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51601350 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั : การประเมิน/การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ผูส่้งออก  
 อจัฉรา  ทรัพยส่์งเสริม : การประเมินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูส่้งออก : กรณีศึกษา  
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ.   
170  หนา้. 
  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูส่้งออก   2)  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส่้งออกท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม โดยใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จาํนวน 110 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีสรรพากร
ผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 40 คน และผูส่้งออกท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จาํนวน 70 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามจาํนวน 2 ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการพรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การประเมินผลการดาํเนินงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูส่้งออกในแต่ละดา้นตามความเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีสรรพากรผูป้ฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในการประเมินผลดา้นบริบทเก่ียวกบันโยบายการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูส่้งออก ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้
เก่ียวกับความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และความเห็นของผูส่้งออกท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการประเมินผลดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น  
 2. ความพึงพอใจของผูส่้งออกท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรวมพึงพอใจมาก โดยประเมินด้าน
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  ดา้นเอกสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์และดา้นสถานท่ี พึงพอใจมากทุกดา้น 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านบริบท  เจ้าหน้าท่ีดําเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เป็นไปตาม
กาํหนดเวลา เน่ืองจากการใชดุ้ลยพินิจในระเบียบการปฏิบติัท่ีต่างกนั กรมสรรพากรควรรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังาน เพื่อหาขอ้ยุติให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสภาพธุรกิจในปัจจุบนั  ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานมีจาํนวนไม่เพียงพอและขาดการอบรมความรู้เพิ่มเติม ผูบ้ริหารควรจดัสรรกาํลงั
บุคลากรและอบรมใหมี้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน เพื่อการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพรวดเร็วไดต้ามกาํหนดเวลา ดา้น
กระบวนการ  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการผิดพลาด สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีควร
ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประมวลผลท่ีถูกต้อง และด้านผลผลิต ผูส่้งออกท่ีขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มขาดความรู้ในการยื่นแบบเสียภาษี สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีควรให้บริการแนะนาํให้ประชาชน
รับทราบขอ้กฎหมายใหม่และการปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง 
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 The purposes of this research were 1) to evaluate the results in the work 
concerning Value Added Tax Refund to Exporters  2) study the satisfaction of operators 
export Value Added Tax Refund of Nakhornpatom Area Revenue  by using CIPP format. The 
sample used in this study were 110 people, including officials of revenue staff of 40 and the 
export refund of value added tax refund of 70. Research instruments were; two 
questionnaires. Data analysis used statistic Percentage (%), Mean (Χ ) and Standard 
Deviation (S.D.) and descriptive analysis.  
 The research results  
 1. The evaluation of the Value Added Tax Refund to exporters in the opinion of the 
officers of the revenue staff. The overall high level. In the evaluation context of the Value 
Added Tax Refund rebates to exporters, working-process and outcome. At a high level. The 
preliminary-factors regarding the availability of personnel, on a medium level. The opinions of 
the export  Value Added Tax Refund. The overall high level. The evaluation context. The 
context, Preliminary-Factors , Working-Process and Outcome, in high level aspects. 

 2. The satisfaction of the export Value Added Tax Refund. Overall satisfaction on 
many levels. The personnel of the service providers and the public place. Satisfaction of all 
sides. 
 Recommendation from this research context. Sales tax returns do not meet the 
deadline because of the judgments in the different procedures. Department of Revenue to 
collect operational barriers to the settlement in line with current economic and business 
conditions. The context. People who work with inadequate training and lack of knowledge. 
Management and personnel should be trained to know more. To operate effectively and meet 
deadlines. The process. The records of the filing. Public Revenue Office should be submitted 
via the internet to be processed. And output. The export tax refund lack of knowledge of the 
filing of a tax. Revenue Office should provide advice to the public to know the laws and 
practices is required. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี จากความกรุณาของบุคลและหน่วยงานหลาย
ฝ่าย ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร. ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
และอาจารย ์ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ์ซ่ึงเป็นคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีใหค้าํปรึกษา
แนะนาํและตรวจสอบความถูกตอ้งในการจดัทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และ
คน้ควา้ดว้ยตนเองอนัเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญัยิง่ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร และอาจารย์
พิเศษทุกท่านท่ีใหว้ิชาความรู้ จนผูว้ิจยัสามารถนาํความรู้มาใชใ้นการทาํงานและการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ดงัรายนามในภาคผนวก ก ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจยั และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารและบุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 
และสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 ทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษามาโดยตลอด 
ขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่นท่ี 2 ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํตลอดระยะเวลาที่ไดศึ้กษาร่วมกนัและใน
การทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการส่งออกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 และ 2 ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ อนัจะพึงมีต่อการศึกษา ผูว้ิจยัขอมอบความดีนั้น
แด่ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว และบูรพาจารย ์ผูใ้ห้แสงสว่างแห่งปัญญา ให้การสนับสนุน
และใหก้าํลงัใจ ตั้งแต่เร่ิมแรกจนผูว้ิจยัสามารถทาํวิทยานิพนธ์สาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 
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