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รัตนพงศภิ์ญโญ.  158  หนา้. 
  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  2)  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม โดยใชรู้ปแบบ
การประเมิน CIPP กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 290 คน ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน 
จาํนวน 40 คนและผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
จาํนวน 2 ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
พรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละด้านตามความเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในการประเมินผลดา้นบริบทเก่ียวกบันโยบายการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ
ความเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการประเมินผลดา้นบริบท ดา้น
กระบวนการและดา้นผลผลิต อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
 2. ความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวมพึงพอใจมาก โดยประเมินดา้น
บุคลากรและการบริการ  ดา้นเอกสาร ดา้นประชาสัมพนัธ์และดา้นสถานท่ี พึงพอใจมากทุกดา้น 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ดา้นบริบท ผูบ้ริหารสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดายืน่แบบเสียภาษีโดยเร็วเพื่อการคืนภาษีไดร้วดเร็ว ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานมีจาํนวนไม่เพียงพอและขาดการอบรมความรู้เพิ่มเติม ผูบ้ริหารควรจดัสรรกาํลงับุคลากรและอบรมให้
มีความรู้เพิ่มมากข้ึน เพ่ือการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วไดต้ามกาํหนดเวลา ดา้นกระบวนการ ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบนั กรมสรรพากรควรปรับปรุงพฒันาโปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบนั เพื่อสามารถประมวลผลไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและถูกตอ้ง และดา้นผลผลิต ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาขาดความรู้ในการยืน่แบบเสียภาษี สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรใหบ้ริการแนะนาํให้ประชาชนรับทราบ
ขอ้กฎหมายใหม่ ๆ 
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 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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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 นับตั้ งแต่ท่ีประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักในปี 2540            
“ วิกฤตตม้ยาํกุง้”  สาเหตุสาํคญัมาจากการกูย้ืมเงินตราต่างประเทศจาํนวนมากของภาคเอกชนและ
สถาบนัการเงิน  ส่วนใหญ่เพื่อเกง็กาํไรในอสงัหาริมทรัพยแ์ละตลาดหุน้  แต่ไม่ใช่การลงทุนในภาค
การผลิตอยา่งแทจ้ริง  การขาดความเช่ือถือในสถาบนัการเงิน  การขาดดุลบญัชีเดินสะพดั  มีการใช้
มาตรการไม่ใหเ้งินไหลออกไปนอกประเทศดว้ยการข้ึนอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ เป็นการ
เพิ่มตน้ทุนให้กบัธุรกิจ และไม่สามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงินได ้ ภาคผูป้ระกอบการจึงตอ้ง
ประสบกบัการลม้ละลาย  จนทาํให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใชเ้งินทุนสํารองจาํนวนมากเพื่อ
ปกป้องค่าเงินบาทจนเกือบหมด  รัฐบาลเร่งรัดใหป้ระชาชนประหยดัการใชจ่้าย  ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
ทัว่ไป  ธุรกิจเกิดปัญหาขาดทุนและตอ้งปิดตวัลงจาํนวนมาก  ทาํให้เกิดการว่างงาน  ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจต่อเน่ืองจนถึงปี 2541-2542  และอีกส่วนหน่ึงคือการนําเงินมา
ปรับปรุงโครงสร้างและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย  จนประเทศไทยเร่ิมฟ้ืนฟูไดร้ะดบัหน่ึง  ต่อมาในปี 
2551 ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลก “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” ซ่ึงทาํให้
กาํลงัซ้ือของประเทศต่างๆ ลดลง  มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย  เน่ืองจากทาํธุรกิจส่งออกกบั
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกดงักล่าว ทาํให้มีผลกระทบต่อทุก
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจโดยรวม  บริษทัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาด
เลก็ ไดรั้บผลกระทบโดยถว้นหนา้ จากสาเหตุอาํนาจซ้ือท่ีลดลงของประชาชน และดว้ยสาเหตุน้ีเอง
ท่ีส่งผลลูกโซ่ต่อการผลิตและการซ้ือท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองอตัโนมติั  แมว้่าวิกฤตคร้ังน้ีจะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ผลเสียหายท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศมากที่สุดคือ
ผลกระทบกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นภาคการผลิตท่ีเป็นแก่นและหัวใจหลกัของ
ขบวนการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต  ธุรกิจบางส่วนปิดกิจการ การลงทุนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนยงัคงชะลอตวั  เกิดอตัราการว่างงานเพิ่มข้ึน  ส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืด
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดกาํลงัซ้ือ แมรั้ฐบาลไม่สามารถท่ีจะทาํใหภ้าคธุรกิจเพิ่มยอดขายได ้
แต่กช่็วยในการลดภาระตน้ทุน และกระตุน้ใหเ้กิดการใชจ่้ายของภาคประชาชน รัฐตอ้งมีการนาํเมด็
เงินเขา้ไปอดัฉีดในระบบเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจให้เกิดสภาพคล่องเพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจ โดยใช้
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นโยบายการเงินการคลงัเป็นเคร่ืองมือ  ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในหลายด้าน 
โดยเฉพาะทางดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา นโยบายท่ีโดดเด่น ท่ีกระทรวงการคลงัออกมาช่วย
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ประกอบด้วยมาตรการ “คืนเงินกลบักระเป๋า กระตุน้เศรษฐกิจ” 
ครอบคลุมในเร่ืองการลดภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตลอดจนการเพิ่มจาํนวนรายการและยอดรวม
ของค่าใช้จ่ายท่ีหักลดหย่อนภาษีเงินได  ้วตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กบัประชาชนทั้ง
กระตุน้การบริโภคและสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนใหม่ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีตวัเลขรายไดจ้ากการ
จดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีสูงข้ึน ซ่ึงบ่งช้ีวา่ผูบ้ริโภคมีเงินจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน  
 บทบาทของหน่วยจดัเก็บภาษีประการหน่ึง คือการทาํให้ผูเ้สียภาษีมัน่ใจว่า การจดัเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั ถูกตอ้งครบถว้นและในขณะเดียวกนัก็อาํนวยความสะดวกให้ผูเ้สีย
ภาษี การบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีหน่วยจดัเก็บใชใ้นการจดัเก็บภาษีเงินไดคื้อระบบประเมินตนเอง 
คือการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีท่ีหน่วยจดัเก็บใชใ้นการบริหารจดัเก็บภาษี
จากผูมี้เงินได ้โดยกาํหนดใหผู้จ่้ายเงินไดใ้นบางกรณีคาํนวณหกัเงินไดซ่ึ้งตนมีหนา้ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บ
เงิน (ซ่ึงเป็นผูเ้สียภาษี) และนาํส่งเงินนั้นแก่หน่วยจดัเก็บภาษี (เงินท่ีผูเ้สียภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย จะถูก
นาํมาหักออกจากภาระภาษี เพื่อคาํนวณหาภาระภาษีท่ีตอ้งเสียส้ินปี) ซ่ึงการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายน้ีช่วย
ทาํให้หน่วยจดัเก็บภาษีสามารถนาํส่งรายไดภ้าษีเขา้รัฐสมํ่าเสมอ และเป็นการบรรเทาให้ผูเ้สียภาษี
ไม่ตอ้งชาํระภาษีในคราวเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก 
          มาตรการทางภาษีอากรถือเป็นมาตรการท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบาย
กระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศคือ การลดภาระภาษีผูมี้เงินไดโ้ดยการยกเวน้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรก ในปีภาษีนั้น สําหรับเงินไดสุ้ทธิจากการ
คาํนวณภาษีเงินไดต้ามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2551เป็นตน้ไป โดย
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 470 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2551  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใหแ้ก่
ผูมี้เงินได ้และเพิ่มอาํนาจซ้ือเพื่อกระตุน้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีผลทาํใหป้ระชาชนผูเ้สียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาทุกคนท่ีมีเงินไดสุ้ทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ส่วนท่ีมีเงินไดสุ้ทธิเกินกวา่ 150,000 บาทต่อปี จะลดภาระภาษีลงปีละ 10,000 บาท ทาํใหมี้
เงินไดเ้พิ่มข้ึนในการบริโภค จากผลของการยกเวน้ภาษีเงินไดร้วมถึงการเพิ่มค่าลดหยอ่นทาํให้การ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายไวม้ากกว่าท่ีตอ้งชาํระ จึงมี
สิทธิขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนโยบายของรัฐท่ีตอ้งการคืนเงินเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจทาํ
ให้กรมสรรพากรตอ้งสนองตอบนโยบายในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่ผูข้อคืนโดยเร็ว 
เพื่อท่ีจะไดน้าํเงินมาหมุนเวียนและใชจ่้ายเพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ  
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 จากมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มอาํนาจซ้ือใหก้บัประชาชน ประกอบกบันโยบายเชิง
รุกของกรมสรรพากรที่มุ่งเนน้การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยเร็วเพื่อเป็นบริการท่ีดีแก่ผูเ้สีย
ภาษีและสร้างภาพพจน์การบริการให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี เน่ืองจากสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม มีจาํนวนผูย้ืน่แบบ ภ.ง.ด. 90, 91 และขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่ม
มากข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาการประเมินผลการดาํเนินงานการคืน
ภาษีบุคคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ว่าสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูเ้สียภาษีอยา่งสูงสุดมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ท่ีจะนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขเสนอแนะแนวทางปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม  
 
3.  ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดงัน้ี 
 1.  ด้านเนือ้หา  
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นประเมินผลการดาํเนินงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและ
ความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ซ่ึงผลท่ี
ไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเพื่อการบริการท่ีดีอนัจะก่อใหเ้กิดความสมคัรใจในการเสียภาษี 
 2.  ด้านพืน้ทีแ่ละประชากร 
 2.1  พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 อยูใ่นเขต
ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม และสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
2 อยู่ในเขตตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากปริมาณงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มข้ึน  อนัเป็นผลของมาตรการภาษีท่ีออกกฎหมายยกเวน้เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาท
แรก ท่ีบริษทัฯ หรือนายจา้งไดค้าํนวณหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและนาํส่งกรมสรรพากรไวแ้ลว้ ทาํใหมี้ผูย้ืน่
คาํร้องขอคืนเงินภาษี เพราะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้กินกวา่ท่ีตอ้งชาํระ 
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 2. 2  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
             2.2.1 กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 และสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 
           2.2.2  กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ใน
อาํเภอต่างๆ ในจงัหวดันครปฐมและมีเงินได ้150,000-200,000  บาท สาํหรับปีภาษี 2552 
 3.  ด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํวิจยั โดยเร่ิมจากเดือน กมุภาพนัธ์ - เมษายน 2554  

4.  กรอบแนวคดิการวจัิย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 
 1.  การประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการ
ประเมินซิปป์ (CIPP) ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, D.L.) ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1.1  การประเมินบริบท ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ นโยบายในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา และระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 1.2  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ มีองคป์ระกอบคือ ความพร้อมของบุคลากรความ
เหมาะสมของงบประมาณ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
สารสนเทศ    
 1.3  การประเมินกระบวนการ มีองคป์ระกอบคือขั้นตอนและวิธีการขอคืน การ
ปฏิบติังานตามแผน และการติดตามผลการดาํเนินงาน  
 1.4  การประเมินผลผลิต มีองคป์ระกอบคือ ผลสัมฤทธ์ิในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา และทศันคติของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 2. การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประยุกตจ์าก
ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการของฟิลลิป คอตเลอร์ จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการ
บริการ ดา้นเอกสาร ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นสถานท่ี 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 5  

 

 กรอบแนวคดิแสดงความสัมพนัธ์ของการประเมิน  
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การประเมินบริบท 
- นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 
- กรอบระยะเวลาการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามระเบียบและ
แผนงาน 

การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น 
- ความพร้อมของบุคลากร 
- การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บริหารงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 
- วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมินกระบวนการ 
- ขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการปฏิบติังาน 
- การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

การประเมินผลผลติ 
- ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา (การจดัเกบ็และการบริการ)         

ความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- ดา้นบุคลากรและบริการ 
- ดา้นเอกสาร 
- ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
- ดา้นสถานท่ี 
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5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ประโยชน์ในทางวชิาการ 
 1.  เพื่อใหท้ราบถึงการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของกรมสรรพากร 
 2.  เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 
 สามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการวางแผน พฒันา ปรับปรุงการดาํเนินงานการ
บริหารงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว พร้อมทั้ง
นาํมาพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ต่อราชการสรรพากรต่อไป 
 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมิน หมายถึง  กระบวนการของการบรรยาย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินและการเสนอทางเลือก เพื่อนาํไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาโครงการหรือแผนงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   
 ภาษีอากร หมายความว่า ภาษีอากรท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากรหรือตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีกรมสรรพากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บ และใหห้มายความรวมถึงค่าธรรมเนียม หรือเงินรายรับอ่ืน และเงิน
รายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีกรมสรรพากรจดัเกบ็ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอากรท่ีกรมศุลกากรมีหนา้ท่ีจดัเกบ็เพื่อกรมสรรพากร 
 คําร้อง หมายความว่า คาํร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกาํหนด (แบบค.10)  
และใหห้มายความรวมถึงแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีผูมี้เงินไดย้ืน่ต่อเจา้พนกังาน
แสดงความประสงคข์อคืนเงินภาษีท่ีไดเ้สียไวเ้กินหรือถูกหกั ณ ท่ีจ่ายไวเ้กินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย 
 ในกรณีมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ คาํพิพากษาของศาลซ่ึงคดีถึงท่ีสุดใหคื้นเงินภาษีอากร หรือ
กรณีอ่ืนท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะสัง่ใหคื้นเงินภาษีอากรโดยไม่ตอ้งยืน่คาํร้องกไ็ด ้
 ผู้ขอคนื หมายความวา่ 
 1.  ผูเ้สียภาษีอากรซ่ึงไดช้าํระภาษีอากรไวเ้กิน หรือผดิ หรือซํ้า 
 2.  ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้กิน และหรือมีภาษีเกินเน่ืองจากไดรั้บการเครดิตภาษี 
 3.  ผูไ้ม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีแต่ไดช้าํระภาษีไวห้รือถูกหกัภาษีไวไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ 
 4.  ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีนาํเงินของตนส่งภาษีไวผ้ดิหรือซํ้า 
 5.  ผูเ้สียประโยชน์จากการชาํระหรือนาํส่งภาษีไวเ้กิน หรือผิด หรือซํ้ า หรือโดยไม่มี
หนา้ท่ีตอ้งเสีย  
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 ภูมิลําเนา ให้ถือภูมิลาํเนา ณ วนัยื่นคาํร้อง กรณีผูข้อคืนเป็นบุคคลธรรมดา หมายความ
วา่ ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในคาํร้อง 
 หน่วยพิจารณาคืนภาษี หมายความว่า ฝ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายและคืนภาษีสาํนกังานภาษี
สรรพากรพื้นท่ี ฝ่ายกรรมวิธี สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีและสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 
 การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง การจ่ายคืนเงินภาษีเงินไดข้องบุคคลท่ีได้
ชาํระไวเ้กินกวา่ท่ีตอ้งเสีย 
 บริบท หมายถึง จุดมุ่งหมายของการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 
นโยบายการคืนเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
 ปัจจัยเบือ้งต้น หมายถึง ส่ิงท่ีถูกนาํมาใชใ้นระบบการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอ
ของงบประมาณ ความถูกตอ้ง ครบถว้นละทนัสมยัของขอ้มูลสารสนเทศ 
 กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัให้ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ในการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ไดแ้ก่ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน การดาํเนินงานตามแผน 
การควบคุมและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม 
 ผลผลิต หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดกระบวนการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ไดแ้ก่ การไดรั้บความรู้ และคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเพื่อ
นาํไปใชใ้นการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ใหถู้กตอ้งส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การจดัเกบ็ภาษีอากร 
 ความพงึพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ พอใจหรือประทบัใจของผูข้อคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาต่อการบริการของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
 ด้านบุคลากรและการบริการ  หมายถึง  บุคลิกภาพ  การแต่งกาย  การใช้นํ้ า เสียง 
กิริยามารยาท การมีอธัยาศยัไมตรี ความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ดูแล ความรู้ความสามารถในการ
ตอบขอ้ซกัถามและการแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูส่้งออกท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ด้านเอกสาร หมายถึง เอกสาร แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
 ด้านการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นกบัผูข้อคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยชกัชวนให้เห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น เวป็ไซตข์องกรมสรรพากรเป็น
ช่องทางในการส่ือสารระหวา่งผูเ้สียภาษีกบักรมสรรพากร 
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 ด้านสถานที่ หมายถึง ความสะดวกในการเขา้ถึงบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก   
ต่าง ๆ เช่น อาคารสถานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภยัสะอาดเรียบร้อย มีสถานท่ีจอดรถ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสะอาด 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจัย เร่ือง การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการ
วิจยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผล 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
 4.  ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการของฟิลลิป คอตเลอร์ 
 5.  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์กรมสรรพากร ปี 2547-2551 
 6.  แนวคิดและทฤษฎีภาษีอากร 
 7.  ขอ้มูลพื้นท่ีศึกษา 
 8.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
1.  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินผล  
 1.1  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมินผล  
                      เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2544 : 9) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
มากกวา่คร่ึงทศวรรษท่ีผา่นมาสามารถอิงนิยามของการประเมินท่ีต่างกนัได ้ดงัต่อไปน้ี 
                      1. นิยามการประเมินในความหมายของการวดัผล (Measurement) 
                      เม่ือนิยามของ “การประเมินผล” เป็นนิยามในความหมายของ “การวดัผล” การ
ประเมินจึงพฒันาไปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ของการวดั กล่าวคือ เนน้ในดา้นความเป็นปรนยั
ในเชิงประจกัษ ์ความเท่ียงตรงของการวดั ความเป็นมาตรฐานของเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ตลอดจนการใช้
สถิติวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อหาขอ้สรุป รวมทั้งการคน้หาเกณฑม์าตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ 
ดงันั้น การประเมินในแนวคิดน้ีจึงมีบทบาทมากในการเรียนการสอน หรือการวดัผลทางการศึกษา 
เพราะวา่ การประเมินผลการเรียนการสอนนั้น มกัใชก้ารตีความหมายของคะแนนที่ไดจ้ากเคร่ืองมือ
วดัผล   
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                     แนวคิดการประเมินในความหมายของการวดัผล ทาํใหก้ารประเมินยดึติดอยูก่บั
การตีความหมายของคะแนนที่ไดจ้ากเคร่ืองมือวดัผล จึงมกัจะมองขา้มตวัแปรสาํคญัท่ีมีคุณค่าต่อ
ผลการประเมิน โดยเฉพาะตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ รวมทั้งความจาํกดัของการ
กาํหนดเกณฑม์าตรฐานสาํหรับการตดัสินและการวินิจฉยัคุณค่า 
                     2.  นิยามการประเมินในความหมายของการวิจยัประยกุต ์(Applied Research)     
                     รอสซ่ี (Roosi, 1977-1982, อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2544 : 10) ได้
กล่าวว่า “การประเมิน” เป็นการประยุกตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัทางสังคม เพื่อตดัสินพฒันาโครงการ
ดา้นการวางแผน และการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้ง
การศึกษาความเปล่ียนแปลง จากการนาํนโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบติั จะเห็นวา่การประเมิน
ในแนวคิดน้ี มีลกัษณะของการวิจยัประยกุต ์ซ่ึงจะมีการออกแบบวิจยั สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งตอบคาํถามท่ีว่า โครงการนั้ นบรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รือเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ และมีความสาํเร็จในระดบัใด      
 1.2  ความหมายของการประเมินผล 
  นักวิชาการทางดา้นการประเมินหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผล 
(Evaluation) และการประเมินโครงการ (Project or Program Evaluation) ไวม้ากมาย ทั้งท่ีคลา้ยกนั 
และแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี  
                 ไทเลอร์ (Tyler, 1950 : 1, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 113) นิยามว่า การ
ประเมิน คือ กระบวนการตดัสินการบรรลุวตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีทาํการประเมิน 
  ซชัแมน (Suchman, 1967 : 1, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 113) กล่าวว่า การ
ประเมิน คือ การตดัสินผลลพัธ์อนัเกิดจากกิจกรรมบางอย่างท่ีมุ่งให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่าบาง
ประการ 
  สเตค (Stake, 1967 : 1, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 113) กล่าวว่า การประเมิน
โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการแปลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการทาง
การศึกษา 
  สตฟัเฟิลบีม (Sufflebeam, 1971 : 1, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 113) กล่าวว่า 
การประเมินเป็นกระบวนการในการกาํหนด การจดัหา และการเสนอสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจเลือกทางดาํเนินงานท่ีเหมาะสม 
  เวิร์ธเธ็นและแซนเดอร์ (Worthen and Sander, 1973 : 48, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 
2544 : 113) กล่าวว่า การประเมินเป็นการกาํหนดคุณค่าของส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงประกอบดว้ย การ
แสวงหาสารสนเทศเพื่อใชใ้นการตดัสินคุณค่าของโครงการเก่ียวกบัผลผลิต กระบวนการ และการ
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บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือการพิจารณาศกัยภาพของแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
  ครอนบาค (Cronbach, 1972 : 48, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 114) กล่าวว่า 
ประเมินเป็นการเก็บรวบรวมสารสนเทศและใชส้ารสนเทศนั้น เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ 
ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองของผลผลิต และกระบวนการดาํเนินโครงการ 
  อลัคิน (Alkin, 1975 : 48, อา้งถึงใน ทวีป ศิริรัศมี, 2544 : 114) ระบุว่า การประเมิน
เป็นกระบวนการกาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการวิเคราะห์สารสนเทศ ท่ีมีประโยชน์ต่อผูมี้อาํนาจในการเลือกแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ 
     ทวีป ศิริรัศมี (2544 : 114) กล่าวว่า การประเมิน เป็นกระบวนการในการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการกาํหนดคุณค่าของส่ิงใด ๆ เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึง
ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบระเบียบ และมีหลกัเกณฑท่ี์สมเหตุสมผล และเช่ือถือได ้
  รอสซี (Rossi, 1977 1982, อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2544 : 11-12) 
กล่าวไวว้า่ การประเมินเป็นการประยกุตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัทางสงัคม เพื่อตดัสินและพฒันาโครงการ
ดา้นการวางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้ง
การศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงจากการนาํนโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบติั 
  เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2544 : 12) ไดก้ล่าวว่า การวิจยัประเมินผล (Evaluation 
Research) คาํว่า “Evaluative” หรือ “เชิงประเมิน” นั้น เป็นคาํคุณศพัทข์ยายคาํว่า “Research” หรือ 
“การวิจยั” ดงันั้น เม่ือกล่าวถึง “การวิจยัประเมิลผล” จึงนาํไปสู่ความเขา้ใจไดว้า่ เป็นการประเมินผล
โดยอาศยัรูปแบบการวิจัย มีวิธีการเก็บขอ้มูล และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการ
ประเมิน แต่ไม่มีจุดมุ่งหมายหลกั เพื่อแสวงหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ตรงกนัขา้มจะมุ่งเนน้การทดสอบ
ผลจากการนาํองคค์วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เดิมไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดา้นการบริหาร 
และการปฏิบติัมากกวา่เพิ่มพนูองคค์วามรู้ทางทฤษฎี 
  จากความหมายของการประเมินผลและการประเมินโครงการท่ีกล่าวไวห้ลากหลาย
ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
วิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินงานโครงการอยา่งมีระบบ ใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศที่สามารถช้ีใหเ้ห็น
ถึงความสําเร็จ ความผิดพลาดของโครงการแลว้ตดัสินใจว่าจะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั้น เพื่อ
ดาํเนินงานต่อไป หรือจะยุติการดาํเนินงานโครงการนั้น หรือนาํขอ้มูล ปัญหา และอุปสรรคท่ีพบ
จากการดาํเนินงานโครงการนั้น นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กนัต่อไป 
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 1.3  ความหมายของโครงการ 
  สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2540 : 115) ใหค้วามหมายของโครงการว่า แผนยอ่ยซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนงาน หรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในระยะเวลาที่กาํหนดเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องแผนงานท่ีไดร้ะบุไว ้
  ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 5) ให้ความหมายของโครงการว่า เป็นแผนงานท่ี
จดัทาํข้ึนอย่างมีระบบ โดยประกอบไปดว้ยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมท่ีตอ้งใชท้รัพยากรในการ
ดาํเนินงานและคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลตอบแทนอย่างคุม้ค่า จะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดในการ
ดาํเนินงานและคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลตอบแทนอย่างคุม้ค่าจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายอย่างเด่นชดัจะตอ้งมี
พื้นท่ีในการดาํเนินงานเพื่อให้การบริการ และสนองความตอ้งการของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ีนั้น ๆ 
และจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินงาน หรือโครงการเป็นการกาํหนดการ
ปฏิบติังานในรายละเอียดท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
  กฤษณา กรุดทอง (2531 : 26) ไดใ้หค้วามหมายของโครงการว่า เป็นการกาํหนด
แนวทางการดาํเนินงานท่ีมีวตัถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรมท่ีนาํไปสู่วตัถุประสงค์ดงักล่าวอย่าง
เหมาะสมมีการจดัสรรทรัพยากรทางดา้นแรงงาน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เวลา อย่างประหยดั 
และมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายของโครงการที่กล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า โครงการ เป็นกิจกรรมท่ี
ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนแลว้นาํไปดาํเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนงานที่ไดว้างไวอ้ยา่งชดัเจน 
โครงการทุกโครงการท่ีกาํหนดจดัตั้งข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนงาน มีรูปแบบและการเตรียมงาน
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ การดาํเนินงานของโครงการจะตอ้งเป็นท่ีตกลงและรับรู้ดว้ยกนัทุกฝ่าย โครงการ
ทุกโครงการจะตอ้งมีผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินโครงการรวมทั้ง จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ และท่ีสาํคญัโครงการจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ และการประเมินผลโครงการ
อยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานของโครงการบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 1.4  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความสําคัญ ตามความเห็นของ
นกัวิชาการ และนกัการศึกษาในหลายแง่มุม ดงัต่อไปน้ี 
  วิสส์ (Weiss, 1972 : 17, อา้งถึงใน นฐัพงศ ์สีนวล, 2550 : 49) กล่าววา่ การประเมิน
โครงการมีความมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั คือการนาํผลการประเมินมาพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง
สาํคญั ๆ ต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อตดัสินใจวา่ควรจะยติุหรือนาํแผนนั้นไปดาํเนินการต่อไป 
  2.  เพื่อใหมี้แผนเช่นน้ีเพิ่มมากข้ึน หรือใหมี้การขยายผลต่อไปอยา่งกวา้งขวาง 
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  3.  เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยทุธ์ และเทคนิคต่าง ๆ 
  4.  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทาง และวิธีการปฏิบติังานให้กา้วหน้าและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
  5.  เพื่อพิจารณาตดัสินใจในการคดัเลือกแผนท่ีดีมีประสิทธิภาพมากกวา่ไว ้และตดั
แผนท่ีมีประโยชน์นอ้ยกวา่ออกไป 
  6.  เพื่อเป็นการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ทฤษฎี และวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ทางดา้นแผน
วา่ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะใชไ้ดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลแลว้แต่กรณี 
  น็อกซ์ (Knox, 1972 : 199, อา้งถึงใน อารีย ์ อจัฉริยวนิช, 2550 : 31) กล่าวว่า การ
ประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
  1.  เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลท่ีชดัเจนของโครงการอนัเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของ
การตดัสินใจว่า ลกัษณะใดของโครงการมีความสําคญัมากท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งทาํการประเมินเพื่อหา
ประสิทธิภาพ และขอ้มูลชนิดใดท่ีจะตอ้งเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อการวิเคราะห์ 
  2.  เพื่อรวบรวมหลกัฐานความเป็นจริง และขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อนาํไปสู่การพิจารณา
ถึงประสิทธิผลของโครงการ 
  3.  เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การสรุปผลของ
โครงการ 
  4.  เพื่อการตดัสินใจวา่ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงใดท่ีสามารถนาํเอาไปใชไ้ด ้
  5.  เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการพฒันาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  มอร์ซุนต ์(Mouesund, 1973 : 9, อา้งถึงใน อารีย ์อจัฉริยวนิช, 2550 : 31) กล่าวถึง 
ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 
  1.  เพื่อท่ีจะทราบว่า การปฏิบติังานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้
หรือไม่ 
  2.  เพื่อท่ีจะทราบเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นเป้าหมายท่ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ และ
เป็นเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
  มิตเชล (Mitzel, 1982 : 594-595, อา้งถึงใน อารีย ์อจัฉริยวนิช, 2550 : 31) กล่าวว่า 
การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายท่ีสาํคญั 3 ประการคือ  
  1.  เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
  2.  เพื่อช่วยใหผู้ต้ดัสินใจมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งข้ึน 
  3.  เพื่อการบริการขอ้มูลแก่ฝ่ายการเมืองเพื่อใชใ้นการกาํหนดนโยบาย 
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  รอสซ่ี และฟรีแมน (Rossi and Freeman, 1982 : 15, อา้งถึงใน อารีย ์อจัฉริยวนิช, 
2550  : 31) กล่าวถึง การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผล ดงัต่อไปน้ี  
  1.  เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าของการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
  2.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  3.  เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินโครงการ 
  4.  เพื่อเป็นการวิเคราะห์ขอ้ดี และขอ้เสีย หรือขอ้จาํกัดของโครงการ เพื่อการ
ตดัสินใจในการสนบัสนุนโครงการ 
  5.  เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่ การดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
  จากความเห็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายการประเมินโครงการท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) เพื่อศึกษาขอ้เทจ็จริงของการดาํเนินงานตามโครงการ ซ่ึงจะช่วย
ในการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ     
2) เพื่อทราบผลการดาํเนินโครงการว่าบรรลุถึงเป้าหมายหรือไม่ 3) เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ
ของผู ้มีอ ํานาจสั่งการ 4) เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 5) เพื่อพิจารณากลยทุธ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ 
 1.5 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  สมคิด พรมจุย้ (2542 : 30) กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัในวงจรการ
วางแผนและบริหารโครงการ เพราะการประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนและบริหาร
โครงการ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
วางแผนและโครงการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ 
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
  2.  ช่วยทาํใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
  3. ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ
ดาํเนินโครงการ 
  4. ช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความสาํเร็จ และความลม้เหลวของโครงการเพื่อนาํไปใช้
ในการตดัสินใจและวินิจฉัยว่าจะดาํเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการ
ดาํเนินงานโครงการต่อไป 
  5. ช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดาํเนินงานโครงการว่าเป็น
อยา่งไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 
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  6. เป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเอง 
จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้ราบผลการดาํเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  สุขุม มูลเมือง (2530 : 7) กล่าวว่า การประเมินผลมีประโยชน์ในดา้นจิตวิทยา 
สังคมและการเมืองดว้ย ในหลายกรณีจะพบว่าการประเมินผลไม่ใช่จะทาํหน้าท่ีเพียงแต่เป็นการ
ตดัสินใจปรับปรุงในขณะท่ีโครงการกาํลงัดาํเนินอยู่ หรือตดัสินใจผลรวบยอดเพื่อการเลือกท่ีจะ
ดาํเนินการต่อไป  ปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการเท่านั้น แต่ยงัอาจทาํหน้าท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผู ้
ดาํเนินงานตามโครงการมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ระมัดระวงั และมีความต่ืนตัวในการ
ดําเนินการอยู่เสมอ ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้โครงการสามารถดําเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดดี้ยิ่งข้ึนและนับไดว้่าการประเมินผลไดท้าํหน้าท่ีทางดา้น
จิตวิทยาอีกทางหน่ึงดว้ย 
  จากความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการประเมินโครงการท่ีกล่าวมาสามารถสรุป
ไดว้า่ การประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อจดัทาํรายงานสรุปสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยการนาํจุดเด่น จุดดอ้ยของ
การดาํเนินโครงการไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  1.6 แนวคดิและรูปแบบการประเมิน 
  แนวคิดหลักการและรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler,s Rationale and 
Model of Evaluation) 
                   แนวคิดการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1936, อา้งถึงในเยาวดี รางชยักลุ วิบูลยศ์รี, 
2544 : 30-32) จดัเป็นแนวคิดของการประเมินในระดบัชั้นเรียน โดยไทเลอร์มีความเห็นว่า การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพฒันากระบวนการ
เรียนการสอน 
  ทั้ งน้ี  ไทเลอร์ได้เ ร่ิมต้นการนําเสนอแนวความคิดทางการประเมิน  โดยยึด
กระบวนการของการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั กล่าวคือ ไทเลอร์ได้นิยามว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาในตวัของผูเ้รียน ดว้ยเหตุน้ีจุดเนน้ของการเรียนการสอนจึงข้ึนอยูก่บัการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัการสอน ดงันั้น เพื่อให้การสอนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ตวัผูเ้รียนตามท่ีมุ่งหวงักระบวนการดงักล่าว ควรมีขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ตอ้งมีการระบุหรือกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนลงไปว่า เม่ือส้ินสุดการ
จดัการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนควรเกิดพฤติกรรมใดหรือสามารถกระทาํส่ิงใดบา้ง ลกัษณะของ
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วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนดงักล่าวน้ี ควรมีจุดเน้นอยู่ท่ีการกาํหนดพฤติกรรมซ่ึงสังเกตไดโ้ดยชดัเจน
หรือท่ีเรียกวา่ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม    
    ขั้นท่ี 2 ตอ้งระบุต่อไปวา่ จากวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้งักล่าวนั้น มีเน้ือหาใดบา้ง
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ หรือมีสาระใดบา้งท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 
  ขั้นท่ี 3 หารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาซ่ึงผูเ้รียน
จะตอ้งเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอนท่ี 2 
  ขั้นท่ี 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนว่า 
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ใดบา้ง และมีวตัถุประสงคข์อ้
ใดบา้งท่ีผูเ้รียนยงัไม่เกิดการเรียนรู้ 
  แนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิดในช่วงตน้ ๆ ของไทเลอร์ ต่อมาไทเลอร์ ไดส้ร้าง
วงจรของวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลข้ึน ซ่ึงเขียนเป็นรูปแบบ
พื้นฐานไดด้งัน้ี 
 
                                       วตัถุประสงค ์
  
                                           
                      การจดัการเรียนการสอน                              การประเมินผลผูเ้รียน 
 

แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบวงจรของวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล 
ท่ีมา : เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลย์ศรี , การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ , พิมพ์คร้ังท่ี  2 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 31.  
 
 จากรูปแบบดงักล่าว จะเห็นวา่ หวัลูกศรจะช้ีไปยงัทั้งสองทิศทางของทุกองคป์ระกอบ มี
ความหมายว่า ในการจดัการเรียนการสอนนั้น ตามทศันะของไทเลอร์แลว้ องคป์ระกอบทั้ง 3 คือ   
1) วตัถุประสงค ์2) การจดัการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผลผูเ้รียน จะตอ้งดาํเนินการให้
ประสานสมัพนัธ์กนัไปเสมอ 
    โดยสรุปกคื็อ การประเมินในความเห็นของไทเลอร์ จึงมีความหมาย การเปรียบเทียบส่ิง
ท่ีผูเ้รียนสามารถกระทําได้จริงหลังจากท่ีได้จัดการเรียนการสอนแล้ว กับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ซ่ึงไดก้าํหนดข้ึนไวก่้อนท่ีจะจดัการเรียนการสอนนั้น ๆ 
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 จากแนวคิดพื้นฐานดา้นหลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการประเมินการเรียนการสอน
ดงักล่าว ไทเลอร์จึงไดเ้สนอรูปแบบการประเมินข้ึน เรียกว่า “Tyler,s Goal Attainment Model” ซ่ึง
เป็นรูปแบบท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกัในการประเมินความสําเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบ
ผลผลิตของโครงการวา่ ไดเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
                 แนวคดิการประเมินของอลัคนิ (Alkin,s  Concept of Model) 
 อลัคิน (Alkin, 1969, อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2544 : 45-47) ไดใ้หนิ้ยาม 
“การประเมิน” ไวว้า่คือ กระบวนการของการคดัเลือก ประมวลขอ้มูลและการจดัระบบสารสนเทศที่
มีประโยชน์ เพื่อนาํเสนอต่อผูมี้ท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ หรือ เพื่อกาํหนดทางเลือกในการทาํ
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 
 อลัคินไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วนคือ 
                1.  การประเมินเพื่อกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 การประเมินส่วนน้ี เป็นการประเมินท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะทาํกิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
เป็นการประเมินเพื่อกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือเพื่อกาํหนดเป้าหมายของโครงการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะความตอ้งการท่ีเป็นอยู ่
 2.  การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ 
  การประเมินส่วนน้ีเป็นการประเมินเป็นการประเมิน เพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมใน
การท่ีจะวางแผนใหก้ารดาํเนินงานในโครงการนั้น ๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 3.  การประเมินขณะกาํลงัดาํเนินโครงการ 
  การประเมินส่วนน้ี จะเนน้ถึงการพิจารณาขั้นตอนการทาํงานว่าเป็นไปตามแผนงาน
ท่ีวางไวห้รือไม่ หรือไดด้าํเนินการไปตามขั้นตอนท่ีควรจะเป็นเพียงใด 
 4.  การประเมินเพื่อการพฒันางาน 
  การประเมินส่วนน้ี เป็นการประเมินเพื่อคน้หารูปแบบ แนวทางหรือขอ้เสนอแนะใด 
ๆในการท่ีจะทาํใหง้านท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูน่ั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 5.  การประเมินเพื่อรองรับผลงาน และเพื่อการยบุ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
  การประเมินส่วนน้ี  เป็นการประเมินภายหลังการดําเนินงานตามโครงการมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลท่ีไดก้บัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้รวมทั้งการประมวลผลขอ้แนะนาํ 
เพื่อนาํไปใชก้บัโครงการต่อไป และเพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการที่จะยบุ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียน
โครงการในช่วงระยะเวลาต่อไปดว้ย 
 จากแนวคิดหลกัตามรูปแบบการประเมินของอลัคินนั้น จะเห็นว่า เป็นการประเมิน เพื่อ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยมีนกัประเมินทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการหาและการเตรียมขอ้มูล
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รวมทั้งสรุป และรายงานให้ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจไดท้ราบเพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสม นบัว่า
เป็นการประเมินท่ีมีระบบ คือ มีการประเมินการวางแผนโครงการเพื่อช่วยให้ไดว้ิธีการท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการมีการประเมินการดาํเนินโครงการเพื่อหาทางปรับปรุงจากการตรวจสอบ 
และสุดทา้ยคือ การประเมินเพื่อรองรับโครงการ อยา่งไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวยงัขาดแนวปฏิบติัท่ี
ชดัเจน จึงยงัไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาํไปใช้ยงัไม่กวา้งขวางเท่าท่ีควร แต่ก็ไดใ้ห้
แนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าควรจะมีการประเมินท่ีเป็นระบบ
เพื่อใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 แนวคดิและรูปแบบซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam,s CIPP Model) 
 ในปี ค.ศ.1971 สตฟัเฟิลบีมและคณะ ไดเ้ขียนหนงัสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเล่ม
ช่ือ “Educational Evaluation and Decision Making” หนงัสือเล่มน้ีไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง
กวา้งขวางใน วงการศึกษาไทย เพราะไดใ้หแ้นวคิดและวิธีการทางการวดัและประเมินผลการศึกษา
ไวอ้ยา่งน่าสนใจและทนัสมยัดว้ย 
 สตฟัเฟิลบีมไดใ้หนิ้ยามคาํวา่ “การประเมิน” ไวด้งัน้ี คือ 
 “การประเมิน” คือ กระบวนการของการระบุ หรือกาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการ รวมถึงการ
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาแลว้นั้น มาจดัทาํให้เกิดเป็นสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ เพื่อนาํเสนอสาํหรับใชเ้ป็นทางเลือกในการประกอบการตดัสินใจต่อไป 
 จากนิยามดงักล่าว มีสาระสาํคญัท่ีสามารถขยายความเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
 1.  การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือ มีความต่อเน่ืองกนัในการ
ดาํเนินงานอยา่งครบวงจรและยอ้นกลบัมาสู่รอบใหม่ของวงจรดว้ย 
 2.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการระบุหรือบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 3.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามท่ีไดร้ะบุหรือบ่งช้ีไว ้
 4.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการนาํเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้นั้นมาจดัทาํให้
เป็นสารสนเทศ 
 5.  สารสนเทศท่ีไดม้านั้น จะตอ้งมีความหมายและมีประโยชน์ 
 6.  สารสนเทศดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการนาํไปเสนอเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
กาํหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางดาํเนินการใด ๆ ต่อไป  
 แนวคิดของสตฟัเฟิลบีม มีลกัษณะท่ีจะแบ่งแยกบทบาทของการทาํงานระหว่างฝ่าย
ประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบุ จดัหา และ
นาํเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีเรียกหา และนาํผลการประเมินท่ีได้
นั้นไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเพื่อดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามควรแก่กรณี 
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 ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของสตฟัเฟิลบีม นั้น สามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นโมเดลพื้นฐานไดด้งัน้ี (Worthen and Sanders, 1973 : 134, อา้งถึงใน เยาวดี       
รางชยักลุ วิบูลยศ์รี, 2544 : 56-61) 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 รูปแบบพื้นฐานของ Stufflebeam 
ท่ีมา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 58.  
 
 การประเมินตามรูปแบบของสตฟัเฟิลบีมนั้น สามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ 
 1.  กาํหนด หรือระบุและบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 2.  จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3. วิเคราะห์และจดัสรรสารสนเทศ เพื่อนาํเสนอฝ่ายบริหาร 
 ประเภทของการประเมิน 
 สตฟัเฟิลบีมและคณะ ไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ  
 1.  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 
  เป็นการประเมินก่อนท่ีจะลงมือดาํเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาํหนด
หลกัการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัทาํโครงการดงักล่าว การช้ีประเด็น
ปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ 
                2.  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation:I) 
  เป็นการประเมินเพื่อการพิจารณาถึงความเหมาะสม  ความเพียงพอของทรัพยากรท่ี
จะใชใ้นการดาํเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยแีละแผนของการดาํเนินงาน 
 
 

การดาํเนินกิจกรรม 
ของโครงการ          

การประเมิน การตดัสินใจสัง่การ 
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 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ส่วนน้ีเป็นการประเมินเพื่อ 
  3.1 หาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ เพื่อทาํการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ขอ้บกพร่องนั้น ๆ 
  3.2  หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีจะสัง่การเพื่อการพฒันางานต่าง ๆ  
  3.3  บนัทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 4.  การประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) 
  เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการทาํโครงการกบัเป้าหมาย หรือ 
วตัถุประสงคข์องโครงการท่ีกาํหนดไวแ้ต่ตน้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยบุ เลิก ขยาย 
หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
  การจัดประเภทของการประเมินดังกล่าว แสดงถึง การประเมินท่ีพยายามให้
ครอบคลุมกระบวนการทาํงานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดท่ีรู้จกักนัดีในนามวา่ “CIPP” 
  ส่ิงท่ีควบคู่กบัการประเมินทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ ไดแ้ก่ การตดัสินใจเพื่อดาํเนินการ
ใด ๆ ซ่ึงสามารถจะแบ่งออกไดอี้ก 4 ประเภทเช่นกนั คือ  
  1. การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 
   เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินสภาวะแวดลอ้ม มีบทบาทสําคญั คือ การ
กาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนในการดาํเนินงาน 
  2.  การตดัสินใจเพื่อกาํหนดโครงสร้างของโครงการ 
   เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินตวัป้อน มีบทบาทสําคญั คือ การกาํหนด
โครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนการทาํงานต่าง ๆ ของโครงการ 
  3.  การตดัสินใจเพื่อนาํโครงการไปปฏิบติั 
   เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินกระบวนการ มีบทบาทสาํคญั คือ ควบคุม
การทาํงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่กาํหนด และเพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทางการทาํงานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
  4.  การตดัสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ 
                เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัผลจากการประเมินท่ีเกิดข้ึน มีบทบาทหลกั คือ การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการยติุ ลม้เลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 
 แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามท่ีสตฟัเฟิลบีม ได้เสนอมาแลว้นั้นก็เพื่อ
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการแต่ละประเภทจะเห็นไดช้ดัว่า การประเมินแต่ละ
ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการนาํไปตดัสินใจ ดงัรูปแบบความสมัพนัธ์ต่อไปน้ี 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 21  

 

 
 
 
 
 
                           
 
                                       
 
 
 
 
                        
 
 
                  
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ความสมัพนัธ์ของการตดัสินใจและประเภทของการประเมินตามโมเดลของสตฟัเฟิลบีม 
ท่ีมา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 61.  
 

 ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม โดย
การประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านบริบท (Context) ได้แก่ นโยบายของการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ระยะเวลาในการคืน 
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) ไดแ้ก่ ความพร้อมของ(ความรู้ความสามารถของบุคลากร
และความเหมาะสมของจาํนวนบุคลากร) ความเหมาะสมของงบประมาณ  ความทนัสมยัของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรม)  

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม
(Context Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้/ตวัป้อน 
(Input  Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อกาํหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

                                    

การตดัสินใจเพื่อนาํโครงการไปปฏิบติั 
(Implementing Decisions) 

การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 
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 3. ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน
(วิธีการและขั้นตอนการขอคืน) การปฏิบติังานตามแผนและติดตามผลการดาํเนินงาน  
 4. ดา้นผลผลิต (Product) ไดแ้ก่ การบริการดา้นการจดัเก็บและความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  
 
2.   แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนจากการไดรั้บการตอบสนอง เม่ือความรู้สึกของความพึงพอใจ
เกิดข้ึนกจ็ะส่งผลต่อการดาํรงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ
(Satisfaction) หลายความหมาย ดงัน้ี 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2546 : 793) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ความ    
พึงพอใจ” ดงัน้ีคาํว่า “พึง” เป็นคาํช่วยกิริยาอ่ืน หมายความยอมตาม แปลว่าควร เช่น พึงใจ และคาํ
วา่ “พอใจ” หมายถึงสมใจ ชอบใจ 
 มิลเลท็ (Milet, 1954 : 337-400, อา้งถึงใน อาํไพรัตน์  พูลสวสัด์ิ, 2544 : 27) ไดใ้ห้
รายละเอียดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ (Satisfaction Service)  หรือความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการไวด้งัน้ี 
 1.  การให้บริการเสมอภาค (Equitable Service) คือการบริการท่ีมีความยติุธรรมเสมอ
ภาคมีความเท่าเทียมกนัตามแนวการบริหารงานของรัฐ ไม่ว่าผูรั้บบริการจะเป็นใคร จะไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
 2.  การบริการท่ีรวดเร็วทนัต่อเวลา (Timely Service) ถา้ไม่ทนัต่อเวลาแลว้จะไม่เกิด
ประสิทธิภาพความพึงพอใจจะไม่เกิดข้ึน 
 3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Adequate Service) มีจาํนวนและสถานที่การบริการ
อยา่งเหมาะสม 
 4.  การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) การให้บริการสาธารณท่ีเป็นไป
อยา่งสมํ่าเสมอ 
 5.  การให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ (Progressive Service) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถใหม้ากข้ึนในขณะท่ีใชท้รัพยากรเท่าเดิม 
 โสภิณ ทองปาน (2541 : 7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเม่ือคนเราไดรั้บผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 
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 วรูม (Vroom, อา้งถึงใน วรวิทย ์หงวนศิริ, 2540 : 3) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจ
ในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองคาํน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบ
จะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้น 
 กู๊ด (Good, อา้งถึงใน วรวิทย ์หงวนศิริ, 2540 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ หมายถึงคุณภาพ สภาพ หรือระดบัความพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 
 ชริณี เดชจินดา (2535 : 14) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ
ของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลง
หรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 วิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531 : 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่า
จะอยูท่ี่ใดยอ่มมีความตอ้งการในขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง
สภาพความรู้สึกท่ีดีของผูรั้บบริการ ซ่ึงมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ ความชอบ เม่ือไดรั้บการสนอง
ความตอ้งการเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนระดบัใดข้ึนอยู่กบัปริมาณการรับ
สนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไดค้รบถว้นเพียงใด  
 
3.   แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 
                 การบริการมีจุดมุ่งหวงัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ครบตามท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง 
ดงันั้นจึงควรศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดงัต่อไปน้ี 
 3.1   ความหมายของการบริการ 
                    คําว่า  “บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Service” ได้มีผู ้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย  ดงัน้ี 
                    บริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้
บริการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 607) 
  สมิต สัชฌุกร (2542 : 173-179) กล่าวว่า การบริการเป็นการให้ความช่วยเหลือ 
หรือดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นนั้น จะตอ้งมีหลกัยดึถือปฏิบติั มิใช่ว่าการใหค้วามช่วยเหลือ 
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หรือการทาํประโยชน์ต่อผูอ่ื้น จะเป็นไปตามใจของเราผูซ่ึ้งเป็นผูใ้ห้บริการ โดยทัว่ไปหลกัการ
ใหบ้ริการมีขอ้ควรคาํนึง คือ 
  1.  สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
  การให้บริการตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นหลกัจะตอ้งนาํความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการมาเป็นขอ้กาํหนดในการใหบ้ริการ แมว้่าจะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือท่ีเราเห็นว่าดีและ
เหมาะสมแก่ผูรั้บบริการเพียงใด แต่ถา้ผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ใหค้วามสนใจ การบริการนั้นก็อาจจะ
ไร้ค่า 
  2.  ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจ 
  คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเบ้ืองตน้ เพราะฉะนั้น การใหบ้ริการ
จะตอ้งมุ่งให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลกัสาํคญัในการประเมินผลการใหบ้ริการ ไม่
ว่าจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงดา้นปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวดัไดด้ว้ย
ความพอใจของลูกคา้ 
  3.  ปฏิบติัโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น 
   การให้บริการซ่ึงจะสนองตอบความตอ้งการและความพอใจของผูรั้บบริการท่ี
เห็นไดช้ดั คือการปฏิบติัท่ีตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ครบถว้นเพราะหากมี
ขอ้ผดิพลาดขาดตกบกพร่องแลว้ก็ยากท่ีจะทาํใหลู้กคา้พอใจ แมจ้ะมีคาํขอโทษขออภยัก็ไดรั้บเพียง
ความเมตตา 
  4.  เหมาะสมแก่สถานการณ์ 
  การให้บริการท่ีรวดเร็ว ส่งสินคา้หรือให้บริการตรงตามกาํหนดเวลาเป็นส่ิง
สาํคญั ความล่าชา้ไม่ทนักาํหนด ทาํให้เป็นการบริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ นอกจากการ
ส่งสินคา้ทนักาํหนดเวลาแลว้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกคา้และสนองตอบให้รวดเร็ว
ก่อนกาํหนดดว้ย 
  5.  ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ 
  การให้บริการในลกัษณะใดก็ตามจะตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบ ดา้นจะมุ่งแต่
ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ลูกคา้และฝ่ายเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ จะตอ้งคาํนึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งหลาย
ฝ่ายรวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงควรยึดหลกัในการให้บริการว่าจะระมดัระวงัไม่ทาํให้เกิดผล
กระทบทาํความเสียหายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย 
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 3.2  ลกัษณะของการบริการทีด่ี 
  การให้บริการเป็นการกระทาํของบุคคลซ่ึงมีบุคลิกภาพ อุปนิสัยและอารมณ์
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล และแต่ละสถานการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบติัท่ีหลากหลายออกไป 
แต่อยา่งไรกต็าม การบริการท่ีดีอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป มีดงัน้ี 
  1.  ทาํดว้ยความเตม็ใจ 
  2.  ทาํดว้ยความรวดเร็ว 
  3.  ทาํถูกตอ้ง 
  4.  ทาํอยา่งเท่าเทียมกนั 
  5.  ทาํใหเ้กิดความช่ืนใจ 
  ลกัษณะเด่น ๆ ของการบริการท่ีดีตามท่ีเนน้ให้เห็นขา้งตน้ เป็นลกัษณะพื้นฐาน มี
หลายส่ิงหลายอย่างท่ีอาจช่วยส่งเสริมให้เกิดบริการท่ีดีไดย้ิ่ง ๆ ข้ึนอีก เช่น การแสดงอธัยาศยัท่ีดี
ของผูใ้ห้บริการ ความสุภาพน่ารักและความเอาใจใส่ติดตามเร่ือง การช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต การใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ เป็นตน้ 
  3.3  ลกัษณะและคุณสมบัติของงานบริการ 
  วารุณี ตนัติวงศว์านิชและคณะ (2542 : 172) ไดก้ล่าววา่ การบริการมีลกัษณะสาํคญั 
3 ประการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อโปรแกรมการตลาด ได้แก่ ไม่สามารถจบัตอ้งได้ (Intangibility) ไม่
สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability)ไม่แน่นอน (Variability) ดงัน้ี 
  1.  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการต่างจากผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตน ไม่
สามารถมองเห็น ไม่รู้รส รู้สึกไม่ได ้ไม่ไดย้ินเสียงหรือไม่มีกล่ิน ก่อนการซ้ือบริการ คนไขท่ี้ไม่ดึง
หน้าไม่สามารถเห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนก่อนตดัสินใจซ้ือและคนไขท่ี้ไปหาจิตแพทยไ์ม่ทราบ
ผลลัพธ์ท่ีแน่นอนอย่างชัดเจนล่วงหน้า ดังนั้ นเพื่อลดความเส่ียงผูซ้ื้อจะมองหาร่องรอยหรือ
หลกัประกันเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ผูซ้ื้อมองหาส่ิงท่ีใช้ประเมินคุณภาพโดยพิจารณาจาก
สถานท่ี บุคคล อุปกรณ์เคร่ืองมือ วสัดุส่ือสาร สัญลกัษณ์และราคา ดงันั้นงานของผูใ้ห้บริการ คือ 
“การจดัการหลกัประกนัความมัน่ใจ” เพื่อทาํให ้“ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได”้ 
  2.  ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) โดยปกติการบริการจะเป็นการผลิตและ
การบริโภคในเวลาเดียวกนั ลกัษณะเช่นน้ีจึงต่างกบัผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนท่ีผลิตแลว้นาํเก็บเป็นสินคา้
คงคลงั จดัจาํหน่ายผ่านคนกลางหลายราย และไดรั้บการบริโภคในเวลาต่อมา ถา้บุคคลหน่ึงเป็นผู ้
ให้บริการเขาจะเป็นส่วนหน่ึงของการบริการ เม่ือลูกคา้มาแสดงตวัเพื่อขอรับบริการ การบริการจึง
เกิดข้ึน ปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งลูกคา้และผูใ้หบ้ริการเป็นลกัษณะพิเศษของการตลาดบริการ 
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  3.  ไม่แน่นอน  (Variability) การบริการ  มีลักษณะของความไม่แน่นอนสูง 
เน่ืองจากข้ึนอยู่กบัว่าใครเป็นผูใ้ห้บริการ เม่ือไร และท่ีไหน แพทยบ์างคนมีการปฏิบติัต่อคนไข้
อย่างดีเลิศ ขณะท่ีแพทย ์บางคนมีความอดทนกบัคนไขเ้พียงเล็กน้อย ผูซ้ื้อบริการทราบความไม่
แน่นอนน้ีจึงมกัสอบถามผูอ่ื้นเสมอก่อนตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ                    
                    จากความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการบริการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้่า การ
บริการ มีลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป คือ การบริการเป็นสินคา้ท่ีไม่อาจจบัตอ้ง
ได ้ไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้ไม่สามารถเก็บรักษาไวใ้นรูปของสินคา้คงคลงัได  ้ไม่
สามารถแยกการบริโภคบริการออกจากผูใ้ห้บริการได ้ผูบ้ริโภคจะมีส่วนในการสร้างงานบริการ
อย่างมาก การบริการตอ้งใชแ้รงงานคน ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีเคร่ืองจกัรเขา้มาแทนมนุษยใ์นการ
ใหบ้ริการหลายประเภทก็ตาม จึงทาํใหก้ารควบคุมคุณภาพและมาตรฐานใหส้มํ่าเสมอทาํไดย้าก ใน
การรับบริการผูรั้บบริการจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจทนัทีเม่ือไดรั้บบริการ ซ่ึงคน
ขององคก์ารธุรกิจบริการท่ีทาํหน้าท่ีให้บริการจะเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการสร้างและทาํลายงาน
บริการ ในการประเมินคุณภาพของการบริการนั้นทาํไดย้าก ผูรั้บบริการมกัประเมินคุณภาพของ
บริการ โดยอาศยัองคป์ระกอบทางกายภาพที่ผูรั้บบริการสมัผสัไดเ้ป็นหลกั 
 
4.  ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการของ Phillip Kotler 
 อดุลย ์จาตุรงคก์ุล (2543 : 37) ไดก้ล่าวถึง ฟิลลิป คอตเลอร์ว่าไดม้องเร่ืองการตลาดเป็น
งานเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์การส่งเสริม การผ่านสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภคและธุรกิจ โดย
นักการตลาดจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการตลาดในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํแนกออกไดเ้ป็น 7 ประการ
ดว้ยกนั คือ 
 1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษย์
ได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
     1.1 ผลิตภณัฑท่ี์อาจเป็นส่ิงซ่ึงจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ 
     1.2  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้เช่น บริการ 
 2.  ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ ดงันั้นการกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และ
ง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
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 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การนาํเสนอบริการ (Channels) 
    3.1 คนกลาง (Middleman) หมายถึง อิสระท่ีดาํเนินงานเป็นตวัเช่ือมระหว่างผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม คนกลางสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 
   1. พ่อคา้คนกลาง (Merchant Middlemen) หมายถึง คนกลางท่ีมีกรรมสิทธ์ิใน
สินคา้ท่ีเขาดาํเนินการ เช่น พอ่คา้ส่ง พอ่คา้ปลีก และพอ่คา้ผูข้ายต่อ 
   2. ตวัแทนคนกลาง (Agent Middlemen) หมายถึง คนกลางท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
สินคา้ท่ีเขาดาํเนินการ เช่น ตวัแทนผูผ้ลิต นายหนา้ 
  3.2 ธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution Firm) หมายถึง เป็น
ธุรกิจท่ีช่วยเก็บรักษาสินคา้และเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ดงันั้นจึง
ประกอบดว้ยธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลงัสินคา้และการบริหารสินคา้คงเหลือ  
  3.3 ธุรกิจให้บริการทางการตลาด (Marketing Services Agencies) หมายถึง เป็น
ธุรกิจท่ีช่วยในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ธุรกิจ
การวิจยัตลาด บริษทัตวัแทนโฆษณา ธุรกิจเก่ียวกบัส่ือ ธุรกิจใหค้าํปรึกษาทางการตลาด 
  3.4 สถาบนัการเงิน (Financial Institution) หมายถึง บริษทัต่าง ๆ ท่ีช่วยจดัหาเงิน
ประกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัประกนัภยั 
  จากลกัษณะของการจดัจาํหน่ายเป็นการนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย โดยตอ้ง
ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงตอ้งศึกษาลกัษณะของช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑแ์ละกรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย
ผูผ้ลิต คนกลางท่ีเก่ียวขอ้งในช่องทางการจดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  1. ช่องทางการจดัจาํหน่ายทางตรง (Direct Channel) หมายถึง การขายผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง ช่องทางน้ีผูผ้ลิตตอ้งทาํหนา้ท่ี
การตลาดเอง ถือวา่เป็นช่องทางท่ีสั้นท่ีสุด นิยมใชส้าํหรับสินคา้อุตสาหกรรม แต่อยา่งไรกต็ามมีการ
นาํไปใชส้าํหรับสินคา้บริโภคท่ีขายยาก ช่องทางน้ีจะมุ่งความสาํคญัท่ีการขายโดยใชพ้นกังานขาย
(Personal Selling) กล่าวคือ ใชพ้นกังานขายติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้ ช่องทางน้ีจะรวมถึงการขายทาง
ไปรษณีย ์(Direct Mail Selling) และการขายตามบา้น (House to House Selling) 
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  2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางท่ีสินคา้ท่ี
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผ่านคนกลางไปยงัลูกคา้ คนกลางช่วยทาํหน้าท่ีขายและทาํหน้าท่ี
การตลาดอ่ืน ๆ ทาํใหข้ายสินคา้ไดจ้าํนวนมากขึ้น และช่วยขยายตลาดไดก้วา้งขวาง  
  จากความหมายคนกลางและช่องทางการจดัจาํหน่าย จะเห็นว่าคนกลางเป็นสถาบนั
ในช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีช่วยให้ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์เคล่ือนยา้ยหรือ
เปล่ียนแปลงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
 4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) คือรูปแบบการนาํเสนอแนวความคิดผลิตภณัฑห์รือ
บริการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเสนอขายที่ไม่ใช่บุคคล แต่ใชส่ื้อในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มคน
จาํนวนมากไดพ้ร้อมกนัและรวดเร็ว เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อจูงใจลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้ของตน เช่น 
การโฆษณาโทรทศัน์ การโฆษณาร้านผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่พบั ป้ายร้าน  
  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) คือ การติดต่อส่ือสารจากผูส่้ง
ข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารระบบสองทางจึงมีการเผชิญหนา้กนั โดยผูท่ี้ส่งข่าวสารสามารถรับขอ้มูลและประเมิน
การตอบสนองจากฝ่ายผูรั้บสารไดท้นัที เช่น จา้งพนกังานขายของหนา้ร้าน 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ กิจกรรมส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการ
ส่งเสริมการขายตวัอ่ืน ๆ โดยใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีเป็นส่ิงจูงใจพิเศษโดยตรง สามารถกระตุน้ให้
เกิดการตอบสนองเร็วข้ึนและมากขึ้น มีลกัษณะการมุ่งเนน้ในลกัษณะต่างกนั ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้ท่ี
ผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความสนใจ การทดลองใช ้เกิดการซ้ือซํ้ า และเพิ่มปริมาณในการซ้ือ เช่น การ
แจกสินคา้ตวัอย่าง บตัรลดราคา ของแถม เป็นตน้ และการมุ่งเน้นท่ีคนกลางเพื่อให้เกิดความ
พยายามในการขายมากขึ้น เป็นกลยทุธ์ในการผลกัดนัสินคา้เขา้ร้าน เช่น การให้ส่วนลดทางการคา้ 
เป็นตน้ และการมุ่งเนน้ไปยงัพนกังานขายใหเ้กิดความพยายามในการขายมากขึ้น เช่น การใหร้างวลั
ในการขาย เป็นตน้ 
  4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) คือความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ
วางแผนในการสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ และภาพพจน์ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือตัวองค์การกับ
ประชาชนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองคก์รกบักลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มโดยใชท้ั้งส่ือท่ีตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายและไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ วิธีการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ท่ีนกัการ
ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดการตอบสนองในทนัที โดย
ไม่รวมถึงการขายโดยใชพ้นกังานท่ีทาํการขายตรงกบัลูกคา้ตามแหล่งลูกคา้หรือการขายแบบเคาะ
ประตูบา้น 
 5.  ด้านบุคคล (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ทั้งทางดา้น
กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีลูกคา้ควร
ไดรั้บ 
 7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานท่ี
ปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว
และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing 
Mix) ข้างต้น ผูว้ิจัยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีส่วนสอดคล้องกับการให้บริการของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐมด้านต่าง ๆ   ผูว้ิจยัจึงได้นําแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการ มาประยุกต์ในการวิจยั จาํนวน 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (ด้านเอกสาร) ช่องทางการจัด
จาํหน่าย (ดา้นเอกสาร) การส่งเสริมการตลาด (ดา้นการประชาสัมพนัธ์) พนักงาน (ดา้นบุคลากร
และการบริการ) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ดา้นสถานท่ี)  
 
5.  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ปี 2547-2551 
 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัในกระทรวงการคลงัในการจดัเก็บรายไดภ้าษีอากร
เพื่อนาํมาใชจ่้ายในการบริหารประเทศ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคส์าํคญัทางเศรษฐกิจดา้นต่างๆ 
นอกจากน้ี กรมสรรพากรยงัมีส่วนสาํคญัในการดาํเนินการทางดา้นภาษีอากรเพื่อสนบัสนุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจเอกชน และของประเทศในเวทีโลกดว้ย 
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 นบัตั้งแต่ประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา การ
จัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรมีความยุ่งยากและมีข้อจํากัดในหลายด้าน  กล่าวคือ 
ความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนลดลง เป้าหมายการจดัเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ียงั
จาํเป็นตอ้งมีมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ดงันั้น แนวทาง
หลกัท่ีจะทาํงานบรรลุภารกิจให้ได ้คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ และการให้บริการท่ีดีเพื่อ
เพิ่มความสมคัรใจในการเสียภาษี กรมสรรพากรไดเ้ร่งปรับปรุงการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นแกนนาํในการให้บริการผูเ้สียภาษีดา้นต่างๆ การกาํกบัดูแล
การเสียภาษีใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัเพื่อลดภาระ และปัญหาการตรวจสอบภาษียอ้นหลงั รวมทั้ง
วางรากฐานทางดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ๆ  แก่ผู ้
เสียภาษีใหร้วดเร็ว ลดขั้นตอนงาน ตลอดจนการปรับกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 อยา่งไรกดี็ การเป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงการคลงัและประเทศที่มีบทบาทสาํคญั
ในการรักษาเสถียรภาพและความแขง็แกร่งของภาคการคลงั  กรมสรรพากรจาํเป็นตอ้งสร้างฐาน
รายไดภ้าษีท่ีมีความทัว่ถึง เป็นธรรม และยัง่ยนื เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  นอกจากน้ี
การสร้างระบบภาษีท่ีสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนและดึงดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศ  จะ
เป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการปฏิบติังานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  อันทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก  ตอบสนองต่อความตอ้งการและใหเ้กิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน  โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า
ในการบริหาร เป็นความทา้ทายท่ีกรมสรรพากรตอ้งดาํเนินการใหส้าํเร็จ 
 กรมสรรพากรไดป้รับกระบวนทศัน์เพื่อรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและภารกิจ
ท่ีเพิ่มมากข้ึน  โดยศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  (SWOT ANALYSIS)  ในการทาํงานเพื่อ
ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกาํหนดยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
เนน้เร่ืองการบริการเพื่อใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บบริการท่ีดี รวดเร็ว  ดว้ยระบบงานท่ีมาตรฐานสากล  เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  จดัเก็บภาษีท่ีทัว่ถึงเป็นธรรม  และสร้างฐานรายได้
ภาษีของประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 

 วสัิยทศัน์ 
 ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเกบ็ภาษีทัว่ถึง เป็นธรรม 
 พนัธกจิ 
 1. จดัเกบ็ภาษีอากรใหไ้ดต้ามประมาณการ 
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 2. ใหบ้ริการและสร้างความสมคัรใจในการเสียภาษี 
 3. เสนอแนะการใชน้โยบายทางภาษีอากรอย่างทัว่ถึง เป็นธรรม สามารถใชเ้ป็นกลไก
ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการแข่งขนัของประเทศต่อกระทรวงการคลงั 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 
 กรมสรรพากรจึงไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์ข้ึน 3 ยุทธศาสตร์  โดยกาํหนดงาน/แผนงาน/
โครงการท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และยทุธศาสตร์ระดบักลุ่มจงัหวดั ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 : IT เป็นแกนนําผลักดันองค์กร   มี เป้าประสงค์สําคัญเพื่อให้
กรมสรรพากรเป็นผูน้าํการใช ้IT และมีระบบงานมาตรฐานสากล  ทาํให้ผูเ้สียภาษีไดรั้บบริการท่ีดี
รวดเร็ว ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  สอดคลอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงั ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยืน และ
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การปรับระบบบริหารจดัการกระทรวงการคลงั และเพิ่มประสิทธิภาพความทนัสมยั
และความโปร่งใสในการทาํงาน 
 งาน/แผนงาน/โครงการ 
 1.  การจดัเกบ็ภาษี 
 2.  กาํกบัดูแลการเสียภาษีและใหบ้ริการผูเ้สียภาษีเป็นรายผูป้ระกอบการผา่นระบบงาน
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์(Online) 
 3.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 4.  รับชาํระภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ในระบบงานและการจดัการภายใน 
 6.  ปฏิบติังานตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 7.  เพิ่มสมรรถนะและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์นี้ ได้แก่ ผลการจัดเก็บภาษีตามประมาณการ  จํานวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) /บริการ e-service ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ การกาํกบัดูแลผูเ้สียภาษีและ
ใหบ้ริการผูเ้สียภาษีเป็นรายผูป้ระกอบการผา่นระบบงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (Online) ตาม
รอบภาษี เป็นตน้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการผู้เสียภาษีแบบมีเจ้าภาพเพือ่สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
 มีเป้าประสงคเ์พื่อใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บบริการท่ีดี รวดเร็ว ตั้งแต่การเสียภาษีแบบออนไลน์ 
(Online) บริการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  การกาํกบั
ดูแลและใหค้าํแนะนาํเป็นรายผูป้ระกอบการโดยทีมกาํกบัดูแล  สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 
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4 ของกระทรวงการคลงั การปรับระบบบริหารจดัการกระทรวงการคลงั และเพิ่มประสิทธิภาพ
ความทนัสมยั และความโปร่งใส 
 งาน/แผนงาน/โครงการ 
 1.  เสียภาษีแบบออนไลน์ (Online) 
 2.  บริการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 3.  บริการผูเ้สียภาษีโดยทีมกาํกบัดูแล 
 4.  คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 5.  คืนภาษีมูลค่าเพิ่มใหผู้ส่้งออกท่ีดี 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์นี้ ได้แก่  ความรวดเร็วในการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ความสําเร็จของจาํนวนระเบียบ คาํสั่ง แนวปฏิบติัและกฎหมายท่ีสามารถแกไ้ขหรือยกเลิกเพื่อ
ให้บริการท่ีดีและรวดเร็วข้ึน และการกาํกับดูแลผูเ้สียภาษีตามรอบภาษีเพื่อให้การเสียภาษีเป็น
ปัจจุบนั เป็นตน้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สํารวจติดตามธุรกิจนอกระบบภาษี  มีเป้าประสงคเ์พื่อให้การจดัเก็บ
ภาษีมีความทัว่ถึง เป็นธรรม ช่วยให้การแข่งขนัของภาคเอกชนอยูบ่นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนัมากข้ึน
รัฐมีรายไดสู้งข้ึนโดยไม่เป็นภาระของผูป้ระกอบการท่ีเสียภาษีถูกตอ้งแลว้ ตลอดจนเป็นการสร้าง
ฐานภาษีท่ีย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของกระทรวงการคลงั คือการสร้างความ
ยัง่ยนืทางการคลงั  
 งาน/แผนงาน/โครงการ 
 1.  เนน้การลงพื้นท่ีเพื่อสาํรวจและใหบ้ริการผูเ้สียภาษี 
 2.  รณรงคแ์ละติดตามผูเ้สียภาษีท่ีอยูน่อกระบบ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์นี้ ไดแ้ก่ การปรับปรุงฐานผูเ้สียภาษีและจดัการผูเ้สียภาษีท่ีอยูน่อก
ระบบ โดยการเพิ่มจาํนวนผูเ้สียภาษีให้เขา้สู่ระบบภาษีมากข้ึน  เพื่อการจดัเก็บภาษีท่ีทัว่ถึง เป็น
ธรรม และสร้างความย ัง่ยนื  
 
6.  แนวคดิและทฤษฎภีาษีอากร 
 6.1  ความหมายของภาษีอากร 
  เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม (2538 : 107-112) กล่าวไวว้่านักเศรษฐศาสตร์ได้
พยายามให้คาํจาํกดัความของคาํว่า ภาษีอากร (TAX) เพื่อท่ีจะครอบคลุมภาษีอากรทุกประเภทท่ี
จดัเก็บในปัจจุบนั ก็ยงัหาคาํจาํกดัความท่ีสมบูรณ์สรุปเป็นท่ีเขา้ใจหรือยอมรับกนัโดยทัว่ไปไม่ได ้ 
ซ่ึงสามารถแบ่งลกัษณะคาํนิยามของภาษีอากรออกเป็น 2 แนวทาง คือ  
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  1.  แนวทางของการบงัคบัจดัเกบ็ 
  ภาษี คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร  และนํามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
สงัคมส่วนรวมโดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี  มีประเดน็ท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 
       1.1  มีลกัษณะของการบงัคบั 
       1.2  รัฐนาํไปใชเ้พื่อสังคมส่วนรวม  ตวัผูท่ี้เสียภาษีนั้นจะไม่ไดรั้บประโยชน์
โดยตรงจากรัฐบาล  ซ่ึงต่างกับการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูเ้สียเงินจะเป็นผูท่ี้ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น 
  2.  แนวของการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐบาล 
  ภาษี คือ เงินได้หรือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล 
ยกเวน้ การกูย้ืมและการขายสินคา้หรือบริการในราคาทุนของรัฐบาล มีประเด็นสําคญั 3 ประการ 
คือ 
     2.1  เม่ือรัฐบาลเก็บภาษีไปใชจ่้ายในกิจการของรัฐบาล ทรัพยากรท่ีจะมีเหลือ
ไวใ้ชใ้นภาคเอกชนยอ่มจะตอ้งลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการบริโภค การออมและการลงทุนของ
เอกชน 
      2.2  การกูย้ืมของรัฐบาลนั้น ถือเป็นการยืมไปใชเ้ป็นการชัว่คราว  ซ่ึงรัฐบาล
จะตอ้งจ่ายคืนในภายหลงั จึงเท่ากบัวา่ไม่มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร 
      2.3  การขายสินคา้และการบริการในราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนของรัฐบาลถือว่าเป็น
ภาษี เพราะไดมี้การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากภาคเอกชนไปยงัภาครัฐบาล 
  ฐานภาษี 
  ฐานภาษี (TAX  BASE)  คือส่ิงท่ีถูกใชเ้ป็นฐานในการประเมินเก็บภาษีอากรแต่ละ
ชนิดตามอตัราของภาษีท่ีไดก้าํหนดไว  ้เป็นเคร่ืองวดัถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละ
บุคคลดว้ย แบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ 
  1.  ฐานท่ีเก่ียวกบัรายได ้(Income  Base) 
  โดยทัว่ไปแลว้ถือว่ารายได ้(Income) เป็นเคร่ืองมือวดัถึงความสามารถในการ
เสียภาษี (Ability-to-pay) ของแต่ละคนไดดี้ท่ีสุด เพราะรายไดข้องแต่ละคนนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง
อาํนาจการซ้ือท่ีเขาไดรั้บในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อบาํรุงบาํเรอความสุขของตนเองและ
ครอบครัว หรืออาจจะเก็บสะสมบางส่วนไวเ้พื่อแสวงหาประโยชน์เพิ่มข้ึนหรือใชจ่้ายในอนาคต 
ปัจจุบนัภาษีท่ีทาํการจดัเกบ็จากฐานรายได ้มี 2 ชนิด คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 34  

 

       1.1  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal  Income Tax) เก็บจากรายไดข้อง
ประชาชนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ตอ้งกาํหนดว่าอะไรคือรายไดแ้ละทาํอยา่งไรจึงจะเก็บภาษี
จากทุกคนอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 
       1.2  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (Corporate Income Tax) จดัเก็บจากกาํไรหรือรายได้
จากธุรกิจการคา้ท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น บริษทัจาํกดั หรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เป็นตน้ 
  2.  ฐานการบริโภค (Consumption  Base) 
  เป็นการจดัเก็บภาษีจากการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ มีปัจจยัท่ีสาํคญั คือ 
      2.1  การบริโภคนั้นถือว่าเป็นการนาํทรัพยากรของสังคมไปใชใ้นทางส่วนตวั 
การจดัเกบ็ภาษีจากการบริโภคนั้นเป็นการส่งเสริมการทาํงานและการออมทรัพยข์องประชาชน  แต่
เป็นการลงโทษผูท่ี้บริโภคมาก เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
     2.2  การเกบ็ภาษีจากการบริโภค ก่อใหเ้กิดความเป็นกลาง (Neutral) หรือความ
ยติุธรรมระหวา่งการบริโภคในปัจจุบนักบัการบริโภคในอนาคต 
  อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีจากการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคนั้นจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษี โดยปกติแลว้คนท่ีมีรายไดต้ ํ่าหรือมีรายไดป้านกลางจะใชร้ายได้
ของตนเกือบทั้งหมดไปในการบริโภค ส่วนผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะใชร้ายไดข้องตนในการบริโภคไม่
มาก 
  ดังนั้ น  ผู ้ท่ีมีรายได้ต ํ่ าหรือรายได้ปานกลางจะแบกรับภาระภาษีใน
อตัราส่วนท่ีสูงกวา่คนท่ีมีรายไดสู้ง อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยการเก็บจากสินคา้หรือบริการท่ีผูมี้รายไดสู้ง
ในอตัราท่ีสูง แต่เก็บภาษีจากสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพในอตัราท่ีตํ่าหรืองดเวน้ไม่เก็บเลย ภาษี
สาํคญัท่ีเกบ็จากฐานดงักล่าวนั้นมีมาก เช่น 
  2.2.1 ภาษีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (Expenditure Taxes) ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปี เป็นตน้ มีลกัษณะเป็นภาษีทางตรงอย่างหน่ึง 
ภาษีดงักล่าวนั้นมีขอ้ยุง่ยากในทางปฏิบติั ในปัจจุบนัไม่มีประเทศใดใชภ้าษีชนิดน้ี 
  2.2.2  ภาษีการขาย ( Excise Taxes) เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้หรือบริการ
หรืออาจจะเป็นจากผูซ้ื้อสินคา้ บริการ อาจจะมีการเก็บเพียงขั้นตอนเดียว (Single  Stage   Sale  
Taxes) หรืออาจจะทาํการจดัเกบ็หลายขั้นตอน (Multiple  Stage  Sale  Taxes) 
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   2.2.3  ภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes) เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้หรือ
บริการเฉพาะอย่าง ภาษีสรรพสามิตท่ีจดัเก็บอยู่ในประเทศไทย เช่น เก็บจากสุรา ยาสูบ เคร่ืองด่ืม 
ปูนซีเมนต ์และนํ้ามนั เป็นตน้ 
   2.2.4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Taxes) เป็นภาษีการขายในรูปหน่ึง 
คาํนวณเกบ็ภาษีจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน (value-added) ของสินคา้ท่ีทาํการผลิตในแต่ละช่วง  
   2.2.5  ภาษีสินคา้ขาเขา้ (Imports Taxes) การจดัเก็บภาษีจากสินคา้ท่ีสั่งเขา้
จากต่างประเทศ 
  3.  ฐานท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง (Wealth) 
  เป็นการเก็บภาษีจากรายได้หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นนั้น (Capital-
Income) เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนท่ีเก็บจากส่ิงปลูกสร้าง ภาษีรถยนต์ ภาษีโรงงานและภาษี
มรดก เป็นตน้ 
  4.  ฐานอ่ืน ๆ 
  เป็นการจดัเก็บจากการประกอบพฤติกรรมบางอย่าง หรือจดัเก็บเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บางอย่าง มิไดมุ่้งเพื่อรายได้เป็นสําคญั เช่น ภาษีชายโสด รัฐมี
นโยบายจะเพิ่มประชากรโดยกาํหนดให้ผูช้ายท่ีมีอายรุะหว่าง 20-60 ปียงัเป็นโสดจะตอ้งเสียภาษีปี
ละ 5 บาท เป็นตน้ 
  จากความหมายและฐานของภาษีอากรท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ภาษีอากรก็คือ ส่ิงท่ีรัฐ
บงัคบัจดัเก็บจากประชาชน เพื่อท่ีจะนาํมาใชก่้อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคม ซ่ึงเป็นการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล และฐานภาษีท่ีรัฐใชเ้พื่อเก็บภาษีนั้น เป็นส่ิงท่ีวดั
ความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล  
 6.2  ลกัษณะทีด่ีของระบบการบริหารการจัดเกบ็ภาษี 
  องคป์ระกอบสาํคญัของระบบภาษีท่ีดี คือ การมีการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรท่ี
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของประชาชนผูเ้สียภาษี 
ความซ่ือสตัยสุ์จริตและประสิทธิภาพในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีท่ีจดัเกบ็ภาษีอากร 
  พนม ทินกร ณ อยุธยา (2532 : 100-103) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะมีระบบการจดัเก็บ
ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะหรือหลกัเกณฑ์การจดัเก็บท่ีดีเป็นแนวทางในการ
กาํหนดการจดัเก็บภาษีแต่ละประเภท ซ่ึงเร่ืองน้ีนกัเศรษฐศาสตร์ไดก้าํหนดลกัษณะหรือหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัวิธีการจดัเกบ็ภาษีท่ีดีดงัต่อไปน้ี คือ  
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  1.  หลกัการประหยดัและมีประสิทธิภาพ (Economy and Efficiency) 
  ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี คือ ระบบท่ีสามารถประหยัด
ค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัเก็บไดม้ากท่ีสุดในขณะเดียวกนัก็สามารถจดัเก็บภาษีไดผ้ลเต็มเม็ด
เตม็หน่วยมากท่ีสุด  ค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็น้ีจะตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายของสังคมในการบรรลุถึงการ
จดัเก็บภาษีนั้นด้วย ทั้งน้ีหากคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่เพียงดา้นเดียวก็ไม่ถูกตอ้ง เพราะ
รัฐบาลอาจผลกัภาระในการจดัเก็บไปให้เอกชนได ้เช่น ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เท่ากบัว่าผูห้ักภาษีไดท้าํ
หน้าท่ีส่วนหน่ึงแทนรัฐบาลในการเก็บภาษีให้รัฐบาล แต่ถา้ผูห้ักภาษีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการหัก
ภาษี แมค้่าใชจ่้ายน้ีจะไม่ใช่ค่าใชจ่้ายของรัฐบาลแต่ก็เป็นค่าใชจ่้ายของสังคมท่ีตอ้งใชท้รัพยากรของ
สังคมส้ินเปลืองไปในการเก็บภาษีน้ี  นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงความประหยดัทางดา้นผูเ้สียภาษี
ดว้ย หมายความว่าในการท่ีจะเสียภาษีนั้น  ผูเ้สียภาษีนอกจากจะตอ้งเสียเงินค่าภาษีแลว้ยงัตอ้งเสีย
เงินค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี เช่น ค่าเก็บหลกัฐาน  ค่าทาํบญัชี ค่าท่ีปรึกษาภาษี ค่ารถไปติดต่อ
หน่วยงานจดัเก็บภาษี ค่าเวลาและค่าเสียโอกาสของผูเ้สียภาษี  ค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีของผูเ้สีย
ภาษีน้ี เรียกวา่ “ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษี” (Compliance Cost) ระบบภาษีท่ีประหยดั
จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายของรัฐบาลในการจดัเก็บภาษีตํ่า ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนท่ีมีส่วนช่วยในการ
จดัเกบ็ภาษีตํ่าและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษี (Compliance Cost) ตํ่าดว้ย 
   2.  หลกัการยอมรับได้ของสังคม (Acceptability) 
  การจดัเก็บภาษีอากรจะไดผ้ลหรือไม่ นอกจากจะขึ้นอยู่กบัความพยายามของ
รัฐบาลแลว้ ท่ีสาํคญัยงัข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของประชาชนดว้ย หากประชาชนใหค้วามร่วมมือใน
การเสียภาษีอากรอย่างดี การจดัเก็บภาษีก็ง่าย ภาษีท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนอย่างดี
จะตอ้งเป็นภาษีท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม หากสังคมเห็นว่าเหมาะสมและเป็นการสมควรท่ี
จะตอ้งเสียภาษีนั้น ภาษีนั้นก็จะไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน หากสังคมไม่ยอมรับภาษีนั้นและ
เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมไม่สมควรและไม่ยุติธรรม ภาษีนั้นก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน ภาษีท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากสงัคมจะเป็นภาษีท่ีดีของสงัคมนั้นไม่ได ้
  3.  หลกัความถูกต้องเหมาะสม (Accuracy and Expediency) 
  ระบบภาษีท่ีดีตอ้งสามารถควบคุมให้การจดัเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายจะตอ้งถูกลงโทษในทุกลกัษณะใน
ขณะเดียวกนัหากมีความจาํเป็นตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ 
ท่ีกฎหมายมิได้ระบุไวแ้น่ชัด ก็จะต้องมั่นใจได้ว่า การวินิจฉัยนั้ นเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
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  4.  หลกัความสะดวกและความง่าย (Convenience and Simplicity) 
  ระบบการบริหารจดัเก็บภาษีท่ีดีจะตอ้งอาํนวยความสะดวกแก่ทั้งประชาชนผู ้
เสียภาษีและเจา้พนกังานผูจ้ดัเก็บภาษี ดงันั้นบรรดาแบบฟอร์มและระเบียบการท่ีใชใ้นการจดัเก็บ
ภาษี จะตอ้งมีลกัษณะเรียบง่าย แต่ไม่ใช่มกัง่ายจนเกิดผลเสียหายข้ึนได ้อยา่งไรก็ดีความสะดวกของ
ฝ่ายจดัเก็บและผูเ้สียภาษีข้ึนอยู่กบักฎหมายและระเบียบปฏิบติั ถา้กฎหมายท่ีตั้งไวง่้ายและมีความ
เหมาะสม การประเมินภาษีก็ย่อมทาํไดส้ะดวก การจดัเก็บก็กระทาํไดง่้าย ความสะดวกเหมาะสม
ของระบบภาษียงัจูงใจให้เกิดความร่วมมือจากผูเ้สียภาษีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัเก็บทาํให้การเก็บ
ภาษีไดผ้ลดีดว้ย 
  5.  หลกัความแน่นอนและการปรับตัว (Certainty and Adaptability) 
  ระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีดีจะตอ้งมีความแน่นอน มีหลกัเกณฑ์ และ
สามารถคาดการณ์ถึงวิธีการและผลการดาํเนินงานล่วงหนา้ไดแ้น่นอน ดงันั้นระบบการบริหารการ
จดัเก็บภาษีอากรจึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific  Management) และหลกั
ระบบราชการ (Bureaucracy) ทั้งน้ีเพื่อใหร้ะบบบริหารมีความแน่นอน เช่ือถือได ้และมีลกัษณะการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและเป็นกลาง อย่างไรก็ดีการกาํหนดให้ระบบภาษีมีความแน่นอนตายตวั
นั้ นอาจทําให้ระบบภาษีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและอาจทาํใหร้ะบบภาษีขาดประสิทธิภาพไดใ้นท่ีสุด ดงันั้นระบบภาษี
ท่ีดีจึงตอ้งมีคุณสมบติัของความสามารถในการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์แวดลอ้มได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
  6.  หลกัประชาธิปไตยและการเปิดเผยต่อประชาชน  
  ระบบภาษีเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมืองการบริหาร จึงต้องสอดคล้อง
สนองตอบระบบการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น ระบบภาษีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมทางการเมือง  กล่าวคือการกาํหนดนโยบายเป็นอาํนาจของคณะรัฐบาลและรัฐสภา สาํหรับ
การบริหารการจดัเก็บภาษีซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายนั้นจะตอ้งยึดหลกัความเป็นกลาง
ทางการเมือง และจะตอ้งเปิดเผยการดาํเนินการต่อทั้งสถาบนัรัฐสภาและต่อประชาชนทัว่ไป ผลการ
จดัเกบ็จะเกบ็เป็นความลบัมิได ้
  ในปัจจุบนันอกจากหลกัการอนัเป็นลกัษณะสาํคญั 6 ประการของภาษีอากรขา้งตน้ 
ยงัมีลกัษณะภาษีอากรท่ีดีอีกหลายประการ เช่น ภาษีอากรท่ีดีควรกระจายภาระหรือค่าใชจ่้ายของรัฐ
แก่ประชาชนอยา่งยติุธรรม ภาษีอากรท่ีดีควรมีเป็นชนิดของภาษีท่ีมีผลกระทบต่อระบบการทาํงาน
ปกติของเศรษฐกิจน้อยท่ีสุด ภาษีอากรท่ีดีควรจะเอ้ืออาํนวยต่อการใช้นโยบายในการรักษา
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เสถียรภาพและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรท่ีดีจะตอ้งมีความยืดหยุ่น มี
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและสามารถทาํรายไดแ้ก่รัฐบาลไดอ้ยา่งดี เป็นตน้  
  จากลกัษณะท่ีดีของระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า 
ในการบริหารการจดัเกบ็ภาษีนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการเสีย
ภาษีของผูเ้สียภาษี ซ่ึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของลกัษณะภาษีท่ีดี และจะก่อใหเ้กิดความสมคัรใจในการ
เสียภาษี ย่อมส่งผลให้การบริหารจดัเก็บไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัความ
ร่วมมือของประชาชนในการเสียภาษี และความซ่ือสตัยข์องเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นสาํคญั 
 6.3  แนวคดิเกีย่วกบัวธีิการจัดเกบ็ภาษี 
  พนม ทินกร ณ อยุธยา (2532 : 151-153 ) ไดก้ล่าวถึงวิธีการจดัเก็บภาษีนั้น มี
แนวความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไปตามวิธีการจดัเกบ็ภาษีอากร 5 วิธีคือ 
  1.  การจดัเกบ็ภาษี ณ แหล่งท่ีมาของรายได ้(Collection at the Source) วิธีน้ีเรียกว่า 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (Withholding Levy)โดยวิธีน้ี ผูมี้รายไดจ้ะถูกหักภาษีจากรายไดไ้วส่้วนหน่ึง
ทนัทีท่ีมีรายได ้ เงินรายไดท่ี้ผูมี้รายไดรั้บไปนั้นเป็นเงินรายไดห้ลงัจากหกัภาษีอากรแลว้เท่านั้น เช่น 
กรณีการจดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทย เป็นตน้ 
  2.  การเก็บภาษีเม่ือจ่ายเงิน วิธีน้ีตรงกนัขา้มกบัวิธีท่ี 1 กล่าวคือเป็นการเก็บภาษี
ต่อเม่ือไดน้าํรายไดอ้อกไปใชจ่้าย (Pay-As-You-Go-Basis) วิธีน้ีผูจ่้ายเงินจะรับภาระภาษีและผูรั้บ
เงินหรือแหล่งรับเงินรายจ่ายนั้นจะรวมภาษีอากรส่งใหห้น่วยงานคลงัของรัฐบาลต่อไป 
                     3.  การกาํหนดให้ผูเ้สียภาษีประเมินตนเอง (Self Assessment) หลกัการน้ีตอ้งการ
ใหผู้เ้สียภาษีไดป้ระเมินตนเองโดยสมคัรใจวา่ตนมีรายไดจ้าํนวนเท่าใดมีภาระตอ้งใชจ่้ายเงินในการ
เล้ียงชีวิตและครอบครัวจาํนวนเท่าใด และมีเงินได้พึงประเมินภาษีจาํนวนเท่าใด  ทั้งน้ีเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสมคัรใจ (อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ในระดบัหน่ึง) ในการจ่ายภาษีแก่
รัฐ 
                     การจดัเก็บภาษีโดยอาศยัหลกัผูเ้สียภาษีประเมินตนเองน้ี มีความเหมาะสม
สาํหรับภาษีอากรทัว่ไปท่ีมีฐานกวา้งครอบคลุมผูเ้สียภาษีจาํนวนมากและประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีความรู้ความเขา้ใจในระบบภาษีอากรเป็นอย่างดี การจัดเก็บภาษีอากรตามระบบน้ี
โดยทัว่ไปจะช่วยลดภาระของเจา้พนกังานและภาระค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรได้
มาก นอกจากน้ียงัเช่ือกนัว่า ระบบน้ีจะช่วยทาํให้ผูเ้สียภาษีมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัความเป็นธรรม
หรือความไม่เป็นธรรมของกฎหมายภาษีอากรมากขึ้นดว้ย ทั้งน้ีเพราะว่าผูเ้สียภาษีจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
คาํนวณภาษีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบทบญัญติัต่าง ๆ ของกฎหมายภาษีอากรดว้ย
ตนเอง อยา่งไรก็ดีระบบการประเมินตนเองจะประสบผลเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัระดบัความสมคัรใจ
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ในการเสียภาษีอากร (Voluntary Compliance) ของผูเ้สียภาษีอากรเป็นสาํคญั ในกรณีท่ีความสมคัร
ใจในการเสียภาษีอากรของประชาชนในประเทศมีอยู่ในระดบัตํ่า การชาํระภาษีอากรโดยระบบผู ้
เสียภาษีประเมินตนเองจะไม่ไดผ้ลเตม็เมด็เตม็หน่วยเท่าท่ีควร ทาํให้รัฐบาลตอ้งสูญเสียรายไดภ้าษี
อากรท่ีควรจะได  ้และยงัจะตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตามจดัเก็บภาษีส่วนท่ี
ร่ัวไหลขาดหายไปน้ีดว้ย 
                     ภาษีอากรท่ีจดัเก็บในประเทศไทยปัจจุบนัใชร้ะบบผูเ้สียภาษีประเมินตนเองมี
อยูห่ลายประเภทท่ีสาํคญั เช่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นตน้   
               4.  การประเมินโดยตนเอง (direct assessment หรือ authoritative assessment) วิธีน้ี
กาํหนดใหเ้จา้พนกังานผูจ้ดัเกบ็ภาษีทาํการตรวจสอบหรือสืบหาขอ้มูลว่ามีผูใ้ดบา้งท่ีจะตอ้งเสียภาษี
ให้แก่รัฐ และทาํการประเมินว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นเงินจาํนวนเท่าใด วิธีน้ีมกัใชก้บัการจดัเก็บภาษี
บางประเภทที่ลกัษณะพิเศษซ่ึงยากแก่การออกระเบียบในการจดัเกบ็ หรือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดใหม่ ยงั
ไม่มีกฎหมายภาษีสาํหรับการนั้น ๆ โดยเฉพาะ ฯลฯ เป็นตน้ 
   ตามระบบน้ีในขั้นแรกผูเ้สียภาษีมีหน้าท่ีเพียงยื่นแบบแสดงรายการเพื่อแสดง
รายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นสาํหรับการคาํนวณภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีโดยยงัมิตอ้ง
มีการชาํระภาษีในตอนนั้น เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบรายละเอียดดงักล่าวแลว้ก็จะทาํการ
ประเมินภาษี แลว้แจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบถึงจาํนวนภาษีท่ีจะตอ้งชาํระเพื่อให้ผูเ้สียภาษีนาํเงินไป
ชาํระเป็นค่าภาษีอากรภายในเวลาที่กาํหนดไว ้
   การจดัเก็บภาษีอากรตามระบบเจา้พนกังานประเมินมีความเหมาะสมในกรณีท่ี
ผูเ้สียภาษีมีจาํนวนไม่มาก ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากรของผูเ้สียภาษีอยูใ่นระดบัตํ่า 
หรือในกรณีท่ีบทบญัญติัของกฎหมายภาษีอากรก่อใหเ้กิดการตีความไดห้ลายนยั หากปล่อยใหผู้เ้สีย
ภาษีประเมินตนเองแลว้อาจคาํนวณผดิพลาดคลาดเคล่ือนไดง่้าย ภาษีอากรท่ีจดัเก็บในประเทศไทย
ปัจจุบนัซ่ึงใช้ระบบเจา้พนักงานประเมินมีอยู่หลายประเภทท่ีสําคญั เช่น ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน เป็นตน้ 
    ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ภาษีเงินไดท่ี้จดัเก็บในประเทศไทยเป็นภาษีท่ีผูเ้สียภาษีมี
หนา้ท่ีประเมินภาษีดว้ยตนเอง ระบบน้ีเป็นระบบท่ีใชก้นัแพร่หลายกบัประเทศในปัจจุบนั อยา่งไรก็
ดีก็มีอีกหลายประเทศ เช่น องักฤษ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฯลฯ ท่ียงัคงใช้การประเมินโดยเจ้า
พนักงานกับระบบภาษีเงินได้ของตน ด้วยเหตุผลสําคัญท่ีว่าระบบน้ีเปิดโอกาสให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจแบบแสดงรายการของผูเ้สียภาษีไดทุ้กรายก่อนท่ีจะมีการชาํระภาษี จึงช่วย
ลดความผดิพลาดคลาดเคล่ือนในการชาํระภาษีของผูเ้สียภาษีลงไดม้ากเม่ือเทียบกบัระบบประเมิน 
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  5.  การประเมินค่าสุทธิ (Net worth Assessment) วิธีการสุดทา้ยน้ีจะกระทาํต่อเม่ือ
ผูเ้สียภาษีไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ยินยอมเสียภาษีตามกฎหมาย หรือมีการหลบหนีภาษี เป็นตน้ 
เจา้พนักงานผูจ้ดัเก็บภาษีจะใชอ้าํนาจรัฐเขา้บงัคบัจดัเก็บภาษีโดยประเมินค่าสุทธิของรายไดห้รือ
ทรัพยสิ์นท่ีพึงเสียภาษี (แต่ไม่ไดเ้สีย) เพื่อบงัคบัให้บุคคลนั้นเสียภาษีแก่รัฐให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ต่อไป 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า แนวคิดวิธีการจดัเก็บภาษี มีหลายวิธี แต่สาํหรับประเทศ
ไทยนั้นใช้วิธีการเสียภาษีโดยวิธีประเมินตนเอง เน่ืองจากระบบดงักล่าวเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และเจา้พนักงานเจา้หน้าท่ีก็สามารถประเมินภาษีไดด้ว้ยตามวิธีน้ีและตรวจสอบแบบ
แสดงรายการของผูเ้สียภาษีไดทุ้กรายการก่อนท่ีจะมีการชาํระภาษีได ้ 
 6.4  แนวทางการเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  จามรมาน (2511, อา้งถึงใน ดวงฤทยั  อภยัลี, 2543 : 19) กล่าววา่การเกบ็ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีแนวความคิด 2 ประการ ดงัน้ี  
   แนวความคิดที่ 1  เห็นว่าหน่วยภาษีใดมีรายได้มากควรเก็บภาษีมากตามไป 
(Vertical  Equity) โดยมีเหตุมาจากพื้นฐานทางความคิดท่ีว่า ผูท่ี้มีรายไดม้ากควรจะตอ้งถูกเก็บภาษี
มาก (Ability – to – Pay) แนวความคิดน้ีไดพ้ฒันาไปสู่ความคิดท่ีว่าควรเก็บภาษีตามอตัรากา้วหนา้ 
(Progressive Rate) ซ่ึงหมายถึงเม่ือมีรายไดม้ากข้ึนก็ควรจ่ายภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน แนวความคิดท่ี
สนับสนุน คือ ใชภ้าษีบุคคลธรรมดาในการกระจายความรับผิดชอบการเสียภาษี ซ่ึงการเก็บภาษี
ตามรายไดข้องแต่ละหน่วยภาษี 
   แนวความคิดที่ 2  เกิดจากหลกัการพื้นฐานท่ีว่า หน่วยภาษีควรไดรั้บการหักค่า
ลดหยอ่นในจาํนวนท่ีข้ึนอยูก่บัภาระท่ีตวัเองรับผดิชอบ โดยไม่คาํนึงถึงวา่รายไดจ้ะเกิดจากแหล่งใด 
(Horizontal  Equity) เน่ืองจากในบางแนวความคิดจะใหสิ้ทธิทางภาษีข้ึนอยูว่่ารายไดอ้ยูใ่นประเภท
ใด เช่น รายได้ประเภทรับเหมาจะหักค่าใช้จ่ายไดร้้อยละ 70 แต่เงินได้ประเภทเงินเดือนจะหัก
ค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท แนวความคิดท่ีว่าพฒันาใหเ้ห็นไดจ้ากการอนุญาตให้
หกัค่าลดหยอ่นตามฐานะของบุคคล ผูมี้รายไดมี้บุตร 1 คน ก็จะไดค้่าลดหยอ่นมากกว่าผูท่ี้ไม่มีบุตร 
ทั้งน้ีไม่คาํนึงถึงวา่บุคคลนั้นจะมีรายไดม้าจากแหล่งใด 
  ดงันั้น สาํหรับประเทศไทยนั้นไดใ้ชท้ั้งสองแนวความคิดประกอบกนั นอกจากนั้น
แลว้ยงัมีค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดให้มีตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น เพื่อวตัถุประสงคก์ารออม 
ไดแ้ก่  ค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิต ค่าลดหยอ่นเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ฯลฯ หรือ
ค่าลดหยอ่นเงินบริจาค เพื่อกระตุน้ใหมี้การบริจาคเงินใหส้าธารณะประโยชน์ 
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 6.5  โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  สมชัย  ฤชุพนัธ์ (2526 : 18-25) ไดส้รุปเก่ียวกบัโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไวด้งัน้ี 
  1.  ถิ่นทีอ่ยู่และแหล่งเงินได้ 
   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของไทยเก็บโดยอาศยัหลกัถ่ินท่ีอยู ่(Residence Rule) 
และหลกัแหล่งเงินได ้(Source Rule) กล่าวคือ เก็บจากเงินไดข้องผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยทุกคน
ไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะเกิดข้ึนภายในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสําหรับเงินไดท่ี้เกิดใน
ต่างประเทศของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยนั้น จะตอ้งเสียภาษีก็ต่อเม่ือไดน้าํเงินไดน้ั้นเขา้มาใน
ประเทศไทย ผูท่ี้อยูภ่ายในประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลารวมกนัในปีภาษีหน่ึง
เกิน 180 วนั ถือวา่เป็นผูมี้ถ่ินอยูใ่นประเทศไทย 
   สาํหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยจะเสียภาษีไทยก็ต่อเม่ือมีเงินไดอ้นัเกิด
จากแหล่งในประเทศไทยเท่านั้น เงินไดอ้นัเป็นเงินได้ซ่ึงเกิดจากหน้าท่ีงานหรือกิจการท่ีทาํใน
ประเทศไทย หรือเน่ืองจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย ถือวา่เป็นเงินไดท่ี้เกิดจากแหล่งในประเทศไทย 
  2.  ฐานภาษี 
   เงินไดบุ้คคลธรรมดาเกบ็จากฐานเงินไดพ้ึงประเมิน 
   ประมวลรัษฎากรไดแ้บ่งเงินไดพ้ึงประเมินออกเป็น 8 ประเภทคือ 
   ประเภทท่ี 1 เงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน 
   ประเภทท่ี 2 เงินไดจ้ากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํหรือจากการรับทาํงานให ้
   ประเภทท่ี 3 เงินไดจ้ากค่าแห่งกู๊ดวิลลห์รือค่าสิทธ์ิ 
   ประเภทท่ี 4 เงินไดท่ี้เป็นดอกเบ้ีย เงินปันผล 
   ประเภทท่ี 5 เงินไดท่ี้เป็นค่าเช่า 
   ประเภทท่ี 6 เงินไดจ้ากการประกอบอาชีพอิสระ 
   ประเภทท่ี 7 เงินไดจ้ากการับเหมา 
   ประเภทท่ี 8 เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ขนส่ง และ 
                         เงินไดอ่ื้น ๆ 
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  3. เงินได้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี 
   แมว้่าในมาตรา 40 ของประมวลรัษฎากร ซ่ึงบญัญติัเก่ียวกับฐานภาษีจะได้
นิยามคาํว่า “เงินไดพ้ึงประเมิน” ไดค้รอบคลุมกวา้งขวาง แต่ในมาตรา 42 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
126 กไ็ดบ้ญัญติัเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ไวม้ากมาย จนทาํใหฐ้านภาษีแคบลงอยา่งมาก 
  

  4.  ค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หัก 
   โดยทั่วไปแม้ผูเ้สียภาษีมีสิทธิเลือกท่ีจะแสดงค่าใช้จ่ายจริงหรือจะขอหัก
ค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาก็ได ้ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีขอหักค่าใชจ่้ายจริง จะตอ้งแสดงหลกัฐานให้เจา้
พนกังานประเมินพิสูจน์ว่าเป็นค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควรสาํหรับเงินไดจ้ากการจา้งงาน 
(เงินไดป้ระเภท 1 และ 2) และเงินไดจ้ากค่าสิทธ์ิต่าง ๆ ให้หักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาเท่านั้น จะหัก
ค่าใชจ่้ายจริงไม่ได ้ 
  5. ค่าลดหย่อน 
   หลงัจากหักค่าใชจ่้ายแลว้เงินไดพ้ึงประเมินยงัไดรั้บการหักค่าลดหย่อนอีก ค่า
ลดหยอ่นท่ียอมใหห้กันั้นมี 
   1.  ค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล คู่สมรส และบุตร 
   2.  ค่าลดหยอ่นอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดา 
   3.  ค่าลดหยอ่นสาํหรับเบ้ียประกนัชีวิต 
   4.  เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
   5.  ดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั 
   6.  เงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคม 
   7.  ค่าลดหยอ่นสาํหรับการบริจาคเพื่อการกศุล 
  6.  อตัราภาษี 
   1.  อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับกรณีทัว่ ๆ ไปเป็นอตัราก้าวหน้า 
(Progressive Rate) 
   2.  สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไม่ใช่เงินไดป้ระเภท 1 หากมีจาํนวนรวมกัน
ตั้งแต่ 60,000 บาท จะตอ้งเสียภาษีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.5 
   3. สาํหรับเงินไดท่ี้เป็นดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยอ่ืน ๆ บางประเภท 
ผูเ้สียภาษีอาจเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้เป็นดอกเบ้ียนั้น โดยไม่ตอ้งนาํไปรวม
กบัเงินไดอ่ื้นเพื่อคาํนวณเสียภาษีได ้ 
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  7.  เครดิตภาษีสําหรับเงินปันผล 
   ในการคาํนวณภาษีเฉพาะผูมี้เงินไดท่ี้มีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู ้
อยู่ในประเทศไทย(อยู่ชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลารวมกนัถึง 180 วนัในปีภาษี) โดยให้
เครดิตในการคาํนวณภาษีเท่ากบัอตัราภาษีเงินไดท่ี้บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูจ่้ายเงินปันผล
นั้นตอ้งเสีย หารดว้ยผลต่างของหน่ึงร้อยลบดว้ยอตัราภาษีเงินไดด้งักล่าวนั้น เช่น  
   บริษทัฯ ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 30 
   ผูมี้เงินไดรั้บเครดิตในการคาํนวณภาษี   30         =       3/7    ของเงินปันผล 
                                                                               (100-30) 
   กรณีกิจการวิเทศธนกิจตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 10               
                        ผูมี้เงินไดรั้บเครดิตในการคาํนวณภาษี   10     =      1/9     ของเงินปันผล 
                                                                                (100-10) 
   เป็นตน้ และถือว่าเครดิตภาษีท่ีคาํนวณไดเ้ป็นเงินไดพ้ึงประเมินเพื่อเสียภาษี
ดว้ยโดยให้นาํเครดิตภาษีท่ีคาํนวณไดด้งักล่าวไปรวมกบัจาํนวนในช่อง “เงินไดพ้ึงประเมิน” “เงิน
ไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย” และ “ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และเครดิตภาษี” ในแบบ ภ.ง.ด.90 
 8.  การหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
   การหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax) เป็นวิธีการจดัเก็บภาษีเงินได้
ล่วงหนา้ โดยกาํหนดให้ผูจ่้ายเงินมีหนา้ท่ีหักภาษีเงินไดจ้ากเงินท่ีตนจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บทุกคราวท่ีมีการ
จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้นาํเงินภาษีนั้นส่งใหรั้ฐ 
   วิธีการชําระภาษีด้วยการหักภาษีไว้ ณ  ท่ี จ่าย  ถือเป็นการชําระภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพคือ ช่วยป้องกนัการหลบหนีภาษีอากรและช่วยแบ่งเบาภาระผูเ้สียภาษี ทาํให้ไม่ตอ้ง
ไปชําระภาษีตอนส้ินปีหรือกลางปีมากเกินไป นอกจากน้ียงัทาํให้รัฐบาลมีเงินจากภาษีอากร
หมุนเวียนในการใชจ่้ายไดต้ลอดทั้งปี ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัภาษีไว ้
ณ ท่ีจ่ายในมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงถือวา่เป็นบทหลกัในการหกัภาษี 
   ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย กฎหมายให้ถือเป็นเครดิต คือนาํไปหักออกจากภาษีท่ี
ตอ้งเสียเม่ือถึงกาํหนดยืน่รายการภาษีตอนกลางปีหรือส้ินปี ถา้คาํนวณภาษีเงินไดแ้ลว้ปรากฏว่าภาษี
ท่ีถูกหักไวน้้อยกว่าท่ีจะตอ้งเสียก็ชาํระภาษีเพิ่มเติม แต่ถา้คาํนวณแลว้ปรากฏว่าภาษีทุถูกหักไว้
มากกวา่ภาษีท่ีตอ้งเสียกข็อคืนภาษีได ้(วีระชยั  ตนัติกลุ, 2541 : 104) 
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  9.  การคนืภาษี 
   บุคคลใดถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายและนาํส่งแลว้เป็นจาํนวนเงินเกินชาํระท่ีควร
ตอ้งเสียบุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอคืนเงินภาษีส่วนท่ีถูกหักเกินไปนั้นได้ แต่ตอ้งยื่นคาํร้องต่อเจ้า
พนกังานประเมินภายใน 3 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งปี ซ่ึงไดถู้กหกัภาษีเกินไป ในการขอคืนเงินภาษี 
หากผูมี้เงินไดมี้ความประสงคจ์ะขอคืนเงินภาษีท่ีถูกหักและนาํส่งไวเ้กิน ให้กรอกรายการในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 แลว้แต่กรณีในตอน “การขอคืนเงิน
ภาษี” ใหค้รบถว้น พร้อมกบัลงลายมือช่ือของผูข้อคืนดว้ย (เพิ่มบุญ  แกว้เขียว, 2540 : 42-43) 

 6.6  ปัจจัยสําคญัในการพจิารณาคนืเงินภาษี 
  ปัจจยัสําคญัในการพิจารณาคืนเงินภาษี ท่ีจะทาํให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
  1.  กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อป้องกนั
ความสบัสนในการปฏิบติังาน 
  2.  ระบบงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มูลแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ของแต่ละปีภาษี ท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลารวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพร้ินเตอร์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลแบบแสดง
รายการภาษี ตลอดจนการบาํรุงดูแลรักษาใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอด โดยเฉพาะในเวลาท่ีมีปริมาณ
งานมากมกัจะเกิดการเสียตอ้งซ่อมแซม ทาํใหก้ารทาํงานตอ้งหยดุชะงกั 
  3.  ผูข้อคืนภาษี ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการคืนเงินภาษีกคื็อ ผูเ้สียภาษีท่ียืน่คาํร้องขอ
คืนเงินภาษี ซ่ึงตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถว้น และคาํนวณ
ภาษีมาถูกตอ้ง จึงจะสามารถคืนภาษีไดใ้นทนัทีท่ีระบบงานกรรมวิธีเสร็จส้ินแลว้ แต่ขอ้เท็จจริง
ในทางปฏิบติัผูเ้สียภาษีมกัจะมีขอ้ผดิพลาดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถคืนภาษีได ้
  4.  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน จะตอ้งมีความรู้ทางดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานรับชาํระภาษีดว้ยเคร่ือง TCL&POS เจา้หนา้ท่ีงานกรรมวิธีท่ีตอ้งบนัทึกขอ้มูล
ตามโปรแกรม ตลอดจนเจา้หน้าท่ีงานคืนภาษีท่ีตอ้งออกเลขใบแจง้คืนเงินภาษีดว้ยระบบงานคืน
ภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะต้องพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เพราะ
โปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํงานเปล่ียนแปลงทุกปีภาษี นอกจากจะตอ้งมีความรู้ในงานท่ีปฏิบติัแลว้ยงั
ตอ้งศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท่ีจะไดส้ามารถใชง้านไดถู้กตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 6.7  การคนืเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงัไดต้ระหนกัว่า จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
ประเทศไทยประสบอยู่ มีผลกระทบในระดบัมหภาคและระดบัโลก  มาตรการทางภาษีถือเป็น
มาตรการสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือภาคธุรกิจใหส้ามารถประคองตวัและดาํเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้ กรมสรรพากรจึงไดอ้อกกฎหมาย  รวมทั้งปรับแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาล  และมุ่งหวงัฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศเป็นสาํคญั 
  ในการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นใน
บางกรณีอาจมีการเสียภาษีเอาไวเ้กินกว่าท่ีจะตอ้งเสียตามกฎหมาย ภาษีท่ีเสียไวเ้กินนั้นเกิดข้ึนได้
หลายกรณี เช่น เกิดจากการคาํนวณผดิพลาด การหกั ณ ท่ีจ่ายเอาไวเ้กิน เง่ือนไขในการหกัลดหยอ่น
เปล่ียนแปลงระหว่างการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ฯลฯ  ดงันั้นเม่ือมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน บุคคล
ธรรมดาซ่ึงเสียภาษีเอาไวเ้กินกว่าท่ีจะตอ้งเสีย สามารถท่ีจะขอคืนภาษีท่ีเสียเอาไวเ้กินนั้นได ้ ซ่ึงได้
กาํหนดแนวทางการคืนไวใ้นระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539  
  การขอคนืภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนีค้อื 
  1.  ผู้มีสิทธิขอคนืภาษี 
      1.1  ผูท่ี้เสียภาษีไวเ้กิน ผดิ หรือซํ้า 
      1.2  ผูท่ี้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้กินกว่าภาษีท่ีตอ้งเสีย หรือผูไ้ดรั้บเครดิตภาษี
เกินกวา่ภาษีท่ีตอ้งเสีย 
      1.3  ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายนาํส่งเงินไวเ้กิน ผดิ หรือซํ้า 
      1.4  ผูไ้ม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีแต่เสียภาษีหรือถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว ้
  2.  การยืน่คาํร้องขอคนืภาษี 
      2.1  กรณีท่ีผูเ้สียภาษีถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือมีเครดิตภาษี หรือเสียภาษีไวแ้ลว้  
เม่ือคาํนวณภาษีเพื่อยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91 ประจาํปี  ปรากฏว่าถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไดรั้บ
เครดิตภาษี หรือเสียภาษีไวเ้กินกวา่ภาษีท่ีตอ้งเสียทั้งส้ิน  ใหใ้ช ้ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เป็นคาํร้อง
ขอคืนภาษี 
             2.1.1  ผูข้อคืนตอ้งกรอกรายการในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 
  2.1.2  ตอ้งแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปพร้อมแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.
91 เช่น 
                     1.  สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคญัการหย่าพร้อมหลักฐาน
บนัทึกแสดงอุปการะเล้ียงดูบุตร หรือสาํเนาใบมรณะบตัรของคู่สมรส 
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                     2.  สูติบตัรหรือหนังสือรับรองบุตร  หรือหนังสือการจดทะเบียน
รับเป็นบุตรบุญธรรมหรือสาํเนาทะเบียนท่ีมีช่ือบุตร  ในกรณีขอหกัลดหยอ่นบุตร 
                     3.  หนังสือแสดงการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล  หรือถ้ามีการ
เปล่ียนแปลง 
                     4.  หนังสือรับรองจาํนวนปีท่ีทาํงานและเงินเดือนยอ้นหลัง 12 
เดือนสุดทา้ย ก่อนออกจากงาน กรณีมีเงินไดป้ระเภทเงินบาํเหน็จ  หรือเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหค้ร่ึงเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน 
                     5.  หนังสือรับรองการกูย้ืมเงิน  สําเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาโฉนด  
กรณีขอหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
                     6.  สําเนาใบเสร็จเงินภาษีกลางปีตามแบบ ภ.ง.ด.94  ถา้มีการเสีย
ภาษีกลางปี 
  7. กรณีมีเงินไดจ้ากเงินปันผลอยา่งเดียวใหแ้นบทะเบียนบา้นของผู ้
มีเงินไดด้ว้ย 
                     8.  กรณีใหบุ้คคลอ่ืนลงลายมือช่ือขอคืนภาษีแทนตอ้งแนบหนงัสือ
มอบอาํนาจดว้ย 
                     9.  ทะเบียนสมรส  สูติบตัรบุตรและหลกัฐานการศึกษาบุตร  ถา้
บุตรศึกษาอยูใ่นประเทศไทย กรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นชาวต่างประเทศขอหกัลดหยอ่นภริยาและบุตร   
                    10.  หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
  11. หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกรณีขอคืนเงินภาษี ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบ้ียประกนัชีวิตของปีภาษีท่ีขอคืน (ถา้มี) ใบเสร็จรับเงิน
บริจาคการกศุลของปีภาษีท่ีขอคืน (ถา้มี) หนงัสือรับรองการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ของปีภาษีท่ีขอคืน (ถา้มี) หนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบท่ีผูป้ระกันตนจ่ายเขา้กองทุน
ประกนัสงัคม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม (ถา้มี) 
     2.2  กรณีอ่ืนท่ีมิใช่กรณีตามขอ้ 1  ให้ยื่นคาํร้องขอคืนภาษีดว้ยแบบ ค.10 โดย
ตอ้งกรอกรายการในแบบ ค.10 ใหค้รบถว้น  พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอคืนเงินโดยละเอียดและ
แนบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอคืนเงินไปพร้อมคาํร้องดว้ย  เช่น  ขอคืนเน่ืองจากแบบ ภ.ง.ด. 90  
เสียภาษีซํ้ า 2 ฉบบั  หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ สาํเนา ภ.ง.ด. 90 ทั้ง 2 ฉบบั  พร้อมดว้ยใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษี เป็นตน้  ถา้ภาษีท่ีขอคืนมีหลายปี  คาํร้อง ค.10 ตอ้งแยกยืน่เป็นรายปีภาษี  ปีละฉบบั 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 47  

 

  3.  สถานทีย่ืน่คาํร้องและรับเงินคนื 
      3.1  กรณีใชแ้บบ ค.10 เป็นคาํร้อง ใหย้ืน่ ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี  
                              1.  กรณีผูข้อคืนมีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ฝ่ายภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่ายและคืนภาษี สาํนกังานภาษีสรรพากรพื้นท่ีท่ีผูข้อคืนมีภูมิลาํเนาในพื้นท่ีนั้น 
                              2. กรณีผู ้ขอคืนมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืน  ให้ยื่น  ณ  ฝ่ายกรรมวิธี 
สาํนกังานสรรพากรจงัหวดัทอ้งท่ีนั้น  
                              3. กรณีผูข้อคืนไม่สะดวกในการยืน่ ณ สถานท่ี ตาม (1) และ (2) จะยืน่ ณ 
อาํเภอทอ้งท่ีท่ีเป็นภูมิลาํเนาของผูข้อคืนกไ็ด ้ 
                      3.2  กรณีใชแ้บบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เป็นคาํร้องให้ยืน่ ณ อาํเภอทอ้งท่ีท่ี
เป็นภูมิลาํเนาของผูข้อคืน หรือหากมีเหตุจาํเป็นจะยืน่ ณ อาํเภออ่ืนกไ็ด ้
     3.3  สถานท่ีรับเงินคืน ใหผู้ข้อคืนรับเงินคืน ณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแจง้
คืนเงินภาษีอากร 
  4.  ระยะเวลาในการกําหนดเวลายื่นคําร้อง   ผูข้อคืนตอ้งยื่นคาํร้องและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ดงัน้ี  
                            4.1  กรณีถูกหักภาษีไว  ้ณ ท่ีจ่ายและนําส่งแลว้ ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วนั
สุดทา้ยแห่งปีซ่ึงถูกหกัภาษีเกินไป  
                            4.2  กรณีอ่ืน ให้ยื่นภายใน 3 ปีนับแต่วนัสุดทา้ยแห่งกาํหนดเวลายื่นรายการ
ภาษี  
                            4.3  กรณียื่นรายการเม่ือพน้เวลาท่ีกฎหมายกาํหนด หรือไดย้ื่นรายการภายใน
เวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไป ให้ยื่นคาํร้องขอคืน
ภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่รายการ  
                           4.4  กรณีอุทธรณ์การประเมินหรือเป็นคดีในศาล ให้ยืน่คาํร้องขอคืนภายใน 3 
ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํวินิจฉยัอุทธรณ์การประเมินเป็นหนงัสือ หรือนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาถึง
ท่ีสุดแลว้แต่กรณี  
                          4.5  กรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   5.  วธีิการรับคนืเงินภาษีอากร  
      กรณีผูข้อคืนยื่นคาํร้อง ค.10 ผูข้อคืนตอ้งนาํหนงัสือแจง้การคืนเงินภาษีอากรท่ี
กรมสรรพากรส่งมาให้ไปขอรับเงินภายในเวลา 1 เดือน นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้การคืนเงิน
ภาษีอากร ณ สถานท่ีระบุไวใ้นหนงัสือฉบบันั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 48  

 

  หากผูข้อคืนไดรั้บหนังสือแจง้การคืนเงินภาษีอากรแลว้  ต่อมาหนังสือชาํรุด
หรือสูญหาย  ผูข้อคืนสามารถยื่นคาํร้องตามแบบ ค. 33 ขอสาํเนาหนงัสือแจง้การคืนเงินภาษีอากร
ได้ ณ ฝ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายและคืนภาษี สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือฝ่ายกรรมวิธี สํานักงาน
สรรพากรจงัหวดัแลว้แต่กรณี 
 กรณียืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผูข้อคืนจะไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา (ค.21) และเช็คธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   

     กรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน กรณีเช็คสูญหาย เช็คคืนภาษีชาํรุด หรือไม่
ไดรั้บเช็ค ไม่ตอ้งแจง้ความ  แต่ถา้ผูข้อคืนเป็นผูท้าํเช็คสูญหายให้แจง้ความไวแ้ละแนบสําเนา
รายงานประจาํวนัเก่ียวกบัคดีเช็คของผูข้อคืนท่ีสูญหายท่ีพนกังานสอบสวนรับรอง พร้อมภาพถ่าย
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อคืน  หรือกรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผูข้อคืนสามารถยื่นคาํ
ร้องขอใหอ้อกเช็คฉบบัใหม่ (ค. 39) พร้อมแนบเช็คคืนภาษีฉบบัท่ีชาํรุด และภาพถ่ายบตัรของผูข้อ
คืน  เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรขา้ราชการ เป็นตน้ ได ้ณ ฝ่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและคืนภาษี
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี หรือฝ่ายกรรมวิธี สาํนกังานสรรพากรจงัหวดัแลว้แต่กรณี 
      เม่ือผูข้อคืนท่ีระบุท่ีอยู่ในแบบฯ (เฉพาะกรณีท่ีไม่มีบญัชีเงินฝากธนาคารหรือ
กรณีอ่ืน ท่ีเห็นสมควรให้รับแลกเช็คเป็นเงินสดได)้ มาติดต่อขอแลกเช็คโดยผูข้อคืนตอ้งยื่นแบบ
รายการรับแลกเช็ค 
     เช็คฉบบัใดยงัไม่ไดน้าํไปขึ้นเงิน ถา้ครบกาํหนด 6 เดือน หากไม่สามารถออก
เช็คฉบบัใหม่ได ้เน่ืองจากปิดระบบการพิมพเ์ช็คแลว้ ให้แลกเช็คดงักล่าวเป็นเงินสดได ้โดยแนบ
ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อคืน พร้อมลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน  
  6.  กรณย้ีายภูมิลาํเนา 
       กรณีผูข้อคืนยา้ยภูมิลาํเนา และยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาคืนเงิน ผูข้อคืนอาจร้อง
ขอให้โอนเร่ืองพร้อมส่งหลกัฐานการแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาต่อหน่วยพิจารณาคืนภาษีซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภูมิลาํเนาแห่งใหม่เพื่อดาํเนินการพิจารณาคืนเงินให ้
 7.  การพจิารณาคนืเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
      ขอบเขตการตรวจเพื่อคืนเงินภาษีอากร  ให้หน่วยพิจารณาคืนภาษีพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดในการขอคืนเงินภาษีอากรตามคาํร้อง ดงัน้ี 
      7.1  กรณีประเด็นท่ีขอคืนชดัแจง้  ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบตามระเบียบว่า
ดว้ยการตรวจสอบภาษีอากร ไดแ้ก่ 
             กรณีเสียภาษีไวเ้กิน  เสียผิดอตัรา  เสียซํ้ า  เสียไวโ้ดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย  
ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้กิน  คาํนวณภาษีผิด  ไดรั้บการเครดิตภาษี  ไดรั้บยกเวน้หรือลดอตัราภาษี
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ตามกฎหมาย  เป็นตน้  ให้ตรวจหลกัฐานเฉพาะประเด็นท่ีขอคืน  เม่ือเห็นว่าถูกตอ้งสมควรคืนเงิน
ภาษีอากร  ใหพ้ิจารณาส่งคืนเงินภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้อง 
      7.2  กรณีประเด็นท่ีขอคืนจาํเป็นตอ้งตรวจสอบบญัชีเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ไดแ้ก่ กรณีตอ้งตรวจสอบจนปรากฏยอดเงินไดสุ้ทธิหรือกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ให้ส่งทีม
กาํกับดูแลหรือทีมกาํกับดูแลพิเศษดาํเนินการตรวจสอบตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการ
ตรวจสอบภาษีอากร 
 8.  การส่ังคนืเงิน ก่อนการตรวจหลกัฐานหรือก่อนการตรวจสอบเพื่อคืนเงินภาษี  
                          กรณีรายท่ีไม่เขา้ลกัษณะตอ้งตรวจสอบ   
                          8.1 กรณีเงินท่ีขอคืนไม่เกิน 2,000 บาท ให้สั่งคืนทันทีโดยไม่ต้องทาํการ
วิเคราะห์แบบฯ เม่ือสัง่คืนแลว้ จึงใหสุ่้มตรวจการวิเคราะห์แบบฯ และหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
และหรือหลกัฐานการเสียภาษีตามวิธีท่ีกรมสรรพากรกาํหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
                          8.2  กรณีเงินท่ีขอคืนเกิน  2,000 บาท  แต่ไม่เกิน  10,000 บาท  ให้ทําการ
วิเคราะห์แบบฯ และสั่งคืนทนัที เม่ือสั่งคืนแลว้ จึงสุ่มตรวจหลกัฐานการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและหรือ
หลกัฐานการเสียภาษีตามวิธีท่ีกรมสรรพากรกาํหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
                          8.3  กรณีเงินท่ีขอคืนเกิน 10,000 บาท ให้ทาํการวิเคราะห์แบบฯ และสั่งคืน
ทนัทีเม่ือสัง่คืนแลว้ จึงสุ่มตรวจหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและหรือหลกัฐานการเสียภาษีทุกราย  
       เวน้แต่ผูห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการเงิน หรือผูท่ี้อธิบดีเห็นสมควร ไม่ตอ้งตรวจหลกัฐานดงักล่าว  
 9.  การวเิคราะห์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.
91  โดยฝ่ายกรรมวิธีสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี เพื่อการพิจารณาดาํเนินการสัง่คืนเงินภาษีอากร ดงัน้ี 
      9.1  การพิจารณาในส่วนของแบบแสดงรายการ เป็นการพิจารณาการกรอก
รายละเอียดของแบบโดย ดูช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี โดยพิจารณาร่วมกบัหนงัสือแจง้คืนเงิน
ภาษีอากร (ค.21) วา่ตรงกนัหรือไม่ 
      9.2  การพิจารณาในส่วนของเงินได ้ สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 
(1)-(8) 
      9.3  การพิจารณาในส่วนของค่าลดหยอ่นผูมี้เงินได ้คู่สมรส บุตร  
      9.4  การพิจารณาในส่วนของค่าลดหย่อนอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดา ของผูมี้
เงินได ้
      9.5  กรณีการขอหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
      9.6  กรณีการขอหกัลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิต 
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     9.7  กรณีการขอหกัลดหยอ่นเงินเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
      9.8 กรณีการขอหักลดหย่อนเงินสมทบท่ีผู ้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน
ประกนัสงัคม 
      9.9  กรณีการขอหกัลดหยอ่นเงินบริจาค 
 
7.   ข้อมูลพืน้ทีศึ่กษา 
 สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม  หมายถึง  หน่วยราชการบริหารส่วนกลางของ
กรมสรรพากรท่ีประจาํอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ โดยมีสรรพากรพื้นท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ในการ
ดาํเนินการเก่ียวกับการวางแผนจัดเก็บภาษีอากร กํากับดูแลผูเ้สียภาษีเป็นรายผูป้ระกอบการ 
พิจารณาคืนเงินภาษีอากร ปฏิบติังานดา้นกรรมวิธี ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 ปัจจุบนัตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการได้แบ่งพื้นท่ีนครปฐมออกเป็น 2 พื้นท่ี คือ 
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 มีท้องท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 5 อาํเภอ คืออาํเภอเมือง
นครปฐม  อาํเภอนครชยัศรี  อาํเภอกาํแพงแสน  อาํเภอดอนตูม และอาํเภอบางเลน  ส่วนสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2  มีทอ้งท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 2 อาํเภอ คืออาํเภอสามพราน และอาํเภอ
พทุธมณฑล รวมทั้งส้ิน 7 อาํเภอ 
 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีโครงสร้างอัตรากําลังข้าราชการ 126 คน 
ประกอบดว้ยหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ดงัน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 15 คน ประกอบดว้ย งานธุรการ งาน
คลงั งานพสัดุ งานบริการผูเ้สียภาษีและประชาสัมพนัธ์ งานบริการแบบแสดงรายการภาษี และงาน
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 
 2. ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 6 คน 
 3. ฝ่ายวางแผนและประเมินผล มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 10 คน 
 4. ส่วนกาํกบัดูแลผูเ้สียภาษี มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 45 คน 
 5. ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 19 คน ประกอบดว้ย งานกรรมวิธี 
งานภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย งานคืนภาษี  
 และมีหน่วยจดัเกบ็ภาษีอากรในทอ้งท่ี 5 สาขา มีอตัรากาํลงัขา้ราชการรวม 31 คน ไดแ้ก่ 
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองนครปฐม สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขานครชยัศรี สาํนกังาน
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สรรพากรพื้นท่ีสาขากาํแพงแสน สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาดอนตูม สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาเมืองบางเลน 
 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 มีโครงสร้างอัตรากําลังข้าราชการ 106 คน 
ประกอบดว้ยหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ดงัน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 13 คน ประกอบดว้ย งานธุรการ งาน
คลงั งานพสัดุ งานบริการผูเ้สียภาษีและประชาสัมพนัธ์ งานบริการแบบแสดงรายการภาษี และงาน
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 
 2. ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 6 คน 
 3. ฝ่ายวางแผนและประเมินผล มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 11 คน 
 4. ส่วนกาํกบัดูแลผูเ้สียภาษี มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 39 คน 
 5. ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี มีอตัรากาํลงัขา้ราชการ 13 คน ประกอบดว้ย งานกรรมวิธี 
งานภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย งานคืนภาษี  
 และมีหน่วยจดัเกบ็ภาษีอากรในทอ้งท่ี 3 สาขา มีอตัรากาํลงัขา้ราชการรวม 24 คน ไดแ้ก่ 
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสามพราน 1 สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสามพราน 2 สาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาพทุธมณฑล 
 ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ียื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ในเขตจงัหวดันครปฐม จาก
รายงานสถิติขอ้มูลภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามการประเมินและการคืนภาษี ภ.ง.ด.91       
ปี 2551-2553 มีจาํนวนดงัน้ี  
 สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1,2 
 ปี 2551  มีผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นเงินสด  จาํนวน  851  ราย 
 ปี 2552  มีผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นเงินสด  จาํนวน  631  ราย 
                 ปี 2553  มีผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นเงินสด  จาํนวน  565 ราย 
  
8.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาและรวบรวมผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร เพือ่
ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 สุรเชษฐ์ เชาวศิ์ลป์ (2552) ศึกษาเก่ียวกบัการจูงใจใหผู้เ้สียภาษีมายืน่แบบแสดงรายการ
ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ปีการศึกษา 2552 ตามกาํหนดเวลาของ
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองสมุทรปราการ 1 อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ผล
การศึกษาพบว่า 1) วิธีจูงใจให้ผูเ้สียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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(ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ปีการศึกษา 2552 สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การจบัรางวลัชิงโชคสาํหรับผูย้ืน่แบบ
แสดงรายการชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ครบถว้น มีคาํแนะนาํในการ
กรอกอ่านเขา้ใจง่าย และสถานท่ีให้บริการหาง่าย เดินทางไปใช้บริการสะดวก 2) ผูเ้สียภาษีท่ีมี
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อวิธีการจูงใจให้มายืน่แบบแสดงรายการ
ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ปัญหาท่ีทาํให้ผูเ้สีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดายืน่แบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาล่าชา้ สามอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ปัญหามีเงินไม่เพียงพอท่ีจะตอ้งชาํระภาษี เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการชาํระ
ภาษีไม่เรียบร้อย และเจา้หนา้ท่ีไม่สนใจ ไม่สุภาพ 4) พฤติกรรมในการยื่นแบบแสดงรายการชาํระ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ปีการศึกษา 2552 ผูเ้สียภาษีมายืน่แบบแสดงรายการ
ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยตนเองมากกวา่การใชต้วัแทน 
 มาลินี คงหนู (2550) ศึกษาเก่ียวกบัทรรศนะของขา้ราชการกรมสรรพากรต่อการจดัเก็บ
ภาษีอากรของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีพทัลุง ผลการศึกษาพบว่า 1) ขา้ราชการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายรุาชการ 11-15 ปี ปฏิบติังานอยูใ่นฝ่าย
บริหารและสรรพากรพื้นท่ีสาขา 2) ขา้ราชการกรมสรรพากรมีทรรศนะต่อการจดัเก็บภาษีอากรของ
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีพทัลุงโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นผู ้
มีหน้าท่ีเสียภาษีขาดความรู้ความเขา้ใจในขอ้กฎหมายภาษีอากรมีทรรศนะท่ีไม่ดีต่อการเสียภาษี
ทราบหนา้ท่ีแต่ไม่ตอ้งการเสียภาษี ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและวิธีการบริหารจดัเก็บ พบว่าเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติัขาดส่ิงจูงใจและขวญักาํลงัใจในการจดัเก็บภาษี เช่น ค่าตอบแทนตํ่า โอกาสกา้วหนา้นอ้ย 
ดา้นกฎหมาย พบว่ากฎหมายมีบทลงโทษท่ีไม่รุนแรง มีการหลีกเล่ียงภาษีสูง บทลงโทษมีขั้นตอน
ล่าชา้ทาํให้ผูเ้สียภาษีถ่ายโอนทรัพยสิ์นไดแ้ละอาศยัช่องโหว่ทางกฎหมายทาํให้ผลการจดัเก็บขาด
ประสิทธิภาพ 3) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่าขา้ราชการท่ีมีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั ระดบัการศึกษา
ต่างกนัและสังกดัต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัเก็บภาษีอากรของสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีพทัลุงท่ี
แตกต่างกนั 
 บุษรากร สุขนอ้ย (2548) ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการยืน่ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทั 
ห้างร้าน การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวนเงินท่ีขอคืน
ภาษีจาํนวนตํ่ากวา่ 5,000 บาท รู้จกับริการยืน่แบบขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตจากโทรทศัน์ ยืน่แบบ
ในเดือนมีนาคมเป็นส่วนใหญ่ และใช้บริการการยื่นแบบขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวน 1 คร้ัง 
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 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการดังน้ี มีความ       
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีความพึงพอใจระดบัมากคือ 
 ดา้นการบริการ จากผลการศึกษา พบว่าการยื่นขอคืนภาษีเงินไดท้างอินเทอร์เน็ตทาํให้
สะดวกกวา่การไปยืน่ท่ีสาํนกังานสรรพากร มีความพึงพอใจสูงสุด ดา้นค่าใชจ่้าย พบว่าการยืน่แบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เสียค่าใชจ่้ายในการสมคัรหรือขอใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง มีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุด ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ พบวา่การบริการทางอินเทอร์เน็ตทาํใหส้ามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ีท่ี
มีอินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าความถูกต้องของ
โปรแกรมคาํนวณภาษี มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่าการไม่ตอ้ง
ไปติดต่อท่ีกรมสรรพากรมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
 สําหรับดา้นการส่งเสริมการให้บริการและดา้นบุคลากร มีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง ดา้นการส่งเสริมการให้บริการพบว่า การประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึงมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุด และดา้นบุคลากรการมีฝ่ายสนับสนุนการให้บริการขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการให้บริการ ควรเพิ่มการ
ให้บริการตอบปัญหาและการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม โดยการเพิ่มคู่สายโทรศพัทใ์นการให้บริการ การ
เพิ่มจาํนวนพนกังานในการใหบ้ริการตอบปัญหาและการเพิ่มส่ือโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูท่ี้ยืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้มากยิ่งข้ึน และดา้นบุคลากรควรมีมนุษยสัมพนัธ์
และความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตลอดจนใหข้อ้มูลเพิ่มเติมได ้
 ลกัษมี ทินะพงศ์ (2547) ศึกษาเก่ียวกบันโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผล
การศึกษาสรุปไดว้่า  ประชาชนผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการการคืนภาษีเงินได ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นดา้น ๆ ของความ
พึงพอใจ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้น
คุณภาพของเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลย ีดา้นกระบวนการใหบ้ริการคืนภาษี ดา้นคุณภาพของผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นความสะดวกช่องทางการใหบ้ริการ 
 ดวงฤทยั อภยัลี (2543) ศึกษาเก่ียวกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ศึกษากรณีของ
สาํนกังานสรรพากรจงัหวดัปทุมธานี (สาขา) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การดาํเนินการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2542 บรรลุผลในระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากยงัมีปัญหา
อุปสรรคในด้านความไม่ชัดเจนของกฎหมายบางประการ อตัรากาํลงัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่
สอดคลอ้งกับปริมาณงาน ระบบงาน กรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 54  

 

ตลอดเวลา และความร่วมมือของผูข้อคืนภาษีในการแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 สรุปผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัเก็บและคืนเงินภาษี
ย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ความชดัเจนของกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบติั ความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนผูเ้สียภาษี การปรับปรุงโครงสร้างภาษีโดยการแกไ้ขกฎหมาย และ
ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในดา้นภาษีเป็นสาํคญั โดยนาํแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต ์
เพื่อศึกษาการประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
นครปฐมรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ
ในการศึกษาระดบัความพึงพอใจตามองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ พนกังาน (ดา้นบุคลากรและการ
บริการ) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (ดา้นเอกสาร) การส่งเสริมการตลาด(ดา้นการประชาสัมพนัธ์) และ
ส่ิงแวดลอ้มทางทางกายภาพ (ดา้นสถานท่ี) 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : กรณีศึกษา
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม เป็นการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยไดก้าํหนด
วิธีการดาํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  รูปแบบท่ีใชใ้นการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และความ
พึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1.  รูปแบบที่ใช้ในการการประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความพึงพอใจ
ของผู้ขอคนืภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 1.1 การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : กรณีศึกษาสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม  คร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ประยุกต์รูปแบบจําลองซิปป์  (CIPP Model) ของ    
สตฟัเฟิลบีม เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินการดาํเนินงาน ซ่ึงนาํมาประเมินใน 4 ดา้น คือ ดา้น
บริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
 1.2 การศึกษาความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตจ์ากทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการของฟิลลิป คอตเลอร์ 
(Philip Kotler) เป็นกรอบแนวคิด จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรและการบริการ ดา้นเอกสาร ดา้น
การประชาสมัพนัธ์ และดา้นสถานท่ี 
  
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการขอคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ในปีภาษี 2552 จาํนวนทั้งส้ิน 673 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
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 2.1 กลุ่มท่ี 1ได้แก่เจ้าหน้าท่ีสรรพากรในส่วนกํากับดูแลผูเ้สียภาษีผูป้ฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 และสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 จาํนวน 42 คน  
 2.2  กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอต่างๆ ใน
จงัหวดันครปฐมและมีเงินได ้150,000-200,000  บาท จากรายงานสถิติขอ้มูลภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา จาํแนกตามการประเมินและการคืนภาษี ภ.ง.ด.91 จาํนวน  631 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งคาํนวณทั้งประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ในปี 2552 โดยคาํนวณจากสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ 2553 : 41) ในการคาํนวณเพื่อ
กาํหนดขนาดของตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนร้อยละ 
5 ดงัสูตร 
 

               n   =       N 
                                 1 + Ne2 

 

                                       เม่ือ        n    =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                                    N    =     จาํนวนประชากร 
                                                     e    =     ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้(e = 0.05) 
 

ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

รายการ จาํนวนประชากร (คน) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน 42 38.01 
ผูส่้งออก/ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 631 244.81 

รวม 673 282.82 
 
 จากตารางกลุ่มตวัอย่างจะเห็นได้ว่า ขนาดของกลุ่มตวัอย่างคาํนวณได้ คือกลุ่มท่ี 1 
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 38.01 คน 
กลุ่มท่ี 2 ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 244.81 คน รวมเท่ากบั 282.82 คน เพื่อป้องกนั
ขอ้มูลไม่สมบูรณ์จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเท่ากับ 290 คน ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน กลุ่ม
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ท่ี 2 ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คนเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีตอ้งการ
ศึกษา 
 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 2 ฉบบั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึน 
โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและการทบทวนเคร่ืองมือในรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 แบบสอบถามฉบับที ่1 
 ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมี 3 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบสาํรวจรายการ (Check 
List) จาํนวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน 
4 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 37 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. ดา้นบริบท (Context)            จาํนวน   7   ขอ้ 
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) จาํนวน  12  ขอ้ 
 3. ดา้นกระบวนการ (Process) จาํนวน    8  ขอ้ 
 4. ดา้นผลผลิต (Product) จาํนวน  10  ขอ้                     
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามแบบของ    
ลิเคิร์ท (Likret)    (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2552 : 22) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีระดบัการประเมินดงัน้ี 
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) สอบถามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  
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 แบบสอบถามฉบับที ่2 
 ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นมี 4 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ 
(Check List) จาํนวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน 
4 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 35 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. ดา้นบริบท (Context)               จาํนวน     7   ขอ้  
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) จาํนวน   10   ขอ้ 
 3. ดา้นกระบวนการ (Process) จาํนวน     8   ขอ้ 
 4. ดา้นผลผลิต (Product) จาํนวน   10   ขอ้                       
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likret)    (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2552 : 22) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีระดบัการประเมินดงัน้ี 
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 16 ขอ้ ดงัน้ี 
               1. ดา้นบุคลการและการบริการ        จาํนวน     4    ขอ้ 
 2. ดา้นเอกสาร จาํนวน     4    ขอ้ 
 3. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ จาํนวน     4    ขอ้ 
 4. ดา้นสถานท่ี จาํนวน     4    ขอ้   
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likret)    (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2552 : 22) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีระดบัการประเมินดงัน้ี 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 59  

 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
             ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) สอบถามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  
 
4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจยั โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 
 1.  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง แล้วนําผล
การศึกษามาสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่าง ภายใต้คาํแนะนําของคณะกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตการศึกษาท่ีกาํหนด 
 2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํเคร่ืองมือท่ีสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอคณาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 3 คนและนําเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพดา้นเน้ือหา ดา้นภาษาไทย และดา้นการวดัและการประเมินผลของแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากคณาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะใหส้มบูรณ์ 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน และผู ้
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีราชบุรีกลุ่มละ 
จาํนวน   30 คน แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาคาํนวณหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
ใชส้ัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (ประสพชยั พสุนนท,์ 2553 : 657) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกลุ่มเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน เท่ากบั 0.964 และกลุ่มผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบั 0.954 
 
5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  จาํนวน 40  คน 
และกลุ่มผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน โดยแจกและเก็บแบบสอบถาม ในช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 2554 
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 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมจากหนงัสือ ตาํรา 
เอกสารทางวิชาการ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต 
 
6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ใน
การวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 6.1  ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเพื่อดาํเนินการดงัน้ี 
  1.  ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  2.  จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 
  3.  นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 6.2  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และขอ้คาํถามในการ
วิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลและวิธีการนาํเสนอดงัน้ี 
  1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ด้านบริบทของเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวมและ
จาํแนกตามเกณฑแ์ต่ละประเดน็ โดยใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอใน
รูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
  3.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
โดยรวมและจาํแนกตามเกณฑ์แต่ละประเด็น โดยใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
  4.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินดา้นกระบวนการของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  และผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดา  โดยรวมและจาํแนกตามเกณฑ์แต่ละประเด็น โดยใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
  5.  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินด้านผลผลิตของเจ้าหน้าท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาโดยรวมและจาํแนกตามเกณฑ์แต่ละประเด็น โดยใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
   ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981, 
อา้งถึงใน อนงค ์สระบวั, 2546 : 92) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีความหมายวา่ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 มีความหมายวา่ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 มีความหมายวา่ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 มีความหมายวา่ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 มีความหมายวา่ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  6. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยรวมและจาํแนกตามเกณฑแ์ต่ละดา้น โดยใชค่้าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 
   ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981, 
อา้งถึงใน อนงค ์สระบวั, 2546 : 92) มีรายละเอียดดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีความหมายวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายความวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายความวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายความวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  7.  วิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
ดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง “การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา : กรณีศึกษาสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม”  ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถาม 
จาํนวน 290  ฉบบั ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 ฉบบั และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม จาํนวน 250 ฉบบั โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาสมบูรณ์ครบ 290 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 และไดน้าํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นตาราง
ประกอบคาํบรรยาย จาํแนกออกเป็น 8 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษี  
เงินไดบุ้คคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 ตอนที่ 2 การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นบริบท เก่ียวกบันโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 ตอนที่ 3 การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของ
งบประมาณ และความทันสมัยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
สารสนเทศ  
 ตอนที่ 4 การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นกระบวนการ เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ และขั้นตอน
วิธีการขอคืน การปฏิบติังานตามแผน การติดตามผลการดาํเนินงาน 
 ตอนที่ 5 การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นผลผลิต เก่ียวกบัการจดัเกบ็ภาษีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตอนที่ 6 การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม โดยรวม  
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 ตอนที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู ้ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นบุคลากรและการบริการ ดา้นเอกสาร ดา้นการประชาสมัพนัธ์และดา้น
สถานท่ี  
 ตอนที่ 8  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ตรงกนั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ ดงัน้ี  
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
 Χ  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเจ้าหน้าทีส่รรพากรผู้ปฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการคนืภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และผู้ขอคนืภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาํนวน 290 คน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปฏิบัติงานในตาํแหน่ง ระดับตาํแหน่งระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในตาํแหน่งปัจจุบนัและอาชีพ  ใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดงัตารางท่ี 2 ถึงตารางท่ี 3   
 

ตารางท่ี 2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
                  คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จํานวน(คน) 

(n = 40) 
ร้อยละ 

1. เพศ  
     ชาย 
     หญิง 

 
4 

36 

 
10.00 
90.00 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 64  

 

ตารางท่ี 2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
                  คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จํานวน(คน) 

(n = 40) 
ร้อยละ 

2.  อาย ุ 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51  ปีข้ึนไป     

 
17 
 20 
 3 

 
42.50 
50.00 
7.50 

3.  ระดบัการศึกษา 
     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
2 

  31 
   7 

 
5.00 

77.50 
17.50 

4.  ปัจจุบนัปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
     นกัตรวจสอบภาษี 
     นกัวิชาการสรรพากร 
     เจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
     เจา้พนกังานสรรพากร            

 
27 
10 
2 
1 

 
67.50 
25.00 
5.00 
2.50 

5.  ดาํรงตาํแหน่งในระดบั      
     ระดบัชาํนาญงาน   
     ระดบัชาํนาญการ                 

 
6 

34 

 
15.00 
85.00 

6.  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
     ตํ่ากวา่ 3 ปี    
     3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     
     5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี      
     10 ปีข้ึนไป             

 
1 
1 

16 
22 

 
2.50 
2.50 

40.00 
55.00 

 
 จากตารางท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 20 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 50.00 รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 31-40 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และอายุ 51 ปีข้ึนไป 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ซ่ึงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และ
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  มีการปฏิบติังานในตาํแหน่งนกั
ตรวจสอบภาษี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาไดแ้ก่ นกัวิชาการสรรพากร จาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  เจา้หนา้ท่ีสรรพากร จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และเจา้พนกังาน
สรรพากร จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ จาํนวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาได้แก่ ระดับชาํนาญงาน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  โดย
ปฏิบติังานในตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมา
ได้แก่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  ปฏิบติังาน 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และปฏิบติังานตํ่ากวา่ 3 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
ตารางท่ี 3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามขอ้มูล  
                 ทัว่ไป 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จํานวน(คน) 

(n = 250) 
ร้อยละ 

1.  เพศ  
     ชาย 
     หญิง 

 
99 

151 

 
39.60 
60.40 

2.  อาย ุ 
     21-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     51 ปีข้ึนไป 

 
15 

127 
101 
7 

 
6.00 

50.80 
40.40 
2.80 

3.  ระดบัการศึกษา 
     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
13 

189 
48 

 
5.20 

75.60 
19.20 
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ตารางท่ี 3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามขอ้มูล 
 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จํานวน(คน) 

(n = 250) 
ร้อยละ 

4.  อาชีพ  
     ขา้ราชการ 
     พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
     ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย    
     พนกังานเอกชน/รับจา้ง         

 
78 
40 
59 
73 

 
31.20 
16.00 
23.60 
29.20 

 
 จากตารางที่  3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้ขอคืนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ พบว่า จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ
หญิง จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60  
ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 อาย ุ21-30 ปี  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ซ่ึงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.60 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และ
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานเอกชน/รับจา้ง จาํนวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 และ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00   
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพืน้ที่
นครปฐม ด้านบริบท 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ดา้นบริบท ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Χ ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบเกณฑร์ะดบัการประเมินท่ีกาํหนดไว ้ ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดงัตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
              เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน 
              ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน 
                

ระดับความคดิเห็น 
ด้านบริบท มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีใช้
กระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

7 
17.50% 

 

21 
52.50% 

 

11 
27.50% 

0 
0.00% 

1 
2.50% 

 

3.83 
 

0.81 
 

มาก 
 

2. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความโปร่งใส ชดัเจน 
สร้างความเสมอภาค 

5 
12.50% 

22 
55.00% 

 

11 
27.50% 

2 
5.00% 

0 
0.00% 

3.75 0.74 มาก 
 

3. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ส่วนช่วยเพิ่มค่าครองชีพ
ของประชาชน 

7         
17.50%  

22        
55.00% 

10 
25.00% 

0         
0.00%     

1        
2.50% 

3.85 0.80 มาก 

4. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาโดย
มาตรการยืน่แบบ ภ.ง.ด.
90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ทาํให ้ ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บเงิน
ภาษีคืนไดร้วดเร็วข้ึน 

19  
47.50% 

13 
32.50% 

7 
17.50% 

1        
2.50% 

0        
0.00% 

4.25 0.84 มาก 

5. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลใน
การแก ้ปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง 

3         
7.50% 

22 
55.00% 

13 
32.50% 

1        
2.50% 

1        
2.50% 

3.63 0.77 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
              เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน 
              ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
                

ระดับความคดิเห็น 
ด้านบริบท มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

6. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 

1   
2.50% 

23 
57.50% 

14 
35.00% 

2   
5.00% 

0   
0.00% 

3.58 0.64 มาก 

7. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาได้
กาํหนดระยะเวลาการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไวต้ามระเบียบแผนงาน
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาอยา่งเหมาะสม 

10 
25.00% 

16 
40.00% 

12 
30.00% 

2   
5.00% 

0   
0.00% 

3.85 0.86 มาก 

รวมด้านบริบท      3.82 0.78 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน มีการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.82, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือ นโยบายการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยมาตรการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืนไดร้วดเร็วข้ึน (Χ=4.25, S.D.=0.84) รองลงมาคือ นโยบายการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีส่วนช่วยเพิ่มค่าครองชีพของประชาชน (Χ=3.85, S.D.=0.80) และ
นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดก้าํหนดระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไวต้ามแผนงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งเหมาะสม (Χ=3.85, S.D.=0.86) ตามลาํดบั 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน (Χ=3.58, S.D.=0.64)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 69  

 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
 เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
 ธรรมดา จาํนวน 250 คน 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านบริบท มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีใช้
กระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

28 
11.20% 

152 
60.80% 

67 
26.80% 

3   
  1.20% 

0   
0.00% 

4.13 0.69 มาก 
 

2. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความโปร่งใส ชดัเจน 
สร้างความเสมอภาค 

25 
10.00% 

109 
43.60% 

111 
44.40% 

5    
2.00% 

0 
0.00% 

3.80 0.65 มาก 
 

3. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ส่วนช่วยเพิ่มค่าครองชีพ
ของประชาชน 

17 
6.80% 

114 
45.60% 

115 
46.00% 

4  
1.60% 

0 
0.00% 

3.93 0.66 มาก 

4. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาโดย
มาตรการยืน่แบบ ภ.ง.ด.
90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บเงิน
ภาษีคืนไดร้วดเร็วข้ึน 

53 
21.20% 

153 
61.20% 

33 
13.20% 

11 
4.40% 

0 
0.00% 

4.15 0.58 มาก 

5. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลใน
การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง 

13 
5.20% 

66 
26.40% 

154 
61.60% 

17 
6.80% 

0 
0.00% 

3.38 0.49 ปาน
กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
 เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
 ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านบริบท มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

6. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 

9 
3.60% 

118 
47.20% 

121 
48.40% 

2  
0.80% 

0 
0.00% 

3.70 0.61 มาก 

7. นโยบายการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาได้
กาํหนดระยะเวลาการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไวใ้นระเบียบแผนงาน
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาอยา่งเหมาะสม 

16 
6.40% 

181 
72.40% 

48 
19.20% 

4 
1.60% 

1 
0.40% 

3.95 0.71 มาก 

รวมด้านบริบท      3.67 0.60 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีการประเมินการดาํเนินงานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.67, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบั
การประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยมาตรการยื่น
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืนได้
รวดเร็วข้ึน ( Χ=4.15, S.D.=0.58) รองลงมาคือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีใชก้ระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ (Χ=4.13, S.D.=0.69) และนโยบายการคืนภาษี  
เงินไดบุ้คคลธรรมดาไดก้าํหนดระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไวต้ามแผนงานการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งเหมาะสม (Χ=3.95, S.D.=0.71) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีระดบัการ
ประเมินอนัดบัทา้ยสุดคือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง (Χ=3.38, S.D.=0.49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพืน้ที่
นครปฐม ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Χ ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบเกณฑร์ะดบัการประเมินท่ีกาํหนดไว ้  ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน  
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความพร้อมของบุคลากร      3.61 0.66 มาก 
1. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีความรู้
ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

8 
20.00% 

19 
47.50% 

13 
32.50% 

0   
0.00% 

0   
0.00% 

3.88 0.72 มาก 

2. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถ
ใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ี
ปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาและการ
คืนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี  

7 
17.50% 

23 
57.50% 

10 
25.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.93 0.66 มาก 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความพร้อมของบุคลากร      3.61 0.66 มาก 
3. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มี
ความสามารถในการ
วเิคราะห์และตดัสินใจใน
การพิจารณาคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
อยา่งดี 

2  
5.00% 

30 
75.00% 

7 
17.50% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.83 0.55 มาก 

4. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ไดรั้บการ
อบรมสัมมนาใน
กฎหมายเก่ียวกบัภาษี
อากรอยา่งสมํ่าเสมอ 

2  
5.00% 

11 
27.50% 

25 
62.50% 

2  
5.00% 

0 
0.00% 

3.33 0.66 ปาน
กลาง 

5. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีจาํนวน
เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

0  
0.00% 

11 
27.50% 

23 
57.50% 

5 
12.50% 

1 
2.50% 

3.10 0.71 ปาน
กลาง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสมของ
งบประมาณ   

     3.67 0.58 มาก 

6. งบประมาณท่ีไดรั้บ
การจดัสรรเพื่อการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีจาํนวน
เพียงพอ 

2  
5.00% 

22 
55.00% 

16 
40.00% 

0  
0.00% 

0  
0.00% 

3.65 0.58 มาก 

7. งบประมาณท่ีไดรั้บ
การจดัสรรเพื่อการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีความ
ต่อเน่ือง 

2  
5.00% 

23 
57.50% 

15 
37.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.68 0.57 มาก 

ความทนัสมัยของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลสารสนเทศ   

     3.66 0.59 มาก 

8. เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความทนัสมยัสะดวกต่อ
การใชง้าน 

2  
5.00% 

11 
27.50% 

26 
65.00% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.35 0.62 ปาน
กลาง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

9. ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัระบบงานภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาบน
ระบบเครือข่ายรัษฎากรท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มีส่วนช่วยทาํใหก้าร
ปฏิบติังานไดร้วดเร็ว
แม่นยาํน่าเช่ือถือ 

2  
5.00% 

27 
67.50% 

11 
27.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.78 0.53 มาก 

10. ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัระบบงานภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาบน
ระบบเครือข่ายของกรม 
สรรพากรมีความเป็น
ปัจจุบนั 

2  
5.00% 

20 
50.00% 

18 
45.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.60 0.59 มาก 

11. ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ใชใ้นการบริหารงาน
จดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของ
กรมสรรพากรและขอ้ มูล
สารสนเทศของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวง มหาดไทย
(กรมการปกครอง) มี
ความน่าเช่ือถือ 

2  
5.00% 

22 
55.00% 

16 
40.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.65 0.58 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

12. ในการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้น
ระบบงานการ 
บริหารงานจดัเกบ็ภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํ
ใหก้ารคืนเงินภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาทาํได้
รวดเร็วข้ึน 

6 
15.00% 

25 
62.50% 

9 
22.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.93 0.62 มาก 

รวมปัจจัยเบือ้งต้น      3.64 0.62 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน มีการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้โดยรวมผลการประเมินเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ( Χ=3.64, 
S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการประเมินเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
ประเด็นท่ีมีระดับการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ  ( Χ=3.67, 
S.D.=0.58) รองลงมาคือ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
สารสนเทศ (Χ=3.66, S.D.=0.59) และความพร้อมของบุคลากร(Χ=3.61, S.D.=0.66) ตามลาํดบั  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้และอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือ ในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
ระบบงานการบริหารงานจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาํให้การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาทาํไดร้วดเร็วข้ึน ( Χ=3.93, S.D.=0.62) ซ่ึงอยู่ในประเด็นความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลสารสนเทศ รองลงมา คือ บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาและการคืนภาษีไดเ้ป็นอย่างดี(Χ=3.93, S.D.=0.66) และบุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการคืนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดามีความรู้  ความเข้าใจและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี(Χ=3.88, S.D.=0.72) ตามลาํดบั  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัทา้ยสุดคือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
จาํนวนเพียงพอต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Χ=3.10, S.D.=0.71) ซ่ึงอยู่ใน
ประเดน็ความพร้อมของบุคลากร  
 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินได ้
                  บุคคลธรรมดา จาํนวน 250 คน  
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความพร้อมของ
บุคลากร 

     
3.32 0.65 

ปาน
กลาง 

1. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความรู้ 
ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

10 
4.00% 

165 
66.00% 

73 
29.20% 

2  
0.80% 

0 
0.00% 

3.73 0.54 มาก 

2. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถ
ใหค้าํแนะนาํเป็นท่ี
ปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาและการ
คืนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 

16 
6.40% 

158 
63.20% 

76 
30.40% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.76 0.56 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินได ้
                  บุคคลธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

3. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มี
ความสามารถในการ
วเิคราะห์และตดัสินใจใน
การพิจารณาคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
อยา่งดี 

8  
3.20% 

108 
43.20% 

131 
52.40% 

2  
0.80% 

1 
0.40% 

3.48 0.60 ปาน
กลาง 

4. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ไดรั้บการ
อบรมสัมมนาใน
กฎหมายเก่ียวกบัภาษี
อากรอยา่งสมํ่าเสมอ 

12 
4.80% 

25 
10.00% 

123 
49.20% 

89 
35.60% 

1 
0.40% 

2.83 0.80 ปาน
กลาง 

5. บุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีจาํนวน
เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

9  
3.60% 

22 
8.80% 

133 
53.20% 

85 
34.00% 

1 
0.40% 

2.81 0.75 ปาน
กลาง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินได ้
                  บุคคลธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความทนัสมัยของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลสารสนเทศ   

     3.38 0.69 ปาน
กลาง 

6. เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความทนัสมยัสะดวกต่อ
การใชง้าน 

18 
7.20% 

40 
16.00% 

143 
57.20% 

48 
19.20% 

1 
0.40% 

3.10 0.81 ปาน
กลาง 

7. ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัระบบงานภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาบน
ระบบเครือข่ายรัษฎากรท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มีส่วนช่วยทาํใหก้าร
ปฏิบติังานไดร้วดเร็ว
แม่นยาํน่าเช่ือถือ 

14 
5.60% 

60 
24.00% 

139 
55.60% 

37 
14.80% 

0 
0.00% 

3.61 0.63 มาก 

8. ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัระบบงานภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาบน
ระบบเครือข่ายของกรม 
สรรพากรมีความเป็น
ปัจจุบนั 

19 
7.60% 

116 
46.40% 

114 
45.60% 

1 
0.40% 

0 
0.00% 

3.20 0.76 ปาน
กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                  เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินได ้
                  บุคคลธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
                    

ระดับความคดิเห็น 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

9. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช้
ในการบริหารงานจดัเกบ็
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของกรมสรรพากร และ
ขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวง มหาดไทย
(กรมการปก ครอง) มี
ความน่าเช่ือถือ 

22 
8.80% 

59 
23.60% 

163 
65.20% 

6  
2.40% 

0 
0.00% 

3.61 0.56 มาก 

10. ในการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้น
ระบบงานการ 
บริหารงานจดัเกบ็ภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํ
ใหก้ารคืนเงินภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาทาํได้
รวดเร็วข้ึน 

6  
2.40% 

143 
57.20% 

100 
40.00% 

1  
0.40% 

0 
0.00% 

3.39 0.68 ปาน
กลาง 

รวมปัจจัยเบือ้งต้น 
     

3.35 0.67 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีการประเมินการดาํเนินงานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ผลการประเมินโดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(Χ=3.35, S.D.=0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารสนเทศ (Χ=3.38, S.D.=0.69) รองลงมาคือ ความพร้อมของบุคลากร (Χ=3.32, S.D.=0.65) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 
ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถให้คาํแนะนํา เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและการคืนภาษีได้เป็นอย่างดี ( Χ=3.76, S.D.=0.56) รองลงมาคือบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการคืนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดามีความรู้  ความเข้าใจและ
ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี (Χ=3.73, S.D.=0.54) ซ่ึงอยูใ่นประเด็นความพร้อมของ
บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
กรมสรรพากรและข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง  เช่นกระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงมหาดไทย(กรมการปกครอง) มีความน่าเช่ือถือ (Χ=3.61, S.D.=0.56) ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่น
ประเด็นความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลสารสนเทศ และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีจํานวนเพียงพอต่อการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ( Χ=2.81, 
S.D.=0.75) ซ่ึงอยูใ่นประเดน็ความพร้อมของบุคลากร  
  
ตอนที ่4  ผลการประเมินการดําเนินงานคนืภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพืน้ที่
นครปฐม ด้านกระบวนการ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้าน
กระบวนการ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Χ ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบเกณฑร์ะดบัการประเมินท่ีกาํหนดไว ้  ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดงัตารางท่ี 8 และตารางท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
               เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
               ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน  
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสมของ
กระบวนการและขั้นตอน

วธีิการขอคนื 

     3.85 0.80 มาก 

1. กระบวนการในการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ตั้งแต่ตน้จนจบ มีความ
กระชบัใชเ้วลาไม่นาน 

7 
17.50% 

19 
47.50% 

11 
27.50% 

3  
7.50% 

0 
0.00% 

3.75 0.84 มาก 

2. ขั้นตอนและวิธีการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

8 
20.00% 

22 
55.00% 

7 
17.50% 

3  
7.50% 

0 
0.00% 

3.88 0.82 มาก 

3. ขั้นตอนและวิธีการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ทาํไดไ้ม่ยุง่ยากและมี
ความสะดวกรวดเร็ว  

14 
35.00% 

18 
45.00% 

6 
15.00% 

2  
5.00% 

0 
0.00% 

4.10 0.84 มาก 

4. มีการใหค้าํแนะนาํ
ขั้นตอนและวธีิการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
อยา่งชดัเจน  

4 
10.00% 

24 
60.00% 

11 
27.50% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.78 0.66 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
               เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
               ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

5. ระยะเวลาของการ
ปฏิบติังานดา้นการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มีความเหมาะสม 

8 
20.00% 

14 
35.00% 

17 
42.50% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.73 0.82 มาก 

การปฏิบัติงานตามแผน      3.87 0.64 มาก 
6. ในการเช่ือมโยง  
ขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานภายนอกกบั
ขอ้มูลสารสนเทศจาก
ภายในบนเครือข่าย
รัษฎากรทาํใหก้าร
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นไป
ตามกาํหนดเวลาใน
แผนปฏิบติังาน 

4 
10.00% 

26 
65.00% 

10 
25.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.85 0.58 มาก 

7. หากไม่ติดหลกัเกณฑ์
การตรวจก่อนคืนผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สามารถไดรั้บคืนเงินภาษี
อยา่งรวดเร็วตามเวลาท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบ
และแผนงาน 

6 
15.00% 

24 
60.00% 

9 
22.50% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.88 0.69 มาก 
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ำนกัหอ
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
               เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
               ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

การตดิตามผลการ
ดาํเนินงาน 

     3.78 0.80 มาก 

8. การติดตามตรวจสอบ
ความคืบหนา้ในการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่น
ช่องทางระบบ
สารสนเทศของกรม 
สรรพากรมีความสะดวก
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

5 
12.50% 

24 
60.00% 

9 
22.50% 

1  
2.50% 

1 
2.50% 

3.78 0.80 มาก 

รวมด้านกระบวนการ      3.84 0.76 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน มีการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ด้านกระบวนการโดยรวม ผลการประเมินเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( Χ=3.84, 
S.D.=0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการประเมินเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
ประเด็นท่ีมีระดบัการประเมินสูงเป็นอนัดบั 1 คือ การปฏิบติังานตามแผน (Χ=3.87, S.D.=0.64) 
รองลงมาคือความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน (Χ=3.85, S.D.=0.80) และ
การติดตามผลการดาํเนินงาน (Χ=3.78, S.D.=0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การประเมินเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือขั้นตอนและวิธีการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดไ้ม่ยุง่ยากและมีความสะดวก
รวดเร็ว (Χ=4.10, S.D.=0.84) รองลงมาคือ ขั้นตอนและวิธีการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามีความชัดเจน เขา้ใจง่าย ( Χ=3.88, S.D.=0.82) ซ่ึงอยู่ในประเด็นความ
เหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืนทั้ ง 2 ข้อ และในการเช่ือมโยงข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจากภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํให้การ
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ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามกาํหนดเวลาในแผนปฏิบัติงาน ( Χ=3.85, 
S.D.=0.58) ซ่ึงอยูใ่นประเด็นการปฏิบติังานตามแผนตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือ
ระยะเวลาของการปฏิบติังานด้านการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสม ( Χ=3.73, 
S.D.=0.82) ซ่ึงอยูใ่นประเดน็ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน 
 
ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
             เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
            ธรรมดา จาํนวน 250 คน  
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสมของ
กระบวนการและขั้นตอน

วธีิการขอคนื 

     3.81 0.59 มาก 

1. กระบวนการในการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ตั้งแต่ตน้จนจบ มีความ
กระชบัใชเ้วลาไม่นาน 

15 
6.00% 

153 
61.20% 

78 
31.20% 

3  
1.20% 

1 
0.40% 

3.71 0.61 มาก 

2. ขั้นตอนและวิธีการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา มีความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

15  
6.00% 

167 
66.80% 

65 
26.00% 

2  
0.80% 

1 
0.40% 

3.77 0.58 มาก 

3. ขั้นตอนและวิธีการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ทาํไดไ้ม่ยุง่ยากและมี
ความสะดวกรวดเร็ว  

35 
14.00% 

156 
62.40% 

55 
22.00% 

4  
1.60% 

0 
0.00% 

3.89 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
             เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
            ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

4. มีการใหค้าํแนะนาํ
ขั้นตอนและวธีิการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
อยา่งชดัเจน  

20  
8.00% 

175 
70.00% 

52 
20.80% 

2  
0.80% 

1 
0.40% 

3.84 0.58 มาก 

5. ระยะเวลาของการ
ปฏิบติังานดา้นการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
มีความเหมาะสม 

15  
6.00% 

187 
74.80% 

43 
17.20% 

4  
1.60% 

1 
0.40% 

3.84 0.56 มาก 

การปฏิบัติงานตามแผน      3.61 0.62 มาก 
6. ในการเช่ือมโยงขอ้มูล
สารสนเทศของ
หน่วยงานภายนอกกบั
ขอ้มูลสารสนเทศจาก
ภายในบนเครือข่าย
รัษฎากรทาํใหก้าร
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นไป
ตามกาํหนด เวลาใน
แผนปฏิบติังาน 

35 
14.00% 

156 
62.40% 

55 
22.00% 

4  
1.60% 

0 
0.00% 

3.46 0.70 ปาน
กลาง 

7. หากไม่ติดหลกัเกณฑ์
การตรวจก่อนคืนผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สามารถไดรั้บคืนเงินภาษี
อยา่งรวดเร็วตามเวลาท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบและ
แผนงาน 

9   
3.60% 

173 
69.20% 

66 
26.40% 

1  
0.40% 

1 
0.40% 

3.75 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
             เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
            ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านกระบวนการ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

การตดิตามผลการ
ดาํเนินงาน 

     3.74 0.55 มาก 

8. การติดตามตรวจสอบ
ความคืบหนา้ในการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผา่น
ช่องทางระบบสารสนเทศ
ของกรมสรรพากรมี
ความสะดวกไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

9   
3.60% 

170 
68.00% 

67 
26.80% 

4  
1.60% 

0 
0.00% 

3.74 0.55 มาก 

รวมด้านกระบวนการ      3.75 0.60 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีการประเมินการดาํเนินงานคืน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
(Χ=3.75, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ประเด็น ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 1 คือความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน (Χ=3.81, S.D.=0.59) 
รองลงมาคือ การติดตามผลการดาํเนินงาน (Χ=3.74, S.D.=0.55) และการปฏิบติังานตามแผน
(Χ=3.61, S.D.=0.62) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก 7 ขอ้ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดับการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดับแรก คือ 
ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดไ้ม่
ยุง่ยากและมีความสะดวกรวดเร็ว (Χ=3.89, S.D.=0.64) รองลงมาคือระยะเวลาของการปฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสม (Χ=3.84, S.D.=0.56) และมีการให้คาํแนะนาํ
ขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งชดัเจน (Χ=3.84, S.D.=0.58) ตามลาํดบั ซ่ึง
อยู่ในประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืนทั้ง 3 ประเด็นและขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียอันดับท้ายสุดคือในการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกกับขอ้มูล
สารสนเทศจากภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํให้การดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นไปตามกาํหนดเวลาในแผนปฏิบติังาน (Χ=3.46, S.D.=0.70) ซ่ึงอยูใ่นประเด็นการปฏิบติังาน
ตามแผน 
 
ตอนที ่5  ผลการประเมินการดําเนินงานคนืภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพืน้ที่
นครปฐม ด้านผลผลติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Χ ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบเกณฑร์ะดบัการประเมินท่ีกาํหนดไว ้  ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดงัตารางท่ี 10 ถึงตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน  
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
ความรู้ท่ีดีพอจาก
เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาทาํใหก้ารยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 และ
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2  
5.00% 

28 
70.00% 

9 
22.50% 

1  
2.50% 

0 
0.00% 

3.78 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

2. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
คาํแนะนาํในขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
และนาํไปปฏิบติัเพื่อขอ
คืนภาษีไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิด
ขอ้ผดิพลาด   

2  
5.00% 

24 
60.00% 

12 
30.00% 

2  
5.00% 

0 
0.00% 

3.65 0.66 มาก 

3. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความ
มัน่ใจวา่สามารถกรอก
รายการและคาํนวณภาษี
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
ภาษีอากรไดม้ากข้ึน 

7 
17.50% 

27 
67.50% 

6 
15.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

4.03 0.58 มาก 

4. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถ
นาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
แนะนาํ ไปใชใ้นการ
กรอกรายการและคาํนวณ
ภาษีเพื่อยืน่แบบ ภ.ง.ด.
90, 91 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

7 
17.50% 

22 
55.00% 

11 
27.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.90 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

5. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
ความรู้ และความเขา้ ใจ
เก่ียวกบัวธีิการ     
คาํนวณหลกัการยกเวน้
ภาษีและลดหยอ่นภาษีทาํ
ใหก้ารยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 
91 และขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นไป
ดว้ยความถกูตอ้ง 

3  
7.50% 

27 
67.50% 

10 
25.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.83 0.55 มาก 

6. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ 
ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ทาํใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การยืน่แบบฯ และขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไดถ้กูตอ้งเพ่ิมข้ึน 

4 
10.00% 

27 
67.50% 

9 
22.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.88 0.56 มาก 

7. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บคืน
เงินภาษีอยา่งรวดเร็ว 
เสมอภาคและเป็นธรรม 
ทาํใหเ้กิดความสมคัรใจ
ในการยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน  

5 
12.50% 

28 
70.00% 

7 
17.50% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.95 0.55 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
                ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 40 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

8. ช่องทางการยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้ข้อ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดรั้บความ
สะดวกมากขึ้น 

10 
25.00% 

25 
62.50% 

4 
10.00% 

1 
2.50% 

0 
0.00% 

4.10 0.67 มาก 

9. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามี   
ทศันคติท่ีดีต่อการ
บริหารงานของกรม 
สรรพากรในการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาวา่
การยืน่แบบฯ มีความ
สะดวกรวดเร็วเป็นธรรม 

6 
15.00% 

28 
70.00% 

6 
15.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

4.00 0.56 มาก 

10. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความพึง
พอใจต่อมาตรการการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
และมีผลใหเ้กิดการจูงใจ
ใหมี้การยืน่แบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามากขึ้น 

16 
40.00% 

20 
50.00% 

4 
10.00% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

4.30 0.65 มาก 

รวมด้านผลผลติ      3.94 0.60 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน มีการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.94, S.D.=0.60) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือ ผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึงพอใจต่อมาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมีผลให้
เกิดการจูงใจใหมี้การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น (Χ=4.30, S.D.=0.65) 
รองลงมา คือ ช่องทางการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บความสะดวกมากขึ้น(Χ=4.10, S.D.=0.67) และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความมั่นใจว่าสามารถกรอกรายการและค ํานวณภาษีได้อย่างถูกต้องส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากรไดม้ากข้ึน (Χ=4.03, S.D.=0.58) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัทา้ยสุดคือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคาํแนะนาํในขอ้กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกบั
การขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และนาํไปปฏิบติัเพื่อขอคืนภาษีไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิดขอ้ผิดพลาด 
(Χ=3.65, S.D.=0.66) 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
              ธรรมดา จาํนวน 250 คน  
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
ความรู้ท่ีดีพอจาก
เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาทาํใหก้ารยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 และ
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

9  
3.60% 

118 
47.20% 

117 
46.80% 

6  
2.40% 

0 
0.00% 

3.52 0.61 มาก 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
              ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

2. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
คาํแนะนาํในขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
และนาํไปปฏิบติัเพื่อขอ
คืนภาษีไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิด
ขอ้ผดิพลาด   

9  
3.60% 

109 
43.60% 

125 
50.00% 

7  
2.80% 

0 
0.00% 

3.48 0.62 ปาน
กลาง 

3. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความ
มัน่ใจวา่สามารถกรอก
รายการและคาํนวณภาษี
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
ภาษีอากรไดม้ากข้ึน 

17 
6.80% 

120 
48.00% 

104 
41.60% 

8  
3.20% 

1 
0.40% 

3.58 0.69 มาก 

4. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
แนะนาํไปใชใ้นการ
กรอกรายการและคาํนวณ
ภาษีเพื่อยืน่แบบ      
ภ.ง.ด.90, 91ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  

12 
4.80% 

127 
50.80% 

106 
42.40% 

4  
1.60% 

1 
0.40% 

3.58 0.63 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
              ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

5. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ
ความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการคาํนวณ
หลกัการยกเวน้ภาษีและ
ลดหยอ่นภาษีทาํใหก้าร
ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 
และขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นไป
ดว้ยความถกูตอ้ง 

18 
7.20% 

176 
70.40% 

53 
21.20% 

3  
1.20% 

0 
0.00% 

3.84 0.55 มาก 

6. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บ 
ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรทาํใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ยืน่แบบฯ และขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาได้
ถกูตอ้งเพิ่มข้ึน 

12 
4.80% 

181 
72.40% 

54 
21.60% 

3  
1.20% 

0 
0.00% 

3.81 0.53 มาก 

7. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บคืน
เงินภาษีอยา่งรวดเร็ว
เสมอภาคและเป็นธรรม 
ทาํใหเ้กิดความสมคัรใจ
ในการยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน  

15 
6.00% 

93 
37.20% 

137 
54.80% 

5  
2.00% 

0 
0.00% 

3.47 0.64 ปาน
กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี 
                เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล 
              ธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ด้านผลผลติ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

8. ช่องทางการยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้ข้อ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดรั้บความ
สะดวกมากขึ้น 

32 
12.80% 

195 
78.00% 

21 
8.40% 

2  
0.80% 

0 
0.00% 

4.03 0.50 มาก 

9. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีทศันคติ
ท่ีดีต่อการบริหารงานของ
กรม สรรพากรในการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
วา่การยืน่แบบฯ มีความ
สะดวกรวดเร็วเป็นธรรม 

35 
14.00% 

189 
75.60% 

26 
10.40% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

4.04 0.50 มาก 

10. ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความพึง
พอใจต่อมาตรการการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
และมีผลใหเ้กิดการจูงใจ
ใหมี้การยืน่แบบแสดง 
รายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามากขึ้น 

52 
20.80% 

183 
73.20% 

15 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.15 0.50 มาก 

รวมด้านผลผลติ      3.75 0.58 มาก 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีการประเมินการดาํเนินงานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นผลผลิต โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.75, S.D.=0.58) เม่ือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้ และระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ขอ้ท่ี
มีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึงพอใจต่อ
มาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมีผลให้เกิดการจูงใจให้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น (Χ=4.15, S.D.=0.50) รองลงมาไดแ้ก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีทศันคติท่ีดีต่อการบริหารงานของกรมสรรพากรในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาว่า
การยื่นแบบฯ มีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม (Χ=4.04, S.D.=0.49) และช่องทางการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความสะดวกมาก
ข้ึน (Χ=4.03, S.D.=0.49) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินอนัดบัทา้ยสุดคือ ผูข้อคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคืนเงินภาษีอยา่งรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ทาํใหเ้กิดความสมคัรใจใน
การยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน (Χ=3.47, S.D.=0.64) 
 
ตอนที่ 6  ผลการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
นครปฐม โดยรวม 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ของเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยรวมและจาํแนกตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัการ
ประเมินตามแนวคิดของเบสท ์(Best) ซ่ึงมี 5 ระดบั ผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 12 ถึงตารางท่ี   13   
 

ตารางท่ี 12 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
              เงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
               กบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น 
 

เจ้าหน้าทีส่รรพากรผู้ปฏิบัตงิาน 
การประเมนิการดาํเนินงาน 

.Χ  S.D. ระดบัการประเมิน 
ดา้นบริบท 3.82 0.78 มาก 

ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 3.64 0.62 มาก 
ดา้นกระบวนการ 3.84 0.76 มาก 
ดา้นผลผลิต 3.94 0.60 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.81 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 12 ผลการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ทั้ง 4 ดา้น ตามความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวม ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ( Χ=3.81, 
S.D.=0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นผลผลิต (Χ=3.94 , S.D.=0.60) ดา้นกระบวนการ (Χ=3.84 , S.D.=0.76) ดา้น
บริบท (Χ=3.82 , S.D.=0.78) และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Χ=3.64 , S.D.=0.62)  
 
ตารางท่ี 13 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี     
               เงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 โดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น 
 

  ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
การประเมินการดาํเนินงาน 

.Χ  S.D. ระดบัการประเมิน 
ดา้นบริบท 3.67 0.60 มาก 

ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 3.35 0.67 ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการ 3.75 0.60 มาก 
ดา้นผลผลิต 3.75 0.58 มาก 
ค่าเฉลีย่ 3.63 0.61 มาก 

  
 จากตารางท่ี 13 ผลการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ทั้ง 4 ดา้น ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผลการ
ประเมินเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี ดา้นผลผลิต   
( Χ=3.75, S.D.=0.58) ดา้นกระบวนการ ( Χ=3.75, S.D.=0.60) และด้านบริบท ( Χ=3.67, 
S.D.=0.60) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Χ=3.35, S.D.=0.67)  
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ตอนที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อสํานักงานสรรพากรพืน้ที่
นครปฐม 
 การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐมโดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการบริการ 
ดา้นเอกสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นสถานท่ี ใชค้่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)โดยนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจตามแนวคิด
ของเบสท ์(Best) ซ่ึงมี 5 ระดบั ผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี  14  ถึงตารางท่ี 20  
 
ตารางท่ี 14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรและการ 
                   บริการตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านบุคลากรและการ

บริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

.มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

. .Χ  S.D. ระดับ 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความรู้ 
ความสามารถในการ
แนะนาํและช้ีแจงขอ้
สงสัยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรง
ตามความตอ้งการของผู ้
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

1  
0.40% 

161 
64.40% 

88 
35.20% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.65 
 

0.49 
 

มาก 
 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาสามารถให้
ความรู้ คาํแนะนาํ ตอบ
คาํถามและช้ีแจงขอ้สงสัย
แก่ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นท่ี
น่าพอใจ 

12 
4.80% 

191 
76.40% 

47 
18.80% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.86 
 

0.47 
 

มาก 
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ตารางท่ี 14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรและการ 
                   บริการตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านบุคลากรและการ

บริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

.มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

. .Χ  S.D. ระดับ 

3. บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี
(ทกัทาย พดูจาไพเราะ ยิม้
แยม้แจ่มใสและสุภาพ
เรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี 

26 
10.40% 

205 
82.00% 

19 
7.60% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.03 
 

0.42 
 

มาก 
 

4. บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความพร้อม
และใหค้วามช่วยเหลือ
ทนัทีเม่ือผูข้อคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหา
ในขอ้กฎหมายเก่ียวกบั
การขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

32 
12.80% 

206 
82.40% 

11 
4.40% 

1 
0.40% 

0 
0.00% 

4.08 0.43 มาก 

รวมด้านบุคลากรและการ
บริการ 

     3.91 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรและการบริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (Χ=3.91, S.D.=0.45)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้
ท่ีมีระดบัความพึงพอใจค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความพร้อมและใหค้วามช่วยเหลือทนัทีเม่ือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหาใน
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ( Χ=4.08, S.D.=0.43) รองลงมาคือ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี (ทกัทาย พูดจา ไพเราะ ยิม้
แยม้แจ่มใสและสุภาพเรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี (Χ=4.03, S.D.=0.42) และบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้น
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ ตอบคาํถามและช้ีแจงขอ้สงสยัแก่ผูข้อคืน
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ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นท่ีน่าพอใจ (Χ=3.86, S.D.=0.47) และขอ้ท่ีมี
ระดบัความพึงพอใจค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ใหแ้ก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและช้ีแจงขอ้สงสัยได้
อยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Χ=3.65, S.D.=0.49) 
 
ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นเอกสารตามความ 
              คิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านเอกสาร มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. เอกสารแบบฟอร์ม 
ต่าง ๆ มีจาํนวนเพียงพอ 

11 
4.40% 

151 
60.40% 

87 
34.80% 

1  
0.40% 

0 
0.00% 

3.69 
 

0.57 
 

มาก 
 

2. เอกสารแบบฟอร์มท่ี
ใชใ้นการขอคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย  

14 
5.60% 

144 
57.60% 

92 
36.80% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.69 
 

0.56 
 

มาก 
 

3. เอกสารแบบฟอร์มมี
คาํแนะนาํขั้นตอนในการ
กรอกขอ้มูลลงในเอกสาร
อยา่งเหมาะสม 

16 
6.40% 

190 
76.00% 

44 
17.60% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.89 
 

0.48 
 

มาก 
 

4. แบบ ภ.ง.ด.90, 91 มีคาํ
ร้องขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดารวมอยูใ่น
แบบแสดงรายการเป็น
การเหมาะสมและสะดวก 

23 
9.20% 

205 
82.00% 

22  
8.80% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.00 
 

0.43 
 

มาก 
 

รวมด้านเอกสาร      3.82 0.51 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเอกสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(Χ=3.82, S.D.=0.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมี
ระดบัความพึงพอใจสูง 3 อนัดบัแรกคือ แบบ ภ.ง.ด.90, 91 มีคาํร้องขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
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รวมอยู่ในแบบแสดงรายการเป็นการเหมาะสมและสะดวก (Χ=4.00, S.D.=0.43) รองลงมาคือ
เอกสารแบบฟอร์มมีคาํแนะนาํขั้นตอนในการกรอกขอ้มูลลงในเอกสารอย่างเหมาะสม(Χ=3.89, 
S.D.=0.48) และเอกสารแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย (Χ=3.69, S.D.=0.56) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจอนัดบัทา้ยสุดคือเอกสาร
แบบฟอร์มมีจาํนวนเพียงพอ (Χ=3.69, S.D.=0.57) 
 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
               ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. ส่ือประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
กรมสรรพากรจดัทาํข้ึน
เผยแพร่ใหส้าระความรู้ท่ี
เพียงพอ 

4 
1.60% 

163 
65.20% 

83 
33.20% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.68 
 

0.50 
 

มาก 
 

2. ส่ือประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
กรมสรรพากรจดัทาํข้ึน
เผยแพร่ใชภ้าษาท่ีเขา้ ใจ
ง่าย เป็นท่ีน่าพอใจ 

11 
4.40% 

171 
68.40% 

68 
27.20% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.77 
 

0.52 
 

มาก 
 

3. ป้ายแผนผงัอธิบายขั้น 
ตอนการขอคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

2  
0.80% 

204 
81.60% 

44 
17.60% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.83 
 

0.40 
 

มาก 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
               ตามความคิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน (ต่อ) 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

4. การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์
และส่ือกิจกรรมต่างๆ 
ของกรมสรรพากรมี
ความเหมาะสม 

3  
1.20% 

161 
64.40% 

85 
34.00% 

1 
0.40% 

0 
0.00% 

3.66 
 

0.51 
 

มาก 

รวมด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 

     
3.74 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก (Χ=3.74, S.D.=0.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมี
ระดับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรกคือป้ายแผนผงัอธิบายขั้นตอนการขอคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย(Χ=3.83, S.D.=0.40) รองลงมาคือ ส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเร่ือง
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เป็นท่ีน่า
พอใจ (Χ=3.77, S.D.=0.52) และส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
กรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ให้สาระความรู้ท่ีเพียงพอ (Χ=3.68, S.D.=0.50) และขอ้ท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจอนัดบัทา้ยสุดคือการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์
และส่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมสรรพากร มีความเหมาะสม (Χ=3.66, S.D.=0.51) 
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีตามความ 
            คิดเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 250 คน 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ด้านสถานที ่ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

.Χ  S.D. ระดับ 

1. สาํนกังานทาํการ
ตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ี
สามารถเดินทางไปมา
ไดส้ะดวกและเขา้ถึง
ไดง่้าย 

35 
14.00% 

214 
85.60% 

1 
0.40% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

4.14 
 

0.36 
 

มาก 
 

2. พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้ห ้
บริการมีบริเวณเพยีง 
พอเหมาะสมและ
สะอาด 

4  
1.60% 

162 
64.80% 

84 
33.60% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.68 
 

0.49 
 

มาก 
 

3. พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้ห ้
บริการนา้ด่ืมและ
เคร่ืองด่ืมสะอาดเพียง 
พอ 

4  
1.60% 

224 
89.60% 

22  
8.80% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

3.93 
 

0.32 
 

มาก 
 

4. สถานท่ีมีท่ีจอด
รถยนต/์รถมอเตอร์
ไซดอ์ยา่งเพยีงพอ 

16 
6.40% 

185 
74.00% 

49 
19.60% 

0  
0.00% 

0 
0.00% 

3.87 0.49 มาก 

รวมด้านสถานที ่      3.91 0.42 มาก 
 
 ตารางท่ี 17 พบว่า ระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.91, 
S.D.=0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูง 3 อนัดบัแรกคือ สาํนกังานทาํการตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวกและ
เขา้ถึงไดง่้าย (Χ=4.14, S.D.=0.36) รองลงมา คือ พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้หบ้ริการนํ้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมสะอาด
เพียงพอ (Χ=3.93, S.D.=0.32) และสถานท่ีมีท่ีจอดรถยนต/์รถมอเตอร์ไซดอ์ยา่งเพียงพอ (Χ=3.87, 
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S.D.=0.49) และข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจอันดับท้ายสุดคือ พื้นท่ีท่ีจัดไวใ้ห้บริการมีบริเวณ
เพียงพอเหมาะสมและสะอาด (Χ=3.68, S.D.=0.49) 
 
ตารางท่ี 18 ระดบัความพึงพอใจสูง 5 อนัดบัแรก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
 

ความพงึพอใจ 

ข้อ ด้าน 
.Χ  S.D. อนัดับ 

สาํนกังานทาํการตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถเดินทาง
ไปมาสะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย 

สถานท่ี 4.14 0.36 1 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความพร้อมและใหค้วามช่วยเหลือทนัทีเม่ือ
ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหาในขอ้
กฎหมายเก่ียว กบัการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

บุคลากรและ
การบริการ 

4.08 0.43 2 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี (ทกัทาย พดูจา ไพเราะ ยิม้
แยม้แจ่มใสและสุภาพเรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี 

บุคลากรและ
การบริการ 

4.03 0.42 3 

แบบ ภ.ง.ด.90, 91 มีคาํร้องขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดารวมอยูใ่นแบบแสดงรายการเป็นการ
เหมาะสมและสะดวก 

เอกสาร 4.00 0.43 4 

พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้หบ้ริการนํ้าด่ืมและเคร่ืองด่ืมสะอาด
เพียงพอ 

สถานท่ี 3.93 0.32 5 

 
 จากตารางท่ี 18 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงเป็นอนัดบั 
1 คือ สาํนกังานทาํการตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปมาสะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย (Χ=4.14, 
S.D.=0.36) ซ่ึงอยู่ในดา้นสถานท่ี รองลงมาไดแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความพร้อมและใหค้วามช่วยเหลือทนัทีเม่ือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหาใน
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ( Χ=4.08, S.D.=0.43) และบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี (ทกัทาย พดูจา ไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส
และสุภาพเรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี(Χ=4.03, S.D.=0.42) ซ่ึงอยูใ่นดา้นบุคลากรและการบริการทั้ง 2 
ขอ้ ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 19 ระดบัความพึงพอใจทา้ยสุด 5 อนัดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
 

ความพงึพอใจ 

ข้อ ด้าน 
.Χ  S.D. อนัดับ 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาใหแ้ก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและช้ีแจงขอ้
สงสยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผู ้
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

บุคลากรและ
การบริการ 

3.65 0.49 1 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ืออินเทอร์ 
เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือกิจกรรมต่างๆ ของกรม 
สรรพากรมีความเหมาะสม 

การประชา 
สมัพนัธ์ 

3.66 0.51 2 

ส่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ให้
สาระความรู้ท่ีเพียงพอ 

การประชา 
สมัพนัธ์ 

3.68 0.50 3 

เอกสารแบบฟอร์มมีจาํนวนเพียงพอ เอกสาร 3.69 0.57 4 
เอกสารแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

เอกสาร 3.69 0.56 5 

 
 จากตารางท่ี 19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงเป็นอนัดบั 
ทา้ยสุดคือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้แก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและช้ีแจงขอ้สงสัยไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  (Χ=4.14, S.D.=0.36) ซ่ึงอยูใ่นดา้นบุคลากรและการ
บริการ รองลงมาไดแ้ก่การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ
กิจกรรมต่างๆ ของกรมสรรพากร มีความเหมาะสม(Χ=4.08, S.D.=0.43) และส่ือประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ให้สาระความรู้ท่ี
เพียงพอ(Χ=3.68, S.D.=0.50) ซ่ึงอยูใ่นดา้นการประชาสมัพนัธ์ทั้ง 2 ขอ้ ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 20  สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าระดบั และอนัดบัความพึงพอใจของผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวม 

 

ความพงึพอใจ n .Χ  S.D. ระดับ อนัดับ 
ดา้นบุคลการและการบริการ 250 3.91 0.45 มาก 2 
ดา้นเอกสาร 250 3.82 0.51 มาก 3 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 250 3.74 0.48 มาก 4 
ดา้นสถานท่ี 250 3.91 0.42 มาก 1 

รวม 250 3.85 0.47 มาก  
 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.85,  S.D.=0.47) 
เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 คือ ด้านสถานท่ี ( Χ=3.91, 
S.D.=0.42) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการบริการ (Χ=3.91, S.D.=0.45) ดา้นเอกสาร 
(Χ=3.82, S.D.=0.51) ตามลาํดบั และระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นอนัดบัทา้ยสุด คือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ (Χ=3.74, S.D.=0.48)  
 

ตอนที ่8 ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็น 
ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อทราบความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐมให้ดียิ่งข้ึน มีผูแ้สดงความคิดเห็น ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะ จาํนวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยผูแ้สดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ท่ีเหลือเป็นเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานคืนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ผูว้ิจัยได้ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึงมีผูแ้สดงความคิดเห็น 
ความต้องการและขอ้เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ด้าน
กระบวนการ และดา้นผลผลิต ผลการวิเคราะห์สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 1. ด้านบริบท   
  1.1  กรมสรรพากรมีนโยบายคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยให้ดาํเนินการอย่าง
รวดเร็ว  แต่ในทางปฏิบติัเกิดความขดัแยง้ เน่ืองจากกฎหมาย นโยบายของกรมสรรพากร และ
ผูบ้ริหารไม่ชดัเจน กรมสรรพากรควรออกระเบียบท่ีรองรับเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน เพื่อยืดหยุ่นใน
การทาํงานได ้หากขดัต่อกฎหมาย 
  1.2  การยืน่ ภ.ง.ด.90, 91 เป็นการประเมินตนเองซ่ึงบางคร้ังพบขอ้ผดิพลาดจากการ
ยื่นแบบทาํให้การคืนภาษีล่าชา้ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ในขอ้
กฎหมายภาษีอากรและโทษของการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแก่ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีท่ีเขา้ใจง่าย และ
ผลดีของการยื่นแบบเสียภาษีแบบประเมินตนเองท่ีจะไดป้ระโยชน์มากกว่าหรือตน้ทุนตํ่ากว่าท่ีจะ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจพบและประเมินเรียกเกบ็ภาษีซ่ึงตอ้งเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม เป็นภาระท่ีสูง 
  1.3  ผูเ้สียภาษีไม่แนบหลกัฐานให้ครบถว้นกรณีไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น 
การลดหยอ่นภาษีหรือการยกเวน้ภาษี เจา้หนา้ท่ีควรทาํการแนะนาํผูข้อคืนภาษีใหก้รอกรายละเอียด
และแนบเอกสารใหค้รบถว้นพร้อมทั้งแสดงขอ้มูลใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1.4.  ผูเ้สียภาษียืน่แบบล่าชา้และมีจาํนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนมีนาคมซ่ึงเป็น
เดือนสุดทา้ยของการยืน่แบบ จึงทาํให้การประมวลผลจากกระบวนงานกรรมวิธีขอ้มูลและแบบส่ง
ให้เจา้หน้าท่ีพิจารณาล่าชา้ เน่ืองจากหากเป็นการยื่นดว้ยกระดาษจะตอ้งส่งให้ภาคทาํการบนัทึก
ขอ้มูลเขา้ระบบบนเครือข่ายรัษฎากรก่อนแลว้จึงส่งให้เจา้หนา้ท่ีของพื้นท่ีพิจารณาจึงส่งผลให้การ
คืนล่าชา้ไม่เป็นไปตามนโยบาย สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ให้ออกหนงัสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายโดยเร็ว เพื่อจะไดย้ื่นแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ไปกระจุกตวัในเดือนสุดทา้ยแห่งการยืน่แบบ และเร่งประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้สียภาษีเขา้ไปยืน่แบบ
ฯ ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตวา่มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และคืนภาษี
ให้อย่างรวดเร็ว เพื่อจูงใจให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากยื่นแบบทางกระดาษมีความล่าชา้
ของกระบวนการงานกรรมวิธีขอ้มูล 
 2.  ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 
  2.1  จาํนวนเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีมากทาํให้การ
คืนภาษีบางรายไดล่้าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนด ผูบ้ริหารสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรจดัสรรกาํลงั
เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการทางดา้นน้ี 
  2.2  เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขาดส่ิงจูงใจและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน โดย
ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ(ซ่ึงการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ) กรมสรรพากรควรมีค่าตอบแทนในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม
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กบัปริมาณงาน เช่น เพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานจดัเก็บภาษีอากร  มีการประกนั
ชีวิตใหส้าํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
  2.3  เจ้าหน้าท่ีบางคนขาดความรู้ ความชํานาญ ด้านการวิเคราะห์และตีความ
ทางดา้นกฎหมายภาษีอากร สาํนกังานสรรพากรภาคร่วมมือกบัสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีจดัอบรม
สมัมนาใหค้วามรู้ทางภาษีอากรแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 
  2.4  ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับภาษีเงินได้ท่ียื่นไวไ้ม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
นอกจากน้ีในการคดัคน้ขอ้มูลกระจดักระจายไม่รวมอยู่บนระบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะทั้งหมด 
ทาํให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นถูกตอ้ง กรมสรรพากรควรปรับปรุงพฒันาโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลให้
ทนัสมยัและครบถว้นของขอ้มูล และรวบรวมขอ้มูลเงินได้บนระบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะ
ทั้งหมดในการคดัคน้ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเงินไดค้รบถว้นทั้งหมด เช่น ใชเ้ลขประจาํตวัประชาชนในการ
เขา้คน้หาขอ้มูลผูเ้สียภาษี 

      3.  ด้านกระบวนการ 
  3.1  ผูเ้สียภาษีและผูข้อคืนภาษีไม่เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการขอคืนภาษี การกรอก
แบบฯ และรายละเอียดต่างๆ กรมสรรพากรควรจดัทาํเอกสารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ 
  3.2  ผูเ้สียภาษีและผูข้อคืนภาษีไม่เขา้ใจขั้นตอนการกรอกแบบฯ และรายละเอียด
ต่างๆ กรมสรรพากรควรจดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ 
 4.  ด้านผลผลติ 
  4.1  ผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ีไม่เขา้ใจกฎหมายภาษีอากร สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
ควรประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษีถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษีรวมถึงประโยชน์ของการ
เสียภาษี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสาํนึกและความสมคัรใจในการเสียภาษีของประชาชน 
  4.2  ผูเ้สียภาษีและเจ้าหน้าท่ีมีปัญหาในการตีความของกฎหมายภาษีอากรไม่
สอดคลอ้งตรงกนั สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรจดัอบรมให้แก่ประชาชนผูส้นใจทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อจะไดท้ราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรท่ีพึงมี พึงได ้รวมถึงหนา้ท่ีผูเ้สียภาษีท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายใหถู้กตอ้ง 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม” เป็นการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยมี
วตัถุประสงค์ 2 ประการ ไดแ้ก่ 1)  เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา        
2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
นครปฐม  
 1.  การประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สํานักงานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม โดยใชก้ารประเมินเชิงปริมาณ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
ประกอบดว้ยการประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ซ่ึงมุ่ง
พิจารณาประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ความพร้อมของบุคลากร 
ความเหมาะสมของงบประมาณ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลสารสนเทศ ขั้นตอนและวิธีการขอคืน การปฏิบติังานตามแผน การติดตามผลการดาํเนินงาน 
และผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงาน 
 2.  ความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
นครปฐม โดยวดัระดบัความพึงพอใจ จาํนวน 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากรและการบริการ ดา้นเอกสาร 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นสถานท่ี  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 42  คน และกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม จาํนวน 631 คน ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอต่างๆ 
ของจังหวดันครปฐม และเป็นผูท่ี้มีเงินได้ตั้ งแต่ 150,000-200,000 บาท  กลุ่มตวัอย่างคาํนวณจาก
ประชากรทั้งสองกลุ่มโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิด
ความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 290 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 2 ฉบบั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฉบบัท่ี 
1 ไดป้ระยุกตใ์ชรู้ปแบบจาํลอง CIPP มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล ขอ้คาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดา 4 ดา้น ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  และตอนท่ี 3 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาการดาํเนินงานคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา   ส่วนฉบบัท่ี 2 ไดป้ระยุกตใ์ชรู้ปแบบจาํลอง CIPP และทฤษฎีส่วนผสมการตลาด
บริการของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล ขอ้คาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 4 ดา้น ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ตอนท่ี 3  
สอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ 4 ดา้น ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั และตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาการดาํเนินงาน
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงดา้น
เน้ือหาและดา้นการวดัและการประเมินผลจากคณาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 
และไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบั 2 กลุ่ม คือเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีราชบุรี กลุ่มละ 30 คน แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั
กลุ่มเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบั .964 
และกลุ่มผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบั .954 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
นาํแบบสอบถามที่ไดไ้ปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อคาํนวณค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  ( Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และพรรณนาวิ เคราะห์ 
(Descriptive analysis) 
 
1.  สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเร่ือง “การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กรณีศึกษา
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม” สามารถสรุปผลการวิจยัเป็นประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
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 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 (36 คน) เม่ือจาํแนกตามอาย ุส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 (20 คน) 
เมื่อจาํแนกตามระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.50        
(31 คน) เม่ือจําแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในตาํแหน่ง           
นกัตรวจสอบภาษี คิดเป็นร้อยละ 67.50 (27 คน) เม่ือจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งอยูใ่นระดบัชาํนาญ
การ คิดเป็นร้อยละ 85.00 (34 คน) และเม่ือจาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 55.00 (22 คน)  
       1.2  ข้อมูลทั่วไปของผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.40 (151 คน) เม่ือจาํแนกตาม
อาย ุส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.80 (127 คน) เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.60 (189 คน) และเม่ือจาํแนกตามอาชีพ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 31.20 (78 คน)  
 2.   การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา:
ศึกษากรณีสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1  ผลการประเมินเป็นรายดา้น ทั้ง 4 ดา้น 
        2.1.1  การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นบริบท พบว่า
เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน ประเมินดา้นบริบทเก่ียวกบันโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบั
การประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยมาตรการยื่น
แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืนได้
รวดเร็วข้ึน ( Χ=4.25) รองลงมา คือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีส่วนช่วยเพิ่มค่า
ครองชีพของประชาชน ( Χ=3.85) และนโยบายการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้กําหนด
ระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไวต้ามแผนงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่ง
เหมาะสม ( Χ=3.85) ตามลาํดับ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือนโยบายการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน (Χ=3.58)  
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        ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ผลการประเมินดา้นบริบทเก่ียวกบั
นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมิน
ค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดับแรก คือ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยมาตรการการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืนได้
รวดเร็วข้ึน (Χ=4.15) รองลงมาไดแ้ก่ นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นมาตรการหน่ึงท่ี
ใชก้ระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ (Χ=4.13) และนโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดก้าํหนด
ระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไวต้ามแผนงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่ง
เหมาะสม (Χ=3.95) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินอนัดบัทา้ยสุดคือนโยบายการคืนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดามีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไดร้ะดบัหน่ึง (Χ=3.38) 
        2.1.2  การประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านปัจจัย
เบ้ืองตน้ พบว่า เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน ประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( Χ=3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการประเมินเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
ประเด็นท่ีมีระดับการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ  ( Χ=3.67) 
รองลงมาคือ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลสารสนเทศ 
(Χ=3.66) และความพร้อมของบุคลากร(Χ=3.61) ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผลการ
ประเมินเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 9 ขอ้และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมิน
ค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นระบบงานการบริหารงานจดัเกบ็
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํใหก้ารคืนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดร้วดเร็วข้ึน (Χ=3.93) ซ่ึง
อยูใ่นประเด็นความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลสารสนเทศ 
รองลงมา คือ บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและการคืนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 
(Χ=3.93) และบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี (Χ=3.88) ตามลาํดบั  และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีจาํนวนเพียงพอต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( Χ=3.10) ซ่ึงอยู่ใน
ประเดน็ความพร้อมของบุคลากร  
         ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (Χ=3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น ประเด็น
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ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
สารสนเทศ ( Χ=3.38) รองลงมาคือ ความพร้อมของบุคลากร( Χ=3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการ
ประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและการคืนภาษี
ไดเ้ป็นอยา่งดี (Χ=3.76) รองลงมาคือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคล ธรรมดามีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี (Χ=3.73) ซ่ึง
อยูใ่นประเดน็ความพร้อมของบุคลากร และขอ้มูลสารสนเทศที่ใชใ้นการบริหารงานจดัเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรและขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย(กรมการปกครอง) มีความน่าเช่ือถือ (Χ=3.61) ตามลาํดบั 
ซ่ึงอยู่ในประเด็นความทันสมัยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
สารสนเทศ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีจาํนวนเพียงพอต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(Χ=2.81) ซ่ึงอยูใ่นประเดน็ความพร้อมของบุคลากร  
      2.1.3  การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นกระบวนการ 
พบว่า เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน ประเมินดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ=3.84) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น ประเด็นท่ีมีระดบัการ
ประเมินสูงเป็นอนัดบั 1 คือ การปฏิบติังานตามแผน ( Χ=3.87) รองลงมาคือความเหมาะสมของ
กระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน (Χ=3.85) และการติดตามผลการดาํเนินงาน(Χ=3.78) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การประเมินเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากทุกขอ้   ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมิน
ค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดไ้ม่ยุง่ยากและมีความสะดวกรวดเร็ว (Χ=4.10) รองลงมาคือ ขั้นตอนและวิธีการ
ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (Χ=3.88) ซ่ึงอยู่
ในประเดน็ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืนทั้ง 2 ขอ้ และในการเช่ือมโยง
ขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจากภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํให้
การดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นไปตามกาํหนดเวลาในแผนปฏิบติังาน (Χ=3.85) 
ซ่ึงอยู่ในประเด็นการปฏิบติังานตามแผนตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือระยะเวลา
ของการปฏิบติังานด้านการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสม ( Χ=3.73) ซ่ึงอยู่ใน
ประเดน็ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน  
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       ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเมินดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (Χ=3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ประเด็น ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 1 คือความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืน (Χ=3.81) รองลงมา
คือ การติดตามผลการดาํเนินงาน (Χ=3.74) และการปฏิบติังานตามแผน (Χ=3.60) ตามลาํดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 
ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดไ้ม่ยุ่งยากและมีความสะดวกรวดเร็ว (Χ=3.89) 
รองลงมาคือระยะเวลาของการปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสม 
(Χ=3.84) และมีการให้คาํแนะนาํขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอย่างชดัเจน 
(Χ=3.84) ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นประเดน็ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวิธีการขอคืนทั้ง 
3 ประเด็นและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุดคือในการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจากภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํให้การดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นไปตามกาํหนดเวลาในแผนปฏิบติังาน (Χ=3.46) ซ่ึงอยูใ่นประเดน็การปฏิบติังาน
ตามแผน 
       2.1.4  การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านผลผลิต
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า เจ้าหน้าท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังาน ประเมินดา้นผลผลิตอนัเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ=3.94) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรกคือ 
ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึงพอใจต่อมาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ
มีผลให้เกิดการจูงใจให้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น ( Χ=4.30) 
รองลงมา คือ ช่องทางการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดรั้บความสะดวกมากขึ้น (Χ=4.10) และผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความ
มัน่ใจวา่สามารถกรอกรายการและคาํนวณภาษีในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91ไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษีอากรไดม้ากข้ึน (Χ=4.03) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัทา้ยสุด
คือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคาํแนะนาํ ในขอ้กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา และนาํไปปฏิบติัเพื่อขอคืนภาษีไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิดขอ้ผดิพลาด (Χ=3.65)  
        ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเมินดา้นผลผลิตอนัเป็นผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีเกิดข้ึนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัมาก 8 ขอ้ และระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือผูข้อ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึงพอใจต่อมาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมีผล
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ใหเ้กิดการจูงใจใหมี้การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น (Χ=4.15) รองลงมา
ไดแ้ก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีทศันคติท่ีดีต่อการบริหารงานของกรมสรรพากรในการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาว่าการยื่นแบบฯ มีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม (Χ=4.04) และช่องทาง
การยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความ
สะดวกมากขึ้น (Χ=4.03) ตามลาํดบั และขอ้ท่ีมีระดบัการประเมินอนัดบัทา้ยสุดคือ ผูข้อคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคืนเงินภาษีอยา่งรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ทาํใหเ้กิดความสมคัรใจใน
การยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน (Χ=3.47) 
    2.2  การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวม พบว่า เจา้หนา้ท่ี
สรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเมินการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี ดา้นผลผลิต (Χ=3.94) ดา้น
กระบวนการ (Χ=3.84) ดา้นบริบท (Χ=3.82) และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Χ=3.64) ตามลาํดบั  
                         ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบั
มาก 3 ดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นผลผลิต (Χ=3.75) ดา้นกระบวนการ 
(Χ=3.75) ดา้นบริบท (Χ=3.67) ส่วนดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ=3.35)  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาท่ีมีต่อสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
     3.1  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ=3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ระดบัความพึงพอใจมากทุกดา้นเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นสถานท่ี (Χ=3.91) 
ดา้นบุคลากรและการบริการ ( Χ=3.91) ดา้นเอกสาร ( Χ=3.82) และดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
(Χ=3.74)  
     3.2  ระดบัความพึงพอใจ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
สูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สาํนกังานทาํการตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปมาสะดวกและเขา้ถึง
ไดง่้าย (Χ=4.14) ซ่ึงอยู่ในดา้นสถานท่ี  รองลงมาไดแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความพร้อมและให้ความช่วยเหลือทนัทีเม่ือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ปัญหาในข้อกฎหมายเก่ียวกับการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( Χ=4.08) และบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี (ทกัทาย พดูจา ไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส
และสุภาพเรียบร้อย) ให้บริการท่ีดี (Χ=4.03) ซ่ึงอยูใ่นดา้นบุคลากรและการบริการทั้ง 2 ขอ้  และ
ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงเป็นอนัดบัทา้ยสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืน
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ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและช้ีแจงขอ้สงสัยไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตรงตามความตอ้งการของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Χ=3.65) ซ่ึงอยู่ในดา้นบุคลากรและ
การบริการ รองลงมาไดแ้ก่การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์และ
ส่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมสรรพากร มีความเหมาะสม (Χ=3.66) และส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
เร่ืองการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ให้สาระความรู้ท่ีเพียงพอ 
(Χ=3.68) ซ่ึงอยูใ่นดา้นการประชาสมัพนัธ์ทั้ง 2 ขอ้  
 4.  การวิเคราะห์ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ไดเ้สนอ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํนวน 4 ดา้น ดงัน้ี  
      4.1  ด้านบริบท   
                            4.1.1  เก่ียวกบันโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้ดาํเนินการอย่าง
รวดเร็ว  เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เห็นว่า การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นส่ิงท่ี
กฎหมายกาํหนดไวอ้ยู่แลว้ โดยกรมสรรพากรไดมี้นโยบายให้การดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาตอ้งทาํดว้ยความรวดเร็วทั้งน้ีเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผูเ้สียภาษีท่ีไดช้าํระภาษีไวเ้กินกว่า
ตอ้งชาํระ แต่ในทางปฏิบติัเกิดความขดัแยง้ เน่ืองจากกฎหมาย นโยบายของกรมสรรพากร และ
นโยบายของผูบ้ริหารไม่ชดัเจน สาเหตุจากมีกลุ่มมิจฉาชีพอาศยัช่องโหว่ของกฎหมายทาํการขอคืน
ภาษีเป็นเท็จโดยการสร้างข้อมูลการถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้โดยไม่มีตัวตนของผูข้อคืนภาษี 
กรมสรรพากรควรออกระเบียบท่ีรองรับเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน เพื่อยดืหยุน่ในการทาํงานได ้หากขดั
ต่อกฎหมาย  
            4.1.2  การยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นการ
ประเมินตนเองซ่ึงบางคร้ังพบขอ้ผิดพลาดจากการยื่นแบบทาํให้การคืนภาษีล่าช้า สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ในขอ้กฎหมายภาษีอากรและโทษของการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายแก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีท่ีเขา้ใจง่าย และผลดีของการยืน่แบบเสียภาษีแบบประเมินตนเอง
ท่ีจะไดป้ระโยชน์มากกว่าหรือตน้ทุนตํ่ากว่าท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจพบและประเมินเรียกเก็บภาษีซ่ึง
ตอ้งเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม เป็นภาระท่ีสูง และสร้างจิตสาํนึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ สมคัร
ใจในการเสียภาษี ช้ีให้เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจน เช่น ภาษีนาํไปพฒันาดา้นการศึกษาของบุตรหลาน 
การรักษาพยาบาล การสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบาย 
        4.1.3 ผูเ้สียภาษีและผู ้ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่ไม่แนบ
หลกัฐานให้ครบถว้นกรณีไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีหรือการยกเวน้ภาษี 
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรแนะนาํผูข้อคืนภาษีใหก้รอกรายละเอียดและแนบเอกสารใหค้รบถว้น
พร้อมทั้งแสดงขอ้มูลใหต้รงกบัความเป็นจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 116  

 

         4.1.4   ผูเ้สียภาษียื่นแบบล่าชา้และมีจาํนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนมีนาคม
ซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยของการยื่นแบบ จึงทาํให้การประมวลผลจากกระบวนงานกรรมวิธีขอ้มูลและ
แบบส่งให้เจา้หน้าท่ีพิจารณาล่าชา้ เน่ืองจากหากเป็นการยื่นดว้ยกระดาษจะตอ้งส่งให้ภาคทาํการ
บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบบนเครือข่ายรัษฎากรก่อนแลว้จึงส่งให้เจา้หนา้ท่ีของพื้นท่ีพิจารณาจึงส่งผล
ใหก้ารคืนล่าชา้ไม่เป็นไปตามนโยบาย สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรเร่งประชาสมัพนัธ์ใหผู้เ้สียภาษี
เขา้ไปยื่นแบบฯ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตว่ามีความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และคืนภาษีให้อย่างรวดเร็ว เพื่อจูงใจให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากยื่นแบบทาง
กระดาษมีความล่าชา้ของกระบวนการงานกรรมวิธีขอ้มูล และเร่งประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ให้ออกหนงัสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายโดยเร็ว เพื่อจะไดย้ื่นแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ไปกระจุกตวัในเดือนสุดทา้ยแห่งการยืน่แบบ 
  4.2.  ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 
           4.2.1  จาํนวนบุคลากรเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ี
มากทาํให้การคืนภาษีบางรายไดล่้าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนด  ผูบ้ริหารควรจดัสรรเจา้หน้าท่ีท่ี
ใหบ้ริการ 
ทางดา้นน้ี 
           4.2.2  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขาดส่ิงจูงใจและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
โดยค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ(ซ่ึงการปฏิบติังานเม่ือเทียบกบั
เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ) กรมสรรพากรควรมีค่าตอบแทนในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม
กบัปริมาณงาน เช่น เพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานจดัเก็บภาษีอากร  มีการประกนั
ชีวิตใหส้าํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
           4.2.3  เจา้หนา้ท่ีบางคนขาดความรู้ ความชาํนาญ ดา้นการวิเคราะห์และตีความ
ทางดา้นกฎหมายภาษีอากร สาํนกังานสรรพากรภาคร่วมกบัสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรจดัอบรม
สมัมนาใหค้วามรู้ทางภาษีอากรแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 

   4.3 ด้านกระบวนการ 
          4.3.1  ผู ้ขอ คืนภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ เข้า ใจขั้ นตอน
กระบวนการขอคืนภาษี กรมสรรพากรควรจดัทาํเอกสารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่างๆ 
          4.3.2  ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจขั้นตอนการกรอก
แบบฯ และรายละเอียดต่าง ๆ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรจดัประชุม/สัมมนา  เชิญผูส้นใจทุก
วงการใหเ้ขา้ร่วมเขา้รับการอบรม พร้อมทั้งแจกส่ือท่ีจดัทาํข้ึนใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนาํไปเผยแพร่  
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   4.3.3  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับภาษีเงินได้ท่ียื่นไว้ไม่เป็นปัจจุบันและ
ครบถว้น นอกจากน้ีในการคดัคน้ขอ้มูลกระจดักระจายไม่รวมอยูบ่นระบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะ
ทั้งหมด ทาํใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นถูกตอ้ง  กรมสรรพากรควรปรับปรุงพฒันาโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล
ให้ทนัสมยัและครบถว้นของขอ้มูล และรวบรวมขอ้มูลเงินไดบ้นระบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะ
ทั้งหมดในการคดัคน้ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเงินไดค้รบถว้นทั้งหมด เช่น ใชเ้ลขประจาํตวัประชาชนในการ
เขา้คน้หาขอ้มูลผูเ้สียภาษี 

  4.4.  ด้านผลผลติ 
           4.4.1  ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานไม่
เขา้ใจกฎหมายภาษีอากร สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือจดัอบรมให้แก่
ประชาชนผูส้นใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะไดท้ราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรท่ีพึงมี 
พึงได ้รวมถึงหนา้ท่ีผูเ้สียภาษีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายใหถู้กตอ้ง 
           4.4.2  ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน
ส่วนใหญ่มีปัญหาในการตีความของกฎหมายภาษีอากรไม่สอดคลอ้งตรงกนั เจา้หนา้ท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังานควรทาํความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษีในการพิจารณาประเภทของเงินได ้เพื่อใชสิ้ทธิในการ
หกัค่าใชจ่้ายไดถู้กตอ้ง เพื่อไม่ตอ้งเป็นภาระในการเสียภาษีเพิ่มเติมในภายหลงั 
           4.4.3  เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานเห็นว่ากฎหมายออกมาใหม่ติดตามไม่
ทนัการณ์ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีควรเร่งประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษีถึงหนา้ท่ีใน
การเสียภาษีรวมถึงประโยชน์ของการเสียภาษี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสาํนึกและความสมคัรใจใน
การเสียภาษีของประชาชน 
 
2.  อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมุติฐานการวิจยัไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ระดบัการประเมิน
การดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐมในภาพรวมและเมื่อ
จาํแนกเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัความพึงพอใจต่อสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
ในภาพรวมและเม่ือจาํแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยผลการวิจัยขา้งตน้สามารถนํามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 2.1  การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
นครปฐม  
   2.1.1  ดา้นบริบท เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประเมินบริบทเก่ียวกบันโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่น
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ระดบัมากสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบาย
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นไดแ้บ่งเบาภาระภาษี มีส่วนช่วยเพิ่มค่าครองชีพของประชาชน
และเป็นมาตรการท่ีใชก้ระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง และสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวความคิดของประชุม รอด
ประเสริฐ (2535:5) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าโครงการเป็นแผนงานท่ีจดัทาํข้ึนอย่างมีระบบ โดยประกอบไป
ด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานและคาดหวังท่ีจะได้
ผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า จะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดในการดาํเนินงานและคาดหวงัท่ีจะได้
ผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่าจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายอยา่งเด่นชดัจะตอ้งมีพื้นท่ีในการดาํเนินงานเพื่อใหก้าร
บริการ และสนองความตอ้งการของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ีนั้น ๆ และจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงาน
รับผดิชอบในการดาํเนินงาน หรือโครงการเป็นการกาํหนดการปฏิบติังานในรายละเอียดท่ีใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  
   2.1.2  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานและผูข้อคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ส่วนใหญ่ประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีการประเมินความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัอยู่ในระดบัปาน
กลางท่ีควรพิจารณาคือ บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานด้านการคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไดรั้บการอบรมสมัมนาในกฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรอยา่งสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนเพียงพอ
ต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีจาํนวน
นอ้ยจึงทาํใหก้ารคืนภาษีล่าชา้กว่ากาํหนดเวลาท่ีไดมี้การประชาสัมพนัธ์ไวป้ระกอบกบัขอ้กฎหมาย
ใหม่ ๆ ออกมาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่นการลดหยอ่นและการยกเวน้ภาษีท่ีออกมาใหท้นั
กบัสภาวะแวดลอ้มตามสถานการณ์ทาํให้การตีความกฎหมายและพิจารณาคืนภาษีไม่ชดัเจน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงฤทยั อภยัลี (2543 : 92) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ืองการคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา : ศึกษากรณีของสาํนกังานสรรพากรจงัหวดัปทุมธานี (สาขา) ผลการวิจยั พบว่า ดา้น
ปริมาณเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานคืนภาษี ขาดแคลนอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการคืนภาษี 
งานวิเคราะห์ภาษีตลอดจนงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการ ดา้นคุณภาพ พบว่าเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
มีประสบการณ์ดา้นการวิเคราะห์ภาษีนอ้ย บางคนไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังาน และงานวิจยัของมาลินี คงหนู (2550:) ท่ีศึกษาทรรศนะ
ของขา้ราชการกรมสรรพากรต่อการจดัเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพทัลุง พบว่า 
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีจาํนวนไม่เพียงพอ ทาํให้การจดัเก็บไม่ทัว่ถึงและขาดประสิทธิภาพและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัเกิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังานเน่ืองจากกฎหมาย นโยบายของกรมสรรพากร
และผูบ้ริหารไม่ชัดเจน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของภาครัฐท่ีจาํกดัจาํนวนขา้ราชการ
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ไม่ให้เพิ่มข้ึนจาํนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลในการดาํเนินงานไม่เพียงพอและขอ้จาํกดัใน
ดา้นงบประมาณการฝึกอบรมซ่ึงไม่สามารถฝึกอบรมเฉพาะเจาะจงไดทุ้กตาํแหน่ง 
   2.1.3  ดา้นกระบวนการ เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานประเมินเห็นดว้ยสอดคลอ้ง
กบัผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่าขั้นตอน วิธีการขอคืน การปฏิบติังานตามแผน และการ
ติดตามผลการดําเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการในการ
ดาํเนินงานทุกขั้นตอนไดน้าํเทคโนโลยแีละขอ้มูลสารสนเทศเขา้มาช่วยบริหารจดัการส่งผลใหผู้ข้อ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืนไดร้วดเร็วข้ึน ประกอบกบักรมสรรพากรไดก้าํหนด
ทิศทางของแผนปฏิบติังานใหม่โดยมีการปรับปรุงวิธีการทาํงาน  ปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยใีห้
สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของนวตักรรมใหม่  มีการชาํระภาษีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ปรับปรุงระบบงานคืนภาษีให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อบริการท่ีดีไปพร้อมกบัการมีระบบการบริหารจดัการท่ีสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
กับผูใ้ช้บริการ โดยได้ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัให้การคืนภาษีเร็วข้ึนตามท่ี
กาํหนด ดงัเช่น กรมสรรพากรไดน้าํระบบการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นเช็คมาใชแ้ทนการ
คืนเงินภาษีในรูปแบบเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษมี ทินะพงศ ์(2547:บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา
เร่ืองนโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า มีความพึงพอใจมากดา้นคุณภาพเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลย ีดา้นกระบวนการใหบ้ริการคืนภาษี ดา้นคุณภาพของผูใ้หบ้ริการ ดา้นความ
สะดวกช่องทางการใหบ้ริการ 
   2.1.4  ด้านผลผลิต เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานประเมินเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัผูข้อคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีปฏิบติังานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความรู้ 
ความสามารถในการแนะนาํช้ีแจงขอ้สงสัยไดอ้ย่างชดัเจน ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูข้อ
คืนภาษี ทาํให้ผูเ้สียภาษีสามารถยื่นแบบไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่เกิดขอ้ผิดพลาดให้ตอ้งมีการชาํระภาษี
เพิ่มเติมหากถูกตรวจพบความผิดในภายหลงั จึงส่งผลให้ผูเ้สียภาษีมีทศันคติท่ีดีต่อการบริหารงาน
ของกรมสรรพากรในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาวา่การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม เป็นผลใหเ้กิดการจูงใจใหมี้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรเชษฐ์ เชาวศิ์ลป์ (2552:99) ไดศึ้กษา
เร่ืองการจูงใจใหผู้เ้สียภาษีมายืน่แบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ปี
ภาษี 2552 ตามกาํหนดเวลาของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองสมุทรปราการ 1 อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า วิธีจูงใจผูเ้สียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ปีภาษี 2552 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สามลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
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การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีชาํนาญในการใหค้าํแนะนาํการบริการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ใหบ้ริการท่ีสุภาพเป็น
มิตร และกระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ 
  2.1.5  โดยรวม พบว่า การดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศึกษากรณี
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม เจา้หน้าท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังานและผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีการประเมินสอดคลอ้งกนัในดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้ งไว  ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ระบบงานภาษีอากรของกรมสรรพากรไดมี้การปรับปรุง ทาํใหก้ารคืนภาษีไดร้วดเร็วข้ึน  ประกอบกบั
มีการยื่นแบบผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  ทาํให้ไม่ล่าช้าในการส่งแบบท่ียื่นด้วยกระดาษให้แก่
สํานักงานสรรพากรภาค  เพื่อบันทึกข้อมูลทาํให้การทาํงานได้ลดขั้นตอนลงไม่ซํ้ าซ้อน มีการ
ประมวลผลได้ทนัทีท่ียื่นแบบผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทาํการคดัคน้ขอ้มูล  หากไม่ติด
หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามระเบียบตรวจคืน ก็จะไดรั้บคืนภาษีทนัที ประกอบกบัผูเ้สียภาษีไดย้ื่น
แบบแต่เน่ิน ๆ ไม่ใช่ช่วงระยะเวลาปลายเดือนมีนาคมซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยของกาํหนดการยืน่แบบ กจ็ะ
ทาํใหไ้ดรั้บเงินภาษีคืนอยา่งรวดเร็วตามกาํหนดเวลาท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ไว ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของลกัษมี ทินะพงศ ์(2547:บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองนโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า 
มีความพึงพอใจมากดา้นคุณภาพเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี ดา้นกระบวนการให้บริการคืน
ภาษี ดา้นคุณภาพของผูใ้หบ้ริการ ดา้นความสะดวกช่องทางการใหบ้ริการ 
 2.2  ระดบัความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม  
         2.2.1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษรากร สุขน้อย 
(2548:บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการยื่นขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและขดัแยง้กบังานวิจยัของสุรียพ์ร ไผแ่กว้ (2548 : บทคดัยอ่) ท่ี
ศึกษาความพึงพอใจในการไดรั้บบริการของผูป้ระกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณีศึกษา
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 8 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการไดรั้บบริการ
ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีต่อสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 8 ใน 3 
ดา้น คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ด้านการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และความ
เหมาะสมของสถานที่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
      2.2.2  ความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อสาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีนครปฐม เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากรและการบริการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้น
เอกสาร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พึงพอใจอยูใ่นระดบั
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มากทุกขอ้  เม่ือจัดลาํดับเป็นรายขอ้ จะพบว่า ขอ้ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูง 3 อนัดับแรก ได้แก่ 
สาํนกังานทาํการตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย  ซ่ึงอยู่ในดา้น
สถานท่ี และบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความพร้อมและให้ความ
ช่วยเหลือทนัทีเม่ือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหาในขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา และบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี 
(ทกัทาย พดูจา ไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใสและสุภาพเรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี ซ่ึงอยูใ่นดา้นบุคลากรและ
การบริการทั้ง 2 ขอ้  และขอ้ท่ีมีระดับคุณภาพบริการสูงเป็นอนัดบัทา้ยสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่
บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและ
ช้ีแจงขอ้สงสยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ซ่ึงอยูใ่น
ด้านบุคลากรและการบริการ และ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือป้ายโฆษณา ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และส่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมสรรพากร มีความเหมาะสม ส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
เร่ืองการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึนเผยแพร่ใหส้าระความรู้ท่ีเพียงพอ ซ่ึง
อยูใ่นดา้นการประชาสมัพนัธ์ ทั้ง 2 ขอ้ 
  ดงันั้น จากผลการวิจยัจึงเห็นไดว้่า ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความ
พึงพอใจต่อสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม บุคลากรและการบริการ  การมีแบบฟอร์มต่าง  ๆ
ครบถว้น  มีคาํแนะนาํในการกรอกที่อ่านเขา้ใจง่าย  แสดงให้เห็นว่า การดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐมไดเ้ป็นไปตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 
คือ ใช้หลกัความสะดวก ประหยดั ความเสมอภาคและความชัดเจน แน่นอน เขา้มาใช้ในการ
บริหารงานจัดเก็บภาษีอากร ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐมได้
ตระหนกัถึงนโยบายของกรมสรรพากรในการที่จะบริการผูเ้สียภาษีใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม รวดเร็ว
และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั  เพื่อจะได้จัดเก็บภาษีได้อย่างสมคัรใจและย ัง่ยืน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดลกัษณะภาษีอากรท่ีดีของอดมั สมิธ คือ ใชห้ลกัความสะดวก ประหยดั ความเสมอภาคและ
ความชัดเจน แน่นอน เขา้มาใช้ในการบริหารงานจดัเก็บภาษี เหล่าน้ีจึงทาํให้ผูรั้บบริการมีความ
คิดเห็นต่อระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรและการบริการดา้นเอกสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
และดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
  
3.  ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกขอ้เสนอแนะไว  ้2 ลกัษณะ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํ
ผลการวิจยัไปใช ้และ 2) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 3.1  ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจัิยไปใช้ 
   จากผลการวิจยั พบว่า การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิต ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ก็อยู่ในระดบัมากช่วงตน้ๆ ดงันั้น สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนครปฐมจะต้องพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถทุก ๆ ด้าน โดยผูว้ิจัยขอนํา
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัน้ี 
   3.1.1  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบท การพิจารณาคืนภาษีเป็นไปได้ล่าช้า
เน่ืองจากผูข้อคืนภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ล่าชา้ ส่วนใหญ่ยื่นแบบเขา้มาในเดือนสุดทา้ยของการ
กาํหนดให้ยื่นแบบซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีแบบเขา้มาเป็นจาํนวนมาก ผูบ้ริหารควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบว่า หากต้องการได้รับคืนเงินภาษีโดยเร็วให้ยื่นแบบเสียภาษีแต่เน่ินๆ และแนบเอกสาร
หลกัฐานท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณาคืนภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง เพื่อการบนัทึกขอ้มูลแบบ ภ.ง.ด.90,91 
เขา้ระบบคอมพิวเตอร์จะไดป้ระมวลผลรวดเร็วและตรวจวิเคราะห์คืนภาษีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว
ข้ึน หากติดหลกัเกณฑก์ารตรวจวิเคราะห์จะไดคื้นทนัทีโดยไม่ตอ้งขอเอกสารเพิ่มเติมซ่ึงจะทาํให้
การคืนเป็นไปไดร้วดเร็ว 
  3.1.2   จากผลการวิจยั พบว่า ด้านปัจจยัเบ้ืองตน้ ความพร้อมของบุคลากรและ
ความเพียงพอของบุคลากร อยู่ในอนัดบัทา้ยสุด อนัเน่ืองมาจากจาํนวนแบบที่ขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีเป็นจาํนวนมากไม่สัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ซ่ึงรัฐบาลไม่มีการเพิ่มอตัรากาํลงั ดงันั้นผูบ้ริหารควรไดมี้การวิเคราะห์ความจาํเป็นของอตัรากาํลงั
ในปัจจุบนั เพื่อเกล่ียอตัรากาํลงัไปทาํงานในหน่วยงานท่ีมีปริมาณงานมากกว่าเป็นลาํดบัก่อนงาน
ประเภทอ่ืน และส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
สามารถทาํงานแทนกนัได ้นอกจากน้ีจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีจาํนวนงานท่ีตอ้งดาํเนินการ
เป็นจาํนวนมากทาํให้ไม่มีเวลาเขา้ไปศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมายใหม่ ๆ ท่ีออกมายกเวน้
หรือลดหย่อนภาษี รวมทั้งกรณีมีการโยกยา้ยสลบัตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานคืนเงิน และอีก
ส่วนหน่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีบรรจุใหม่ ทาํให้ขาดประสบการณ์ ดงันั้นผูบ้ริหารควรเนน้การฝึกอบรม
หรือสอนงานในขณะที่ทาํงาน เพื่อเป็นการช่วยตรวจวิเคราะห์ไดร้ะดบัหน่ึง  
  3.1.3  จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นกระบวนการ ในการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจากภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํให้การดาํเนินงาน
คืนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามกําหนดในแผนปฏิบัติงาน  อยู่ในอันดับท้ายสุด 
กรมสรรพากรควรปรับปรุงพฒันาโปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงในแต่ละปี
ภาษี ให้สามารถประมวลผลไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วให้เพียงพอและทนัเวลาท่ีกาํหนด เพื่อจะไดน้าํ
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ขอ้มูลจากระบบเครือข่ายรัษฎากรมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
    3.1.4   จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นผลผลิต ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมายประมวลรัษฎากร สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีควรจัดอบรม
สมัมนาใหป้ระชาชนท่ีเสียภาษีไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการยืน่แบบใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากขอ้กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงแต่ผูเ้สียภาษีไม่เขา้ใจ โดยให้คาํแนะนาํกฎหมายระเบียบปฏิบติั
ใหม่ ๆ ให้รับทราบอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการบริการท่ีดีให้แก่ผูเ้สียภาษี โดยเนน้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงตรง
กบัวตัถุประสงคค์วามตั้งใจหรือความตอ้งการของกรมสรรพากรที่จะให้บริการผูเ้สียภาษีโดยผูเ้สีย
ภาษีไม่ตอ้งร้องขอ ดว้ยวิธีการเขา้ไปช้ีแจงแสดงให้ผูเ้สียภาษีทราบถึงสิทธิอนัพึงมีพึงได ้หนา้ท่ีท่ีผู ้
เสียภาษีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพากร ตลอดจนการช้ีแจงถึงวิธีการ
ปฏิบติัในการเสียภาษีให้ถูกตอ้ง โดยตอ้งช้ีแจงให้ชดัเจนสมํ่าเสมอ และต่อเน่ืองดว้ยความสุภาพ
อ่อนนอ้มและซ่ือตรงต่อผูเ้สียภาษี มุ่งสร้างความสมคัรใจให้ผูเ้สียภาษียินยอมพร้อมใจกนัเสียภาษี
ใหรั้ฐบาลอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย สร้างจิตสาํนึกในการเสียภาษีใหมี้ความรู้ว่าเป็นหนา้ท่ี และภาษีท่ี
เสียน้ีจะนาํมาสู่การพฒันาประเทศซ่ึงสะทอ้นกลบัมาสู่ผูเ้สียภาษีซ่ึงเป็นการสร้างเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน 

 3.2   ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
      3.2.1 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินผลการประเมินการดาํเนินงานคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในสงักดัสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
       3.2.2 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณเพื่อทาํการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีละเอียด ชดัเจน
และหลากหลายมากขึ้น 
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 เลขท่ีแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการดําเนินงานคนืภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

: กรณศึีกษาสํานักงานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม 
(สําหรับเจ้าหน้าทีส่รรพากรผู้ปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 

 
เรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับ
การจดัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา:กรณีศึกษา
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม” (The Administrative Evaluation of Personal Income Tax Refund : A Case 

Study of Nakhornpatom  Area Revenue) ขอ้มูลท่ีจะไดรั้บจากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อการวิจยัคร้ังน้ี 
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ขอ้มูลท่ีท่านให้ไวใ้นแบบสอบถามฉบบัน้ีถือเป็น
ความลบั และขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ

แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 

 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 ตอนที่ 3   ความคิดเห็นอ่ืน ๆ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต  

   

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 (นางสาวชลทิชา ทรัพยส่์งเสริม) 
 นกัศึกษาปริญญาโท 

 สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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คาํอธิบายศัพท์ 
 สารสนเทศ หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ โดยผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถนาํไปประกอบการทาํงาน หรือสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร หมายถึง ระบบท่ีรวมผูใ้ช้และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัหาสารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ละผูบ้ริหารเพื่อ
สนับสนุนการดาํเนินงาน การจดัการและการตดัสินใจภายในองคก์รในการจดัเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ระหว่างระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รและไดมี้การพฒันามาใชใ้นการบริการต่างๆ  
ไดแ้ก่ ระบบงานเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ระบบงานภาษีอากร ระบบงานกาํกบัดูแล ระบบงาน
ทะเบียนคุมรายการและการจดัทาํบญัชีผูเ้สียภาษีอากร ระบบขอ้มูลภายในสํานักงาน ระบบการ
ใหบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการและชาํระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประยุกตใ์ห้การส่งผ่านข่าวสารขอ้มูล
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจนรวดเร็ว และ
ปลอดภัย เป็นทางเลือกในการส่ือสารและการจดัการขอ้มูลท่ีสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ไดแ้ก่ ขอ้มูลการยืน่แบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.
90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ขอ้มูลภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
  ระบบงานภาษีอากร หมายถึง ระบบงานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา “PIT”(ภ.ง.ด.90,
ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94, ภ.ง.ด.93), ระบบงานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล “CIT” (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.52,
ภ.ง.ด.53), ระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม “VAT” (ภ.พ.30, ภ.พ.01, ภ.พ.02, ภ.พ.09),ระบบงานภาษีธุรกิจ
เฉพาะ “SBT” (ภ.ธ.40, ภ.ธ.01, ภ.ธ.09),  ระบบงานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1,
ภ.ง.ด.1ก., ภ.ง.ด.3) ระบบงานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง มาตรการทางภาษีท่ีออกมาเพื่อบรรเทาภาระภาษีหรือ
สนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เช่น ยกเวน้ภาษี ลดอตัราภาษี หกัรายจ่ายมากกวา่ 1 เท่า เป็นตน้ 
 ข้อมูลภาษีศุลกากร หมายถึง ขอ้มูลการชาํระภาษีและอากรของผูป้ระกอบการจากกรม
ศุลกากร 
 ข้อมูลภาษีสรรพสามิต หมายถึง ขอ้มูลจากกรมสรรพาสามิต มีรายละเอียดการชาํระ
ภาษีค่าสินคา้อะไร ชาํระภาษีเม่ือใด จาํนวนเท่าใด 

 ข้อมูล Business Online (BOL) หมายถึง การเช่ือมโยงเวป็ไซดก์บักระทรวงพาณิชย ์ 
ให้บริการขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบันิติบุคคล บริษทั ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ท่ีจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

   ส
ำนกัหอ
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 ข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย (MOI) หมายถึง ขอ้มูลประกอบการ
พิสูจน์ตวัตนของผูเ้สียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา 
 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงใน          หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของท่าน 
 

1.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 

2.  อาย ุ
          21-30 ปี 
          31-40 ปี 
          41-50 ปี 
          51 ปีข้ึนไป 

 

3.  ระดบัการศึกษา  
          ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  ปัจจุบนัปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
          นกัตรวจสอบภาษี 
          นกัวิชาการสรรพากร 
          เจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
          เจา้พนกังานสรรพากร 

 

5.  ปฏิบติังานระดบั 
          ระดบัปฏิบติัการ 
          ระดบัชาํนาญงาน 
          ระดบัชาํนาญการ 
          อ่ืน ๆ 

 

   ส
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6.  ระยะเวลาในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
          ตํ่ากวา่ 3 ปี 
          3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
          5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
          10 ปีข้ึนไป 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงาน
สรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ  

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดยคาํตอบจะมีใหท่้านเลือก 5 ตวัเลือก 
ดงัน้ี 
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
                 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้านต่อไปนี้

อยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

 

ด้านบริบท 
 

1. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีใชก้ระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ    

     

2. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความ
โปร่งใส ชดัเจน สร้างความเสมอภาค  

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

3. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีส่วน
ช่วยเพิ่มค่าครองชีพของประชาชน   

     

4. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดย
มาตรการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ตทาํ
ใหผู้ข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงินภาษีคืน
ไดร้วดเร็วข้ึน 

     

5. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการแกปั้ญหา
เศรษฐกิจของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง 

     

6. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

     

7. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้
กาํหนดระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไวต้ามแผนงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่ง
เหมาะสม 

     

 

ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
 

ความพร้อมของบุคลากร 
1. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีความรู้ ความเขา้ใจ
และความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

     

2. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถใหค้าํแนะนาํ
เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและ
การคืนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 
 

   ส
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

3. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสามารถในการ
วิเคราะห์และตดัสินใจในการพิจารณาคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นอยา่งดี   

     

4. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บการอบรม สมัมนา
ในกฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรอยา่งสมํ่าเสมอ  

     

5. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีจาํนวนเพยีงพอต่อการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา    

     

ความเหมาะสมของงบประมาณ 
6. งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อการดาํเนินงาน
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีจาํนวนเพยีงพอ 

     

7. งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อการดาํเนินงาน
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความต่อเน่ือง 

     

ความทนัสมัยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ 
8. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความทนัสมยั สะดวกต่อการใชง้าน 

     

9. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัระบบงานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาบนระบบเครือข่ายรัษฎากรท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีส่วนช่วยทาํ
ใหก้ารปฏิบติังานไดร้วดเร็ว แม่นยาํ น่าเช่ือถือ 

     

10. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัระบบงานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาบนระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรมี
ความเป็นปัจจุบนั 

     

   ส
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

11. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารงานจดัเกบ็
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของกรมสรรพากรและ
ขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) มีความน่าเช่ือถือ 

     

12. ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารงานจดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํใหก้าร
คืนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดร้วดเร็วข้ึน 

     

 

ด้านกระบวนการ   
 

ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนวธีิการ
ขอคนื 
1. กระบวนการในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตั้งแต่ตน้จนจบมีความ
กระชบั ใชเ้วลาไม่นาน 

     

2. ขั้นตอนและวิธีการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

     

3. ขั้นตอนและวิธีการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํ
ไดไ้ม่ยุง่ยากและมีความสะดวกรวดเร็ว 

     

4. มีการใหค้าํแนะนาํขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งชดัเจน 

     

5. ระยะเวลาของการปฏิบติังานดา้นการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสม 

     

 
 
 

   ส
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

การปฏิบตัิงานตามแผน 
6. ในการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจากภายในบนเครือข่าย
รัษฎากรทาํใหก้ารดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเป็นไปตามกาํหนดเวลาในแผนปฏิบติังาน 

     

7. หากไม่ติดหลกัเกณฑก์ารตรวจก่อนคืน ผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถไดรั้บคืนเงินภาษี
อยา่งรวดเร็วตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบและ
แผนงาน 

     

การติดตามผลการดําเนินงาน 
8. การติดตามตรวจสอบความคืบหนา้ในการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นช่องทาง
ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรมีความสะดวก 
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

     

   

ด้านผลผลติ 
 

1. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความรู้ท่ีดี
พอจากเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาทาํใหก้ารยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 และขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคาํแนะนาํ
ในขอ้กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และนาํไปปฏิบติัเพื่อการขอคืนภาษี
ไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

3. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความมัน่ใจวา่
สามารถกรอกรายการและคาํนวณภาษีในการยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษีอากรไดม้ากข้ึน 

     

4. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแนะนาํไปใชใ้นการกรอก
รายการและคาํนวณภาษีเพื่อยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

5. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณหลกัการยกเวน้
ภาษีและลดหยอ่นภาษี ทาํใหก้ารยืน่แบบ ภ.ง.ด.90,91 
และขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้ง 

     

6. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บทราบถึง
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการยืน่แบบฯ และขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไดถู้กตอ้งเพิ่มข้ึน 

     

7. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคืนเงินภาษี
อยา่งรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรมทาํใหเ้กิดความ
สมคัรใจยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน 

     

8. ช่องทางการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ไดรั้บความสะดวกมากขึ้น 
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

9. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีทศันคติท่ีดีต่อ
การบริหารงานของกรมสรรพากรในการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาวา่การยืน่แบบฯ มีความสะดวก
รวดเร็วเป็นธรรม 

     

10. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึงพอใจ
ต่อมาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมี
ผลใหเ้กิดการจูงใจใหมี้การยืน่แบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น 

     

 
 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
 กรุณาแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของท่านเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหมี้
ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 

1. ดา้นบริบท   
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.  ดา้นกระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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4.  ดา้นผลผลิต 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

ขอขอบพระคุณในการใหค้วามร่วมมือ 
                                                                                                                ผูว้ิจยั  
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เลขท่ีแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การประเมินการดําเนินงานคนืภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

: กรณศึีกษาสํานักงานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม 
(สําหรับผู้ขอคนืภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา) 

 

เรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับ
การจดัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา:กรณีศึกษา
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม” (The Administrative Evaluation of Personal Income Tax Refund : A Case 

Study of Nakhornpatom  Area Revenue) ขอ้มูลท่ีจะไดรั้บจากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อการวิจยัคร้ังน้ี 
และจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วใ้นแบบสอบถามฉบบัน้ีถือเป็น
ความลบั และขอรับรองวา่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ

แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
              ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมี
ต่อสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 
 ตอนที ่4   ความคิดเห็นอ่ืน ๆ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ 
และดา้นผลผลิต 

   ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 (นางสาวชลทิชา ทรัพยส่์งเสริม) 
 นกัศึกษาปริญญาโท 

 สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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คาํอธิบายศัพท์ 
 สารสนเทศ หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ โดยผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถนาํไปประกอบการทาํงาน หรือสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร หมายถึง ระบบท่ีรวมผูใ้ช้และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัหาสารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ละผูบ้ริหารเพื่อ
สนับสนุนการดาํเนินงาน การจดัการและการตดัสินใจภายในองคก์รในการจดัเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ระหว่างระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รและไดมี้การพฒันามาใชใ้นการบริการต่างๆ  
ไดแ้ก่ ระบบงานเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ระบบงานภาษีอากร ระบบงานกาํกบัดูแล ระบบงาน
ทะเบียนคุมรายการและการจดัทาํบญัชีผูเ้สียภาษีอากร ระบบขอ้มูลภายในสํานักงาน ระบบการ
ใหบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการและชาํระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประยุกตใ์ห้การส่งผ่านข่าวสารขอ้มูล
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจนรวดเร็ว และ
ปลอดภัย เป็นทางเลือกในการส่ือสารและการจดัการขอ้มูลท่ีสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ไดแ้ก่ ขอ้มูลการยืน่แบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.
90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ขอ้มูลภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
  ระบบงานภาษีอากร หมายถึง ระบบงานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา “PIT”(ภ.ง.ด.90,
ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94, ภ.ง.ด.93), ระบบงานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล “CIT” (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.52,
ภ.ง.ด.53), ระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม “VAT” (ภ.พ.30, ภ.พ.01, ภ.พ.02, ภ.พ.09),ระบบงานภาษีธุรกิจ
เฉพาะ “SBT” (ภ.ธ.40, ภ.ธ.01, ภ.ธ.09),  ระบบงานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1,
ภ.ง.ด.1ก., ภ.ง.ด.3) ระบบงานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 

 ข้อมูลภาษีศุลกากร หมายถึง ขอ้มูลการชาํระภาษีและอากรของผูป้ระกอบการจากกรม
ศุลกากร 
 ข้อมูลภาษีสรรพสามิต หมายถึง ขอ้มูลจากกรมสรรพาสามิต มีรายละเอียดการชาํระ
ภาษีค่าสินคา้อะไร ชาํระภาษีเม่ือใด จาํนวนเท่าใด 

 ข้อมูล Business Online (BOL) หมายถึง การเช่ือมโยงเวป็ไซดก์บักระทรวงพาณิชย ์ 
ให้บริการขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบันิติบุคคล บริษทั ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ท่ีจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  

 ข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย (MOI) หมายถึง ขอ้มูลประกอบการ
พิสูจน์ตวัตนของผูเ้สียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา 

   ส
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงใน          หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของท่าน 
 

1.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 

2.  อาย ุ
          21-30 ปี 
          31-40 ปี 
          41-50 ปี 
          51 ปีข้ึนไป 

 

3.  ระดบัการศึกษา  
          ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  อาชีพ 
          ขา้ราชการ 
          พนกังาน/ รัฐวิสาหกิจ 
          ประกอบธุรกิจ/ คา้ขาย 
          พนกังานเอกชน/ รับจา้ง 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการดําเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สํานักงาน
สรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดยคาํตอบจะมีใหท่้านเลือก 5 ตวัเลือก 
ดงัน้ี 
 

 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เม่ือขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

 

ด้านบริบท 
 

1. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
มาตรการหน่ึงท่ีใชก้ระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ    

     

2. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความโปร่งใส ชดัเจน สร้างความเสมอภาค  

     

3. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ส่วนช่วยเพิ่มคา่ครองชีพของประชาชน   

     

4. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดย
มาตรการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
ทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บเงิน
ภาษีคืนไดร้วดเร็วข้ึน 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

5. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง 

     

6. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

     

7. นโยบายการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้
กาํหนดระยะเวลาในการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไวต้ามแผนงานการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาอยา่งเหมาะสม 

     

 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น   
 

ความพร้อมของบุคลากร 
1. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีความรู้ ความ
เขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติังานเป็น
อยา่งดี 

     

2. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถให้
คาํแนะนาํเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาและการคืนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และตดัสินใจในการพิจารณาคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นอยา่งดี   

     

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

4. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บการอบรม 
สมัมนาในกฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรอยา่ง
สมํ่าเสมอ  

     

5. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น
การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีจาํนวนเพียงพอ
ต่อการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา    

     

ความทนัสมัยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ 
6. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามีความทนัสมยั สะดวกต่อการ
ใชง้าน 

     

7. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัระบบงานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาบนระบบเครือข่ายรัษฎากรท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีส่วน
ช่วยทาํใหก้ารปฏิบติังานไดร้วดเร็ว แม่นยาํ 
น่าเช่ือถือ 

     

8. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัระบบงานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาบนระบบเครือข่ายของ
กรมสรรพากรมีความเป็นปัจจุบนั 

     

9. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารงานจดัเกบ็
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของกรมสรรพากรและ
ขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เช่น กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) มีความน่าเช่ือถือ 

     

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

10. ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารงานจดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํให้
การคืนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาํไดร้วดเร็ว
ข้ึน 

     

 

ด้านกระบวนการ   
 

ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอน 
วธีิการขอคนื 
1. กระบวนการในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ขอ
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตั้งแต่ตน้จนจบมี
ความกระชบั ใชเ้วลาไม่นาน 

     

2. ขั้นตอนและวิธีการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อ
ขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

     

3. ขั้นตอนและวิธีการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ทาํไดไ้ม่ยุง่ยากและมีความสะดวกรวดเร็ว    

     

4. การใหค้าํแนะนาํขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งชดัเจน 

     

5. ระยะเวลาของการปฏิบติังานดา้นการคืนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสม 

     

 
 
 
 
 

   ส
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

การปฏิบตัิงานตามแผน 
6. ในการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานภายนอกกบัขอ้มูลสารสนเทศจาก
ภายในบนเครือข่ายรัษฎากรทาํใหก้ารดาํเนินงาน
คืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นไปตาม
กาํหนดเวลาในแผนปฏิบติังาน 

     

หากไม่ติดหลกัเกณฑก์ารตรวจก่อนคืน ผูข้อคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถไดรั้บคืนเงิน
ภาษีอยา่งรวดเร็ว ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
และแผนงาน 

     

การติดตามผลการดําเนินงาน 
7. การติดตามตรวจสอบความคืบหนา้ในการ
ดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น
ช่องทางระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรมี
ความสะดวก ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

     

 

ด้านผลผลติ 
 

1. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความรู้
ท่ีดีพอจากเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาทาํใหก้ารยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 
และขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

2. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บ
คาํแนะนาํ ในขอ้กฎหมายต่างๆเก่ียวกบัการขอคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และนาํไปปฏิบติัเพื่อ
การขอคืนภาษีไดเ้พิ่มข้ึนไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

3. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความมัน่ใจ
วา่สามารถกรอกรายการและคาํนวณภาษีในการ
ยืน่แบบ ภ.ง.ด.91, 91 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษีอากรไดม้ากข้ึน 

     

4. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแนะนาํไปใชใ้นการกรอก
รายการและคาํนวณภาษีเพื่อยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

5. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณหลกัการ
ยกเวน้ภาษีและลดหยอ่นภาษี ทาํใหก้ารยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.90, 91 และขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 

     

6. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บทราบ
ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาํใหมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจในการยืน่แบบฯ และขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไดถู้กตอ้งเพิ่มข้ึน 

     

7. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดรั้บคืนเงิน
ภาษีอยา่งรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรมทาํให้
เกิดความสมคัรใจยืน่แบบฯ เพิ่มข้ึน 

     

8. ช่องทางการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตทาํใหผู้ข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดรั้บความสะดวกมากขึ้น 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 154 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินในด้าน

ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
5 4 3 2 1 

9. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีทศันคติท่ีดี
ต่อการบริหารงานของกรมสรรพากรในการคืน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาวา่การยืน่แบบฯ มีความ
สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม 

     

10. ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความพึง
พอใจต่อมาตรการการคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา และมีผลใหเ้กิดการจูงใจใหมี้การยืน่แบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากขึ้น 

     

 
ตอนที ่3  ความคดิเห็นระดับความพงึพอใจของผู้ขอคนืภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 
 

 ระดับความพงึพอใจ 

ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจในด้าน
ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 
 

ด้านบุคลากรและการบริการ 
 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความรู้ ความสามารถในการแนะนาํและ
ช้ีแจงขอ้สงสยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

     

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาสามารถใหค้วามรู้ คาํแนะนาํตอบคาํถาม
และช้ีแจงขอ้สงสยัแก่ผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นท่ีน่าพอใจ 

     

 

   ส
ำนกัหอ
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 ระดับความพงึพอใจ 

ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจในด้าน
ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 
 

ด้านบุคลากรและการบริการ 
 

3. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีอธัยาศยัไมตรี (ทกัทาย พดูจาไพเราะ 
ยิม้แยม้แจ่มใสและสุภาพเรียบร้อย) ใหบ้ริการท่ีดี 

     

4. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามีความพร้อมและใหค้วามช่วยเหลือทนัที
เม่ือผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีปัญหาใน
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

     

 

ด้านเอกสาร 
 

1. เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ มีจาํนวนเพยีงพอ      
2. เอกสารแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

     

3. เอกสารแบบฟอร์มมีคาํแนะนาํขั้นตอนในการ
กรอกขอ้มูลลงในเอกสารอยา่งเหมาะสม 

     

4. แบบ ภ.ง.ด.90, 91 มีคาํร้องขอคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดารวมอยูใ่นแบบแสดงรายการเป็น
การเหมาะสมและสะดวก 

     

 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
 

1. ส่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึน
เผยแพร่ใหส้าระความรู้ท่ีเพยีงพอ 
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 ระดับความพงึพอใจ 

ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจในด้าน
ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 
2. ส่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองการคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาท่ีกรมสรรพากรจดัทาํข้ึน
เผยแพร่ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เป็นท่ีน่าพอใจ  

     

3. ป้ายแผนผงัอธิบายขั้นตอนการขอคืนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

     

4. การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือป้ายโฆษณา ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกรมสรรพากรมีความเหมาะสม 

     

 

ด้านสถานที ่
 

1. สาํนกังานทาํการตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถ
เดินทางไปมาไดส้ะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย 

     

2. พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้หบ้ริการมีบริเวณเพียงพอ
เหมาะสมและสะอาด 

     

3. พื้นท่ีท่ีจดัไวใ้หบ้ริการมีนํ้าด่ืมและเคร่ืองด่ืม
สะอาดเพยีงพอ 

     

4. สถานท่ีมีท่ีจอดรถยนต/์รถมอเตอร์ไซดอ์ยา่ง
เพียงพอ 

     

 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
 กรุณาแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของท่านเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ใหมี้
ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 

1. ดา้นบริบท   
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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2.  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.  ดา้นกระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  ดา้นผลผลิต 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

ขอขอบพระคุณในการใหค้วามร่วมมือ 
                                                                                                                ผูว้ิจยั  
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