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51601308 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั : การประเมิน/การคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 ชลทิชา  ทรัพยส่์งเสริม : การประเมินการดาํเนินงานคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา :  
กรณีศึกษาสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ธนินทรั์ฐ     
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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51601308 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD :  EVALUATION/INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS  
 CHOLTHICHA  SUBSONGSERM : THE  ADMINISTRATIVE  EVALUATION  OF  
PERSONAL  INCOME  TAX  REFUND : A  CASE  STUDY  OF  NAKHONPATHOM  AREA  
REVENUE. THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO, Ph. D. 158  pp. 
 
 
 The purpose of this research were 1) to evaluate the performance of individual 
income tax returns 2) to study the satisfaction of the personal income tax refund of 
Nakhornpatom Area Revenue by using CIPP format. The sample used in this study were 290 
people, including officials of revenue staff of 40 and a refundable personal income tax of 250. 
Research instruments were; two questionnaires. Data analysis used statistics Percentages 
(%), Mean (Χ ) Standard Deviation (S.D.) and a descriptive analysis. 
 The Research results 
 1. To evaluation performance in each of the individual income tax returns by the 
tax authorities of the  workers. The overall high level. In the evaluation context of the policy of 
the individual income tax returns, preliminary-factors, working-process and outcome were in 
high level aspects. The opinions of the individual income tax return. The overall high level. 
The evaluation context. Working-process  and outcome in high level. Preliminary-factors in 
medium level. 
 2. Satisfaction of the the personal income tax refund. Overal satisfaction. The 
evaluation of personnel and document services, and public relations for the place. 
Satisfaction of all sides. 
 Recommendations from this research context, the Executive Office of the Area 
Revenue should promote the personal income tax returns filed by taxpayers for tax refunds 
quickly. The context. People who work with inadequate training and lack of  knowledge. 
Management and personnel should be trained to know more. To operate effectively and meet 
deadlines. The process. System is present. Department should develop a program of record 
is present. In order to be processed quickly and accurately. And output. The personal income 
tax return filed with the lack of knowledge of the tax. Revenue Office should provide advice to 
the public to know the new law. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี 
จาก อาจารย ์ดร. ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์  ศิริวงศ ์  และอาจารย ์ 
ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท ์ซ่ึงเป็นคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ พร้อมทั้ง  
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร และอาจารยพ์ิเศษทุกท่านท่ีใหว้ิชาความรู้ จนผูว้ิจยัสามารถ
นาํความรู้มาใชใ้นการทาํงานและการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณท่านผูมี้รายนามตามภาคผนวก ก ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ 
เคร่ืองมือ 
 ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารและบุคลากรของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 และ 
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 ทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณ 
เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยั  
ศิลปากร รุ่นท่ี 2 ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษาร่วมกนัและในการทาํวิทยานิพนธ์ 
ฉบบัน้ี   และขอขอบพระคุณผูรั้บบริการของหอสมุดทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลเพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 ทา้ยสุดน้ี ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ 
ในการศึกษาและในการทาํวจิยัคร้ังน้ีตลอดมา  และคุณค่าท่ีเป็นสารประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบั 
น้ี ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ด่สงัคมอนัจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
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