู ้ ช้งาน

5. สรุ ป
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยปั จจัยหลัก
ที&ก่อให้เกิดความสําเร็ จ 2 ปั จจัย คือ (1) ปั จจัยทางด้าน
บุคลากร ซึ& งมีความสําคัญมากที&สุด และ (2) ปั จจัย
ทางด้านซอฟท์แวร์ ส่ วนปั จจัยรองประกอบด้วย 11
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ได้หากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างออกไป เช่น ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ติ ด ตั!ง ระบบ หรื อ ผู ้ป ระกอบการ เป็ นต้น ดัง นั! น
สําหรั บการศึ กษาวิจัยในครั!งต่อๆ ไป อาจศึ กษาจาก
กรณี ศึก ษาสํา หรั บกลุ่มตัว อย่างอื& นๆ เพื&อนํา ผลจาก
การวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาในครั!งนี!
ว่า มี ข ้อ แตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ อย่า งไร โดยอาจมี ก าร
สังเคราะห์ปัจจัยสําคัญแห่ งความสําเร็ จขึ!นใหม่ เพื&อ
เป็ นแนวทางในการนําระบบคอมพิ วเตอร์ ม าติ ดตั!ง
และใช้งานในองค์การอย่างเหมาะสม
การศึ ก ษาในครั! งนี! เน้น ถึ ง การวิ เ คราะห์
ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของสภาพในปั จจุ บันเท่ านั!น
ไม่ ไ ด้ท ํา การวิ เ คราะห์ ถึ ง ความคาดหวัง ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง นอกจากนี! ในการนําผลการศึ กษาครั! งนี! ไป
ประยุกต์ใช้กับองค์การอื& น จําเป็ นที& จะต้องคํานึ งถึ ง
ลักษณะขององค์การนั!นๆ ด้วย เพราะแต่ละองค์การ
ย่อมมีความเป็ นเอกลักษณ์ของตน การนําไปปรับใช้
จึงต้องคํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ที&แตกต่างกัน เพื&อให้เกิ ด
ความเหมาะสม เข้ากับสภาพความเป็ นจริ ง และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด

สามารถเข้าใจได้ง่า ย (8) ความช่ วยเหลื อทางด้า น
เทคนิ ค จากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ทักษะใน
การใช้ค อมพิ ว เตอร์ (10) ฟั ง ก์ ชัน การทํา งานที&
ครบถ้วน และ (11) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อ
องค์การ
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้า งต้น ผู ้ศึ ก ษาได้
สังเคราะห์แบบจําลองทางความคิด เพื&อแสดงให้เห็น
ถึ ง ปั จจั ย แห่ งความสํ า เร็ จ ของระบบศุ ล กากร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังแผนภูมิในรู ปที& 3 โดยในการพัฒนา
ควรมุ่ ง เน้น ที& ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ 11 ปั จ จัย ซึ& ง
แบ่ งเป็ นปั จ จัย สํา คัญหลัก 9 ปั จ จัย ได้แ ก่ ความรู ้
ทางด้ า นงานที& ป ฏิ บั ติ ซึ& งเป็ นปั จจั ย ที& มี น! ํ าหนั ก
ความสําคัญสู งที& สุด ปั จจัยทางด้านบุคลากร 4 ปั จจัย
(ความรู ้ความเข้าใจทางด้านระบบ ความถี&หรื อความ
สมํ&าเสมอในการใช้งานระบบ ทัศนคติที&ดีต่อการนํา
ระบบเข้า มาใช้ ใ นองค์ ก าร และทัก ษะในการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ) และปั จ จัย ทางด้า นซอฟท์ แ วร์ อี ก 4
ปั จจัย (การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
อิ น เตอร์ เ ฟสที& ดี ฟั ง ก์ชัน การทํา งานครบถ้ว น และ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่ อ องค์ก าร) ทั!ง 9
ปั จจัยดังกล่าวถูกส่ งเสริ มโดยปั จจัยสนับสนุ นอี ก 2
ปั จ จั ย ได้ แ ก่ การฝึ กอบรม และความช่ ว ยเหลื อ
ทางด้านเทคนิ คจากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วน
ปั จจัยระดับล่างอีก 6 ปั จจัย ถือเป็ นปั จจัยพื!นฐาน อัน
เป็ นรากฐานที&จาํ เป็ นต้องมีในเบื!องต้น
แบบจํา ลองทางความคิ ด ซึ& งสร้ างขึ! นตาม
ข้อ มู ล จากผลการศึ ก ษาในครั! งนี! สามารถใช้เ ป็ น
แนวทางต่อการพัฒนาความสําเร็ จของระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างต่อเนื&องและยัง& ยืน
อย่างไรก็ตาม การศึ กษาวิจัยในครั! งนี! เป็ น
การศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ที& เ ป็ นผู ้ใ ช้ง านระบบ
โดยตรงเท่านั!น ผลการศึกษาจึงอาจมีการเปลี&ยนแปลง
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