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บทคัดย่อ 

 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาความรู้พิธีการศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่า

อากาศยานดอนเมือง 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่า

อากาศยานดอนเมือง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และแหล่งความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประชาสัมพนัธ์ กบัความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่า

อากาศยานดอนเมือง กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 400 

คน การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม การ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์

สัน โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร 

อยู่ในระดบัสูง การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัท าให้ความรู้ของ

ผูโ้ดยสารแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้นแหล่งท่ีมาของความรู้ด้าน 

Internet, โทรทศัน์, Call center ของกรมศุลกากร 1164, เจา้หนา้ท่ีศุลกากร และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มี

ผลท าใหต่้อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
 

 The objectives of the study were 1) to study the knowledge concerning the customs procedures of 

passengers who travel through the Donmuang Airport, 2) to compare their knowledge classified by 

personal factors and sources of knowledge 3) to study the relationship between the public relation of 

customs procedure and knowledge concerning the customs procedure. The sample composed of 400 

persons selected from passengers who travel through the Donmuang Airport by accidental sampling. 

Questionnaires were used for data collection and analyzed by statistical software. Statistical tools used for 

data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient at the .05 level of significance. 

  

 The result of the study found that the knowledge concerning the customs procedures of 

passengers were at high level. Hypothesis testing revealed that passengers with the different occupation 

caused the different level of knowledge. Moreover source of knowledge concerning Internet, Call center 

of Royal Thai Customs Bureau 1164, Customs officers and other people caused the different level of 

passengers knowledge at the .05 level of significance. 
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บทน า 

 

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลการน าเขา้ส่งออกสินคา้ทั้งใน

เร่ืองของ การจดัเก็บภาษี การควบคุมสินคา้ท่ีตอ้งห้าม ตอ้งก ากดั เพื่อความปลอดภยัของสังคม รวมถึงการ

เป็นหน่วยงานท่ีจะช่วยส่งเสริมการส่งออก และเสนอแนะนโยบายในการจดัเก็บภาษีอากรในทางศุลกากร

ต่อกระทรวงการคลงั โดยส่วนงานของกรมศุลกากรสามารถแบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ทั้งหมด 20 ส านกั 

ประกอบไปด้วย ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ส านักตรวจสอบอากร ส านักกฎหมาย ส านัก



 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านกังาน

ศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านกังานศุลกากรกรุงเทพ ส านกังานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพ ส านักบริหารกลาง ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ส านักพิกดัอตัราศุลกากร ส านึกแผนและการ

ต่างประเทศ  ส านกัสิบสวนและปราบปราม ส านกังานตรวจสินคา้ลาดกระบงั ส านกัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร ส านกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั ส านกังานศุลกากรภาคท่ี 1 ส านกังานศุลกากรภาคท่ี 2 ส านกังาน

ศุลกากรภาคท่ี 3 และส านกังานศุลกากรภาคท่ี 4 โดยแต่ละส านกัก็จะท าหนา้ท่ีต่างกนัไป 

 

 ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็น ท่าอากาศยานท่ีมีการเปิดให้บริการมากว่า 100 ปี มีการให้บริการทั้ง

สายการบินในประเทศ และระหวา่งประเทศ ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการเพิ่มข้ึนเป็น

จ านวนมาก โดยการใช้บริการในเดือนกนัยายน 2558 มีผูโ้ดยสารท่ีเดินทางระหว่างประเทศใช้บริการ

ทั้งหมด 673,204 ราย  นบัวา่เป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งสูง และมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ศูนยบ์ริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ฝ่ายบริการผูโ้ดยสาร อยู่ในสังกดัส านกังานศุลกากร

กรุงเทพ โดยมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบของท่ีผูโ้ดยสารน าเขา้มาในประเทศ ตามขอ้บงัคบัของกฎหมายอ่ืน ๆ 

เช่นประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ในเร่ืองของตอ้งห้ามผ่านราชอาณาจกัร หรือตอ้งก ากดัท่ีมีการควบคุม

ของหลายประเภท จากหลายๆหน่วยงาน เช่นวตัถุโบราณ โดยกรมศิลปากร หรือ อาวุธปืน โดยกรมการ

ปกครอง เป็นตน้ รวมถึงมีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีของน าเขา้ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการท าใบขนสินคา้ 

และในรูปแบบของการเก็บอากรปากระวาง 

 ในอนาคตการเดินทางระหวา่งประเทศผา่นสนามบินดอนเมืองมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หาก

ผูโ้ดยสารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายศุลกากรจะลดการปะทะระหวา่งผูโ้ดยสาร และเจา้หนา้ท่ี ลด

เวลาในการตรวจสอบสัมภาระ ซ่ึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกกบัทั้งผูโ้ดยสารชาวไทย และผูโ้ดยสาร

ชาวต่างชาติ  

แต่ในปัจจุบนั ประเด็น ในเร่ืองของพิธีการศุลกากร เก่ียวกบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยาน 

เป็นประเด็นท่ีกลายเป็นขอ้ถกเถียงระหว่างผูโ้ดยสาร ว่าของใช้ส่วนตวัท่ีระบุนั้นคืออะไร รวมถึงการท่ี

ผูโ้ดยสารจ านวนมากอา้งวา่ ไม่เคยทราบขอ้กฎหมายเหล่าน้ีมาก่อน ไม่ทราบวา่ของท่ีน ามาใชเ้อง ของบริจาค 

ของฝาก หรือของขวญันั้นมีภาระภาษีท่ีตอ้งช าระ เน่ืองจากการน าเขา้มาเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้

ส่วนตวั ถึงแมจ้ะน าเขา้มาเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคท์างการคา้ ก่อให้เกิดความสงสัย ความ

ไม่พอใจ ความล่าช้าในการโตเ้ถียง หรืออธิบายขอ้กฎหมาย ท าความเขา้ใจต่อผูโ้ดยสารในเร่ืองของการ

จดัเก็บภาษีอากร หรือแม้แต่การจบักุม การยึดของผูโ้ดยสารไวเ้ป็นของกลางเน่ืองจากการลักลอบน า



 
 

สินคา้เขา้ประเทศเพื่อหลีกเล่ียงภาษี เน่ืองจากไม่ทราบวา่ของประเภทใดบา้งท่ีตอ้งส าแดงหรือไม่ตอ้งส าแดง 

เป็นตน้ ถึงแมร้ะเบียบปฏิบติัการดงักล่าวจะมีก าหนดข้ึนมาเป็นเวลานานแลว้ก็ตาม  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา และเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดิน

ทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหา สาเหตุ รวมทั้งแนวทางแกไ้ข เพื่อพฒันาการประชาสัมพนัธ์ และ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต่อไป 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1. เพื่อศึกษาความรู้พิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และแหล่งความรู้เก่ียวกบัศุลกากร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการประชาสัมพนัธ์ และ ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดิน

ทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

 

วธีิการวจัิย 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางระหวา่งประเทศ ผา่นทางท่าอากาศยานดอน

เมือง ประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี 5 ปียอ้นหลงั คือตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 เฉล่ียแลว้เท่ากบั 47,142,551 

คน (การท่าอากาศยานไทย : 2560) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาถึงความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง 

เก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี       

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการ



 
 

ประชาสัมพนัธ์  ส่วนที่ 3 แหล่งความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ไดแ้ก่ส่ือ Internet ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์

Call center ของกรมศุลกากร 1164 เจา้หน้าท่ีศุลกากร และบุคคลอ่ืนๆ ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีการ

ศุลกากรส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ พิธีการศุลกากรเก่ียวกบัผูโ้ดยสาร และพิธีการ

ศุลกากรส าหรับของน าเขา้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยั ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ี
ไดรั้บกลบัคืนมา ใส่หมายเลขในแบบสอบถาม จดัท ารหสัขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละตวั ต่อมา
น าไปกรอกขอ้มูลตามรหัสลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ความรู้เกีย่วกบัพธีิการศุลกากร 

 ภาพรวมความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง อยูใ่น

ระดบัสูง ( = 0.64) โดยประเด็นท่ีผูโ้ดยสารมีความรู้มากท่ีสุด คือ สัตวมี์ชีวิต ตอ้งมีใบอนุญาตก่อนจึงจะ

สามารถน าเขา้ได ้( = 0.92) รองลงมา คือ คนไทยไดรั้บยกเวน้การตรวจ ( = 0.88) และล าดบัสุดทา้ยคือ 

ของใชส่้วนตวัท่ีไดรั้บการยกเวน้อากร มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และไม่มีลกัษณะทางการคา้ ( = 0.26) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองต่างกนั ส่งผลต่อ

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 



 
 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีอายุต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี อาชีพ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี รายได ้ต่างกนั ความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที่ 2 การประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ กบัความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร พบวา่การไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที ่3 แหล่งความรู้เก่ียวกบักฎหมายศุลกากรท่ีต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัศุลกากรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3.1 การรับความรู้จากส่ือ Internet ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนัพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 3.2 การรับความรู้จากส่ือ โทรทศัน์ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนั พบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 3.3 การรับความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนัพบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3.4 การรับความรู้จาก Call center ของกรมศุลกากร 1164 ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบั

พิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3.5 การรับความรู้จาก เจา้หน้าท่ีศุลกากร ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทาง

ศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.6 การรับความรู้จาก บุคคลอ่ืนๆ เช่น เพื่อ ญาติ เป็นตน้ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบั

พิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

 



 
 

ข้อวจิารณ์ 

 

1. ความรู้เกีย่วกบัพธีิการศุลกากร ส าหรับผู้โดยสารทีเ่ดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 

 ผลการศึกษาในส่วนของการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ การประชาสัมพนัธ์เฉล่ียรวม อยู่ในระดบัปาน

กลาง คือผูโ้ดยสารมีความเห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรนั้นยงัไม่น่าสนใจ และไม่ทัว่ถึง

เท่าท่ีควร อาจเน่ืองมาจากการการประชาสัมพนัธ์ของกรมศุลกากรนั้น ยงัมีน้อย และไม่ครบถว้น ประกอบ

กบัการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆท่ีค่าโดยสารถูกลง เม่ือการเดินทางง่าย

ข้ึน ราคาถูกลง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางไดง่้ายข้ึน และมากข้ึน ตามสถิติของการ

ท่าอากาศยานไทย พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานจึงมีจ านวนเพิ่มข้ึน จากปี 2554 – ปี 2558 ถึง 

22,916,826 คน ดงันั้นหากไม่มีการปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ให้เพิ่มข้ึน และเขา้ถึงผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน 

ผูโ้ดยสารก็ท่ีมีจ  านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนั้น ก็ไม่สามารถมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีถูกตอ้งไดเ้ลย 

นอกจากน้ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ตามมาในภายหลงัอีกดว้ย 

 ผลการศึกษาในส่วนต่อมาคือส่วนของแหล่งความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร พบว่า ภาพรวมของ

แหล่งความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั โดยในส่ือทั้งหมด มีเพียงประเภท

เดียวท่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก นั้นก็คือ ส่ือ Internet รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีศุลกากร และบุคคลอ่ืนๆ ส่วน

ส่ือท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยคือ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และ Call center ของกรมศุลกากร 1164 

เน่ืองมาจากส่ือ Internet เป็นส่ือท่ีมีราคาถูก และมีการแพร่กระจายขอ้มูลอย่างรวดเร็ว เป็นวงกวา้ง ส่ือ 

Internet จึงเป็นส่ือท่ีผูโ้ดยสารไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย หรือพิธีการศุลกากรมากท่ีสุด ส่งผลต่อไปให้

ผูโ้ดยสารบางรายท่ีทราบ มีการพดูคุยหรือ กระจายข่าวสารท่ีรับรู้มา ไปยงัญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน เป็นตน้ แต่

การรับส่ือ Internet นั้นก็ยงัไม่ถือวา่ครอบคลุมเท่าท่ีควร เน่ืองจากการจะรับขอ้มูล ข่าวสารในเร่ืองใดๆก็ตาม 

ตอ้งสนใจและเขา้คน้หาดว้ยตนเองเท่านั้น มีเพียงจ านวนน้อยท่ีจะบงัเอิญพบเห็นจากการเปิดผา่นตา ซ่ึงส่ือ

ส่ิงพิมพ ์และส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีครองตลาดส่ือดั้งเดิมมานาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือโทรทศัน์ท่ีไม่มีการ

น าเสนอกฎ หรือพิธีการศุลกากรเท่าท่ีควร ส่ือดงักล่าวเป็นส่ือท่ีแพร่กระจายเป็นวงกวา้งเช่นเดียวกนั หลาย

คนดูโทรทศัน์ แต่ไม่ใช้ Internet แต่เม่ือไม่มีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน ส่ือโทรทศัน์เท่าท่ีควร จึงส่งผลให้

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีผูโ้ดยสารควรทราบ ไม่มากเท่าท่ีควร ส่ือสุดทา้ย คือ Call center ของกรม

ศุลกากร 1164 พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั สามารถตีความไดว้า่ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ ไม่ทราบวา่กรม

ศุลกากรมี Call center และไม่รู้จกัวา่หมายเลข Call center ของกรมศุลกากรคือ 1164 Call center อาจเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีส าคญัในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูโ้ดยสาร จึงอาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่

ทัว่ถึงนัน่เอง และในการประชาสัมพนัธ์นั้นยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั และชูให้ Call center เป็นจุดขายในการ



 
 

การประชาสัมพนัธ์ในแต่ละคร้ัง ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่จึงยงัไม่รู้จกั หมายเลข Call center ของกรมศุลกากร 

1164 

   ส่วนท่ีสามความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร พบวา่อยูใ่นระดบัรู้มาก แต่จะเห็นไดว้า่ค  าถามวดัความรู้ 

30 ขอ้ มีถึง 14 ถึงแมว้า่ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัรู้มากจะมากกวา่คร่ึงหน่ึง แต่ขอ้ท่ีรู้นอ้ย ก็เป็นจ านวนเกือบคร่ึง 

ซ่ึงถือวา่อยูใ่นปริมาณท่ีไม่นอ้ยเลย เช่นในเร่ืองของ ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งออกทางช่องเขียว ในทางกฎหมาย

แลว้หากผูโ้ดยสารน าส่ิงของท่ีตอ้งช าระภาษี เขา้ทางช่องเขียว ถือวา่มีความผิด หลีกเล่ียง หรือลกัลอบน าเขา้

ส่ิงของโดยยงัไม่ช าระภาษี ซ่ึงมีความผิดตาม พรบ. ศุลกากร 2469 จะเห็นไดว้า่ความรู้บางอยา่งท่ีควรรู้ แต่

ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ไม่รู้ ก็อาจน ามาซ่ึงปัญหาท่ีตามมา ทั้งกบัเจา้หนา้ท่ี และตวัผูโ้ดยสารเอง ซ่ึงทั้งน้ี ก็มาจาก

การประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ทัว่ถึง ของกรมศุลกากร เม่ือขอ้มูลท่ีประชาสัมพนัธ์นั้นไม่ทัว่ถึง หรือไม่ครบถว้น ก็

ก่อใหเ้กิดความไม่รู้ หรือคลาดเคล่ือนในความรู้นั้นๆ 

 

 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัได้ก าหนดสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

รายละเอียดดงัน้ี 

 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองต่างกนัส่งผลต่อ

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีเพศต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีอายุต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 



 
 

สมมติฐานที ่1.3 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนั พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี อาชีพ ต่างกนั มีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีอาชีพต่างกนั มี

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวเ้ม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัพิธีการ

ศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีอาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีระดบั

ความรู้แตกต่างจาก กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เช่นเกษตรกร เป็นตน้ มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ กลุ่มขา้ราชการมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรมากกวา่กลุ่มอาชีพ

อ่ืนๆ เช่น รับจา้งทัว่ไป หรือกลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ 

 สมมติฐานที่ 1.5 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมี รายได ้ต่างกนั ความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีระดบัรายได้

ต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที่ 2 การประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ กับความรู้เก่ียวกับพิธีการศุลกากร พบว่าการ

ประชาสัมพนัธ์ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับพิธีการศุลกากรส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี .05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ ของเพียร์สัน ท่ี .131 แสดงวา่ความสัมพนัธ์ของทั้งสองตวัแปร อยูใ่นระดบัต ่า กล่าวคือ ยิ่งมีการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ ของความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ยิ่งท าให้ผูโ้ดยสารมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการ

ศุลกากรเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น 

 

สมมติฐานที ่3 แหล่งความรู้เก่ียวกบักฎหมายศุลกากรท่ีต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัศุลกากรแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3.1 การรับความรู้จากส่ือ Internet ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนัพบวา่การรับความรู้จากส่ือ Internet ส่งผลต่อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศ

ยานดอนเมือง กบัการรับความรู้จากส่ือ Internet ในระดบัมาก มีระดบัความรู้แตกต่าง จากผูท่ี้รับความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรจากส่ือ Internet ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ผู ้



 
 

ท่ีรับรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรผา่นส่ือ Internet ในระดบัมาก มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรมากกวา่ผูท่ี้รับรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรผา่นส่ือ Internet ในระดบัปานกลาง 

 สมมติฐานที่ 3.2 การรับความรู้จากส่ือ โทรทศัน์ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนั พบวา่การรับความรู้จากส่ือ โทรทศัน์ ไม่ส่งผลต่อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 3.3 การรับความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทางศุลกากร

แตกต่างกนัพบวา่การรับความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ ์ไม่ส่งผลต่อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่3.4 การรับความรู้จาก Call center ของกรมศุลกากร 1164 ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบั

พิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่การรับความรู้จาก Call center ของกรมศุลกากร 1164 ส่งผลต่อความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร 

ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง กบัการรับความรู้จาก Call center ของกรมศุลกากร 

1164 ในระดบัมาก มีระดบัความรู้แตกต่าง จากผูท่ี้รับความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรจาก Call center ของ

กรมศุลกากร 1164 ในระดบัน้อย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ผูท่ี้รับรู้เก่ียวกบัพิธีการ

ศุลกากรผา่น Call center ของกรมศุลกากร 1164  ในระดบัมาก  มีความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร มากกวา่ผูท่ี้

รับรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรผา่น Call center ของกรมศุลกากร 1164 ในระดบันอ้ย 

สมมติฐานที่ 3.5 การรับความรู้จาก เจา้หน้าท่ีศุลกากร ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบัพิธีการทาง

ศุลกากรแตกต่างกนัพบวา่การรับความรู้จาก เจา้หน้าท่ีศุลกากร ส่งผลต่อความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือท าการทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดิน

ทางผา่นท่าอากาศยานดอนเมือง กบัการรับความรู้จาก เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 

มีระดบัความรู้แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ผูท่ี้รับรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร

ผา่น เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ในระดบัมาก  และผูท่ี้รับรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรผา่น เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ในระดบั

ปานกลาง ทั้งสองกลุ่มมีความรู้มากกวา่ผูท่ี้รับรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรในระดบันอ้ย 

สมมติฐานที ่3.6 การรับความรู้จาก บุคคลอ่ืนๆ เช่น เพื่อ ญาติ เป็นตน้ ท่ีต่างกนั จะมีความรู้เก่ียวกบั

พิธีการทางศุลกากรแตกต่างกนั พบว่าการรับความรู้จาก บุคคลอ่ืนๆ เช่น เพื่อน ญาติ เป็นตน้ ส่งผลต่อ

ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวเ้ม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัพิธีการ



 
 

ศุลกากร ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง กบัการรับความรู้จาก บุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพื่อ 

ญาติ เป็นตน้ ในระดบัมาก และระดบันอ้ย มีระดบัความรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กล่าวคือ ผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรจากบุคคลอ่ืน ๆ มีความรู้มากกวา่ ผูท่ี้ไดรั้บความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรจากบุคคลอ่ืน ๆ ในระดบันอ้ย 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 1.  ในดา้นการประชาสัมพนัธ์พบว่าผูโ้ดยสารมีความเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปาน

กลาง ดงันั้น กรมศุลกากรควรท่ีจะปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงผูโ้ดยสารให้มากข้ึน โดยวิธรการใช้

ส่ือ Internet ให้มากข้ึน โดยวิธีการใช้ส่ือ Internet มากข้ึน รวมทั้งพฒันาส่ือด้านอ่ืนๆให้ดีข้ึน เช่น ส่ือ

โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และ Call center เป็นตน้ 

 2. ในด้านความรู้ จากการวิจยัพบว่าในภาพรวม แหล่งท่ีน าไปใช้ในการประชาสัมพนัธ์ความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ผูโ้ดยสารยงัเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นกรมศุลกากร จึงควรเร่งปรังปรุงการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เหล่าน้ีให้ดีข้ึน เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์Call center และความรู้ของ

เจา้หนา้ท่ีเองใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

 3. ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศย่านดอนเมือง ถึงแมว้่า

ภาพรวมจะรู้มาก แต่ก็มีบางเร่ืองยงัรู้นอ้ย และสมควรท่ีจะไดรั้บการยกระดบัความรู้ของผูโ้ดยสารให้สูงข้ึน 

เช่น 

  3.1 ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งออกทางช่องเขียว 

  3.2 ของฝากไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียอากร 

  3.3 ของใช่ส่วนตวัท่ีไดรั้บยกเวน้อาการ มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และไม่มีลกัษณะทาง

การคา้ 

 4. จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป และกลุ่มเกษตรกร ยงัมีความรู้

เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรนอ้ย ดงันั้นกรมศุลกากร ควรน าเอาอาชีพดงักล่าวน้ีมาเป็นเป้าหมายของการยกระดบั

ความรู้อยา่งเร่งด่วน 

 5. จากการทดสอบสมมติฐานยงัพบว่า ส่ือท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ไดม้าก ไดแ้ก่ ส่ือ Internet 

และเจา้หนา้ท่ีศุลกากรในระดบัปานกลาง ดงันั้นกรมศุลกากรควรจะใชส่ื้อดงักล่าวน้ี ประชาสัมพนัธ์ให้มาก



 
 

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการท าให้ผูโ้ดยสารเกิดความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร 

ส่วนส่ือท่ีมีบทบาทน้อย ได้แก่ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และCall center หากจะใช้ส่ือดงักล่าวน้ี เป็น

เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ต่อไป ควรจะต้องค านึงและปรับปรุงรูปแบบ เน้ือหา เวลา ของการ

ประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยต่อไป 

 (1) อาจท าการศึกษาพิธีการศุลกากรส าหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานนานาชาติ อ่ืนๆ 

ดว้ยเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได ้เน่ืองจากท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยมีอยูห่ลายแห่ง ผลท่ีไดจ้ากการ

วิจยั หรือความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากรของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยาน อาจมีความแตกต่างกนั 

จึงอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได ้และจะไดน้ าไปปรับปรุง หรือพฒันาการประชาสัมพนัธ์

ของกรมศุลกากรต่อไป 

(2)  อาจท าการศึกษาในพิธีการด้านอ่ืนๆของกรมศุลกากร เช่น ความรู้เก่ียวกบัพิธีการศุลกากร 

ส าหรับการน าของเขา้ทางด่านพรมแดนเป็นตน้ เน่ืองจากการเดินทางระหวา่งประเทศไม่ไดมี้แค่วิธีการเดียว

เท่านั้นแต่ยงัมีการเดินทางผา่นทาง    ด่านพรมแดน ชายแดนทางบก ซ่ึงประชาชนเองก็ตอ้งทราบกฎหมาย

ศุลกากรส าหรับการด าเนินพิธีการน าเขา้ หรือส่งออกสินคา้ หรือของติดตวัเช่นเดียวกนั จึงอาจมีการศึกษา

เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับพิธีการศุลกากรในด้านอ่ืนๆ   อย่างครบถ้วน และมี

ประสิทธิผล 
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