51601308 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ : การประเมิน/การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ชลทิชา ทรัพย์ส่งเสริ ม : การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :
กรณี ศึกษาสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ธนินท์รัฐ
รัตนพงศ์ภิญโญ. 158 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูข้ อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม โดยใช้รูปแบบ
การประเมิ น CIPP กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั จํานวน 290 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สรรพากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
จํานวน 40 คนและผูข้ อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จํานวน 250 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานคื นภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาในแต่ละด้านตามความเห็ น ของ
เจ้าหน้าที่สรรพากรผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยในการประเมินผลด้านบริ บทเกี่ยวกับนโยบายการ
คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และ
ความเห็ นของผูข้ อคืนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการประเมิ นผลด้านบริ บท ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านปั จจัยเบื้องต้นเกี่ ยวกับความพร้อมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจของผูข้ อคืนภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา โดยรวมพึงพอใจมาก โดยประเมิ นด้าน
บุคลากรและการบริ การ ด้านเอกสาร ด้านประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่ พึงพอใจมากทุกด้าน
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ด้านบริ บท ผูบ้ ริ หารสํานักงานสรรพากรพื้นที่ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผูข้ อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายืน่ แบบเสี ยภาษีโดยเร็ วเพื่อการคืนภาษีได้รวดเร็ ว ด้านปั จจัยเบื้องต้น บุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานมีจาํ นวนไม่เพียงพอและขาดการอบรมความรู้เพิ่มเติม ผูบ้ ริ หารควรจัดสรรกําลังบุคลากรและอบรมให้
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพรวดเร็ วได้ตามกําหนดเวลา ด้านกระบวนการ ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เป็ นปั จจุ บนั กรมสรรพากรควรปรั บปรุ งพัฒนาโปรแกรมการบันทึ กข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุ บนั เพื่อสามารถประมวลผลได้ในเวลาอันรวดเร็ วและถูกต้อง และด้านผลผลิต ผูข้ อคื นภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดาขาดความรู้ในการยืน่ แบบเสี ยภาษี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ควรให้บริ การแนะนําให้ประชาชนรับทราบ
ข้อกฎหมายใหม่ ๆ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2554
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ........................................
ง

51601308 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
KEY WORD : EVALUATION/INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS
CHOLTHICHA SUBSONGSERM : THE ADMINISTRATIVE EVALUATION OF
PERSONAL INCOME TAX REFUND : A CASE STUDY OF NAKHONPATHOM AREA
REVENUE. THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO, Ph. D. 158 pp.

The purpose of this research were 1) to evaluate the performance of individual
income tax returns 2) to study the satisfaction of the personal income tax refund of
Nakhornpatom Area Revenue by using CIPP format. The sample used in this study were 290
people, including officials of revenue staff of 40 and a refundable personal income tax of 250.
Research instruments were; two questionnaires. Data analysis used statistics Percentages
(%), Mean ( Χ ) Standard Deviation (S.D.) and a descriptive analysis.
The Research results
1. To evaluation performance in each of the individual income tax returns by the
tax authorities of the workers. The overall high level. In the evaluation context of the policy of
the individual income tax returns, preliminary-factors, working-process and outcome were in
high level aspects. The opinions of the individual income tax return. The overall high level.
The evaluation context. Working-process and outcome in high level. Preliminary-factors in
medium level.
2. Satisfaction of the the personal income tax refund. Overal satisfaction. The
evaluation of personnel and document services, and public relations for the place.
Satisfaction of all sides.
Recommendations from this research context, the Executive Office of the Area
Revenue should promote the personal income tax returns filed by taxpayers for tax refunds
quickly. 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. System is present. Department should develop a program of record
is present. In order to be processed quickly and accurately. And output. The personal income
tax return filed with the lack of knowledge of the tax. Revenue Office should provide advice to
the public to know the new law.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี โดยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์เป็ นอย่างดี
จาก อาจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และอาจารย์
ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา พร้อมทั้ง
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ให้วิชาความรู ้ จนผูว้ ิจยั สามารถ
นําความรู ้มาใช้ในการทํางานและการวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณท่านผูม้ ีรายนามตามภาคผนวก ก ที่กรุ ณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่ องมือ
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ ริ หารและบุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้คาํ ปรึ กษามาโดยตลอด ขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุ่ นที่ 2 ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาร่ วมกันและในการทําวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผูร้ ับบริ การของหอสมุดทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นอย่างดี
ท้ายสุ ดนี้ ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวที่คอยเป็ นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ในการศึกษาและในการทําวิจยั ครั้งนี้ตลอดมา และคุณค่าที่เป็ นสารประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบให้แด่สงั คมอันจะนําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
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