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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดําเนิ นงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผสู้ ่ งออก 2)
เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูส้ ่ งออกที่ ขอคื นภาษี มูลค่าเพิ่ม ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม โดยใช้
รู ป แบบการประเมิ น CIPP กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย จํา นวน 110 คน ประกอบด้วยเจ้า หน้าที่ ส รรพากร
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน จํานวน 40 คน และผูส้ ่ งออกที่ ขอคื นภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 70 คนเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. การประเมินผลการดําเนิ นงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผสู้ ่ งออกในแต่ละด้านตามความเห็นของ
เจ้าหน้าที่สรรพากรผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยในการประเมินผลด้านบริ บทเกี่ยวกับนโยบายการ
คืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้แก่ผูส้ ่ งออก ด้านกระบวนการและด้านผลผลิ ต อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านปั จจัยเบื้ องต้น
เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของบุ ค ลากร อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และความเห็ น ของผูส้ ่ ง ออกที่ ข อคื นภาษี มู ลค่า เพิ่ ม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยการประเมินผลด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่
ในระดับมากทุกด้าน
2. ความพึงพอใจของผูส้ ่ งออกที่ ข อคื นภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยรวมพึงพอใจมาก โดยประเมิ นด้าน
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านเอกสาร ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่ พึงพอใจมากทุกด้าน
ข้อ เสนอแนะจากการวิ จัย ด้า นบริ บท เจ้า หน้ า ที่ ด ํา เนิ น การคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ เ ป็ นไปตาม
กําหนดเวลา เนื่ องจากการใช้ดุลยพินิจในระเบี ยบการปฏิ บตั ิ ที่ต่างกัน กรมสรรพากรควรรวบรวมปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน เพื่อหาข้อยุติให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพธุ รกิจในปั จจุบนั ด้านปั จจัย
เบื้องต้น บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีจาํ นวนไม่เพียงพอและขาดการอบรมความรู้เพิ่มเติม ผูบ้ ริ หารควรจัดสรรกําลัง
บุคลากรและอบรมให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพรวดเร็ วได้ตามกําหนดเวลา ด้าน
กระบวนการ ขั้น ตอนการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การยื่น แบบแสดงรายการผิ ด พลาด สํา นัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ค วร
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ยื่ น แบบทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ประมวลผลที่ ถู ก ต้อ ง และด้า นผลผลิ ต ผูส้ ่ ง ออกที่ ข อคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มขาดความรู้ในการยื่นแบบเสี ยภาษี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ควรให้บริ การแนะนําให้ประชาชน
รับทราบข้อกฎหมายใหม่และการปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง
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51601350 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
KEY WORD : EVALUATION/VALUE ADDED TAX REFUND/EXPORTERS
ATCHARA SUBSONGSERM : THE ADMINISTRATIVE EVALUATION OF VALUE
ADDED TAX REFUND TO EXPORTERS : A CASE STUDY OF NAKHONPATHOM AREA
REVENUE. THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO, Ph. D. 170 pp.

The purposes of this research were 1) to evaluate the results in the work
concerning Value Added Tax Refund to Exporters 2) study the satisfaction of operators
export Value Added Tax Refund of Nakhornpatom Area Revenue by using CIPP format. The
sample used in this study were 110 people, including officials of revenue staff of 40 and the
export refund of value added tax refund of 70. Research instruments were; two
questionnaires. Data analysis used statistic Percentage (%), Mean ( Χ ) and Standard
Deviation (S.D.) and descriptive analysis.
The research results
1. The evaluation of the Value Added Tax Refund to exporters in the opinion of the
officers of the revenue staff. The overall high level. In the evaluation context of the Value
Added Tax Refund rebates to exporters, working-process and outcome. At a high level. The
preliminary-factors regarding the availability of personnel, on a medium level. The opinions of
the export Value Added Tax Refund. The overall high level. The evaluation context. The
context, Preliminary-Factors , Working-Process and Outcome, in high level aspects.
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2. The satisfaction of the export Value Added Tax Refund. Overall satisfaction on
many levels. The personnel of the service providers and the public place. Satisfaction of all
sides.
Recommendation from this research context. Sales tax returns do not meet the
deadline because of the judgments in the different procedures. Department of Revenue to
collect operational barriers to the settlement in line with current economic and business
conditions. The context. People who work with inadequate training and lack of knowledge.
Management and personnel should be trained to know more. To operate effectively and meet
deadlines. The process. The records of the filing. Public Revenue Office should be submitted
via the internet to be processed. And output. The export tax refund lack of knowledge of the
filing of a tax. Revenue Office should provide advice to the public to know the laws and
practices is required.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี จากความกรุ ณาของบุคลและหน่ วยงานหลาย
ฝ่ าย ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ธนิ นท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์
และอาจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ทําให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
ค้นคว้าด้วยตนเองอันเป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความสําคัญยิง่ ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์
พิเศษทุกท่านที่ให้วิชาความรู ้ จนผูว้ ิจยั สามารถนําความรู ้มาใช้ในการทํางานและการวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่าน ดังรายนามในภาคผนวก ก ที่กรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมือ
วิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ ริ หารและบุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม 1
และสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้คาํ ปรึ กษามาโดยตลอด
ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่ นที่ 2 ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาร่ วมกันและใน
การทําวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุ ณผูป้ ระกอบการส่ งออกและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ 2 ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นอย่างดี
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์ อันจะพึงมีต่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ขอมอบความดีน้ นั
แด่ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว และบูรพาจารย์ ผูใ้ ห้แสงสว่างแห่ งปั ญญา ให้การสนับสนุ น
และให้กาํ ลังใจ ตั้งแต่เริ่ มแรกจนผูว้ ิจยั สามารถทําวิทยานิพนธ์สาํ เร็ จอย่างสมบูรณ์
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