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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที่อ้างอิงดัชนี	SET50

จักรวาล	ศรียุกต์นิรันดร์	และวรรณกิตติ์	วรรณศิลป์*

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ปทุมธานี	12000

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (TFEX)	 โดยใช้

ข้อมูลรายวัน	ตั้งแต่	 1	มกราคม	2556	–	30	มิถุนายน	2558	การศึกษาประกอบด้วย	การทดสอบ

หาความสัมพันธ์ของตัวแปรในดุลยภาพระยะยาว	 ด้วยแบบจำาลอง	 Cointegration	 การทดสอบการ

ปรับตัวของระบบในระยะสั้น	ด้วยแบบจำาลอง	Error	correction	model	(ECM)	ผลการศึกษา	พบว่า	

ณ	ระดับนัยสำาคัญ	0.01	ตัวแปรทุกตัวจะมีสถานะไม่นิ่งที่ระดับของข้อมูล	(Non-stationary	at	data	

level)	และนิ่งที่ผลต่างลำาดับแรก	(Stationary	at	first	difference)	ซึ่งทำาให้สามารถทำาการทดสอบ

และประมาณการตามแบบจำาลองดุลยภาพระยะยาวท่ีระดับข้อมูลได้	 ส่วนการปรับตัวระยะสั้นตาม

แบบจำาลอง	ECM	พบว่า	ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อราคาสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	

ได้แก่	 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์	 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงดัชนี	

SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	อัตราแลกเปลี่ยน	ดัชนีราคาผู้บริโภค	ราคาซื้อขายทันทีของดัชนี	SET50	

และอัตราดอกเบี้ย	ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางลบต่อราคาสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ได้แก่		

ราคานำ้ามันดิบ	(NYMEX)	และราคาทองคำา	สำาหรับสัมประสิทธิ์ของตัว	Error	correction	มีค่าเท่ากับ	

–0.5174	 นั่นหมายความว่าระบบจะกลับเข้าสู่ดุลยภาพในงวดถัดไปในสัดส่วนร้อยละ	 51.74	 ของ	

การแกว่งตัวออกจากดุลยภาพอันเป็นผลของ	Shock	จากภายนอกระบบ

คำาสำาคัญ:	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50,	Cointegration,	Error	correction	model	

(ECM),	Unit	root

*ผู้ประสานงาน:	wanakiti@rsu.ac.th
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Economic Factors Affecting Price Fluctuation of SET50 Index Futures 

Chakrawal Sriyuktanirand and Wanakiti Wanasilp*

Faculty	of	Economics,	Rangsit	University,	Pathum	Thani,	Thailand	12000

Abstract

This	study	is	aimed	at	investigating	economic	factors	that	influence	the	price	of	

SET50	index	futures	being	traded	in	the	Thailand	futures	exchange	(TFEX).	Daily	data	are	

used,	covering	the	period	from	January	1,	2013	to	June	30,	2015.	The	study	involved	

the	estimation	of	 long-run	 relationship	among	 related	variables	under	cointegration	

framework.	 Then	 the	 error	 correction	model	 (ECM)	was	 used	 to	 estimate	 short-run	

adjustment	of	the	system.	The	results	from	the	study	show	that,	at	significant	level	of	

0.01,	all	variables	are	non-stationary	at	the	data	level	and	stationary	at	first	difference	of	

the	data.	With	this,	the	cointegration	test	can	be	performed	to	find	long-run	relationship	

among	variables	at	the	level	of	data.	The	next	step	is	to	estimate	the	error	correction	

model	to	study	the	short-run	adjustment	of	the	system	which	yields	the	following	results.	

The	variables	that	have	positive	impact	on	the	price	of	SET50	index	futures	consist	of	

Dow	Jones	industrial	average	(DJIA),	manufacturing	production	index	(MPI),	lagged	SET50	

index	futures,	exchange	rate	baht/US$,	consumer	price	index	(CPI),	spot	price	of	SET50	

Index,	and	interest	rate.	On	the	other	hand,	factors	that	have	negative	influence	on	the	

price	of	SET50	index	futures	include	oil	price	(NYMEX)	and	gold	price.	In	addition,	the	

estimated	coefficient	of	the	“error	correction”	term	is	equal	to	–	0.5174,	meaning	that	

the	system	will	adjust	back	to	its	equilibrium	state	in	the	following	period	at	the	rate	

51.74	percent	of	the	initial	deviation	from	equilibrium	due	to	external	shock.		

Keywords: SET50	index	futures,	Cointegration,	Error	correction	model	(ECM),	Unit	root

*Corresponding	author:	wanakiti@rsu.ac.th
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1.	บทนำา

ปัจจุบันสินทรัพย์ประเภทหุ้น	 นับเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ	 เนื่องจากมีโอกาสให้ผล

ตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น	ซึ่งสำาหรับประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายหุ้นได้

เปดิดำาเนนิการมาต้ังแตปี่	พ.ศ.	2518	และต่อมาได้มีการจัดต้ังบรษิทัตลาดอนพุนัธ	์(ประเทศไทย)	จำากดั	

(มหาชน)	(Thailand	futures	exchange:	TFEX)	เพื่อดำาเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้า	

(Futures	exchange)	ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	พ.ศ.2546	โดยตลาดอนุพันธ์ได้

รบัอนญุาตประกอบการเป็นศนูยก์ลางซือ้ขายสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้จากคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย	์

และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ในวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2548	 และในวันท่ี	 28	 เมษายน	พ.ศ.	

2549	ตลาดอนุพันธ์	หรือที่ต่อมาเรียกว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	ได้มีการเปิดดำาเนินการ

ซื้อขายสินค้าประเภทแรก	 คือ	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	 โดยผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำา

สัญญาตกลงซื้อขายกันวันนี้	ว่าจะซื้อหรือขายดัชนี	SET50	ณ	ราคาที่ตกลงกันในวันนี้	โดยจะส่งมอบ

สินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต	แต่เนื่องจากดัชนี	SET50	เป็นเพียงดัชนีตัวเลขที่ไม่สามารถทำาการส่งมอบ

ได	้ดงันัน้ในวนัครบกำาหนดจะมกีารคำานวณเฉพาะกำาไรขาดทนุเปน็จำานวนเงินแทนการส่งมอบซ่ึงเรียก

ว่า	Cash	settlement	ซึ่งสัญญาจะมีอายุอยู่เป็นรายไตรมาส	โดยดัชนีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง	

SET50	จะคำานวณจากกลุ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่	มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีสภาพ

คล่องที่ดีจำานวน	 50	 ตัวแรก	 ซึ่งนับต้ังแต่เปิดดำาเนินการซ้ือขาย	 มูลค่าการซ้ือขายก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึน

อย่างทวีคูณ	โดยมีมูลค่ามากถึง	24,886.02	ล้านบาท	(SET,	7	เมษายน	2560)	คิดเป็นอันดับ	3	ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รองจาก	SET	และ	SET100

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า	ตลาดอนุพันธ์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำานวนมากซ่ึงในการลงทุน

หรือใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียง	นักลงทุนควรศึกษาปัจจัยต่างๆ	ท่ีมีผลกระทบต่อตลาดทุน

และตลาดอนุพันธ์	เน่ืองจากประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ผลกระทบจากปัจจัย

ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ	ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาดัชนี	SET50	

เป็นอย่างมาก	 ดังน้ัน	 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิง

ดัชนี	 SET50	 จึงมีความสำาคัญต่อการลงทุนและป้องกันความเส่ียง	 ซ่ึงหากนักลงทุนสามารถคาดการณ์

การเคล่ือนไหวราคาได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง	ก็จะทำาให้ได้เปรียบผู้อ่ืนและจะสามารถได้รับผลตอบแทนสูง	

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหว

ของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (TFEX)	 ซึ่งจะ

ทำาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน

และป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
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2.	การทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้	ได้แก่

ปุณยา	รัชดามรินทร์	(2552)	ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาสัญญา	

ซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนี	 SET50	 พบว่า	 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	 ใน	

วันก่อนหน้า	 1	 วัน	 และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ	 SET50	 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง	

เดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ณ	 ระดับความเชื่อมั่น	 0.05	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ	 0.8446	

หมายความว่าราคาปิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันก่อน	เป็นปัจจัยชี้นำาดัชนีราคาของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของวันนี้

สรศกัดิ	์จงสมบัตไิพบูลย	์และคณะ	(2556)	ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งราคาซือ้ขายลว่งหนา้	

และราคาซื้อขายทันทีของดัชนีกลุ่ม	 SET50	 ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย	 พบว่า	 ราคาซ้ือขาย	

ล่วงหน้าและราคาซื้อขายทันทีของดัชนีกลุ่ม	 SET50	 มีความสัมพันธ์กันเชิงดุลยภาพในระยะยาวและ

ระยะสั้นในทิศทางเดียวกันโดยที่ราคาซ้ือขายทันทีเป็นตัวแปรอิสระและราคาซ้ือขายล่วงหน้าเป็น

ตวัแปรตาม	สว่นประสทิธิภาพในการกำาหนดราคาสญัญาลว่งหนา้ท่ีอา้งองิดชัน	ีSET50	ในตลาดอนพุนัธ์

แห่งประเทศไทย	พบว่า	ไม่มีประสิทธิภาพในการกำาหนดราคา	และตัวแบบ	Cost	of	carry	ใช้กำาหนด

ราคาซื้อขายล่วงหน้าได้ดีกว่าวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน	

สมยศ	 กิตติสุขเจริญ	 (2558)	 ได้ทำาการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรายวัน	

ของดัชนีราคาหลักทรัพย์	 SET50	 พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนิเคอิ225	 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฮั่งเส็ง	 ยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุน	

ต่างชาติ	 ยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 SET50	 มีความสัมพันธ์	

เชิงบวกกับดัชนีราคาหลักทรัพย์	 SET50	 ส่วนการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์	

เชิงลบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์	SET50

ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น	 จะเห็นได้ว่ามีนักวิจัยหลายท่านที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ		

ความสัมพันธ์ระหว่าง	 ดัชนี	 SET50	 กับตัวแปรต่างๆ	 แต่ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ยังไม่ถูกนำามาใช้ใน	

การศึกษา	 ดังนั้น	 ในครั้งนี้ผู ้วิจัยจึงได้เพิ่มตัวแปรอื่นๆ	 เข้าไปในแบบจำาลอง	 เพื่อทำาการศึกษา

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	

ให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไป
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3.	ระเบียบวิธีวิจัย

3.1	ข้อมูลที่ใช้

ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 data)	 ประเภทอนุกรมเวลา	 (Time	 series)	 รายวัน	 ระหว่าง	

วันที่	 1	มกราคม	2556	ถึง	 30	มิถุนายน	2558	 รวม	651	 วัน	ซึ่งมีแหล่งที่มาจากตลาดหลักทรัพย์	

แหง่ประเทศไทย	(SET)	ตลาดอนพุนัธ์	(TFEX)	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	และสำานกัดชันเีศรษฐกจิการคา้		

โดยคำาอธิบายตัวแปรข้อมูลอนุกรมเวลาได้ระบุไว้ในตารางที่	1

3.2	วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น	4	ส่วน	ได้แก่	

	 1)	การทดสอบ	Unit	root

	 เพื่อทดสอบความนิ่ง	 (Stationary)	 ของข้อมูลที่นำามาใช้ในการศึกษา	 ซึ่งจะใช้วิธี	

Augmented	Dickey-Fuller	test	ในการทดสอบ	โดยการทดสอบด้วยแบบจำาลองที่มีจุดตัดแกนและ

แนวโน้มของเวลา	แบบจำาลองมีจุดตัดแกนอย่างเดียว	และแบบจำาลองไม่มีทั้งจุดตัดแกนและแนวโน้ม

ของเวลา	

ตารางที่	1	คำาอธิบายตัวแปรข้อมูลอนุกรมเวลา

ตัวแปร คำาอธิบาย

SET50F ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	(จุด)

SET50SPOT ราคาซื้อขายทันทีของดัชนี	SET50	(จุด)

SET50F(t-1) ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อน	(จุด)

DJIA ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์	(จุด)

NYMEX ราคานำ้ามันดิบ	(ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)

G ราคาทองคำา	(ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์)

EX อัตราแลกเปลี่ยน	(บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)

R อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ร้อยละ)

MPI ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(ปีฐาน	2543)

CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค	(ปีฐาน	2554)

หมายเหตุ:	 ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบมีค่าเป็น	 Logarithm	 ซึ่งสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการจากสมการ

ถดถอยจะมีค่าเป็นความยืดหยุ่น	(Elasticity)
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	 2)	การทดสอบ	Cointegration	

	 เปน็การทดสอบความสอดคล้องของขอ้มลูอนกุรมเวลาของตัวแปรคู่ใดหรือกลุ่มใดวา่มกีาร

เคลือ่นไหวทีส่อดคลอ้งกนัหรอืไม	่ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ีวา่	ในดุลยภาพระยะยาวตัวแปร

ทัง้กลุม่ท่ีทำาการทดสอบควรจะมทิีศทางการเคลือ่นไหวทีส่อดคลอ้งกนั	แมว้า่ในระยะสัน้อาจไม่สามารถ

กำาหนดทศิทางทีแ่นน่อนไดก้ต็าม	และยงัเปน็การทดสอบการเคลือ่นไหวของค่าความคลาดเคลือ่น	(Error	

term)	ของสมการท่ีแสดงความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีต่อ้งการทดสอบ	วธิกีารทดสอบ	Cointegration	

น้ันตอ้งทำาการทดสอบความนิง่	(Stationary)	ของขอ้มลูอนกุรมเวลาโดยใชว้ธิ	ีAugment	Dickey-Fuller	

test	(ADF	test)	ก่อน	การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการของ	Johansen’s	Cointegration	test	มาใช้ในการ

ทดสอบ	โดย	Johansen’s	Cointegration	test	นัน้เป็นวธิกีารสำาหรบัทดสอบความเคล่ือนไหวไปดว้ย

กัน	(Cointegration)	ของตัวแปรข้อมูลอนุกรมเวลา	โดยอนุญาตให้สมการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ

ความเคลื่อนไหวไปด้วยกันของตัวแปรให้มีได้มากกว่า	1	ความสัมพันธ์	

	 3)	การทดสอบ	Error	correction	model	(ECM)

	 แม้ว่าตัวแปรทั้งสองหรือทั้งกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	 แต่ในระยะสั้น

อาจจะมีการแกว่งตัวออกนอกดุลยภาพอันเนื่องมาจาก	 Shock	 จากภายนอกได้	 ดังนั้นจึงกำาหนดให้

พจน์ค่าความคลาดเคลื่อนในสมการที่เคลื่อนไหวร่วมไปด้วยกันเป็นค่าความคลาดเคลื่อนดุลยภาพ	

(Equilibrium	error)	และนำาเอาพจน์ค่าความคลาดเคลื่อนนี้ไปผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวได้	

ลักษณะสำาคัญของตัวแปรร่วมไปด้วยกัน	 ก็คือวิถี	 (Time	 path)	 ของตัวแปรเหล่านี้จะได้รับอิทธิพล

จากการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพระยะยาว	และถ้าระบบจะกลับไปสู่ดุลยภาพระยะยาว	การเคลื่อนไหว

ของตัวแปรอย่างน้อยบางตัวแปรจะต้องตอบสนองต่อขนาดของการออกนอกดุลยภาพใน	 Error		

correction	mechanism	หรือพลวัตพจน์ระยะสั้น	(Short–term	dynamics)	ของตัวแปรในระบบ

ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพ	(ทรงศักดิ์	ศรีบุญจิตต์,	2547)	

	 4)	การทดสอบ	Granger	causality	

	 เป็นการทดสอบทางสถิตใินเรือ่งของความเปน็เหตเุปน็ผลระหวา่งขอ้มลูอนกุรมเวลา	2	ชดุ		

กล่าวคือ	ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	2	ชุด	X	และ	Y	ถ้า	X	เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงใน	Y	

เราน่าจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงใน	 X	 จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน	 Y	 โดยในการทดสอบสาเหตุ	

ดงักลา่วจะใชส้มการถดถอยของ	Y	ทีม่ตัีวแปรอธบิายเปน็คา่ในอดีตของ	Y	เองรวมอยูด้่วย	และทดสอบ	

ดวูา่ค่าในอดตีของตวัแปร	X	จะสามารถอธบิายความแปรปรวนใน	Y	ไดด้ขีึน้หรอืไม	่แตใ่นขณะเดยีวกนั	Y		

ก็ไม่ควรจะอธิบาย	X	ได้	ในลักษณะเดียวกัน	มิฉะนั้นแล้วจะเกิดกรณีที่	X	สามารถอธิบาย	Y	ได้และ	Y	

สามารถอธบิาย	X	ได	้ซึง่เทา่กบัวา่ทัง้	2	ฝา่ยต่างเปน็เหตผุลของกนัและกนั	(Bi-directional	causality)	

ซึ่งการใช้	Granger	causality	จะทำาให้ทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง	ดัชนี	SET50	ซึ่งเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ	
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4.	ผลการศึกษา

ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ตามขั้นตอนการวิเคราะห์	ดังนี้

4.1	การทดสอบความนิ่ง	(Unit	root)

การทดสอบความนิ่ง	 ใช้สมมติฐานหลัก	 (H
0
:	 Null	 hypothesis)	 คือ	 ข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง	

(Non-stationary)	และใช้	ADF	statistic	เป็นค่าทางสถิติสำาหรับทดสอบสมมติฐาน	หากค่าสัมบูรณ์

ของ	ADF-statistic	มากกวา่คา่สมับรูณข์อง	Mackinnon	critical	value	เรากจ็ะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั

เริ่มจากการทดสอบข้อมูลที่ระดับ	Level	หรือระดับ	Order	of	integration	เท่ากับ	0	(I(0))	

ผลการทดสอบพบว่า	ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะไม่นิ่ง	 (Non-stationary)	ที่ระดับ	Level	 โดยพิจารณา

จากค่าระดับนัยสำาคัญที่	 0.01	 ต่อจากนั้นจึงได้ทำาการ	 Differencing	 ตัวแปรคร้ังที่	 1	 เพ่ือทดสอบ	

ความนิ่งของข้อมูลที่ผ่านการแปลงเป็นผลต่าง	 โดยพิจารณาเฉพาะกรณี	 แบบจำาลองที่ปราศจาก	

ที่จุดตัดแกนและแนวโน้มเวลา	(Without	trend	and	intercept)	พบว่า	ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง	

(Stationary)	ที่ระดับ	First	difference	หรือมีลักษณะเป็น	I(1)	โดยพิจารณาจากค่าระดับนัยสำาคัญ	

ที่	0.01	จึงสรุปได้ว่าข้อมูลของตัวแปรทั้ง	10	ตัว	มี	Order	of	integration	ณ	ระดับ	I(1)	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	ผลการทดสอบ	Unit	root	ด้วยวิธี	ADF	ณ	ระดับ	I(1)

ตัวแปร
(First difference)

ADF	statistic ผลการทดสอบ

SET50F -31.21064 Stationary

DJIA -27.83811 Stationary

NYMEX -27.78959 Stationary

MPI -25.45584 Stationary

SET50F(t-1) -26.48962 Stationary

R -25.45584 Stationary

EX -23.55173 Stationary

G -24.19704 Stationary

CPI -25.45584 Stationary

SET50SPOT -24.53320 Stationary

หมายเหตุ:	 1)	Lag	length	(Automatic	based	on	SIC,	MAXLAG=16)	

	 2)	Mackinnon	(1996)	One-side	p-value	

	 3)	I(d)	คือ	Order	of	integration

	 4)	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	0.01
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4.2	การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	(Cointegration	test)

เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระยะยาวน้ันมีตัวแปรท่ีไม่น่ิงท่ีระดับของข้อมูล	

(Non-stationary	 at	 data	 level)	 หรือไม่เป็น	 I(0)	 ดังน้ันภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่า	

“ในดุลยภาพระยะยาวตัวแปรท้ัง	 2	 ตัวหรือท้ังกลุ่มท่ีทำาการทดสอบควรจะมีทิศทางการเคล่ือนไหวท่ี

สอดคล้องกัน	 แม้ว่าในระยะส้ันอาจไม่สามารถกำาหนดทิศทางท่ีแน่นอนได้ก็ตาม”	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้อง

ทดสอบว่าในดุลยภาพระยะยาวตัวแปรทั้งหมดจะมีการเคลื่อนไหวร่วมไปด้วยกันหรือไม่อย่างไร	

โดยใช้	Trace	test	และ	Maximal	Eigenvalue	test	พบว่า	ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์	ราคานำ้ามัน	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	

อัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	 ราคาทองคำา	 ดัชนีราคาผู้บริโภค	 ราคา	

ซือ้ขายทนัทดีชัน	ีSET50	มคีวามสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพระยะยาวกบัราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิ

ดัชนี	SET50	

ตารางที่	3	ผลการทดสอบ	Cointegration

H
0

Trace test  
statistic

Critical 
value

H
0

Maximal Eigen 
value test statistic

Critical 
value

r=0* 337.6884 239.2354 r=0* 129.1687 64.50472

r=1 208.5198 197.3709 r=1 56.45030 58.43353

r=2 152.0695 159.5297 r=2 42.01897 52.36261

r=3 110.0505 125.6154 r=3 31.19586 46.23142

r=4 78.85463 95.75366 r=4 28.19418 40.07757

r=5 50.66045 69.81889 r=5 24.33638 33.87687

r=6 26.32407 47.85613 r=6 14.48158 27.58434

r=7 11.84249 29.79707 r=7 6.911200 21.13162

r=8 4.931292 15.49471 r=8 4.649423 14.26460

r=9 0.281869 3.841466 r=9 0.281869 3.841466

หมายเหตุ:	 (*)	แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐาน	H
0
	 (No	cointegration	exists)	ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ	 95	 นั่นคือผลการทดสอบแสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆ	

ที่นำามาทดสอบ
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4.3	การทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นตามแบบจำาลอง	Error	correction	model	(ECM)

ผลการทดสอบพบว่า	ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	ราคาสัญญาซื้อ

ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงดัชน	ีSET50	ในวันกอ่นหน้า	1	วัน	อัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์

สหรฐั	ดชันรีาคาผูบ้รโิภค	และราคาซือ้ขายทนัทขีองดชัน	ีSET50	มผีลตอ่ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่

อ้างอิงดชัน	ีSET50	ในทศิทางเดยีวกนั	แต่ราคานำา้มนั	และราคาทองคำา	มผีลตอ่ราคาสญัญาซือ้ขายลว่ง

หน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในทิศทางตรงกันข้าม	ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ของค่าความคลาดเคลื่อน	(Error	

correction)	 มีค่าเป็นลบเท่ากับ	 -0.517403	 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความเร็วของการปรับตัวของ

ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีอา้งองิ	SET50	เพือ่เขา้สูด่ลุยภาพระยะยาวภายในงวดถดัไป	โดยจะปรบัตวั

ในสดัสว่นรอ้ยละ	51.74	ของการเบีย่งเบนจากดุลยภาพอนัสืบเนือ่งมาจาก	Shock	โดยปจัจัยภายนอก

ตารางที่	4	ผลการวิเคราะห์การปรับตัวระยะสั้นตามแบบจำาลอง	ECM

ตัวแปร* ค่าสัมประสิทธิ์ t-statistic Prob.

C -0.223376 -0.778783 0.0436

DCPI 32.79977 5.625079 0.0000

DSET50SPOT 0.771080 37.07322 0.0000

DSET50F(t-1) 0.141714 4.942577 0.0000

DR 14.15138 1.049083 0.2945

DNYMEX -0.423837 -1.871400 0.0617

DMPI 0.075743 0.678517 0.4977

DG -0.000558 -0.362464 0.7171

DEX 4.463755 1.430048 0.1532

DDJIA 0.002995 1.134006 0.2572

RESID01(-1) -0.517403 -14.63052 0.0000

*	D	ที่ใช้นำาหน้าตัวแปร	หมายถึง	First	difference

Inner book For2018-ko.indd   14 5/2/18   11:16 AM



วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช 
ISSN 1905-422X

10

4.4	การทดสอบสมมติฐานความเป็นเหตุเป็นผล	(Granger	causality	test)

การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธี	 Granger	 causality	 test	 โดยสมมติฐานหลักของ

การทดสอบ	มีดังนี้	

กรณีที่	1	H
0
:	 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ไม่เป็นสาเหตุของดัชนีราคา

ผู้บริโภค

กรณีที่	2	H
0
:	 ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่เป็นสาเหตุของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	

SET50

กรณีที่	3	H
0
:	 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนี	 SET50	 ไม่เป็นสาเหตุของดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์

กรณีที่	4	H
0
:	 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไม่เป็นสาเหตุของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงดัชนี	SET50

กรณีที่	5	H
0
:	 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนี	 SET50	 ไม่เป็นสาเหตุของอัตรา	

แลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ

กรณีที่	6	H
0
:	 อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐไม่เป็นสาเหตุของราคาสัญญาซ้ือขาย	

ล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50

กรณีที่	7	H
0
:	 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิดัชน	ีSET50	ไมเ่ปน็สาเหตุของราคาทองคำา

กรณีที่	8	H
0
:	 ราคาทองคำาไมเ่ปน็สาเหตขุองราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งอิงดชัน	ีSET50

กรณีที่	9	H
0
:	 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิดชันี	SET50	ไมเ่ปน็สาเหตขุองดชันผีลผลติ

อุตสาหกรรม

กรณีที่	10	H
0
:	ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมไมเ่ปน็สาเหตุของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิ

ดัชนี	SET50

กรณีที่	11	H
0
:	ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีอา้งองิดัชน	ีSET50	ไมเ่ปน็สาเหตุของราคานำา้มนั

กรณีที่	12	H
0
:	ราคานำา้มนัไมเ่ปน็สาเหตุของราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิดัชน	ีSET50

กรณีที่	13	H
0
:	ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิดชัน	ีSET50	ไมเ่ปน็สาเหตขุองราคาสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน
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กรณีที่	14	H
0
:	ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	ไม่เป็น

สาเหตุของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50

กรณีที่	15	H
0
:	ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50	 ไม่เป็นสาเหตุของราคา	

ซื้อขายทันทีของดัชนี	SET50

กรณีที่	16	H
0
:	ราคาซ้ือขายทันทีของดัชนี	 SET50	 ไม่เป็นสาเหตุของราคาสัญญาซ้ือขาย	

ล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50

กรณีที่	17	H
0
:	ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนี	 SET50	 ไม่เป็นสาเหตุของอัตรา

ดอกเบี้ย

กรณีที่	18	H
0
:	อัตราดอกเบ้ียไม่เป็นสาเหตุของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	

SET50

โดยสรุปการทดสอบความสัมพันธ์ที ่ เป็นเหตุเป็นผลที่ระดับนัยสำาคัญ	 0.10	 พบว่า	

การเปลี่ยนแปลงของ	ราคาทองคำา	(G)	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(MPI)	และอัตราดอกเบี้ย	(R)	จะไม่

เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	(SET50F)	และ

ไม่มีความสัมพันธ์ทั้งสองทิศทาง	แต่การเปลี่ยนแปลงของ	ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)	ดัชนีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์	 (DJIA)	 อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ	 (EX)	 ราคานำ้ามัน	 (NYMEX)	 ราคาสัญญา	

ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	(SET50F(t-1))	ราคาซื้อขายทันทีของดัชนี	

SET50	 (SET50SPOT)	 จะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง

ดัชนี	SET50	(SET50F)	และไม่มีความสัมพันธ์ทั้งสองทาง	แต่สำาหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงของราคา

ซื้อขายทันทีของดัชนี	 SET50	 (SET50SPOT)	 กับการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงดัชนี	SET50	(SET50F)	ความสัมพันธ์จะมีลักษณะสองทิศทาง	(Bi-directional	causality)	คือ

จะเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกัน	
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ตารางที่	5	ผลการทดสอบ	Granger	causality

สมมติฐาน F-statistic Prob.

กรณีที่	1 0.21208 0.9574

กรณีที่	2 3.46473 0.0043*

กรณีที่	3 0.54194 0.7445

กรณีที่	4 1.94275 0.0854*

กรณีที่	5 1.58176 0.1631

กรณีที่	6 2.50612 0.0293*

กรณีที่	7 0.58559 0.7111

กรณีที่	8 1.02928 0.3993

กรณีที่	9 0.32885 0.8956

กรณีที่	10 0.67092 0.6456

กรณีที่	11 0.14801 0.9806

กรณีที่	12 3.32226 0.0057*

กรณีที่	13 346.959 0.0000*

กรณีที่	14 4.21927 0.0009*

กรณีที่	15 3.21465 0.0071*

กรณีที่	16 21.2575 0.0000*

กรณีที่	17 0.18032 0.9700

กรณีที่	18 0.62499 0.6808

หมายเหตุ:	(*)	หมายถึงมีระดับนัยสำาคัญที่	0.10
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5.	สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	ณ	 ระดับนัยสำาคัญที่	 0.10	 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา	

ผู้บริโภค	(CPI)	ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์	 (DJIA)	อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ	(EX)	ราคา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	 (SET50F(t-1))	ราคาซื้อขายทันที

ของดัชนี	SET50	(SET50SPOT)	อัตราดอกเบี้ย	 (R)	และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(MPI)	จะเป็นผล

ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีอา้งองิดชัน	ีSET50	(SET50F)	ไปในทศิทาง

เดียวกัน	ส่วนในอีกกรณี	การเปลี่ยนแปลงของราคานำ้ามันดิบ	(NYMEX)	และราคาทองคำา	(G)	จะมีผล

ทำาให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	SET50	(SET50F)	เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม

งานวจิยันีแ้ตกตา่งจากงานวจิยัอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วกบัสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ทีอ่า้งอิงดัชน	ีSET50	คอื	

งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลล่าสุดของตัวแปรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้สะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบัน	

เช่น	การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย	การลดลงของราคานำ้ามันในตลาดโลกอย่างต่อ

เนือ่ง	การใชม้าตรการ	QE	โดยญีปุ่น่และประชาคมยโุรป	(EU)	เปน็ต้น	ซ่ึงผู้วจัิยเชือ่วา่ผลจากการใชข้้อมลู

ทีท่นัสมยั	จะทำาให้ไดรั้บคา่สมัประสิทธ์ิท่ีสะทอ้นเหตกุารณป์จัจบุนัไดด้กีวา่การใชข้อ้มลูในอดีตกอ่นเกดิ

เหตกุารณ์ดงักลา่ว	ดงันัน้	คา่สมัประสทิธิท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยันี	้นา่จะนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละ

การพยากรณ์ได้ดีกว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลเก่าๆ	ที่ไม่สะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบัน

สำาหรบัขอ้เสนอแนะในการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้	ควรมกีารพิจารณาผลกระทบของ

ปจัจัยดงักลา่วเพือ่หาแนวโนม้ของดชันรีาคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้	SET50	โดยหากดชันรีาคาผูบ้รโิภค	

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส	์อตัราแลกเปลีย่นบาท/ดอลลารส์หรัฐ	ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิ

ดัชนี	SET50	ในวันก่อนหน้า	1	วัน	และราคาซื้อขายทันทีของดัชนี	SET50	อัตราดอกเบี้ย	และดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ก็แสดงว่า	 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี	 SET50		

ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเช่นกัน	 นักลงทุนก็อาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว	 แต่

ในอีกกรณี	หากราคานำ้ามันและราคาทองคำามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	แสดงว่า	ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงดัชนี	SET50	มีแนวโน้มลดลง	นักลงทุนก็อาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	แต่ไป

ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นแทน
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สุภัทฌา	สุธาสันติรักษ์*,1	และอภิญญา	วนเศรษฐ2
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ลักษณะภาษีมูลค่าเพ่ิมของประเทศไทย		

และ	 2)	 ความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลระหว่างภาษีมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 และรายได้ภาษี	

มูลค่าเพิ่ม	รายไตรมาส	ตั้งแต่ไตรมาสที่	1	พ.ศ.	2536	ถึงไตรมาสที่	4	พ.ศ.	2557	รวม	88	ไตรมาส	

ดว้ยการวเิคราะหท์างเศรษฐมติ	ิโดยการทดสอบความนิง่ของขอ้มลู	ทดสอบความสัมพันธเ์ชงิดุลยภาพ

ระยะยาว	และความสมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลระหวา่งรายไดจ้ากภาษมีลูคา่เพิม่กบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	

ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 ลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจัดเก็บได้มากกว่าภาษี	

ประเภทอ่ืนๆ	โดยปงีบประมาณ	2559	จดัเก็บได้สูงกว่าปกีอ่นคดิเปน็ร้อยละ	1.1	และมแีนวโนม้ขยายตัว	

ร้อยละ	 2	 ในระยะเวลา	 2	 –	 3	ปี	 และเป็นการจัดเก็บจากการบริโภคเป็นหลัก	 ใช้การคำานวณภาระ

ภาษีด้วยวิธีเครดิต	โดยนำาภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อ	และเก็บภาษีโดยใช้หลักปลายทาง	มุ่งเก็บภาษีจาก

สนิค้าทกุชนดิทีม่กีารบรโิภคในประเทศเปน็หลกัไมค่ำานงึวา่สนิคา้นัน้จะมกีารผลติทีใ่ด	2)	ความสมัพนัธ	์

เชิงเปน็เหตุเปน็ผลระหวา่งภาษมีลูคา่เพ่ิมและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	พบวา่รายได้จากภาษมีลูคา่เพิม่

ไม่เปน็สาเหตุของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	แต่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	เป็นสาเหตขุองรายได้

ภาษมีลูคา่เพ่ิม	ณ	ระดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ	95	นัน่คอื	เมือ่เศรษฐกจิเจรญิเติบโตสง่ผลต่อรายได้รฐับาล

จากภาษีอากรซึ่งกรมสรรพากรจัดเก็บเพ่ิมข้ึน	 เมื่อเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต	 ธุรกิจดำาเนินกิจการ	

ตอ่ไป	มีเงินหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ	มกีารลงทนุเพิม่ผลผลติ	จา้งงานเพิม่ขึน้	ประชาชนมอีำานาจซือ้	

เพิ่มขึ้น	ผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น	ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

คำาสำาคัญ:	ภาษีมูลค่าเพิ่ม,	การเติบโตทางเศรษฐกิจ

*ผู้ประสานงาน:	phatcha21@gmail.com
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The	Relationship	between	Value	Added	Tax	and	Economic	Growth	of	Thailand
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Abstract

The	aims	of	this	study	were	to	1)	study	the	nature	of	Thailand’s	VAT	2)	study	

the	relationship	between	value	added	tax	and	economic	growth	of	Thailand.

This	 study	 employed	quarterly	 time	 series	 data	 of	 gross	 domestic	 product	

(GDP)	and	value	added	tax	(VAT)	from	Q1	2536	to	Q4	2557	totally	88	quarters.	The	

econometric	tools	were	adopted	including	unit	root	test	together	with	cointegration	

test	for	examining	the	long-run	equilibrium	relation,	and	causality	test	for	 investing	

cause	and	effect	of	these	variables.	

The	study’s	results	showed	that	1)	value	added	tax	of	Thailand	was	the	highest	government	

revenue	in	2016,	1.1%	higher	than	the	previous	years	and	tended	to	expand	to	2%	in	the	

next	2-3	years.	The	tax	was	mainly	from	consumption	tax.	Calculation	using	credit	method	by	

deducting	purchasing	tax	from	selling	tax	and	tax	collection	base	on	destination	principle	on	all	

kinds	of	consumer	goods	domestically	regardless	of	place	of	origin	2)	The	relationship	between	

VAT	and	economic	growth	has	shown	that	tax	revenue	from	VAT	was	not	the	cause	of	economic	

growth	but	economic	growth	had	impact	on	the	revenue	of	VAT	at	confidential	level	of	95	%,	

i.e.,	economic	growth	resulted	in	increasing	tax	collected	by	the	Revenue	Department.	When	

the	economy	was	growing	up,	business	was	on	going	with	money	circulation	in	the	economy	

more	investment	in	productivity	and	employment,	higher	purchasing	power	higher	production	

of	goods	and	services	resulting	in	higher	tax	revenue	collection.

Keywords: Value	added	tax,	Economic	growth
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1.	บทนำา

โครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทยมีการพึ่งพารายได้จากภาษีทางอ้อมมาเป็นระบบภาษี	

ทางตรงมากขึ้น	 พิจารณาได้จากจำานวนรายได้ปีงบประมาณ	 2558	 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ท้ังส้ิน	

2,283,784	ล้านบาท	รายได้ส่วนใหญ่ที่ได้รับมาจาก	3	กรมหลัก	คือ	กรมสรรพากร	กรมสรรพสามิต	

และกรมศุลกากร	ซึ่งกรมสรรพากรจัดเก็บได้มากที่สุด	คือ	1,729,203	ล้านบาท	โดยจัดเก็บจากฐาน

รายได้และกำาไรจากการประกอบการ	 การบริโภค	 รวมถึงดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ดา้นตา่งๆ	และสามารถแยกตามลกัษณะการจดัเกบ็ภาษอีอกเปน็	2	ลกัษณะสำาคญั	คอื	การจดัเกบ็ภาษี

อากรจากฐานรายได	้หรอืกำาไรจากการประกอบกจิการ	ได้แก	่ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา	หรือภาษเีงินได้	

นติบิคุคล	อกีลกัษณะหน่ึงจะจดัเกบ็ภาษอีากรจากการบรโิภค	หรอืการใช้บรกิารและคา่ธรรมเนยีม	ไดแ้ก	่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ	และเมื่อพิจารณารายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บได้	พบว่า	รายได้

จากภาษีมลูคา่เพิม่จดัเกบ็ไดส้งูทีส่ดุ	(สำานกังานเศรษฐกจิการคลงั,	2558)	อนัเนือ่งมาจากภาษีมลูคา่เพิม่	

นัน้เป็นภาษทีางออ้มท่ีเรยีกเก็บจากบุคคลทีซ้ื่อสนิคา้หรอืบรกิาร	โดยเกบ็จากสว่นเพิม่ในแต่ละขัน้ตอน

ของการผลิตการจำาหน่าย	 หรือการให้บริการ	 อาจกล่าวได้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ตามมูลค่าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ	

ในเชิงเศรษฐศาสตร์	 การเก็บภาษีเป็นการดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในมือประชาชนเข้ามาเป็น	

ของรัฐ	 จึงถือเป็นตัวร่ัวหนึ่งในระบบเศรษฐกิจและส่งผลให้เศรษฐกิจเสรีไม่อาจหมุนเวียนได้เต็มท่ี		

อย่างไรก็ด	ีหน้าที่หนึง่ในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิของรัฐบาลก็คอืการจัดสรรการใชท้รพัยากร

อยา่งมปีระสทิธิภาพ	ซึง่การเกบ็ภาษเีป็นเครือ่งมอืของรฐับาลในการแบง่สรรทรพัยากรทีม่อียูจ่ำากดั	เพือ่

ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงแทรกแซง

กลไกตลาดหรือกลไกราคาให้สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม	 โดยนำารายได้ภาษีที่เก็บได้มา

จัดสรรเป็นรายจ่ายบริโภคภาครัฐหรือรายจ่ายลงทุนภาครัฐ	 เพื่อหมุนเวียนลงไปในระบบเศรษฐกิจ

อีกครั้งหนึ่ง	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่งจึงอาจถือได้ว่าการเก็บภาษีมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ให้หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่มของ

ประเทศไทย	และความสมัพนัธร์ะหว่างภาษมีลูคา่เพิม่และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	สำาหรบัเปน็แนวทาง

ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ	 นำาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดเก็บภาษี	 ให้เป็นไปตามหลักการจัดเก็บ

ภาษีทีด่	ีเป็นธรรม	และประมาณการแนวโนม้การจดัเกบ็ภาษอีากรของกรมสรรพากรได้	เนือ่งจากภาษ	ี

มูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำารายได้ให้แก่รัฐบาล	
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2.	การทบทวนวรรณกรรม	

2.1	ทฤษฎีและแนวคิด	ศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	ซึ่งถือเป็นภาษีทาง

ออ้มทีเ่กบ็อยูบ่นฐานของการบรโิภค	โดยจดัเก็บเฉพาะจากมลูคา่สว่นทีเ่พ่ิมขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนการผลติ	

การจำาหน่ายหรือการให้บริการ	นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

	 1)	 ทฤษฎีพัฒนาการโครงสร้างภาษีอากรของมัสเกรฟ	 (Musgrave,1970)	 ได้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ภาครัฐบาลในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ในหนังสือ		

“Fiscal	system”	ไดก้ลา่วถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งรายไดภ้าครฐับาลว่าม	ี

2	ปจัจัย	คอื	ปจัจัยทางเศรษฐกจิ	(Economic	factors)	และปจัจยัทางการเมอืงและสงัคม	(Social	and	

political	factors)	โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อพัฒนาการของโครงสร้างภาษีคือ	1)	เมื่อโครงสร้าง

ทางเศรษฐกจิเปลีย่นไปตามระดบัของการพัฒนาเศรษฐกิจ	ลักษณะฐานภาษจีะเปล่ียนแปลงไปด้วย	การ

จัดการด้านระบบรายได้ของรัฐบาลจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม	2)	วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ	ของ

นโยบายภาษจีะเปลีย่นแปลงไปตามระดบัชัน้ของการพฒันาการทางเศรษฐกจิ	ซึง่ม	ี2	ระยะ	คอืระยะแรก	

เป็นระยะที่ประเทศยังมีระดับรายได้ตำ่า	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวจำากัดโครงสร้างของระบบ

ภาษี	ภาษีที่สำาคัญจะมาจากภาคเกษตรกรรม	ส่วนในระยะหลังเป็นระยะที่องค์กรทางเศรษฐกิจพัฒนา

ได้มากข้ึน	 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและการขายมีการขยายตัว	 ตลอดจนการขยายตัวในการจ้างงาน	

การใช้เงินตรา	ประกอบกับการปรับปรุงด้านการจัดการ	การบัญชีขององค์กรธุรกิจ	มีผลทำาให้สามารถ

ปรับปรงุการจดัเกบ็ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา	และภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	ตลอดจนภาษทีางออ้มไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพมากขึน้	ฐานภาษมีากกว่าเดิม	และสัดส่วนของภาษทีางตรงตอ่รายได้ภาษทีัง้หมดเพ่ิมขึน้

	 2)	 ทฤษฎีเก่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 growth)	 หมายถึง	

การเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศหน่ึงหรือเมื่อความสามารถในการผลิตของ

ประเทศเพิ่มข้ึน	 แนวคิดเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจวิเคราะห์ได้โดยใช้เส้นความเป็น

ไปได้ในการผลิต	 ดังนั้น	 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 หมายถึง	 การเพิ่มรายได้และผลผลิตภายใน

ประเทศ	 การเพิ่มข้ึนของผลผลิต	 ปัจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต	 การขยายตัวของสินค้า

และบริการท้ังหมด	 หรือการท่ีสินค้าและบริการเฉลี่ยต่อบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้น	 สำาหรับเครื่องมือที่ใช้

ในการชี้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น	เราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น	(GNP)	มาใช้เป็น

ตัวชี้วัด	 โดยสามารถอธิบายได้ว่าหากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น	 (GNP)	 เพ่ิมสูงขึ้นนั้น	 หมายถึง		

ประชาชนในประเทศจะมีความอยู่ดีกินดี	 แต่ในบางคร้ังราคาสินค้าในปีนั้นอาจจะสูงข้ึนเนื่องจากเกิด

ภาวะเงินเฟ้อ	(Inflation)	จะทำาให้ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น	(GNP)	เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย	ดังนั้น		

จงึอาจจะจำาเป็นตอ้งใชร้ายไดป้ระชาชาติทีแ่ทจ้รงิต่อหวัประชากร	(Real	national	per	capita	income)		

มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัด	โดยการนำาจำานวนประชากรทั้งหมดในประเทศหารด้วยรายได้ประชาชาติ

ที่แท้จริง	(จำานวนประชากร	/	รายได้ประชาชาติที่แท้จริง)	
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	 3)	 แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นของภาษีของเคนส์	 แนวคิดเคนส์เชื่อมั่นว่าการกระตุ้น	

อุปสงค์มวลรวม	โดยเฉพาะ	“นโยบายการคลัง”	โดยผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและนโยบายภาษี

เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	เพื่อให้มีผลผลิตและการจ้างงานเพิ่มขึ้น	โดยหลายประเทศรวม

ทั้งประเทศไทยได้ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ในการดำาเนินนโยบายการคลังและเศรษฐศาสตร์

มหภาคดา้นอ่ืนๆ	ท่ีสำาคญัคอื	นโยบายสรา้งการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ	และนโยบายรกัษาเสถียรภาพ

ของราคา	

2.2	 งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	เช่น	

	 ปิยะ	 สาชาติ	 (2540)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมใน

ประเทศไทย	โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่	พ.ศ.	2535	ถึง	พ.ศ.	2539	ผลการศึกษาพบว่า	รายได้การ

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	 แต่อัตราเพิ่มมีแนวโน้มลดลง		

พอสรุปได้ว่า	ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยมีประสิทธิภาพพอสมควร	

	 ณัฐวุฒิ	สิทธิสมาน	(2543)	ได้ศึกษาผลกระทบจากภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในชว่ง	พ.ศ.	2536	–	2542	ผลการศกึษาพบวา่	ภาษศีลุกากรขาเขา้	ภาษี

มลูคา่เพิม่	ภาษกีารคา้เฉพาะอยา่ง	เงนิกำาไรจากกจิการผูกขาดเงินคา่ธรรมเนยีม	และภาษอีืน่ๆ	มคีวาม

สมัพันธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัเชน่เดยีวกบัภาษทีัง้หมด	เนือ่งจากการเกบ็ภาษเีปน็การลดอำานาจซือ้ของ

ผูบ้รโิภค	และผูผ้ลติเองไมส่ามารถทำาการผลิตไดเ้ต็มท่ี	เนือ่งจากกำาไรส่วนหนึง่ถูกหกัเปน็ภาษ	ีทำาให้การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้า	

	 ชุตินันท์	ตันรุ่งเรืองพร	(2545)	ได้ศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของ

หน่วยการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร	วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับของความสามารถในการเสียภาษี

เงินได้และระดับความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของประชาชน	 และภาคเอกชนในประเทศ

ตามหน่วยการจัดเก็บภาษี	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มที่มีความสามารถในการเสียภาษีที่ควรจะเป็นและ	

ความพยายามในการจัดเก็บภาษีสูง	 กลุ่มที่มีความสามารถท่ีควรจะเป็นสูง	 แต่มีความพยายามในการ

จัดเก็บภาษีที่ตำ่า	 กลุ่มที่มีความสามารถในการเสียภาษีที่ควรจะเป็นและความพยายามในการจัดเก็บ

ภาษีที่ตำ่า	และกลุ่มที่มีความสามารถในการเสียภาษีที่ควรจะเป็นตำ่า	

	 เอกรัตน์	เอกศาสตร์	(2545)	ได้ศึกษาเรื่อง	การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของภาษี

มลูค่าเพิม่ในประเทศไทย	มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประมาณการดัชนชีีวั้ดทางภาษอีากร	ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึผล

การดำาเนนิงานทางภาษีมลูคา่เพิม่ทัง้ในเชิงสถิตและพลวตั	และวเิคราะหก์ารเปล่ียนแปลงมาตรการทาง

ภาษีที่มีผลต่อการดำาเนินงานทางภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่ม	ผลการศึกษา	พบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มทำาหน้าที่	

เป็นตัวทำารายได้ให้แก่รัฐได้ตำ่า	และทำาหน้าที่เป็นตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างตำ่า	
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	 ชยัโรจน	์สขุศร	ี(2552)	ศกึษาความสมัพันธเ์ชงิดลุยภาพระยะยาวระหวา่งรายไดภ้าษี

ธุรกิจเฉพาะกับการเจริญเติบโตของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์	 พบว่า	 การเจริญเติบโตของธุรกิจภาค

อสงัหารมิทรพัยม์คีวามสมัพันธเ์ชงิดลุยภาพในระยะยาว	และมีการปรบัตวัในระยะส้ันในทศิทางเดยีวกนั	

	 ณิชชาภัทร	กาญจนอดุมการณ	์(2553)	ศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งอตัราการขยายตัว	

ของดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า	 ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจสามารถใช้แทน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายเดือนได้	 พบว่า	 ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ	 สามารถใช้เป็นตัวแทน

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	และสามารถนำาไปใช้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจได้	

	 เกนจิราณ์	 อิ่นโดด	 (2554)	 ศึกษารายได้จากภาษีกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในทวีปเอเชีย	ผลการทดสอบพบว่า	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริโภคและค่าใช้จ่าย	

ในการวิจัยและพัฒนาของรัฐ	 และรายได้จากภาษี	 มีผลทำาให้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์	

มวลรวมภายในประเทศเพิม่ข้ึน	ยกเวน้รายไดจ้ากภาษเีงนิได	้กำาไรและสว่นเพิม่ของทนุ	ทำาให้การเจรญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง	

	 วรมน	จนัทรล์าภ	(2554)	ศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุลระหวา่งรายไดภ้าษีสรรพากร

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ผลการศึกษาพบว่า	รายได้ภาษีสรรพากร	ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ

และผลกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 มี

ความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผลกบัรายไดภ้าษสีรรพากร	ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจึงเปน็เครือ่งชี	้

ทิศทางของรายได้	

	 Park	(2004)	ศึกษาทุนมนุษย์	และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น	เพื่อ

ศกึษาความชดัเจนของบทบาททนุมนษุยท์ีม่ต่ีอการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิประเทศญีปุ่น่	โดยใชข้อ้มลู

รายป	ีพ.ศ.	2515	–	2542	และใชข้อ้มลูภาคตดัขวาง	ทดสอบอทิธพิลของตวัแปรทนุมนษุยท์ีม่ตีอ่รายได	้

ต่อหัวของประชากร	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยค่าจ้างแรงงานเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดและ

สามารถอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น	

	 มะกิเอะ	 อซาอิ	 (2549)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของภาครัฐบาลจาก	

ภาษีอากรกบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย	ตวัแปรทีน่ำามาทดสอบ	คอื	รายไดภ้าครฐับาล	

จากภาษีอากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 ซึ่งผลการทดสอบพบว่ามีความสัมพันธ์ใน	

ระยะยาว	และมีความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลกับทั้งสองทาง	นั่นคือ	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

เป็นสาเหตุของการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีเป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย

เช่นกัน	
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3.	ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษมีลูคา่เพ่ิมและการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย	

เน้นในด้าน	“นโยบายการคลัง”	โดยผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและนโยบายภาษีเป็นเครื่องมือใน

การกระตุน้เศรษฐกจิ	เพือ่ใหม้ผีลผลติและการจา้งงานเพิม่ขึน้	ซึง่เครือ่งมอืทีส่ำาคญัของเคนสใ์นการสรา้ง

การเจริญเตบิโตในทางเศรษฐกจิ	นอกจากจะใชน้โยบายการคลัง	โดยผ่านงบประมาณแบบขาดดุลแล้ว	

ยงัใชน้โยบายทีส่ำาคญั	เชน่	การลดอตัราภาษี	เพ่ือใหร้ายได้ของผูบ้ริโภคสามารถจับจ่ายใชส้อยได้เพ่ิมข้ึน	

เมือ่ผูบ้รโิภคสามารถจ่ายซ้ือสนิคา้และบรกิาร	สง่ผลใหอ้ปุสงคใ์นระดับเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	ผูป้ระกอบการ

ผลติสนิค้าและบรกิารมากขึน้	ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของรายไดย้อ่มนำามาสูก่ารเพิม่การบริโภค	รายได้

และการจ้างงานในที่สุด	นอกจากนี้การลดภาษี	เช่น	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ให้แก่ผู้ประกอบการ	ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศหรือผู้ส่งออกย่อมมีผลให้ต้นทุนการผลิตตำ่าลง	ผู้ประกอบการสามารถ

ขยายการผลิต	ซึ่งมีผลให้การลงทุน	(I)	และการส่งออก	(X)	ขยายตัวเพิ่มขึ้นและนำามาซึ่งการขยายตัว

ของรายได้ประชาชาติและการจ้างงานในที่สุด	

การศกึษาวิจยัคร้ังนีเ้ปน็การวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	research)	ข้อมลูในการศกึษา	คอื	

ขอ้มลูทตุยิภมู	ิ(Secondary	data)	โดยเปน็ขอ้มลูอนกุรมเวลา	(Time	series	data)	รายไตรมาส	ระหว่าง

ไตรมาสที่	1	พ.ศ.	2536	ถึงไตรมาสที่	4	พ.ศ.	2557	รวม	88	ไตรมาส	โดยมีแหล่งข้อมูลจากสำานักงาน	

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 ธนาคารแห่งประเทศไทย,	 สำานักงานเศรษฐกิจ		

การคลัง	กระทรวงการคลัง	และกรมสรรพากร	โดยนำาข้อมูลมาทำาการทดสอบความน่ิงของข้อมูล	(Unit	root	

test)	ทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาว	(Cointegration	test)	และทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

กัน	(Causality	test)	เพือ่ใหท้ราบถงึทศิทางความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร	หรอืความเปน็เหตเุปน็ผลกนั

ระหว่างตัวแปรนั้นๆ	ว่าตัวแปรใดคือสาเหตุ	(Causes)	และตัวแปรใดคือผลของสาเหตุ	(Effect)	โดยมี

แบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา	ดังนี้

T
t
	 		=		ƒ	(GDP

t
)

โดยที่		 GDP
t
	 คือ	ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)

	 T
t
	 คือ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ณ	เวลา	t	(VAT)	

ซึ่งแบบจำาลองมีที่มาจากทฤษฎีของเคนส์	แนวคิดพื้นฐานของเคนส์จะประกอบด้วย	รายจ่าย

เพื่อการบริโภคทั้งหมด	(C)	การลงทุนของเอกชนทั้งหมด	(I)	รายจ่ายรวมของรัฐบาล	(G)	การส่งออก	

(X)	การนำาเข้า	(M)	และรายได้ประชาชาติ	(Y)	โดย	Y	=	C	+	I	+	G+	(X	–	M)
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ตามแนวคิดของเคนส์	 นโยบายการคลังจะมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายการเงินเพราะ	

ในชว่งเศรษฐกิจตกตำา่	จะเกิดการว่างงาน	ทรพัยากรไมไ่ดถ้กูใชเ้ตม็ที	่รฐับาลสามารถใชน้โยบายการคลงั

ผ่านงบประมาณขาดดุล	ทำาให้รายได้ประชาชาติและการจ้างงานเพิ่มขึ้น	เพราะการใช้จ่ายภาครัฐบาล	

มผีลโดยตรงตอ่การอดัฉดีรายจา่ยเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ		(ตามสมการ	Y	=	C	+	I	+	G	+	(X	–	M)	และจะมผีล	

มากยิ่งขึ้น	 หากตัวทวีคูณมีค่ามาก	 เพราะจะทำาให้รายได้หรือผลผลิตเพ่ิมข้ึนหลายรอบ	 ซ่ึงสามารถ	

นำาไปสู่การจ้างงานเต็มที่ได้ในที่สุด

การศึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	ดังนี้

1.	การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	เพื่อศึกษาถึงลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย

2.	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาษีมูลค่าเพิ่มกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	โดยมีการทดสอบดังนี้

	 2.1	ทดสอบ	Unit	root	ด้วยวิธี	Augmented	Dickey-Fuller	(ADF)	เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าข้อมูลที่นำามาใช้มีลักษณะนิ่ง	(Stationary)	หรือไม่	นั่นคือ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

และค่าความแปรปรวน	(Variance)	จะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	

	 2.2	ทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	(Cointegration	test)	เพื่อทดสอบ

ความสอดคล้องของข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคู่ใดๆ	ว่ามีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันหรือไม่	และ

ทดสอบการเคลือ่นไหวของคา่ความคลาดเคล่ือน	(Error	term)	ของสมการความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

ที่ต้องการทดสอบ	สามารถหาความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยวิธีของ	Engle	and	Granger	

	 2.3	 ทดสอบ	 Causality	 test	 เป็นการนำาตัวแปรที่ต้องการศึกษาไปทดสอบความ

สมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลกนั	(Causal	relationships)	เพือ่ใหท้ราบถงึทศิทางความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปร	

หรือชี้ความเปน็เหตเุปน็ผลกันระหวา่งตัวแปรนั้นๆ	วา่ตัวแปรใดคอืสาเหต	ุ(Causes)	และตวัแปรใดคือ

ผลของสาเหตุ	(Effect)	

4.	ผลการศึกษา

4.1	ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย	เริ่มใช้มาตั้งแต่	พ.ศ.2535	โดยลักษณะโดยทั่วไปของการ	

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย	สรุปได้ดังนี้	1)	ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค	

(Tax	 on	 consumption)	 ดังน้ัน	 ผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (Tax	 burden)	 ที่แท้จริง	 คือ	 ผู้บริโภค	

คนสุดทา้ย	(Final	consumers)	2)	ภาษมีลูคา่เพิม่จดัเกบ็จากมลูคา่สว่นทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้หรอืบรกิาร

ในทุกขัน้ตอนของการขายสนิคา้	หรอืการใหบ้รกิาร	เฉพาะสว่นทีย่งัไมผ่า่นการเสยีภาษมีลูคา่เพิม่มากอ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงได้ชื่อว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บไม่ซำ้าซ้อนและมีความเป็นธรรมอย่างยิ่ง	3)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	

ที่นำามาใช้ในประเทศไทย	เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค	(Consumption	type	VAT)	ไม่มุ่งที่จะ	
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จัดเก็บภาษีจากการลงทุนของผู้ประกอบการ	 ดังนั้นกรณีที่ผู้ประกอบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ

ลงทุน	 ในเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 หรือรายจ่ายเพ่ือการลงทุนใดๆ	 สามารถนำาภาษีซื้อสำาหรับ

สินค้าทุนตามหลักฐานที่มีอยู่ในใบกำากับภาษีมาหักออกจากภาษีขายได้	4)	ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตาม

หลักปลายทาง	 (Destination	 principle)	 สำาหรับการค้าระหว่างประเทศ	 ถือว่าปลายทางของสินค้า

หรอืบรกิารดงักลา่วอยูใ่นประเทศไทย	กรณนีำาเขา้สนิคา้หรอืบรกิารจากตา่งประเทศ	5)	ภาษมีลูคา่เพิม่

เป็นภาษีอากรประเมิน	(Assessable	tax)	เช่นเดียวกับภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ	ซึ่งกำาหนดให้

ผูเ้สยีภาษีหรอืผูน้ำาสง่ภาษมีหีนา้ทีย่ืน่แบบแสดงรายการภาษมีลูคา่เพิม่	ตามแบบทีอ่ธบิดกีรมสรรพากร

กำาหนด

4.2	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

ประกอบด้วย	การทดสอบความน่ิงของข้อมูล	 (Unit	 root)	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ

ยาว	(Cointegration	test)	และการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกัน	(Causal	relationships)	ดังน้ี

	 การทดสอบ	Unit	Root	ของตัวแปรที่ทำาการศึกษาด้วยวิธี	Augmented	Dickey-	

Fuller	(ADF)	ตามตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่	1	ความยาวล่าช้าของตัวแปรที่ทำาการศึกษา
at Level at First difference at second difference

AC Lag PAC lag AC Lag PAC lag AC lag PAC Lag

VAT 0.959 1 0.959 1 -0.365 2 -0.372 2 -0.364 1 -0.508 2

GDP 0.961 1 0.961 1 -0.316 1 -0.292 2 -0.460 1 -0.51 3

จากตารางที่	 1	 สำาหรับการทดสอบ	Unit	 root	ณ	 ระดับ	 Level	 (Stationary	 at	 level)		

จะหาค่าความยาวล่าช้าท่ีเหมาะสมของตัวแปร	 VAT	 และ	 GDP	 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์	

ของค่า	 PAC	ณ	 ระดับ	 Level	 และ	 ค่า	 AC	ณ	 ระดับ	 First	 difference	 ค่าใดมากกว่าจะเลือก	

ความยาวล่าช้าของตัวแปรที่เหมาะสม	ณ	ระดับ	Level	และสำาหรับการทดสอบ	Unit	root	ณ	ระดับ	

First	difference	(Stationary	at	first	difference)	จะหาค่าความยาวล่าช้าที่เหมาะสมของตัวแปร	

VAT	และ	GDP	โดยพิจารณาจาก	ค่าสัมประสิทธิ์ของค่า	PAC	ณ	ระดับ	First	difference	และ	ค่า	AC	

ณ	ระดับ	Second	difference	ค่าใดมากกว่าจะเลือกความยาวล่าช้าของตัวแปรที่เหมาะสม	ณ	ระดับ	
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First	 difference	 ผลการทดสอบ	Unit	 root	 at	 Level	 ค่าความยาวล่าช้าที่เหมาะสมของตัวแปร		

VAT	และ	GDP	เท่ากบั	1	สว่นการทดสอบ	Unit	root	at	first	difference	คา่ความยาวล่าชา้ท่ีเหมาะสม		

ของตัวแปร	VAT	เท่ากับ	2	แต่ของตัวแปร	GDP	เท่ากับ	1	จึงนำาค่าความยาวล่าช้าที่ได้ไปทดสอบ	Unit	

root	แต่ละระดับต่อไป	

การทดสอบ	 Unit	 Root	 ของตัวแปร	 VAT	 และ	 GDP	 จะใช้ความยาวล่าช้าที่เหมาะสม	

ตามตารางที่	2	โดยสมมติฐานหลักในการทดสอบ	Unit	root	คือ	ตัวแปรที่ทำาการศึกษาไม่มีลักษณะนิ่ง	

หรือเป็น	 Non-stationary	 พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าสถิติ	 t-statistic	 ที่ได้จากการคำานวณ	

น้อยกว่าค่าวิกฤต	 (MacKinnon	 critical	 value)	 หรือเปรียบเทียบในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ว่า	 ค่าสถิติ	

ทีค่ำานวณไดใ้นรปูคา่สมับูรณม์ากกวา่คา่สถติขิอง	MacKinnon	critical	value	โดยยอมรบันยัสำาคญั	ณ	

ระดับความเชื่อมั่น	ร้อยละ	95	(5%)	แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก	ตัวแปรนั้นมีลักษณะนิ่ง	หรือเป็น		

Stationary	at	level	ผลการศึกษาตามตารางที่	2	

ตารางที่	2	การทดสอบความนิ่งของข้อมูล	ณ	ระดับ	Level

ตัวแปร รูปแบบสมการ
    Level Test of MacKinnon

Lag t-statistic Prob* C.V. (5%)

VAT Intercept 1 -0.2196 0.9309 -2.8955
Trend	and	intercept 1 -2.3413 0.4073 -3.4629

None 1 1.3069 0.9508 -1.9446
GDP Intercept 1 0.4665 0.9846 -2.8955

Trend	and	intercept 1 -1.7727 0.7095 -3.4629
None 1 3.6962 0.9999 -1.9446

*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%

ผลการทดสอบตามตารางที่	 2	พบว่าค่าสถิติ	 t-statistic	 ของทุกตัวแปรมีค่าที่ได้มากกว่าค่า	

MacKinnon	critical	value	หรอืมคีา่ทีค่ำานวณไดใ้นรปูสมับรูณน์อ้ยกวา่คา่	MacKinnon	critical	value		

ระดับนัยสำาคัญ	ณ	 ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	 95	 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก	 แสดงว่าข้อมูลอนุกรม	

เวลาของตัวแปรทุกตัวมีลักษณะไม่นิ่ง	 เป็น	 Non-stationary	 ดังนั้นเพื่อให้ได้แบบจำาลองที่เหมาะสม	

มากที่สุดในการทดสอบจึงต้องนำาข้อมูลมาทดสอบ	 Unit	 root	 ในระดับที่สูงขึ้น	 คือ	 ระดับ	 First		

difference	
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ตารางที่	3	การทดสอบความนิ่งของข้อมูล	ณ	ระดับ	First	difference

ตัวแปร รูปแบบสมการ
First difference Test of MacKinnon 

Lag t-statistic Prob* (5%)
VAT Intercept 2 -7.0347* 0.0000 -2.8963

Trend	and	intercept 2 -7.1487* 0.0000 -3.4642

None 2 -6.3179* 0.0000 -1.9447

GDP Intercept 1 -9.4054* 0.0000 -2.8959

Trend	and	intercept 1 -9.5315* 0.0000 -3.4635

None 1 -7.3078* 0.0000 -1.9447

*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%

ผลการทดสอบตามตารางที่	 3	พบว่าค่าสถิติ	 t-statistic	ของทุกตัวแปรมีค่าที่ได้น้อยกว่าค่า	

MacKinnon	critical	value	หรอืมคีา่ท่ีคำานวณได้ในรูปสัมบรูณม์ากกวา่คา่	MacKinnon	critical	value	

อย่างมีนัยสำาคัญ	ณ	ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก	แสดงว่าข้อมูลอนุกรม

เวลาของตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง	เป็น	Stationary	ณ	ระดับ	First	difference	สรุปได้ว่า	ตัวแปร

ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม	(VAT)	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	มีลักษณะนิ่ง	หรือ	Stationary	ณ	

ระดับผลต่างลำาดับที่	1	(First	difference)	โดยมีความยาวล่าช้าที่เหมาะสม	แตกต่างกัน	โดย	ตัวแปร	

VAT	มีความยาวล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากับ	2	และตัวแปร	GDP	มีความยาวล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากับ	1	

การเลอืกความยาวลา่ชา้ทีท่ัง้คูม่ลีกัษณะนิง่	และเหมาะสมในการทดสอบ	ความสัมพันธเ์ชงิเหตุและผล

กันต่อไป	ต้องเลือกความยาวล่าช้าที่เหมาะสม	คือ	2	เนื่องจากความหมายของ	VAT	มีความยาวล่าช้า

ที่เหมาะสมเท่ากับ	1	นั้น	แสดงว่าแม้ว่าความยาวล่าช้ามากกว่า	1	ตัวแปร	VAT	ย่อมมีลักษณะนิ่งหรือ

เป็น	Stationary	โดยความยาวล่าช้าที่เหมาะสมมากกว่า	1	เป็นต้นไป	และการนำาผลการศึกษาที่ได้ไป

ศึกษาในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนั้น	จะใช้ความยาวล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากัน		

จากการทดสอบคุณสมบัติ	 Stationary	 ทำาให้ทราบว่าตัวแปรทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม	 (VAT)	 และ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	มีลักษณะนิ่ง	หรือ	Stationary	ณ	ระดับ	First	difference	โดย

มีความยาวล่าช้าที่เหมาะสม	แตกต่างกัน	โดย	ตัวแปร	VAT	มีความยาวล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากับ	2	และ

ตัวแปร	GDP	มีความยาวล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากับ	1	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำาเป็นของการทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	 (Cointegration	 test)	 โดยตัวแปรที่ใช้ทำาการทดสอบจะต้อง	

Integrated	 ท่ีอันดับเดียวกัน	 และการทดสอบหาความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยวิธีของ	 Engle	 and	

Granger	ในงานวิจัยนี้	สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระยะยาวได้ดังนี้
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		 คือ	ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	

	 	 V
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1
		 คือ	ค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์

	 	 v
t
		 คือ	ความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่	4	แสดงให้เห็นว่า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(VAT)	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	มี

ความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาว	หรือมีลักษณะ	Cointegration	ซึ่งตามวิธีการทดสอบ	Cointe-

gration	ด้วยวิธี	Engle	and	Granger	จะต้องทำาการทดสอบด้วยว่า	ค่าความคลาดเคลื่อน	(Residual)	

ของแบบจำาลองที่ประมาณการได้จากวิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	 (OLS)	 มีคุณสมบัติ	 Stationary	 ด้วย	

หรือไม่	หากพบว่า	ค่า	Residual	มีคุณสมบัติ	Stationary	ก็แสดงให้เห็นถึง	ตัวแปรในแบบจำาลองนั้น	

มีความสัมพันธ์ในระยะยาว	 ดังนั้น	 เม่ือนำาค่า	 Residual	 ท่ีได้จากสมการตามตารางท่ี	 5	 มาทดสอบ		

Unit	root	ด้วยวิธี	Augmented	Dickey-Fuller	(ADF)	test	ในระดับ	Level	โดยไม่ต้องใส่ค่าคงที่

และแนวโน้มของเวลา	(Time	trend)	จะได้ผลการทดสอบตามตารางที่	5	ดังนี้

ตารางที่	4	การทดสอบ	Cointegration	ด้วยวิธี	Engle	and	Granger
ตัวแปร Coefficient Std. Error t-statistic Prob.	

C 8.477610 0.171287 49.4936* 0.0000

LNV 0.528618 0.015509 34.0853* 0.0000

*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%
R-squared 0.931079
Adjusted	R-squared 0.930278

F-statistic 1161.808

Prob(F-statistic) 0.000000

Durbin-Watson	stat 0.868384

ตารางที่	5	การทดสอบ	Cointegration	ด้วยวิธี	Engle	and	Granger

ตัวแปร รูปแบบสมการ
Level Test of MacKinnon 

Lag t-statistic Prob* C.V. (5%)
Resid None 1 -2.6876* 0.0077 -1.9447

*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%
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ผลการทดสอบตามตารางที่	 5	พบว่าค่าสถิติ	 t-statistic	ของทุกตัวแปรมีค่าที่ได้น้อยกว่าค่า	

MacKinnon	 critical	 value	 หรือมีค่าที่คำานวณได้ในรูปสัมบูรณ์มากกว่าค่า	MacKinnon	 critical	

value	อย่างมีนัยสำาคัญ	ณ	ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก	แสดงว่าข้อมูล

อนุกรมเวลาของค่าความคลาดเคลื่อน	 (Residual)	 ของแบบจำาลองที่ประมาณการมีลักษณะนิ่ง	 เป็น	

Stationary	ณ	ระดับ	Level	stationary	กล่าวคือ	ค่า	Residual	ในสมการมีคุณสมบัติ	Stationary	

และตัวแปรในแบบจำาลองมีความสัมพันธ์ในระยะยาว	 (Cointegration	 relationship)	 โดยอธิบาย

ความสัมพันธ์ในแบบจำาลองได้ดังนี้

สมการ	คือ		lnGDP	=	 8.4776	 +	 0.5286*lnV	+	ε
	 (49.493)*	 	 (34.085)*

R2	เท่ากับ	0.93108	

ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่า	t-statistic	ของตัวแปร
*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%

ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (GDP)	 และภาษีมูลค่าเพ่ิม	

(VAT)	 พบว่า	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (VAT)	 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	

(GDP)	อย่างมีนัยสำาคัญ

เมื่อตัวแปรทุกตัวเป็น	 Stationary	 แล้วจึงทำาการทดสอบว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง	หรือตัวแปรทั้งสองกำาหนดซึ่งกันและกัน	โดยวิธีการทดสอบที่เรียกว่า	

Granger	causality	test	เพือ่ทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลกนั	(Causal	relationships)	ไดด้งันี้

ตารางที่	6	ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ตัวแปร	 ความสัมพันธ์	 F-statistic	 P-value

DLNV	และ	DLNG		 DLNV	 	DLNG	 1.5158	 0.2258	

	 DLNG	 	DLNV	 4.9598*	 0.0093

หมายเหตุ:	A	 	B	หมายถึง	ความสัมพันธ์ที่	ตัวแปร	A	เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร	B	
*	ที่ระดับนัยสำาคัญ	5	%

Inner book For2018-ko.indd   32 5/2/18   11:16 AM



วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช 
ISSN 1905-422X

28

ผลการทดสอบตามตาราง	6	การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล	โดยทำาการทดสอบ	2	ทาง	คือ	

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งรายได้จากภาษมีลูคา่เพ่ิม	และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	วา่รายได้จาก

ภาษีมูลคา่เพิม่	เป็นสาเหตุของการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิหรอืไม	่และ	การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ	

เป็นสาเหตุของรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่	พบว่า

ผลการทดสอบว่ารายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม	 เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ

ไม่	 มีค่าสถิติท่ีคำานวณได้	 (F-statistic	=	1.5158)	มากกว่าค่านัยสำาคัญทางสถิติ	ณ	ระดับความเช่ือม่ัน

ที่ร้อยละ	 95	 สรุปได้ว่า	 รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ		

ผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเจริญเติบโตของเคนส์	 เนื่องจากภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นส่วนหนึ่งของ	

ตัวกำาหนดรายได้ประชาชาติ	 (รายได้จากภาษีอากร)	 อาจเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ราคา

สินค้าสูงข้ึน	 เนื่องจากผู้ผลิต	 และผู้ขายสามารถผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภคได้	 เมื่อราคาสินค้าสูงข้ึน	

ส่งผลต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค	 ทำาให้ประชาชนและภาคเอกชน	 บริโภคลดลง	 แรงจูงใจในการลงทุน	

เพื่อการผลิตสินค้าและบริโภคลดลง	การจ้างงานลดลงส่งผลให้ทำาให้	GDP	ลดลง	

ผลการทดสอบว่า	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เป็นสาเหตุของรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม

หรือไม่	มีค่าสถิติที่คำานวณได้	(F-statistic	=	4.95980)	น้อยกว่าค่านัยสำาคัญทางสถิติ	ณ	ระดับความ

เชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	สรุปได้ว่า	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	เป็นสาเหตุของรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม	

แสดงใหเ้หน็วา่เมือ่เศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโตสง่ผลตอ่รายไดร้ฐับาลจากภาษอีากรในสว่นทีห่นว่ยงาน

สรรพากรจัดเก็บเพิ่มขึ้น	 เมื่อเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต	 ธุรกิจสามารถดำาเนินกิจการต่อไป	 มีเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	มีการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต	มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอำานาจซื้อ

เพิ่มขึ้น	 ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการมากข้ึน	 ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	 ผลรวมจะ

ทำาให้สร้างการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจหรือมีการเจริญเติบโตในผลิตผลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

5.	สรุปผลการศึกษา	

ผลการศึกษาลักษณะภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย	สรุปได้ดังนี้	1)	ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษี

ที่จัดเก็บจากการบริโภค	 ผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง	 คือ	 ผู้บริโภคคนสุดท้าย	 และจัดเก็บจาก

มูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าหรือบริการในทุกขั้นตอนของการขายสินค้า	 หรือการให้บริการ	 เฉพาะ

ส่วนที่ยังไม่ผ่านการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงได้ชื่อว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บไม่ซำ้าซ้อน

และมคีวามเป็นธรรมอยา่งยิง่จดัเกบ็ตามหลกัปลายทาง	สำาหรบัการคา้ระหว่างประเทศ	ถอืว่าปลายทาง	

ของสินค้าหรือบริการดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย	 กรณีนำาเข้าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ		

2)	 ประเทศไทยใช้ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบการบริโภค	 ไม่มุ่งจัดเก็บภาษีจากการลงทุนของผู้ประกอบการ		

ดังนั้นกรณีที่ผู้ประกอบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน	 ในเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 หรือ
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รายจ่ายเพื่อการลงทุนใดๆ	 สามารถนำาภาษีซ้ือสำาหรับสินค้าทุนตามหลักฐานที่มีอยู่ในใบกำากับภาษี	

มาหักออกจากภาษขีายได	้3)	ภาษีมลูคา่เพิม่เปน็ภาษอีากรประเมนิ	เชน่เดียวกบัภาษเีงินได้และภาษธีรุกจิ

เฉพาะ	ซึ่งกำาหนดให้ผู้เสียภาษีหรือผู้นำาส่งภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม	ตามแบบ	

ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนด	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยอยู่ในระดับที่ตำ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	

เช่น	 กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับภูมิภาค

อื่น	โดยมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ	7	ถึงร้อยละ	12	ร่วมกับอัตราศูนย์สำาหรับสินค้าส่งออกและสินค้าเกษตร	

สิ่งพิมพ์	 การรักษาพยาบาล	 การให้บริการทางการเงิน	 เป็นต้น	 มีประเทศบรูไนเพียงประเทศเดียวที่	

ไม่เก็บภาษกีารบรโิภค	แตป่ระเทศเมยีนมาร	์มกีารเกบ็ภาษีการคา้	ซึง่เกบ็จากฐานการคา้ทัว่ไปในอัตรา

รอ้ยละ	5	ถงึรอ้ยละ	30	โดยรอ้ยละ	5	เป็นการค้าทัว่ไป	สว่นอตัราอืน่ๆ	เปน็การใหบ้รกิารทีก่ำาหนด	ไดแ้ก	่

โรงแรม	โรงภาพยนตร	์รา้นอาหาร	และการขนสง่	สำาหรบัประเทศฟลิปิปนิส	์เกบ็ในอตัรารอ้ยละ	12	สว่น

ประเทศกัมพูชา	ลาว	อินโดนีเซีย	มาเลเซียและประเทศเวียดนาม	เก็บในอัตราร้อยละ	10	แต่ประเทศ

มาเลเซียมีการเก็บภาษีจากบริการในอัตราร้อยละ	 6	 อีกด้วย	ประเทศสิงคโปร์เก็บภาษีอัตราเดียวกัน	

กับประเทศไทย	คือ	ร้อยละ	7	(กรมสรรพากร,	2557)	

ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษมีลูคา่เพิม่และการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย	

พบว่า	ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง	เป็น	Stationary	ณ	ระดับ	First	difference	จึงทำาการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระยะยาว	พบว่า	ภาษีมูลค่าเพ่ิม	(VAT)	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	มีความสัมพันธ์

ในเชงิดลุยภาพระยะยาว	หรอืมลีกัษณะ	Cointegration	และคา่สมัประสทิธิค์วามเรว็ของการปรับตวัใน

สมการเพือ่เขา้สูด่ลุยภาพในระยะยาวมคีา่เทา่กบั	0.056381	ในทศิทางตรงกนัขา้ม	ในการปรบัตวัเข้าสู่

ดลุยภาพระยะยาวจะถกูปรับใหล้ดลงในแตล่ะชว่งไตรมาส	ดว้ยขนาด	5%	และการทดสอบความสมัพนัธ์

เชิงเหตุและผลกัน	 พบว่า	 รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เป็นสาเหตุของรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม	ณ	 ระดับความเชื่อมั่นที่	

ร้อยละ	95	ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานศึกษาของ	วรมน	จันทร์ลาภ	 (2554)	นั่นคือ	การเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นสาเหตขุองการจดัเกบ็ภาษ	ีแตก่ารจดัเกบ็ภาษไีมเ่ปน็สาเหตขุองการเจรญิเตบิโต	

ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎี	เนื่องจากทฤษฎีของเคนส์	แสดงให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติเป็น

ตวักำาหนดรายไดจ้ากภาษอีากร	หรอืรายได้จากภาษอีากรยอ่มแปรผันโดยตรงกบัรายได้ประชาชาติ	หาก

รายไดป้ระชาชาตเิปลีย่นแปลงไป	สง่ผลใหร้ายได้จากภาษอีากรเปล่ียนแปลงไปด้วยในทศิทางเดียวกนั	

แต่ทั้งนี้รูปแบบของภาษีมีทั้งแบบที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติ	และไม่ขึ้นกับรายได้ประชาชาติ	ดังนั้น

ภาษมีลูค่าเพิม่ในช่วงเวลาท่ีศกึษาอาจจะไมข่ึน้อยูก่บัรายไดป้ระชาชาต	ิภาษมีลูคา่เพิม่อาจจะลดอำานาจ

ซือ้ของผูบ้รโิภค	และผูผ้ลติไมส่ามารถทำาการผลติได้เต็มท่ี	เนือ่งจากกำาไรสว่นหนึง่ถกูหกัเปน็ภาษ	ีทำาให้

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้า
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เน่ืองจากภาษมีลูคา่เพิม่เปน็ภาษทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการทำารายได	้

ให้แก่รัฐบาล	 การศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้วางแผน

กำาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมี

ความสมัพนัธก์บัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ	และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน็สาเหตุของรายได้

ภาษมีลูคา่เพิม่	อาจกลา่วไดว้า่	หากรฐับาลต้องการจดัเกบ็รายได้มากเทา่ไร	จำาเปน็ต้องดำาเนนิมาตรการ

และนโยบายทางเศรษฐกิจให้ประเทศมีสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเท่านั้น
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การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	

มีที่มาเนื่องจากการคมนาคมทางรถไฟของประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรทางรัฐบาลจึงหันมาทุ่ม

งบประมาณในการปรับภาพลักษณ์รถไฟภายในประเทศไทยใหม่	ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพือ่	(1)	เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์	จำาแนก

ตามปจัจยัสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร	(2)	เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟขบวนรถ

ด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	จำาแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	(3)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปจัจยัสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ“ทกัษณิารัถย”์	โดย

นำาผลการวจิยัไปเปน็แนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาการดำาเนนิงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยใหม้ี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งตามปัจจยัสว่นบคุคลและพฤติกรรมต่างๆ	และเพือ่สรา้งความพงึพอใจในระดับ

มากแกผู่ใ้ชบ้รกิาร	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื	ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์		

จำานวน	 400	 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การวิเคราะห์

ความแปรปรวน	(F-test)	และ	Chi-square

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีอายุ	 21-25	 ปี	 ระดับการศึกษาปริญญา

ตรีและประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 10,001-20,000	 บาท	 สถานภาพโสดและมีที่

อยู่ปัจจุบันในจังหวัดสงขลา	สตูล	และพัทลุง	นอกจากนี้ยังพบว่า	(2)	พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถไฟ

ขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์	สว่นใหญม่วีตัถปุระสงคเ์พ่ือไปทำาธรุะส่วนตัวมเีหตุผลในการเลือกใช้

บรกิารเพราะความสะดวกสบาย	โดยใชบ้รกิารรถปรบัอากาศนัง่และนอนชัน้ที	่2	โดยจองตัว๋โดยสารลว่ง

หน้าก่อนเดินทางประมาณ	1	สัปดาห์ซึ่งเป็นการซื้อ	ณ	จุดจำาหน่ายของสถานีต้นทางใช้บริการทั้งขาไป

*ผู้ประสานงาน:	v08.vee@gmail.com
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และขากลบั	มคีวามถ่ีในการใช้บรกิาร	1-3	ครัง้ต่อเดือน	โดยขาไปมสีถานปีลายทางคอืกรุงเทพมหานคร

และขากลบัมสีถานปีลายทางคอื	หาดใหญ	่มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารอกีในครัง้ตอ่ไปและ	(3)	ปจัจยัสว่น

บคุคลของผูใ้ชบ้ริการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์		

กลา่วไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีจัจยัสว่นบคุคลตา่งกนัจะมพีฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	

“ทักษิณารัถย์”	แตกต่างกัน	ขณะที่	(4)	ผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	มีความ

พึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวมทุกด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริการ	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัด

จำาหน่ายตั๋วโดยสาร	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ด้านบุคลากรและพนักงาน	ด้านกระบวนการให้บริการ	

และด้านลักษณะกายภาพในระดับพึงพอใจมาก

คำาสำาคัญ:	ความพึงพอใจ,	ผู้ใช้บริการ,	พฤติกรรมการใช้บริการ	
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Abstract

The	present	study	 investigated	the	customers’	behaviors	and	satisfaction	 in	

using	an	express	train	“Taksinarat”	service	since	the	railway	transportation	in	Thailand	

has	not	been	suitably	developed.	Therefore,	the	government	had	spent	a	huge	budget	

to	improve	its	image.	Thus,	this	study	aimed	to	(1)	compare	the	satisfaction	among	the	

customers	classified	by	their	personal	factors;	(2)	compare	the	satisfaction	among	the	

customers	classified	by	their	behaviors	and	(3)	investigate	the	relationship	between	

the	customers’	personal	 factors	and	their	behaviors	when	using	the	service	of	 the	

“Taksinarat” express	train. The	sample	group	consisted	of	400	customers	who	by	the	

Taksinarat express	train.	The	data.	The	statistic	methods	used	in	analyzing	the	data	

were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	and	chi-square.	

The	research	found	that	(1)	most	samples	were	female	with	the	age	under	or	

equals	20	years,	having	bachelor	degree,	working	as	employees	with	average	income	of	

30,000	baht,	single	and	currently	living	in	Songkhla,	Satun	and	Phatthalung	Provinces;	

(2)	in	terms	of	the	behaviors	of	using	the	(Taksinarat) express	train, the	customers’	

objective	 of	 commute	was	 to	 run	 their	 personal	 errands.	 They	 chose	 the	 service	

due	to	its	convenience.	The	type	of	train	they	mostly	chose	was	a	second-class,	air-	

conditioning	sleeper	bogey	and	they	normally	booked	a	round	ticket	a	week	in	advance		

at	 the	 station.	 It	 was	 also	 found	 that	 the	 frequency	 of	 commute	was	 1-3	 times		

*Corresponding	author:	v08.vee@gmail.com
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per	month.	 Bangkok	was	 the	most	 often	destination	 and	 the	 customers	 indicated	

that	they	wanted	to	continue	using	the	service;	(3)	personal	factors	also	related	with	

the	behaviors	in	using	the	(Taksinarat) express	train	service.	In	other	words,	different	

personal	factors	have	created	different	behaviors	when	using	the	service	and	(4)	the	

customers	pointed	out	they	satisfied	with	the	express	train	in	overall	aspects	including	

services,	prices,	ticket	booking	channels,	marketing	promotion,	staffs	and	crews,	service	

process,	physical	appearance,	all	of	which	were	rated	high.

Keywords: Satisfaction,	Customers,	Customer’s	behavior
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1.	บทนำา

ในปัจจุบันการคมนาคมทางรถไฟของประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร	อาจเนื่องมาจาก

ประชาชนตา่งหันไปใช้บรกิารเครือ่งบินราคาประหยดัรถทวัรร์ถยนตส์ว่นตวัในการคมนาคม	หรอืการให้

บรกิารของรถไฟยงัไมส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและรถไฟสว่นใหญใ่นประเทศยงัไมพ่ฒันา

เม่ือเทียบกบัตา่งประเทศ	จงึทำาใหท้างรฐับาลหันมาทุม่งบประมาณในการปรบัภาพลกัษณร์ถไฟภายใน

ประเทศไทยใหมซ่ึ่งตอ้งการให้ประชาชนหรอืผูท้ีเ่ดนิทางไดเ้ลือกรถไฟในการคมนาคมเพิม่มากข้ึนอกีทัง้

จะทำาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อวันที่	27	เมษายน	2553	คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ป	ี2553-2557	วงเงนิลงทนุรวม	176,806.28	ล้านบาทซ่ึงได้รวมโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหมส่ำาหรับ

บรกิารเชิงพาณิชย	์จำานวน	115	คนั	ในวงเงินโครงการจำานวน	4,668.89	ลา้นบาทอกีทัง้ในปัจจบุนัรถโดยสาร

ประเภทรถนอนปรบัอากาศท่ีพว่งใหบ้รกิารในขบวนรถต่างๆ	มจีำานวนไมเ่พยีงพอกับการใชง้าน	สว่นใหญ	่

มอีายกุารใช้งานมานานจงึมสีภาพคอ่นขา้งเกา่อปุกรณบ์างสว่นชำารุดดงันัน้เพือ่เปน็การสนองตอบความ

ตอ้งการของตลาดเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการให้บรกิารขนสง่ผูโ้ดยสารเชงิพาณชิยโ์ดยเฉพาะ

ผูโ้ดยสารระดบักลางและระดบับนทีม่กีำาลังซ้ือและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง	และเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างทางคู่ระยะเร่งด่วนและวันที่	2	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	รถไฟขบวนรถ

ดว่นพเิศษ	“ทักษณิารถัย”์	เริม่เปิดใหบ้รกิารแกผู่โ้ดยสารซ่ึงเปน็ขบวนรถไฟโดยสารรุน่ใหมเ่สน้ทางสาย

ใต้	กรุงเทพ-หาดใหญ่	และหาดใหญ่-กรุงเทพพบว่ามีผู้โดยสารให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำานวนมาก	

(Smartnews	online,	2560)

อยา่งไรกต็าม	ดว้ยภาพลกัษณข์องรถไฟในประเทศไทยนัน้ยงัไมด่เีทา่ทีค่วร	ทัง้เร่ืองการเดนิรถ

ไม่ตรงเวลา	 หรือช้ากว่าเวลาที่กำาหนดเร่ืองระบบความปลอดภัย	 เนื่องจากที่ผ่านมามีอุบัติเหตุทาง

รถไฟบ่อยครั้ง	 อีกทั้งเรื่องความสะอาดภายในสถานีและบนขบวนรถไฟที่ยังต้องเร่งปรับปรุง	 จากการ

วิจัยของศิริกมล	 วงศ์สุพชัย	 (2553)	 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของการรถไฟ	

แห่งประเทศไทย	 ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง	 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสถานีรถไฟ	 ด้านความพึงพอใจที่มี

ตอ่พนักงาน	และดา้นความพงึพอใจทีม่ตีอ่การบรกิารทัว่ไปในเรือ่งความปลอดภยัจากอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การเดินทาง	 และการวิจัยของชัชฎาภรณ์	 ธงชาย	 (2551)	 พบว่า	 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง	

การตลาดโดยรวมพบว่าอยู่ระดับปานกลาง	 ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ในเร่ืองส่วนประกอบ

ของสถานีรถไฟโดยรวมกระบวนการของสถานีรถไฟโดยรวม	 ช่องทางการจัดจำาหน่ายของสถานีรถไฟ

โดยรวมการส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้าของสถานีรถไฟโดยรวม	 พนักงานของสถานี

รถไฟโดยรวมราคาและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ	ของผู้ใชบ้ริการในสถานรีถไฟโดยรวม	ความสะดวกทางกายภาพ
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บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารโดยรวม	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้บริการรถไฟโดยศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้

บริการรถไฟ	 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟ	 โดยเลือกศึกษาจาก

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 เนื่องจากเป็นขบวนเส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ซึ่งเป็นภาคที่มีการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจ	มีหลายจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว	มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ	และมีแรงงานจาก

ต่างจังหวัดเดินทางอย่างต่อเนื่อง

2.	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	

จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	

จำาแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

3.	เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”

3.	สมมติฐานของการวิจัย

1.	ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถ

ด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	แตกต่างกัน

2.	 ผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟ

ขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	แตกต่างกัน

3.	 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”

4.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.	การรถไฟแหง่ประเทศไทยสามารถนำาขอ้มลูไปใชเ้ชงินโยบายเพือ่เปน็แนวทางในการพฒันา

คณุภาพการบรกิาร	ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟขบวนรถด่วนพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์

2.	 สามารถนำาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนารถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ

3.	เป็นการสรา้งแรงจงูใจให้ประชาชนหนัมาใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพิเศษ	“ทกัษณิารถัย”์		

มากยิ่งขึ้น
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4.	ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเดินทางและความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

5.	การทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำาเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาเป็นแนวคิด	 โดยแบ่งออกเป็น	

2	 ทฤษฎีหลักคือ	 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและโดยพฤติกรรมของผู้บริโภค	 (Consumer		

behavior)	 หมายถึง	 การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ	

ทาง	เศรษฐกิจ	รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก	(Cool	Download	Rox,	

2012)	สว่นแนวคดิทฤษฎคีวามพึงพอใจนัน้พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติสถาน	(2542)	ได้ใหค้วามหมาย

ของความพึงพอใจไว้ว่า	พึงพอใจ	หมายถึง	 รัก	ชอบใจ	และพึงใจ	หมายถึง	พอใจ	ชอบใจ	ส่วนดิเรก		

ฤกษ์หร่าย  (2528)	 กล่าวว่า	 ความพึงพอใจ	 หมายถึง	 ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง		

เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวกและสง่า	 ภู่ณรงค์	 (2540)		

ได้กล่าวว่า	 ความพึงพอใจ	 หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับผลสำาเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น

ความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

6.	ระเบียบวิธีวิจัย

คณะผูว้จิยัไดก้ำาหนด	ประชากร	(Population)	ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้คอื	ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟขบวน

รถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	ที่ไม่ทราบจำานวนที่แน่นอนและเลือกกลุ่มตัวอย่าง	(Sampling)	เพื่อนำา

มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	จำานวน	400	คนโดย

คณะผูว้จิยักำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทางสถติิของคอแครน	(Cochran)	กรณทีีไ่มท่ราบ

จำานวนประชากรที่แน่นอนดังนี้

n		=		 Z2

4e2
	

			เมื่อ			n	แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

Z	แทนค่า	Z	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	หรือระดับนัยสำาคัญ	0.05	มีค่า	Z	=	1.96

e	แทนระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้จะได้ว่า

n		=
		

(1.96)2

4(0.05)2 		
=		384.16	≈ 400
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย	4	ตอน	ดังนี้

ตอนที	่1	แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ซึง่เปน็แบบสอบถาม

ชนิดปลายปิด	(Closed-ended	question)	ประกอบด้วยคำาถามต่อไปนี้	(1)	เพศ	(2)	อายุ	(3)	ระดับ

การศึกษา	(4)	อาชีพ	(5)	รายได้ต่อเดือน	(6)	สถานภาพสมรส	(7)	ที่อยู่ในปัจจุบัน

ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์		

ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด	 (Closed-ended	 question)	 ประกอบด้วยคำาถามต่อไปนี้	 (1)	

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง	 (2)	 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ	 (3)	 ประเภทของบริการ	 (4)	

ลักษณะการซื้อตั๋วเดินทาง	(5)	วิธีการสำารองที่นั่ง	(6)	ลักษณะการเดินทาง	(7)	ความถี่ในการใช้บริการ	

(8)	สถานีปลายทาง	(9)	ความต้องการในการใช้บริการต่อไป

ตอนที	่3	แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจ

ในการใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	ประกอบด้วยคำาถามดังต่อไปนี้	(1)	ด้านบริการ	

(2)	ด้านราคา	(3)	ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	(4)	ด้านการส่งเสริมการตลาด	(5)	ด้านบุคลากรและ

พนักงาน	(6)	ด้านกระบวนการให้บริการ	(7)	ด้านลักษณะกายภาพ

ตอนที่	 4	 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	

“ทักษิณารัถย์”	ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด	(Open-ended	question)

คณะผูว้จิยัดำาเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	ตัง้แตว่นัที	่11	มนีาคม	พ.ศ.	2560	ถงึวนัที	่25	มนีาคม	

พ.ศ.	2560	รวมเปน็ระยะเวลา	15	วนั	โดยสุม่กลุม่ตวัอยา่งวนัเวน้วนั	และใชเ้ทคนคิการสุม่ตวัอยา่งแบบ

บงัเอญิ	นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูป	SPSS	for	windows	โดยผู้วจัิยได้ใชส้ถติิ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	 ในส่วนข้อมูลทั่วไปใช้ค่าร้อยละการแจกแจงค่าความถี่	 หาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่า	

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 เพื่อหาจำานวนต่างๆ	 และทดสอบค่า	 Chi-square	 เพื่อ	

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	

“ทักษิณารัถย์”	 ทดสอบค่าที	 (t-test)	 สำาหรับตัวแปรที่มี	 2	 ตัวเลือก	 และ	 ทดสอบค่าเอฟ	 (F-test)	

สำาหรับตัวแปรท่ีมีมากกว่า	 2	 ตัวเลือกเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	และหาค่าเอฟ	(F-test)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

การใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารัถย”์	กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการขบวนรถด่วน

พิเศษ	“ทักษิณารัถย์”
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7.	ผลการศึกษา

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ		

“ทักษิณารัถย์”	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

1.	 ผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 ส่วนใหญ่มีผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิง

มีอายุ	 21-25	 ปี	 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพรับจ้างโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

10,001-20,000	บาท	และมีสถานภาพโสดซึ่งมีที่อยู่ปัจจุบันในจังหวัดสงขลา	สตูล	และพัทลุง

2.	ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญม่วีตัถปุระสงคใ์นการเดินทางเพ่ือไปธรุะส่วนตัว	เหตุผลในการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษณิารถัย”์	เพราะความสะดวกสบาย	ประเภทของบรกิาร

เลือกโดยสารรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่	2	(บนท.ป.)	ลักษณะการซื้อตั๋วเดินทางจะมีการจองล่วง

หน้าก่อนเดินทางประมาณ	1	สัปดาห์	วิธีการสำารองที่นั่งโดยซื้อ	ณ	จุดจำาหน่ายสถานีต้นทางลักษณะ		

การเดินทางทั้งขาไปและขากลับมีความถี่ในการใช้บริการรถไฟ	 1-3	 ครั้งต่อเดือน	 โดยขาขึ้นมีสถานี

ปลายทางคือกรุงเทพมหานคร	 และขาล่องมีสถานีปลายทางคือ	 หาดใหญ่	 โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่	

มีความต้องการใช้บริการอีกในครั้งต่อไป

3.	 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	

ในภาพรวมทุกด้านประกอบด้วยด้านบริการ	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายตั๋วโดยสาร		

ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคลากรและพนักงาน	 ด้านกระบวนการให้บริการ	 และด้านลักษณะ

กายภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	

4. ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

สถานภาพสมรสและที่อยูใ่นปัจจบุนัทีต่า่งกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารรถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	

“ทักษิณารัถย์” ด้านการบริการ	ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายตั๋วโดยสาร ด้านการส่งเสริม	

การตลาด ดา้นบุคลากรและพนักงาน ดา้นกระบวนการให้บรกิาร และดา้นลกัษณะกายภาพแตกตา่งกัน

5. พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 ของผู้ใช้บริการต่างกัน		

มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 แตกต่างกันโดยใช้สถิติ	

การทดสอบค่าที	(t-test)	และทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	ดังตารางที่	1
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ตารางท่ี	1	สรปุการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใชบ้ริการจำาแนกตามพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”
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วัตถุประสงค์ในการเดินทาง P P P

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ P P P P P P

ลักษณะการซื้อตั๋วเดินทาง

วิธีสำารองที่นั่ง

ลักษณะการเดินทาง

ความถี่ในการใช้บริการ

สถานีปลายทาง

ความต้องการใช้บริการต่อไป P P P P
หมายเหตุ:	 เครื่องหมายPหมายถึง	 ปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละปัจจัยมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	แตกต่างกันในด้านต่างๆ	ตามตาราง

จากตารางท่ี	 1	 ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 ที่มี

วัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกัน	 มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายตั๋วโดยสาร	 ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ

แตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ผู้ใชบ้ริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษณิารัถย”์	

ที่มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างกัน	มีความพึงพอใจ	ด้านการบริการ	ด้านช่องทางการจัด

จำาหน่ายตั๋วโดยสาร	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ด้านกระบวนการให้บริการ	และด้านลักษณะกายภาพ

แตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ผู้ใชบ้ริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษณิารัถย”์		
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ทีมี่ความตอ้งการใชบ้รกิารตอ่ไปตา่งกนั	มคีวามพงึพอใจด้านการบรกิาร	ด้านราคา	ด้านการสง่เสรมิการ

ตลาด	และด้านบุคลากรและพนักงานแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

ตารางที	่2	ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบคุคลกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟขบวน

รถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”

ปัจจัยส่วนบุคคล
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เพศ P P P

อายุ P P P P

ระดับการศึกษา P P P P P

อาชีพ P P P P P

รายได้ต่อเดือน P P
หมายเหต:ุ	เครือ่งหมาย	P	หมายถึง	ปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	ในแต่ละพฤติกรรมต่างๆ	ตามตาราง

6. ปจัจยัสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้ริการมคีวามสัมพันธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟขบวนด่วน

พิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	ของผู้ใช้บริการโดยใช้สถิติการทดสอบค่า	Chi-square	ดังตารางที่	2

จากตารางที่	 2	 ผลการวิจัยพบว่าเพศของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางลักษณะการเดินทางและสถานีปลายทางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 อายุของผู้ใช้

บริการมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการลักษณะ	

การซือ้ตัว๋เดนิทางและลกัษณะการเดินทาง	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ	0.01	ระดับการศกึษาของ

ผูใ้ช้บรกิารมคีวามสมัพนัธกั์บวตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางเหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารลกัษณะ

การซ้ือตัว๋เดนิทางสถานปีลายทางอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.01	ระดบัการศกึษาของผูใ้ชบ้รกิาร
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มีความสัมพันธ์กับวิธีการสำารองที่นั่งอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	อาชีพของผู้ใช้บริการมี

ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี

ระดบั	0.01	อาชพีของผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัประเภทของบรกิารและลกัษณะการซือ้ตัว๋เดนิทาง	

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	รายได้ต่อเดือนของผู้ใชบ้ริการมคีวามสมัพันธก์บัวตัถุประสงคใ์น

การเดนิทางและเหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ริการอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติท่ีระดับ	0.01	สถานภาพ

การสมรสของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง	 เหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการลักษณะการเดินทางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 การสมรสของผู้ใช้บริการมี	

ความสัมพันธ์กับลักษณะการซ้ือต๋ัวเดินทางและความต้องการในการใช้บริการต่อไป	อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 ท่ีอยู่ในปัจจุบันของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วนที่อยู่ในปัจจุบันของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับวิธีการ

สำารองที่นั่งและสถานีปลายทางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

8.	อภิปรายผลการวิจัย

จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	กับ	

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารพบวา่มคีวามแตกตา่ง	ทัง้	7	ดา้น	คอื	ดา้นการบรกิาร	ดา้นราคา	ดา้นชอ่งทาง	

การจัดจำาหน่ายต๋ัวโดยสาร	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคลากร	 ด้านกระบวนการให้บริการ	 และ

ด้านลักษณะกายภาพซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	

มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษณิารัถย”์	แตกต่างกนัและสอดคล้องกบั

งานวิจัยของศริกิมล	วงศส์พุชยั	(2553)	พบวา่ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารตอ่การบรกิารของการรถไฟ

แหง่ประเทศไทย	จำาแนกตามคณุลกัษณะพบวา่	ผู้ใชบ้ริการทีม่อีาย	ุระดับการศกึษา	อาชพี	รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยแตกต่าง	

กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	0.05

จากการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 แตกต่างกันพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกันจะ

มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า	 ผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรม	

การใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”		

แตกต่างกันและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุษบง	พาณิชผล	 (2555)	 พบว่า	 พฤติกรรมส่วนบุคคล

ของการใชบ้รกิารรถแอรพ์อทเรยีวลงิคข์องการรถไฟแหง่ประเทศไทยแตกต่างกนั	และมคีวามพึงพอใจ	

ในการใช้บริการด้านกายภาพแตกต่างกัน
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จากการศกึษาความสมัพันธ์ระหวา่งปจัจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รถไฟขบวนรถดว่นพเิศษ	“ทกัษิณารถัย”์	ของงานวจิยัครัง้นี	้พบวา่	ปจัจยัส่วนบคุคลมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่่า	ปจัจยัสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	“ทักษิณารัถย์”	และสอดคล้องกับ	

Kotler	and	Armstrong	(2002)	ที่รายงานไว้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ	(Motive)	

หรือแรงขับดัน	 (Drive)	 เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ	

ตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของดวงฤทัย	น้อยพะวงษ์	(2550)	ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟ	

ทีม่ตีอ่การบรหิารจดัการขบวนชานเมอืงของการรถไฟแหง่ประเทศไทยพบวา่	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	

รายได้ต่อเดือน	และอาชีพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการโดยสารรถไฟ

9.	ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลงานการวิจัยจากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ	 “ทักษิณารัถย์”	 สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐาน

การให้บริการเพื่อให้ตรงตามความต้องการและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ	 โดยคณะ	

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	 ดังนี้	 (1)	 ผลการวิจัยด้านการบริการ	 พบว่า	 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่นั่ง

พักคอยในสถานีรถไฟน้อยที่สุด	 บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดเตรียมที่นั่งพักคอยในสถานีรถไฟให้มี

ความเพียงพอและมีการทำาความสะอาดอย่างสมำ่าเสมอ	(2)	การกำาหนดราคาขบวนรถนี้	ผู้ใช้บริการ

มีความพึงพอใจ	 การรถไฟแห่งประเทศไทยควรคงราคาตั๋วโดยสารรถไฟขบวนนี้ต่อไปให้ยาวนาน	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	 (3)	 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการจัดจำาหน่ายตั๋ว

โดยสาร	แตค่วรแจง้ราคาตัว๋โดยสารทีช่ดัเจนมากกวา่นี	้(4)	การรถไฟแหง่ประเทศไทยควรเพิม่ชอ่งทาง	

การสง่เสรมิการตลาดใหม้ากขึน้	เชน่	การลดราคาตัว๋โดยสารในชว่งเวลาทีค่นเดนิทางนอ้ย	การใหส้ว่นลด	

ราคาในกรณีที่เดินทางบ่อย	หรือการทำาบัตร	VIP	สำาหรับผู้ใช้บริการขบวนรถนี้เป็นประจำา	(5)	ผลการ

วิจัยด้านบุคลากรและพนักงาน	พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

ของพนักงานน้อยที่สุด	ดังนั้น	บุคลากรและพนักงานควรดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการมากขึ้น	หรืออาจเพิ่ม

จำานวนบุคลากรและพนักงาน	เพื่อที่จะได้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที	(6)	ผู้ใช้บริการ

มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุด	 แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยควรให้

ความสำาคัญความตรงต่อเวลาในการเดินทางให้มากขึ ้น	(7)	ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน

ความทนัสมยัและความสะดวกสบายภายในขบวนรถมากทีส่ดุ	แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้	บคุลากร	พนกังาน	รวมถงึ	

ผู้ใช้บริการ	ช่วยกันรักษาความสะอาดของขบวนรถให้มากขึ้น
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สำาหรบัขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัตอ่ไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

ขบวนรถไฟรถด่วนในแต่ละภาคของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้ทราบปัญหาและข้อแตกต่าง	และเพื่อปรับปรุง

กลยุทธ์แนวทางการจัดการด้านการตลาดให้ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่าง

ช่วงก่อนและหลังการใช้มาตรการลดภาษี:	กรณีศึกษาสำานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

วีณา	ยาหน่าย*,1	และมนูญ	โต๊ะยามา2

1	สำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	21	กรุงเทพมหานคร	10510
2	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	11120

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดเก็บและความยืดหยุ่น

ของภาษีเงินได้ระหว่างช่วงก่อนและหลังมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	 ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	

และภาษีเงินได้รวมทั้งสองประเภท	 ค่าใช้จ่ายและจำานวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

ของสำานักงานสรรพากรพืน้ที่กรงุเทพมหานคร	และผลิตภณัฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	ประสิทธภิาพ

การจัดเกบ็ภาษเีงนิไดศ้กึษาในช่วงปี	2551-2558	พจิารณาจากสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยตอ่จำานวนภาษทีีเ่กบ็ได	้

ค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษี	และจำานวนภาษีที่เก็บได้ต่อเจ้าหน้าที่	การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น

ของภาษเีงนิไดศ้กึษาในชว่งป	ี2540-2558	พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของภาษเีงนิไดท้ีจ่ดัเกบ็ไดต้อ่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	ณ	ราคาตลาด	โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบว่าหลังจากใช้มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้	ประสิทธิภาพการจัดเก็บท่ีพิจารณา

จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อจำานวนภาษีท่ีเก็บได้ของภาษีทุกประเภทลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ	0.039	ต่อปี	สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ	0.051	ต่อปี	และจำานวนภาษีท่ีจัดเก็บต่อเจ้าหน้าที่

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	22.44	ต่อปี	สำาหรับความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ทุกประเภททั้งก่อนและหลัง

ใช้มาตรการภาษีมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหน่ึง	นอกจากน้ีพบว่าค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้โดยเฉล่ีย

ต่อปีของภาษีแต่ละประเภทมีการเปล่ียนแปลงหลังจากใช้มาตรการภาษีท้ังในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดา	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	และภาษีเงินได้รวม	โดยลดลงเท่ากับ	0.156,	3.383	และ	2.786	ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ: มาตรการลดภาษีเงินได้,	ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้,	ความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ

ภาษีเงินได้	

*ผู้ประสานงาน:	weena.ya@hotmail.com
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Comparison	of	Efficiency	and	Elasticity	of	in	Income	Tax	Collection	

between	the	Periods	of	before	and	after	Implementing	Tax	

Reduction	Measure:	Case	Study	on	Bangkok	Area	Revenue	Office

Weena Yanai*,1 and Manoon Toyama2

1	Bangkok	Area	21	Revenue	Office,	Bangkok,	Thailand	10510
2	School	of	Economics,	Sukhothai	Thammathirat	Open	University,	Nonthaburi,	Thailand	11120

Abstract

This	 research	aimed	to	compare	the	efficiency	and	elasticity	of	 income	tax	

collection	of	the	Bangkok	Area	Revenue	Office	between	the	periods	of	before	and	

after	the	income	tax	reduction	measure	implementation.	Secondary	data	used	in	this	

research	consisted	of	personal	income	tax,	corporate	income	tax,	and	both	types	of	

income	tax,	costs	and	officers	for	tax	collection	of	Bangkok	Area	Revenue	Office,	and	

Bangkok	Gross	Products.	The	efficiency	of	income	tax	collection	was	examined,	during	

2008-2015,	through	the	proportion	of	tax	collection	costs	to	tax	revenue,	and	to	the	

tax	officers	employed,	and	the	tax	revenue	to	the	staff.	Multiple	regression	analysis	

was	employed	to	derive	the	elasticity	of	income	tax,	during	1997-2015,	by	examining	

the	changes	of	income	tax	revenue	to	Bangkok	Gross	Products	at	market	price.	

The	study	found	that	after	applying	the	income	tax	reduction	measure:	1)	the	

efficiencies	in	term	of	income	tax	collection	spending	to	tax	revenue	of	all	types	of	tax	

decreased	as	0.039	percent	in	average	per	year,	i.e.	0.051	percent	increase	in	tax	collection	

costs	to	tax	officers,	and	22.44	increased	in	tax	revenue	to	the	staff.	Regarding	tax

elasticities	of	all	types	of	income	taxes,	both	before	and	after	executing	the	tax	measure,	

were	more	than	one.	In	addition,	after	implementing	the	tax	measure,	the	elasticities	of	all	

types	of	taxes	fell	as	0.156,	3.383,	and	2.786	percent	in	average	per	year	for	the	personal	

*Corresponding	author:	weena.ya@hotmail.com
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income	tax,	corporation	income	tax,	and	total	income	taxes,	respectively.	

Keywords: Income	tax	reduction	measure, Efficiency	of	Income	tax	collection,	

	 Elasticity	of	income	tax	collection

1.	บทนำา

ภาษอีากรนบัวา่เป็นรายไดห้ลกัของรฐับาลไทย	จากผลการจดัเกบ็รายได้รฐับาลของสำานกังาน

เศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	พบว่ารายได้มากกว่าร้อยละ	60	 เป็นรายได้จากภาษีอากรที่จัด

เก็บจากกรมสรรพากร	ซึง่ภาษทีีก่รมสรรพากรจัดเกบ็แบง่ออกเปน็ภาษทีางตรงและทางออ้ม	ภาษทีาง

ตรงประกอบดว้ยภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา	และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล	โดยมกีารจดัเกบ็ในอตัรากา้วหนา้

ตามความสามารถในการเสียภาษี	 ส่วนภาษีทางอ้อม	ประกอบด้วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	

และอากรแสตมป์	 โดยจัดเก็บจากฐานการใช้จ่ายบริโภค	 อุปโภคทั่วไป	 ซึ่งวิธีการจัดเก็บภาษีประเภท

ต่างๆ	ดังนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากเงินได้ของบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	เป็นภาษีทางตรงจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท	หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	และกฎหมายต่างประเทศ	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นภาษีทางอ้อมจัดเก็บจากฐานการบริโภคทั่วไป

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จัดเก็บจากการประกอบกิจการธนาคาร	ธุรกิจเงินทุน	ประกันชีวิต	รับจำานำา	

ขายอสังหาริมทรัพย์	และประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

อากรแสตมป์	 จัดเก็บจากการทำาตราสาร	 หรือเอกสารที่ต้องเสียอากร	 28	 ลักษณะ	 ตามที่

กำาหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

ในป	ี2555-2556	ทีผ่า่นมารฐับาลมนีโยบายยกเวน้และลดอตัราภาษเีงนิไดท้ัง้ภาษเีงนิไดบ้คุคล

ธรรมดาและภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล	ซึง่เป็นภาษทีางตรงทีก่รมสรรพากรจดัเก็บ	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั	คอื

1.	ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่	จากอัตราเงินได้	5	ขั้นอัตรา	เป็น	7	ขั้นอัตรา

ในปี	2556	เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้	และปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี	

2.	ปรบัลดอตัราภาษภีาษเีงนิไดน้ติบิคุคลในป	ี2555	โดยธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บ

ยกเว้นภาษจีากกำาไรสทุธ	ิ150,000.00	บาทแรก	สว่นทีเ่กนิ	150,000.00	บาท	แต่ไมเ่กนิ	1,000,000.00	

บาท	เสยีภาษรีอ้ยละ	15	และสว่นท่ีเกนิ	1	ลา้นบาท	เสยีภาษรีอ้ยละ	23	จากเดมิรอ้ยละ	25-30	สำาหรบั

ธรุกิจขนาดใหญเ่สยีรอ้ยละ	23	จากฐานกำาไรสทุธ	ิจากเดมิทีเ่สยีในอตัรารอ้ยละ	30	เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ

ให้เอกชนนำาเงินที่เหลือไปลงทุนต่างๆ	
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ตารางที่	1	ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรเปรียบเทียบภาษีทางตรง	ภาษีทางอ้อม	

	 และรายรับภาษีรวม
หน่วย:	ล้านบาท

ปีงบประมาณ ภาษี
ทางตรง

ภาษี
ทางอ้อม

รายรับภาษี
รวมทั่ว
ประเทศ

สัดส่วนภาษีทางตรง
ต่อรายรับภาษีรวม	

(ร้อยละ)

สัดส่วนภาษีทางอ้อม
ต่อรายรับภาษีรวม	

(ร้อยละ)

2550 577,467.18 541,806.34 1,119,273.52 51.59 48.41

2551 665,660.51 610,609.87 1,276,270.38 52.16 47.84

2552 590,345.93 548,299.40 1,138,645.33 51.85 48.15

2553 663,007.81 601,854.85 1,264,862.65 52.42 47.58

2554 811,091.43 705,480.26 1,516,571.69 53.48 46.52

2555 810,777.83 806,505.20 1,617,283.03 50.13 49.87

2556 813,603.20 833,400.05 1,647,003.25 49.40 50.60

2557 851,134.34 878,845.78 1,729,980.11 49.20 50.80

2558 868,725.37 860,719.50 1,729,444.87 50.23 49.77

ที่มา:	ผลจัดเก็บภาษี	บริการข้อมูล	กรมสรรพากร	http://www.rd.go.th/publish/285.0.html

ทัง้นี	้เป็นทีน่า่สงัเกตวา่ภาษเีงนิไดเ้ปน็ภาษทีางตรงซึง่มบีทบาทสำาคญัทีท่ำารายไดใ้หแ้ก่รฐับาล	

แตเ่มือ่มกีารปรบัโครงสรา้งภาษ	ีโดยการยกเวน้และลดอตัราภาษเีงนิได้ทำาให้สดัสว่นภาษีทางตรงลดลง	

โดยในปงีบประมาณ	2550-2554	ซึง่เป็นชว่งกอ่นมาตรการลดอตัราภาษ	ีภาษทีางตรงมสีดัสว่นรอ้ยละ	

53.48	 -51.59	 ของรายรับภาษีรวม	 แต่ภายหลังการใช้มาตรการลดอัตราภาษีทำาให้ในปีงบประมาณ	

2555-2558	มีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ	49.20-50.23	ของรายรับภาษีรวม	ดังแสดงในตารางที่	

1	 ซึ่งการลดอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวย่อมทำาให้รายได้ของรัฐลดลงในระยะยาวและผลต่อรายรับของ

รัฐบาล	 แล้วจะส่งผลต่อศักยภาพในการดำาเนินโครงการต่างๆ	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 และอาจก่อ

ให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะการคลังของรัฐบาลต่อไป	(ภาวิน	ศิริประภานุกูล,	2555)	

การท่ีแนวโน้มภาษีเงนิได้ลดลงแลว้สง่ผลตอ่ความสามารถในการทำารายรบัของภาษนีัน้ๆ	วดัได้

จากคา่ความยดืหยุน่ของภาษตีอ่รายได	้(Tax	to	income	elasticity)	รวม	ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธภิาพ

ในการจัดเกบ็ภาษดีว้ย	โดยคา่ความยดืหยุน่ของภาษแีสดงถงึรอ้ยละความเปลีย่นแปลงในรายรบัภาษตีอ่

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในรายได้	การที่ความยืดหยุ่นของภาษีที่มีค่าสูงนับว่าเป็นสิ่งจำาเป็น	 เพราะจะ

ชว่ยให้รฐับาลมเีงนิมาใช้จา่ยในโครงการพฒันาเศรษฐกจิตา่งๆ	ของประเทศไดม้ากขึน้	(นชุรี	ปลัง่เปร่ือง,	

2534)	ดังนั้น	หากในอนาคตภาษีเงินได้ที่เก็บได้มีแนวโน้มลดลง	อาจเป็นไปได้ว่าค่าความยืดหยุ่นของ

ภาษีจะลดลงไปด้วย	 โดยความยืดหยุ่นของภาษีต่อรายได้เป็นดัชนีที่ใช้วัดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ
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ของภาษีอากร	 ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ	 ซ่ึงเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงรายรับภาษี

อากรที่ขจัดผลของมาตรการลดอัตราภาษีแล้ว	คือ

ความยืดหยุ่นของภาษี	 =	 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของรายรับภาษีอากรโดยอัตโนมัติ

	 	 	 		ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติ

ถ้าความยืดหยุ่นของภาษี	>	1	หมายความว่า	 เมื่อรายได้ประชาชาติสูงขึ้นร้อยละ	1	รายรับ

ภาษีอากรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ	 1	 แต่ถ้าความยืดหยุ่นของภาษี	 <	 1	

หมายความวา่	เมือ่รายไดป้ระชาชาติสงูขึน้รอ้ยละ	1	รายรบัภาษอีากรจะเพิม่ขึน้โดยอตัโนมติัในสดัสว่น	

ที่ตำ่ากว่าร้อยละ	1

นอกจากความยืดหยุ่นแล้วน้ียังมีดัชนีท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลงานของภาษีอากร	ซ่ึงสามารถแบ่ง

ออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ดัชนีสถิต	(Static	index)	ได้แก่	สัดส่วนของภาษีอากร	ซ่ึงคำานวณจากรายรับ

ภาษีอากรรวม	หรือรายรับภาษีอากรรายประเภทเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ณ	ราคา

ประจำาปี	หรือราคาตลาด	และดัชนีพลวัต	(Dynamic	index)	ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีใช้วัดผลงานของภาษีอากรใน

การหารายรับของระบบภาษี	 หรือวัดการเปลี่ยนแปลงในรายรับภาษีอากรต่อรายได้ประชาชาติ	

โดยการใช้สมการถดถอยพหุคูณหาในการคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีมี	2	แบบ	คือ	

1)	Traditional	tax	to	income	elasticity	ซึ ่งเป็นการหาค่าความยืดหยุ ่นของภาษี

โดยการสร้างสมการภาษีอากรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับภาษีอากรกับรายได้ประชาชาติ	

2)	Partition	tax	to	income	elasticity	ซึ่งเป็นการหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีอากร	ผ่าน

การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับภาษีอากรกับฐานภาษี	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

ฐานภาษีกับรายได้ประชาชาติ	โดยนำาฐานภาษีมาเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า	

สำาหรบัในการศกึษาครัง้นีม้ขีอ้จำากดัเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงข้อมลูฐานภาษใีนการคำานวณหาภาษี

เงินได้	จึงไม่สามารถทำาการวิเคราะห์แบบ	Partition	tax	to	income	elasticity	ได้	ในการศึกษาจึง

เลือกใช้วิธี	Traditional	tax	to	income	elasticity	ในการวิเคราะห์แทน	และเลือกขจัดผลกระทบ

ด้วยวิธี	 Dummy	 variable	 ซึ่งเป็นการขจัดผลกระทบโดยใช้ตัวแปรหุ่นในรูปแบบสมการถดถอยที่

เหมาะกบักรณทีีไ่มท่ราบขอ้มลูทีช่ดัเจนของการเปล่ียนแปลงรายรับเมือ่มีการใชม้าตรการลดอตัราภาษี

ทางด้านประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีคือการท่ีมีการจัดเก็บภาษีอากร

ให้ได้มากท่ีสุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด	ซ่ึงความมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรมีความสำาคัญ	

เพราะค่าใช้จ่ายภาษีอากรเปรียบเสมือนเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรอย่างหน่ึง	ซ่ึงถ้าค่าใช้จ่าย

มากเกินไปก็อาจได้รับประโยชน์น้อยกว่า	ดังน้ัน	การท่ีจะวัดว่ามีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีหรือไม่
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น้ัน	ย่อมข้ึนอยู่กับรายรับภาษีและค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษี	การท่ีรายรับภาษีเงินได้ลดลง	ย่อมอาจทำาให้

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีลดลงไปด้วยเช่นกัน	หากประเทศใดมีการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ	

น่ันหมายถึงการมีประสิทธิภาพด้านการผลิตโดยรวมของประเทศด้วย	(ไตรรัตน์	โภคพลากรณ์,	2549)	

ในส่วนผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับของท่ัวประเทศต้ังแต่

ปี	2550-2558	พบว่าสามารถจัดเก็บภาษีได้ถึงร้อยละ	49.04	-	52.25	ของรายรับภาษีรวมทั้งประเทศ	

และเก็บภาษีทางตรงได้ถึงร้อย	65.26	-	69.26	ของภาษีทางตรงรวมทั้งประเทศ	ตามดังแสดงในตาราง

ที่	 2	 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บภาษีสำาหรับนิติบุคคล	 และบุคคลธรรมดาภายในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ภาษีอยู่ในภาคที่	1-3	จากทั้งหมดที่แข่งขัน	12	ภาค	สำาหรับเขตพื้นที่

ภาษีกรงุเทพมหานครนัน้ประกอบดว้ย	สำานกังานสรรพากรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร	1	-	30	ซ่ึงนบัวา่เปน็

พื้นที่เศรษฐกิจที่สำาคัญในประเทศ	 (มีสัดส่วนที่เก็บภาษีเงินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของทั้งประเทศ)	

ดังนั้นการศึกษาความยืดหยุ่น	 และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	 ภายหลังการใช้มาตรการลดภาษี

เงินได้ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะกรมสรรพากรจะได้นำาไปใช้ประโยชน์ประกอบในการดำาเนินงานต่อไป

ตารางที่	2	 ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร	เปรียบเทียบผลการจัดเก็บในพื้นที่

 กรุงเทพมหานครกับผลการจัดเก็บในท้องที่อื่น	และภาษีสรรพากรรวม
หน่วย:	ล้านบาท

ปีงบประมาณ
ผลจัดเก็บใน

พื้นที่กรุงเทพฯ

ผลจัดเก็บใน
ภาค	4-12และ
หน่วยงานอื่น

รายรับภาษี
สรรพากรรวม
ทั้งประเทศ

สัดส่วนภาษี
ที่จัดเก็บพื้นที่
กรุงเทพฯต่อ

รายรับภาษีรวม	
(ร้อยละ)

สัดส่วนภาษีที่จัด
เก็บในท้องที่และ
หน่วยงานอื่นต่อ
รายรับภาษีรวม	

(ร้อยละ)

2550 566,968.77 552,304.75 1,119,273.52 50.66 49.34

2551 637,718.86 638,551.52 1,276,270.38 49.97 50.03

2552 580,280.01 558,365.32 1,138,645.33 50.96 49.04

2553 632,113.99 632,748.66 1,264,862.65 49.97 50.03

2554 758,758.18 757,813.51 1,516,571.69 50.03 49.97

2555 772,329.79 844,953.24 1,617,283.03 47.75 52.25

2556 833,980.24 930,007.38 1,647,003.25 50.64 49.36

2557 839,926.19 880,053.92 1,729,980.11 48.55 51.45

2558 862,107.94 867,336.93 1,729,444.87 49.85 50.15

ที่มา:	ผลจัดเก็บภาษี	บริการข้อมูล	กรมสรรพากร	http://www.rd.go.th/publish/285.0.html
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ทัง้นี	้ในการศกึษาครัง้นีเ้หน็วา่ควรมกีารศกึษาเปรียบเทยีบประสิทธภิาพและความยดืหยุน่ใน

การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดใ้นกรณขีองสำานกังานสรรพากรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร	1-30	เพ่ือใหท้ราบวา่หลัง

จากมกีารใช้มาตรการลดอตัราภาษเีงินไดแ้ลว้จะทำาใหป้ระสทิธภิาพในการจดัเกบ็เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร

เมือ่เทยีบกบักอ่นหนา้นีท้ีย่งัไมไ่ดใ้ชม้าตรการลดภาษ	ีรวมท้ังจะทำาใหท้ราบถึงแนวโนม้ความสามารถใน

การทำารายรบัของภาษเีงนิไดแ้ตล่ะประเภทอกีด้วย	เพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งของรฐัใช้เปน็ประโยชน์

ในการประกอบการวางแผนปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของสำานักงาน

สรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและของกรมสรรพากรต่อไป	ตลอดจนการนำาไปใช้ประโยชน์ประกอบ

ในวางนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาลต่อไปอีกด้วยเพราะรายได้จากภาษีเป็นองค์ประกอบ

หลักของงบประมาณประจำาปี

2.	การทบทวนวรรณกรรม	

ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา	 เช่น  

งานวจัิยของ	นชุร	ีปลัง่เปรือ่ง	(2534)	ทีไ่ดศ้กึษา	“ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทย”	

ซึ่งพบว่า	 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ซึ่งใช้เป็นฐานภาษีนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละของ

การเปล่ียนแปลงในรายรับจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกๆ	เขต	และพบว่าประสิทธิภาพของ

การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีได้เพิ่มสูงข้ึน	 และงานวิจัยของกัลยา	 รักษ์ยอดจิตร	 (2550)	 ที่ได้ศึกษา

เก่ียวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสำานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี	 ซึ่งผล

การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพหรือความพยายามในการจัดเก็บภาษีสรรพากรโดยเปรียบเทียบระหว่าง

มูลค่าของภาษีท่ีจัดเก็บได้กับประมาณการภาษีท่ีจะจัดเก็บมีค่าความพยายามเฉล่ียเท่ากับหน่ึง	แสดงว่ามี

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับปกติหรือระดับท่ียอมรับได้	ในขณะท่ีงานวิจัยของสุจิตรา	รักร่วม		

(2552)	 ท่ีศึกษา	 “โครงสร้างการจัดเก็บภาษีและศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ	ของ

สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีจันทบุรี”	 พบว่าประสิทธิภาพการจัดเก็บเม่ือเทียบกับประมาณการรายได้

ภาษีอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ	 โดยมีค่าความพยายามในการจัดเก็บภาษีสูงกว่าหน่ึง	 ทุกประเภท	 แสดงว่า	

ประสิทธิภาพการจัดเก็บอยู่ในระดับท่ีดี	 นอกจากน้ีมีงานวิจัยของสุรางค์	 แปงการิยา	 (2556)	 ท่ีได้ศึกษา	

“ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย”	 โดยศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ต่อรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและความลอยตัวและ

ความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้นิติบุคคล	พบว่าประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีวัดจาก

ดัชนีความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ท่ีประมาณการไว้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณ โดยเฉล่ียเท่ากับ 1.01 ซ่ึงนับว่าอยู่ 

ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อย
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่กล่าวมานั้น	 ทำาให้ทราบว่าการศึกษาประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีสามารถวัดได้จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บภาษี	 และนอกจากนี้

งานวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าวยังได้นำาเกณฑ์อื่นมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาด้วย	ได้แก่	สัดส่วนค่าใช้จ่าย

เปรยีบเทยีบกบัจำานวนเจา้หน้าท่ี	เพือ่เปรยีบเทียบค่าใชจ้า่ยตอ่จำานวนเจา้หนา้ที	่และผลการจดัเกบ็ภาษี

เปรียบเทียบต่อจำานวนเจ้าหน้าที่	เพื่อเปรียบเทียบรายรับภาษีต่อจำานวนเจ้าหน้าที่	

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาจึงใช้การวัดประสิทธิภาพจากสัดส่วนค่า

ใช้จ่ายเปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บภาษี	 ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับจำานวนเจ้าหน้าที่	 และผลการ

จัดเก็บภาษีเปรียบเทียบต่อจำานวนเจ้าหน้าที ่	แต่เนื ่องจากในกรณีของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ภาษีของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้

ในการจัดเก็บภาษีประเภทใด	ดังนั้นการศึกษาจึงใช้ค่าใช้จ่ายภาษีทุกประเภทของสำานักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นตัววัด	โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมในการจัดเก็บเปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บ

ภาษี	และสัดส่วนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับจำานวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ	

สำาหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา	มีหลายท่านศึกษาไว้	

เช่น	งานวิจัยของวรพิทย์	มีมาก	(2544)	ที่ได้วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	ทัง้ในดา้นการสรา้งรายไดแ้ละการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	โดยใชด้ชันี

ค่าความลอยตัวและความยืดหยุ่นของภาษี	 ซึ่งพบว่าความลอยตัวและความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาในทกุชว่งเวลามคีา่มากกวา่หนึง่	ความลอยตวัและความยดืหยุน่ของภาษเีงนิได้นติิบุคคล

ในระยะยาวมีค่ามากกว่าหนึ่ง	 (1)	 และความแตกต่างระหว่างความลอยตัวและความยืดหยุ่นของ

ภาษีแต่ละประเภท	มีค่อนข้างน้อย	งานวิจัยของโศรตี	ไชยรบ	(2551)	ที่ได้ศึกษาความลอยตัวและ

ความยืดหยุ่นของภาษีมูลค่าเพิ่มในสาขาการผลิตต่างๆ	พบว่าทุกสาขาการผลิตมีความลอยตัวของ

ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูงกว่าหนึ่ง	สาขาอุตสาหกรรมมีค่าความยืดหยุ่น

ของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติน้อยกว่าหนึ่ง	 และผลการวิจัยของสุจิตรา		

รักร่วม	 (2552)	 พบว่าผลการจัดเก็บภาษีจากค่าความยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่ง	 แสดงว่า

อัตราส่วนร้อยละของการเปลี่ยนแปลงผลการจัดเก็บน้อยกว่าอัตราส่วนร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการรายได้ภาษี	และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน	นอกจากนี้งานวิจัยในต่างประเทศมี

ของ	Neelam	Timsina	(2007)	ที่ได้ศึกษาความยืดหยุ่นและการลอยตัวของภาษีในประเทศเนปาล	

พบว่าในช่วงเวลาที่ทำาการศึกษาระบบภาษีในประเทศเนปาลไม่มีความยืดหยุ่น	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

คือภาษีไม่ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในรายได้	ระบบภาษีทำาหน้าที่ในการหารายได้จากการใช้

มาตรการลดอัตราภาษีของรัฐบาลได้มากกว่าจากการตอบสนองอัตโนมัติ
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จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับวิธีการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ดังท่ีกล่าว

มาน้ันสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ี	โดยการใช้สมการภาษีท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ

ภาษีเงินได้และรายได้เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถของภาษีในการหารายรับท้ังช่วงก่อนมาตรการลดอัตรา

ภาษี	และหลังมาตรการลดอัตราภาษี	และคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ต่อรายได้แต่ละประเภท

ภาษีในแต่ละปี	เพ่ือวิเคราะห์ว่าเม่ือรายได้เปล่ียนแปลงไป	รายรับภาษีแต่ละประเภทใดจะเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางใด	โดยนำามาปรับใช้ในการคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ต่อรายได้ในแต่ละปี	

3.	ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ในช่วงก่อนและหลัง

มาตรการลดอัตราภาษีของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 วัดประสิทธิภาพจากค่าใช้จ่าย

และจำานวนเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บ	 และหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีต่อรายได้โดยใช้

สมการถดถอยพหุคูณ	 และความยืดหยุ่นภาษีรายปี	 โดยคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นเป็นรายประเภท

ภาษี	มกีารแบ่งการศกึษาออกเป็น	2	ชว่ง	คอื	ชว่งกอ่นมาตรการลดอตัราภาษต้ัีงแตป่	ี2551-2554	และ

ช่วงหลังมาตรการลดอัตราภาษี	ตั้งแต่ปี	2555-2558	โดยมีวิธีการวิเคราะห์	ดังนี้

3.1	การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้	มีการวิเคราะห์	3	วิธี	คือ

	 1)	การใช้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลการจัดเก็บภาษี	โดยนำาค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับผล

การจัดเก็บภาษีทุกประเภทของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครท้ังหมด	 (ใช้อัตราส่วนเป็น

ร้อยละแทนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์)	ดังนี้

	 CR(t)	 =	 (	TC(t)	/	TR(t)	)	x	100

โดยที่	 CR(t)	 คือ		 สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลการจัดเก็บในปีที่	t

	 TC(t)	 คือ	 ค่าใช้จ่ายภาษีทุกประเภทในปีที่	t

	 TR(t)	 คือ	 ผลการจัดเก็บภาษีทุกประเภทในปีที่	t

	 2)	 การใช้สัดส่วนส่วนรายจ่ายในการจัดเก็บภาษีต่อจำานวนเจ้าหน้าท่ี	 โดยนำาค่าใช้

จ่ายภาษีเปรียบเทียบกับจำานวนเจ้าหน้าที่ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ทราบ

ถึงค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่	1	คน	
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	 CS(t)	 =	 (	TC(t)	/	TS(t)	)	

โดยที่	 CS(t)	 คือ	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่ออัตรากำาลังในการจัดเก็บในปีที่	t

	 TC(t)	 คือ	 ค่าใช้จ่ายภาษีทุกประเภทในปีที่	t

	 TS(t)	 คือ	 อัตรากำาลังทั้งหมดในปีที่	t

	 3)	 การใช้สัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีต่อจำานวนเจ้าหน้าท่ีโดยนำาผลการจัดเก็บภาษี

เงินได้เปรียบเทียบกับจำานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้

ทราบถึงรายรับภาษีเงินได้ต่อเจ้าหน้าที่	1	คน	

	 RS(t)	 =	 (TR(t)	/	TS(t)	)	

โดยที่	 RS(t)	 คือ	 สัดส่วนผลการจัดเก็บต่ออัตรากำาลังในการจัดเก็บในปีที่	t

	 TR(t)	 คือ	 ผลการจัดเก็บภาษีทุกประเภทในปีที่	t

	 TS(t)	 คือ	 อัตรากำาลังทั้งหมดในปีที่	t

	 ต่อจากนั้นนำาผลที่ได้มาเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	 สัดส่วน	

รายจ่ายในการจัดเก็บภาษีต่อจำานวนเจ้าหน้าที่	 และสัดส่วนรายรับภาษีต่อจำานวนเจ้าหน้าที่ใน	

แต่ละปี	 และหาค่าเฉลี่ยสัดส่วนดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา	 (ช่วงก่อนมาตรการลดอัตราภาษี	 และหลัง

มาตรการลดอัตราภาษี)	 เพื่อนำามาเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตามเกณฑ์

ค่าใช้จ่ายภาษี

3.2	การศึกษาความยืดหยุ่นของผลการจัดเก็บภาษีเงินได้	โดยแบ่งการวิเคราะห์ความยืดหยุ่น

ของภาษเีงนิไดเ้ป็นรายประเภทภาษ	ีไดแ้ก	่ภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษีเงนิได้นติิบคุคล	และภาษเีงนิ

ได้รวม	โดยมีวิธีวิเคราะห์	2	วิธี	คือ	

	 1)	 ใช้สมการถดถอยพหุคูณในการศึกษาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้	 ที่แบ่ง

เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และภาษีเงินได้รวม	 โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ	

Traditional	tax	elasticity	และขจัดผลกระทบของมาตรการลดอัตราภาษีออกจากรายรับภาษีเงินได้	

โดยใช้วธีิ	Dummy	variable	ทำาการแบง่การวเิคราะหค์วามยดืหยุน่เปน็รายประเภทภาษ	ีเพือ่ใหท้ราบ

ถึงความสามารถของระบบภาษีว่าภาษีประเภทใดที่จะเพิ่มรายรับภาษีจากการขยายตัวของรายได้	

โดยมีรูปแบบสมการดังนี้	
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	 log	TRP,TRC,TR(2540-2558)	=	 log	a	+	b	log	GPP(2539-2557)	+	c	D(0,1)

โดยที่		TRP,TRC,TR	(2540-2558)	 คือ	 รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	หรือภาษีเงินได้

	 	 	 นติบิคุคล	หรอืภาษเีงนิไดร้วม	ในปทีี	่2540-2558	

	 GPP(2539-2557)	 คือ	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	ณ	ราคา

	 	 	 ตลาด	ประจำาปี	2539-2557

	 log	a	 คือ	 ค่าคงที่

	 b	 คือ	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ต่อผลิตภัณฑ์		

	 	 	 มวลรวมกรุงเทพมหานคร	

	 c	 คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่น

	 D(0-1)	 คือ	 ตัวแปรหุ่น	(ใช้	0	แทนปีที่ไม่มีการใช้มาตรการ

	 	 	 ภาษี	และใช้	1	แทนปีที่มีการใช้มาตรการภาษี)

	 	 2)	 การหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้แต่ละประเภทภาษีแต่ละปี	 เพื่อ

วเิคราะหว์า่เมือ่รายไดเ้ปลีย่นแปลงไปแล้วรายรับภาษแีต่ละประเภทใดจะเปล่ียนแปลงไปในทศิทางใด	

โดยแยกการวิเคราะห์แต่ละประเภทภาษี	โดยการคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นในแต่ละปี	สามารถหาได้

จากสมการ	ดังนี้

	 ETRP, ETRC, ETR(t)
 =

 ΔTRP,TRC,TRt 
X
 GPPt-1

  ΔGPPt-1  TRP,TRC,TRt

โดยที่	 ETRP, ETRC, ETR(t)
	 คือ		 ค่ายืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	หรือภาษี

	 	 	 เงินได้นิติบุคคล	หรือภาษีเงินได้รวมในปีที่	t

	 TRP,TRC,TRt	 คือ	 รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	หรือภาษีเงินได้

	 	 	 นิติบุคคล	หรือภาษีเงินได้รวมในปีที่	t

	 ΔTRPt	 คือ	 จำานวนรายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	

	 	 	 หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล	หรือภาษีเงินได้รวม

	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 GPPt-1	 คือ	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานครของปีที่แล้ว	

	 ΔGPPt-1	 คือ		 จำานวนผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร

	 	 	 ของปีที่แล้วที่เปลี่ยนแปลงไป
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4.	ผลการศึกษา

4.1	 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเปรียบเทียบ

กับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและจำานวนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	

ผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ที่มีการพิจารณาทั้ง	3	วิธีนั้นแสดงในตารางที่	3	โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลการจัดเก็บภาษีสำานักงาน

สรรพากรพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร	ชว่งกอ่นมาตรการลดอตัราภาษมีคีา่ใชจ้า่ยภาษเีฉลีย่รอ้ยละ	0.430	บาท

ต่อปี	มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่	1	คนต่อปี	จำานวน	0.422	ล้านบาท	และมีผลการจัดเก็บภาษีเฉลี่ย	

ตอ่เจา้หนา้ที	่1	คนตอ่ป	ีเทา่กบั	98.681	ลา้นบาท	หลงัมาตรการลดอตัราภาษี	สดัสว่นค่าใช้จ่ายตอ่ผลการ

จดัเกบ็ภาษเีฉลีย่รอ้ยละ	0.391	บาทตอ่ปี	มคีา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่เจ้าหนา้ที	่1	คนตอ่ป	ีจำานวน	0.473	ลา้นบาท		

และมีผลการจัดเก็บภาษีเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่	1	คนต่อปี	เท่ากับ	121.123	ล้านบาท	

จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่	3	เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายภายหลังมีมาตรการลดอัตราภาษี

สำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 มีค่าใช้จ่ายตำ่ากว่าก่อนมาตรการลดอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ	

0.039	 ต่อปี	 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อหน้าท่ี	 1	 คน	 หลังมาตรการลดอัตราภาษี	 พบว่ามี	

คา่ใชจ้า่ยตอ่เจา้หนา้ทีสู่งกวา่ก่อนมาตรการลดอตัราภาษเีฉล่ียต่อป	ีเทา่กบั	0.051	ล้านบาท	และเมือ่เปรียบ

เทยีบสดัสว่นผลการจดัเกบ็ภาษตีอ่เจา้หนา้ที	่1	คน	หลงัการใชม้าตรการลดอตัราภาษ	ีพบวา่มรีายไดภ้าษ	ี

ต่อเจ้าหน้าที่	1	คน	สูงกว่าก่อนมาตรการลดอัตราภาษีเฉลี่ยต่อปี	เท่ากับ	22.442	ล้านบาท	

4.2	ความยดืหยุน่ของผลการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้ช่วงกอ่นและหลงัมาตรการลดอตัราภาษเีงนิได้

ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 1)	การวเิคราะหค์วามยดืหยุน่ของภาษเีงนิไดโ้ดยใชส้มการถดถอยพหคุณูในการศึกษา

ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	และภาษีเงินได้รวม	ผลที่ได้แสดง

ในตารางที่	4	มีดังนี้

	 ก.	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับ	 1.181	 และเมื่อมี

มาตรการลดอัตราภาษีทำาให้รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.057	

	 ข.	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ	2.099	และเมื่อมีมาตรการ

ลดอัตราภาษีทำาให้รายรับภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงร้อยละ	0.369

	 ค.	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้รวมเท่ากับ	 1.770	 และเมื่อมีมาตรการลด

อัตราภาษีทำาให้รายรับภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ	0.224	
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ตารางที่	3	 ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีช่วงก่อนและหลังมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้ของ

	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	(ภาค	1-3)

ปงีบประมาณ

ผลการจัด
เก็บภาษีรวม
สรรพากร

พื้นที่
กรุงเทพฯ	
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่าย
สรรพากร

พื้นที่
กรุงเทพฯ	
(ล้านบาท)

จำานวน
เจ้าหน้าที่
สรรพากร

พื้นที่
กรุงเทพฯ	

(คน)

รายจ่ายต่อ
ภาษี	100	
บาท	(บาท)

รายจ่ายต่อ
เจ้าหน้าที่	
1	คน	

(ล้านบาท)

รายได้ภาษี
ต่อเจ้าหน้าที่	

1	คน	
(ล้านบาท)

ก่อนมาตรการลดอัตราภาษี

2551 637,718.864 2,693.257 6,671 0.422 0.404 95.596

2552 580,280.006 2,816.727 6,454 0.485 0.436 89.910

2553 632,113.992 2,706.975 6,724 0.428 0.403 94.009

2554 758,758.180 2,922.376 6,586 0.385 0.444 115.208

Mean	=	
0.430

Mean	=	
0.422

Mean	=	
98.681

หลังมาตรการลดอัตราภาษี

2555 772,329.786 3,070.500 6,771 0.398 0.453 114.064

2556 833,980.237 3,126.694 6,718 0.375 0.465 124.141

2557 839,850.327 3,288.201 6,942 0.392 0.474 120.981

2558 862,107.938 3,440.778 6,880 0.399 0.500 125.306

Mean	=	
0.391

Mean	=	
0.473

Mean	=	
121.123

ที่มา:	สำานักงานแผนภาษี	ผลการจัดเก็บภาษี	จากเว็บไซด์กรมสรรพากร

	 		สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล	จำานวนเจ้าหน้าที่	จากเอกสารภายในกรมสรรพากร

	 		สำานักบริหารการคลังและรายได้	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ	จากเอกสารภายในกรมสรรพากร
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ตารางที่	4	ผลทางสถิติของการคำานวณภาษีเงินได้ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประเภทภาษี ค่าคงที่
(Log a)

ค่าความ
ยืดหยุ่น
(b)

ค่าสัมประสิทธิ์
ตัวแปรหุ่น	(c)

T-Statistic R2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -5.84024 1.180882 0.0572607 13.14 0.9610

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -18.5504 2.098921 -0.3699708 12.85 0.9387

ภาษีเงินได้รวม -13.3352 1.770099 -0.2235522 16.38 0.9647

ที่มา:	จากการคำานวณ

	 2)	 ผลการคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	และภาษีเงินได้รวมในแต่ละปี

	 จากค่าความยืดหยุ่นผลการจัดเก็บในแต่ละปีในตารางที่	 5	 ทำาให้ทราบว่า	 ใน

ปงีบประมาณ	2553	มคีา่ความยดืหยุน่ของผลการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	

และภาษเีงนิได้รวมของสำานกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานครตอ่รายได้ของกรงุเทพมหานคร	เท่ากับ	

15.550,	53.920	และ	42.85	ตามลำาดับ	ซ่ึงมีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ	จนผิดปกติเน่ืองมาจากในปีดังกล่าว	อัตรา

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของกรุงเทพมหานครน้อยกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการจัดเก็บ

ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	และภาษีเงินได้รวม	ซ่ึงกรณขีองป	ี2553	นัน้เกดิขึน้เปน็

กรณีที่แตกต่างจากปีอื่นๆ	ดังนั้นในการคำานวณหาค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นช่วงก่อนมาตรการภาษี	เพื่อ

ไม่ให้ค่าเฉลี่ยของปี	2551-2554	มีค่าผิดปกติจึงไม่นำาค่าความยืดหยุ่นของปี	2553	มารวมคำานวณเพื่อ

หาค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยดังกล่าว	ดังในตารางที่	6

	 สำาหรบัค่าความยดืหยุน่ของภาษเีงนิไดแ้ตล่ะประเภทในแตล่ะป	ีในชว่งกอ่นและหลงั

มาตรการภาษีแสดงในตารางที่	6	ดังนี้

	 	 1.	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	 ก่อนมาตรการลดอัตราภาษี	 มีค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ	

1.370	 ส่วนหลังมาตรการลดอัตราภาษี	 มีค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ	 1.214	 สรุปได้ว่าเมื่อมีการใช้

มาตรการลดอัตราภาษี	 จะทำาให้รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครลดลงเฉล่ีย

ร้อยละ	0.156	ต่อปี	จากในช่วงก่อนมาตรการลดอัตราภาษี
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ตารางที่	5	ความยืดหยุ่นของผลการจัดเก็บในแต่ละปีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงิน

	 ได้นิติบุคคล	และภาษีเงินได้รวม	ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551-2558

ปีงบประมาณ ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้รวม

ก่อนมาตรการภาษี

2551 1.353 3.850 3.150

2552 0.637 4.503 3.307

2553 15.550 53.920 42.85

2554 2.121 3.527 3.150

หลังมาตรการภาษี

2555 1.529 1.023 0.241

2556 1.348 0.646 0.870

2557 0.450 0.237 0.304

2558 1.528 0.400 0.249

ที่มา:	จากการคำานวณ

	 	 2.	 ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้นิติบุคคลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครต่อ

ผลติภัณฑ์มวลรวมกรงุเทพมหานคร	กอ่นมาตรการลดอตัราภาษ	ีมคีา่ความยดืหยุน่เฉลีย่เทา่กบั	3.960	

หลังมาตรการลดอัตราภาษี	มีค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ	0.577	สรุปได้ว่าเมื่อมีการใช้มาตรการลด

อัตราภาษี	จะทำาให้รายรับภาษีเงินได้นิติบุคคลพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลงเฉลี่ยร้อยละ	3.383	ต่อปี

	 	 3.	คา่ความยดืหยุน่ของภาษเีงินได้รวมในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครต่อผลิตภณัฑ์

มวลรวมกรุงเทพมหานคร	 ก่อนมาตรการลดอัตราภาษี	 มีค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ	 3.202	 หลัง

มาตรการลดอัตราภาษี	มีค่าความยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ	0.416	สรุปได้ว่าเมื่อมีการใช้มาตรการลดอัตรา

ภาษี	จะทำาให้รายรับภาษีเงินได้รวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลงเฉลี่ยร้อยละ	2.786	ต่อปี
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ตารางที่	6	 ความยืดหยุ่นของผลการจัดเก็บในแต่ละปีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	 และภาษีเงินได้รวม	 ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2551-2558	(ยกเว้นปี	2553)

ปีงบประมาณ ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าความยืดหยุ่น
ภาษีเงินได้รวม

ก่อนมาตรการภาษี

2551 1.353 3.850 3.150

2552 0.637 4.503 3.307

2553 - - -

2554 2.121 3.527 3.150

Mean 1.370 3.960 3.202

หลังมาตรการภาษี

2555 1.529 1.023 0.241

2556 1.348 0.646 0.870

2557 0.450 0.237 0.304

2558 1.528 0.400 0.249

Mean 1.214 0.577 0.416

ที่มา:	จากการคำานวณ

5.	สรุป	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ

5.1	สรุปและอภิปรายผล

ผลท่ีไดจ้ากการศกึษาครัง้นีโ้ดยภาพรวมพบวา่	ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษสีงูขึน้	พจิารณา

จากช่วงหลังมาตรการลดอัตราภาษีมีค่าใช้จ่ายตำ่ากว่าก่อนมาตรการลดอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ	 0.039	

ต่อปี	 และมีรายได้ภาษีต่อเจ้าหน้าที่	 1	 คน	 สูงกว่าก่อนมาตรการลดอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ	 22.442	

ต่อปี	 สำาหรับความยืดหยุ่นของภาษีเมื่อพิจารณาค่ายืดหยุ่นแต่ละประเภทภาษี	พบว่า	ก่อนมาตรการ

ลดอัตราภาษีภาษีเงินได้ทุกประเภทมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง	 เมื่อแยกอภิปรายผลท่ีได้จากการ

ศึกษาในส่วนของประสิทธิภาพในการจัดเก็บและความยืดหยุ่นภาษีเงินได้	สามารถพิจารณาได้ดังนี้

	 1)	ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษเีงินได้ชว่งกอ่นและหลังมาตรการลดอตัราภาษเีงิน

ได้ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
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สำาหรับค่าใช้จ่ายภาษี	 และจำานวนเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	

หลังจากการใช้มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้	ทำาให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลการจัดเก็บภาษีลดลง	

แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อจำานวนเจ้าหน้าที่กลับสูงขึ้น	 แต่เมื่อพิจารณาถึงต่อผลการจัดเก็บภาษีเฉลี่ย

ต่อเจ้าหน้าที ่	1	คน	พบว่า	ช่วงหลังมาตรการลดอัตราภาษีมีส ัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีต่อ

เจ้าหน้าที่สูงกว่า	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	นุชรี	ปลั่งเปรื่อง	(2534)	ที่พบว่า	สัดส่วนค่าใช้จ่าย

ภาษีสรรพากรในปี	 2504	 สูงกว่ารายจ่ายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีปี	 พ.ศ.2532	 และประสิทธิภาพของ

การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ในปี	2532	ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2504	ภายหลังจากการใช้

มาตรการลดอตัราภาษีตา่งๆ	ทีผ่า่นมา	แตเ่มือ่พจิารณาจากคา่ใชจ้า่ยตอ่เจา้หนา้ที	่พบวา่	หลงัมาตรการ

ลดอัตราภาษีมสีดัสว่นคา่ใชจ้า่ยตอ่จำานวนเจา้หนา้ทีเ่พิม่ขึน้	อนัเนือ่งมาจากมกีารเพิม่จำานวนเจา้หนา้ที	่

และมีการจัดหาเครื่องมือ	เครื่องใช้	เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ	จึงทำาให้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่สูงขึ้นในช่วงหลังมาตรการลดอัตราภาษี

	 2)	 ความยืดหยุ่นของผลการจัดเก็บภาษีเงินได้ช่วงก่อนและหลังมาตรการลดอัตรา

ภาษีเงินได้ของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 				ก.	วิเคราะห์ความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างรายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และภาษีเงินได้กับผลิตภัณฑ์	

มวลรวมกรงุเทพมหานคร	จากการศกึษาพบวา่	ภาษเีงนิไดท้กุประเภทภาษมีคีา่ความยดืหยุน่มากกวา่หนึง่		

ซึ่งหมายความว่าถึงแม้จะมีมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้	 ภาษีเงินได้ทุกประเภทยังสามารถในการทำา

รายรับได้ดี

	 				ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความยืดหยุ่นมากกว่า

การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา	เมือ่พจิารณาคา่ความยดืหยุน่แต่ละประเภทภาษี	ทกุประเภทภาษี

ล้วนมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง	แสดงให้เห็นว่า	ภาษีเงินได้สามารถทำารายรับให้กับรัฐบาลได้ดี	แต่

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถทำารายได้กับรัฐบาลมากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ่ึงอาจเป็นเพราะ

จำานวนเงินภาษีจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นมากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จึงทำาให้มีค่า

ความยดืหยุน่ท่ีสงูกว่า	แต่เมือ่มกีารใช้มาตรการลดอตัราภาษี	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดากลบัมแีนวโนม้ที	่

เพิม่ขึน้	ซึง่เป็นผลมาจากการใช้มาตรการลดอตัราภาษเีงนิได้ทำาใหภ้าคเอกชนมกีารจ้างงานเพิม่มากขึน้

ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ	รวมถงึผลจากการทีเ่ศรษฐกจิโลก	และเศรษฐกจิของประเทศไทย

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น	
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	 	 	 	 	ข.	ผลการคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	และภาษีเงินได้รวมในแต่ละปี	ที่พบว่าหลังจากการใช้มาตรการลดอัตราภาษี	ภาษีเงินได้

ทุกประเภทภาษีมีความยืดหยุ่นลดลง

	 				ภายหลังการใช้มาตรการลดอัตราภาษี	ภาษีเงินได้ทุกประเภทมีค่าความยืดหยุ่น

ลดลง	โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล	หมายความว่า

ก่อนมาตรการลดอัตราภาษี	เม่ือผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนร้อยละหน่ึง	(1)	จะทำาให้รายรับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนมากกว่ารายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 และหลังมาตรการลดอัตราภาษี	

เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนร้อยละหนึ่ง	 จะทำาให้รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพิ่มขึ้นมากกว่ารายรับภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้

ตั้งแต่ปี	2555	–	2558	 ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลจัดเก็บภาษี	ทำาให้รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้ลดลง	เม่ือเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	วรพิทย์	มีมาก	(2544)	ที่พบว่า	

ความลอยตัวและความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล	 มีค่ามากกว่า

หนึ่ง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ภาษีเงินได้สามารถทำารายรับให้กับรัฐบาลได้ดี	แต่ภายหลังการใช้มาตรการลด

อตัราภาษค่ีาความยดืหยุน่ของภาษเีงนิไดก้ลับมคีา่ลดลง	ซึง่เปน็ผลมาจากการใช้มาตรการลดอตัราภาษี

เงินได้ทำาให้ความสามารถในการหารายรับของภาษีเงินได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 และต้ังข้อสังเกตว่า	 ก่อนใช้

มาตรการลดอัตราภาษี	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น	มีค่าความยืดหยุ่นตำ่ากว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล	

เป็นผลมาจากจำานวนเงินภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นน้อยกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล	

ดังน้ัน	 เม่ือผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน	 จึงส่งผลให้รายรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายรับภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีค่าความยืดหยุ่นที่สูงกว่า	 แต่หลังจากการใช้มาตรการ

ลดอัตราภาษี	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีค่าความยืดหยุ่นตำา่กว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 จึงอาจเป็นไปได้

ว่าการใช้มาตรการลดอัตราภาษีทำาให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานเพ่ิมมากข้ึน	และอาจมีปัจจัยอ่ืน	เช่น	ราคา	

นำ้ามัน	 และภาวะเศรษฐกิจโลก	 ท่ีมีผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมข้ึนมากกว่าภาษี	

เงินได้นิติบุคคล	เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร	

5.2	ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษี	 ภายหลัง

มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้ของสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในคร้ังนี้	 สามารถนำามา

ใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะแก่สำานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 และกรมสรรพากร	 เพ่ือ

ปรบัปรุงแนวทางในการจดัเกบ็ภาษีใหม้ปีระสทิธภิาพ	และสามารถจดัเกบ็ภาษเีงนิไดไ้ดอ้ยา่งเตม็เมด็เต็ม

หน่วย	รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการการวางแผนจัดเก็บภาษีอากร	และการตัดสินใจในการออกมาตรการ

ด้านภาษีต่างๆ	ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ดังนี้
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จาการที่ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	 พบว่า	 หลังการใช้มาตรการลดอัตรา

ภาษีประสิทธิภาพในการจัดเก็บดีขึ้น	 ที่พิจารณาจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลการจัดเก็บที่มีค่าใช้จ่าย	

ลดลง	และผลการจัดเก็บต่อเจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่	แต่

ค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่กลับเพิ่มสูงขึ้น	 และผลการศึกษาความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ทุกประเภทมีค่า	

ลดลง	ดังนั้นในการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1)	กรมสรรพากรต้องกลับมาพิจารณาทบทวนในด้านงบประมาณรายจ่าย	ไม่ว่าจะ

เป็นงบบุคคลากร	 งบในการดำาเนินงาน	และงบลงทุน	 ว่ามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม	่

รวมถงึการสร้างจิตสำานึกให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกๆ	คนในกรมสรรพากร	ให้มีความรักและภักดีต่อองค์กร	

ให้มีความประหยัด	และพอเพียงในการใช้งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล	 เพื่อจะได้สามารถบริหาร

งบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป	 เนื่องจากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี	พบว่าหลังการใช้มาตรการลดอัตราภาษี	ค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น

2)	กรมสรรพากรควรปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้นิติบุคคล	และขยายฐานภาษีให้ธุรกิจบาง

ประเภทที่ยังไม่ได้ประกอบการในรูปแบบของนิติบุคคล	เช่น	ผู้ประกอบการร้านขายยา	ร้านทอง	และ

ธุรกิจ	 E-commerce	 ให้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีเงินได้ให้มากขึ้น	 เพื่อนำารายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นมา

ชดเชยรายไดภ้าษทีีห่ายไปจากการใชม้าตรการลดอตัราภาษดีงักลา่ว	เนือ่งจากเมือ่เปรยีบเทยีบคา่ความ

ยืดหยุ่นของผลการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ	

กรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลง	ทำาให้ทราบว่ารายรับภาษีเงินได้ก่อนมาตรการลดอัตราภาษี	สามารถ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครได้ดีกว่า	 เพราะเมื่อมีมาตรการลดอัตราภาษีทำาให้

รายรับภาษีเงินได้ลดลง	 เปรียบเทียบค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ในแต่ละช่วงเวลา	 เม่ือมีการใช้

มาตรการลดอัตราภาษี	 จะทำาให้รายรับภาษีเงินได้รวมลดลง	 แต่หากพิจารณาค่าความยืดหยุ่นเป็น

รายประเภทภาษี	ค่าความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้จากการศึกษา	มีค่าเท่ากับ	1.180	

สว่นคา่ความยืดหยุน่ของภาษีเงนิไดน้ติิบคุคลมคีา่เทา่กบั	2.099	โดยทกุประเภทภาษมีคีา่ความยืดหยุน่

มากกวา่หนึง่	(1)	แสดงใหเ้หน็ว่า	ภาษเีงนิได้สามารถทำารายรบัให้กบัรฐับาลได้ดี	แต่ภาษเีงินได้นติิบคุคล

สามารถทำารายได้กับรัฐบาลมากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจเป็นเพราะจำานวนเงินภาษีจาก

การจดัเก็บภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลนัน้มากกวา่ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา	จึงทำาใหม้ค่ีาความยดืหยุน่ท่ีสูงกว่า	

อน่ึง	ในการศึกษาผลการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีน้ัน

มีข้อจำากัดในการเก็บข้อมูลซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาสได้	ดังนั้นในการศึกษาในครั้งต่อไป

ควรใช้ผลการจัดเกบ็ภาษเีปน็รายไตรมาสในชว่งปทีีท่ำาการศกึษาเพ่ือจะได้มข้ีอมลูในการศึกษาวเิคราะห์

ให้มากกว่านี้	รวมทั้งคลอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการลดอัตราภาษี	และนโยบายต่างๆ	เพื่อให้

สามารถต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไปได้	และมีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์มากขึ้น
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	11120

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 มีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด	 ไม่มีนักคิดหรือสำานัก

คิดไหนจะสามารถผกูขาดความรูท้างเศรษฐศาสตรแ์ตเ่พยีงอยา่งเดยีว	หากแตค่วามรูท้างเศรษฐศาสตร์

สามารถร่วมกันสร้างสรรค์จากนักคิดปัญญาชนต่างๆ	ภายใต้บริบทสังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม

ทีแ่ตกตา่งกนั	ดงันัน้การศกึษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นบรบิทการเปลีย่นแปลงของภมูหิลงัทางสงัคม

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงกับเร่ืองต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการเมือง	ศิลปะ	วรรณกรรม	ดนตรี	ปรัชญา	

และวิทยาศาสตร์	 การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องซ่ึงกันและกันย่อมมีผลสามารถให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้

ผู้ที่สนใจหรือติดตามความเคลื่อนไหวพัฒนาการทางแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่

เกิดขึ้นในโลกตะวันตก	 ตลอดจนคำาวิจารณ์ต่อเศรษฐศาสตร์สำานักต่างๆ	 อย่างเผ็ดร้อน	 ย่อมไม่พลาด

จะติดตามหนังสือเล่มนี้

หนงัสอืเศรษฐศาสตร	์(ฉบบัทางเลือก)	ฉบบัแปลเล่มนี	้แปลจากเร่ือง	Economics:	The	User’s	

Guide	(London	Penguin	Books,	2014)	เขียนโดย	Ha-Joon	Chang	ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา	 (Reader	 in	 the	 Political	 Economy	

Development)	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	สหราชอาณาจักร

หนังสือเล่มน้ีแบ่งออกเป็น	12	บท	โดยครอบคลุมเร่ืองราวต่างๆ	คือ	(1)	เศรษฐศาสตร์คืออะไร	(2)	

ทุนนิยมในปี	1776	และปี	2014	(3)	ประวัติศาสตร์ทุนนิยมฉบับย่อ	(4)	เศรษฐศาสตร์	9	สำานัก	(5)	ใครคือ	

ตัวแสดงทางเศรษฐกิจ	(6)	ผลผลิต	รายได้	และความสุข	(7)	โลกของการผลิต	(8)	การเงิน	(9)	ความเหล่ือมลำา้	

และความยากจน	(10)	การทำางานและการว่างงาน	(11)	บทบาทของรัฐ	(12)	เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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Inner book For2018-ko.indd   71 5/2/18   11:16 AM



67

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้แตกต่างจากตำารา/หนังสือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

หลายประการที่สำาคัญ	เช่น

ประการแรก	หนงัสอืเลม่นีเ้หน็วา่	การนยิามวชิาเศรษฐศาสตรเ์ปน็	“หวัข้อทีศ่กึษา”	(Subject	

Matter)	มากกว่าจะเป็นระเบียบวิธี	(หน้า	40)	หรือเป็นการศึกษาที่เน้นระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่อง	การผลิต	การกระจายรายได้	 เทคโนโลยี	การค้าระหว่างประเทศ	ฯลฯ	ทั้งนี้เพราะผู้เขียนเชื่อว่า

กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีหลายกรอบแนวคิดและแต่ละกรอบแนวคิดก็มีจะจุดแข็งจุดอ่อน

แตกต่างกนัออกไป	(หน้า	41)	แนวทางการศกึษาเศรษฐศาสตรท์ีผ่า่นมานยิมใชก้ารอธบิายปรากฏการณ์

ทางเศรษฐกิจ	มักจะเน้นในเรื่องวิธีการศึกษานั้นทำาให้วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นแต่การ	“พิสูจน์”	ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ชุดหนึ่งๆ	 ว่ามีความถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียวหรือมีวิธีเดียวเท่านั้น	 เขาได้วิจารณ์ได้

อย่างน่าสนใจคือ	 “การนิยามวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาทำาให้หนังสือเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่

สันนิษฐานไว้ก่อนว่า	 มีวิธีเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องอยู่เพียงวิธีเดียว	 นั่นคือเรียนตามแนวทางของ

สำานกันโีอคลาสสกิ	บางเลม่กแ็ยเ่สยีจนไมบ่อกคณุดว้ยซำา้วา่โลกใบนีม้วีธิคีดิแบบเศรษฐศาสตรแ์บบอืน่ๆ	

นอกเหนือไปจากนีโอคลาสสิก”	(หน้า	40)

ประการที่สอง	พัฒนาการทางวิชาเศรษฐศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสำานักมีความแตก

ต่างกันทางด้านแนวคิด/ทฤษฎี	ระเบียบวิธีการศึกษา	จุดเน้นหรือตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจ	ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับคุณค่าทางการเมืองและจริยธรรม	 สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ	 เขาเสนอว่าแทนที่	

นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสำานักมุ่งที่จะแสดงความเป็นเลิศหรือยึดติดในสำานักของตนเอง	แต่ควรที่

จะรักษาความหลากหลายทางความคิดและสนับสนุนการผสมผสานข้ามสำานัก	 นอกจากนี้เขาเน้น

ว่า	“ไม่ใช่แต่นักเศรษฐศาสตร์	แต่เราทุกคนช่วยกันพัฒนาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้”	 (หน้า	156)	 โดยเขา

เห็นว่าทุกองค์กรธุรกิจและประชาชนในทุกหมู่เหล่าจึงสมควรให้สาธารณชนมีส่วนในการพัฒนาวิชา

เศรษฐศาสตร์	 เขาเห็นว่าแม้แต่กระบวนการกำาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจก็ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของ

นักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น	เขาได้ยกคำาพูดของนายแฮร์รี	ทรูแมน	ประธานาธิบดีคนที่	33	ของสหรัฐฯ	ที่

เคยกล่าวว่า	“ผู้เชี่ยวชาญคือคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้อะไรใหม่	เพราะการทำาเช่นนั้นจะทำาให้เขาไม่เป็นผู้

เชี่ยวชาญอีกต่อไป”	(หน้า	408)	ทั้งนี้เขาเห็นว่าแม้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจำาเป็น	แต่เขาเห็นว่า

ผู้เชี ่ยวชาญคือ	ผู้เชี ่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนั้น	ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้เพราะ

เร่ืองราวทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นท่ีซับซ้อน	และต้องอาศัยการช่ังนำา้หนักระหว่างความต้องการด้านต่างๆ	

ของมนษุย	์ขอ้จำากดัทางวตัถแุละคณุคา่ทางจรยิศาสตรห์ลายชดุ	โดยทีผู่เ้ชีย่วชาญมกัจะเสนอมมุมองที่

จำากดัคบัแคบบอ่ยครัง้	(หนา้	408)	ดงันั้นการตัง้คำาถามหรอืทำานายความคดิใหม่ๆ 	ตอ่นกัเศรษฐศาสตร์

จึงเป็นหน้าที่ของทุกๆ	คน
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ประการทีส่าม	เปน็หนงัสอืทีว่จิารณ์แ์นวคดิ/สมมติฐานทีส่ำาคญัทางเศรษฐศาสตร์วา่มขีอ้ออ่น

ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบ	 โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา	 อาทิ

เช่น	 เขาได้วิจารณ์สมมติฐานของคุซเนตส์	 (Kuznets	 Hypothesis)	 ซ่ึงอธิบายว่าเมื่อประเทศพัฒนา

เศรษฐกจิไปเรือ่ยๆ	ความเหลือ่มลำา้จะเพ่ิมสูงข้ึนในชว่งแรก	จากนัน้กจ็ะลดลงในเวลาต่อมาหรือสามารถ

แสดงไดใ้นรปูระฆงัควำา่	สมมตฐิานนีเ้ชือ่วา่ในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนา	ประชากรสว่นใหญอ่าศยัอยู่

ในภาคการเกษตร	ซึ่งมีผลิตภาพการผลิตอยู่ในระดับตำ่า	รายได้ต่อหัวตำ่า	ความเหลื่อมลำ้าระหว่างเมือง

กับชนบทอยู่ในระดับสูง	 และเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อแสวงหางานทำา	

ในภาคอตุสาหกรรมและบรกิารซึง่มผีลติภาพการผลติสงูกวา่	ระดบัรายไดต้อ่หวัเพิม่สงูขึน้	คนอาศยัอยู่

ในภาคเกษตรน้อยลง	ในที่สุดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ	เช่น	ระดับรายได้ต่อหัวก็จะลดลง	แต่จาก

หลกัฐานเชงิประจกัษแ์สดงวา่	สมมตฐิานของคซุเนตร	์อาจอธบิายไดด้ใีนกรณีของประเทศทีพ่ฒันาแลว้

กอ่น	ทศวรรษ	1970	เทา่นัน้	หลงัจากนัน้ความเหล่ือมลำา้ก็เพ่ิมข้ึนอกีคร้ังหนึง่	โดยเฉพาะในสหรัฐฯ	และ	

สหราชอาณาจักร	(หน้า	296-297)	ส่วนประเทศกำาลังพัฒนา	(ยกเว้น	เกาหลีใต้	และไต้หวัน)	ไม่ปรากฏ

ว่าความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจมิได้ลดลงตามสมมติฐานของคุซเนตร์แต่อย่างใด	 โดยเหตุผลที่สำาคัญ

เพราะ	นโยบายเศรษฐกิจมีส่วนสำาคัญต่อการสร้างระดับความเหลื่อมลำ้านั่นเอง	(หน้า	296-297)	โดย

เขายกตัวอย่างว่า	ความเหลื่อมลำ้าในสหรัฐฯ	และสหราชอาณาจักรมีสาเหตุสำาคัญมาจากการผ่อนปรน

กฎระเบียบ	และการลดภาษีสำาหรับผู้มีรายได้สูง	ส่วนที่เกาหลีใต้และไต้หวันนั้น	ความเหลื่อมลำ้าไม่ได้

เพิ่มสูงขึ้น	(ในปี	1950	–	1960)	เพราะนโยบายปฏิรูปที่ดิน	นโยบายปกป้องชาวนารายย่อย	และร้าน

ค้าขายปลีกขนาดเล็ก	นอกจากนี้ในบทว่าด้วยใครคือตัวแสดงทางเศรษฐกิจ	(บทที่	5)	เขาได้นำาเสนอว่า

เขาได้วิจารณ์ต่อแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่สนับสนุนให้ปัจเจกชนมีบทบาทอย่างแข็งขัน	

มากกว่าท่ีจะให้รัฐบาลมีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี	 โดยเฉพาะ

ปัญหาที่เกิดจากการล้มเหลวของกลไกราคา	เพราะเขาเห็นว่า	“แทบทุกประเทศที่ประสบความสำาเร็จ

ทางเศรษฐกิจ	ล้วนเป็นเพราะรัฐบาลได้ดำาเนินการอย่างแข็งขัน”	(หน้า	361)	

ประการทีส่ี	่ผูเ้ขยีนไดป้รบัมายาคต	ิเรือ่ง	“การคา้เสร”ี	และ	“ตลาดเสร”ี	โดยรฐัมบีทบาทนอ้ย	

ต่อความสำาเร็จและจรรโลงระบบทุนนิยมโลก	เพราะพัฒนาการทางเศรษฐกิจทุนนิยมในรอบกว่า	200	

ปทีีผ่า่นมา	บทบาทของรฐับาลมบีทบาทไมน่อ้ยตอ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจโลก	(ยกเวน้ในช่วงตน้ครสิต์

ศตวรรษที่	21)	ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ	หรือการกีดกันทางการค้า	หรือ

การตั้งกำาแพงภาษี	 ให้เงินอุดหนุนแก่อุตสาหกรรมหลัก	 มาตรการสวัสดิการควบคู่กับการเก็บภาษีใน

อัตราท่ีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับรายได้ประชาชาติ	 การพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้า	 การควบคุม

และกำากบัดแูลเศรษฐกจิในรปูแบบตา่งๆ	และเขาเหน็วา่	เหตุท่ีทุนนยิมโลกได้เติบโตและพัฒนาในระดับ
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สูงในปลายคริสต์ศตวรรษที่	20	และต้นคริสต์ศตวรรษที่	21	นั้น	เกิดจากบทบาทของ	“เศรษฐกิจผสม”	

คือ	จีนและรัสเซียนั่นเอง	

หนังสือเศรษฐศาสตร์	(ฉบับทางเลือก)	เล่มนี้เป็นคู่มือสำาคัญที่ทำาให้รู้เท่าทัน	(จุดอ่อน	จุดแข็ง	

และการท้าทายใหม่)	 ต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์สำานักต่างๆ	 รวมทั้งคุณูปการด้านบวกและด้านลบต่อ

ประเด็นปญัหาของพฒันาการทางเศรษฐกจิของโลก	และทำาใหเ้หน็ขอ้วจิารณอ์ยา่งเผด็รอ้นของผูเ้ขยีน

ที่มีต่อ	เศรษฐศาสตร์กระแสหลักในโลกตะวันตกด้วย
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียนบทความ
การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

1.	เงื่อนไขการส่งตีพิมพ์บทความ

1.1	เรือ่งทีจ่ะสง่ตพีมิพต์อ้งเปน็บทความทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาด้านเศรษฐศาสตร์	หรือด้านอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์

1.2	 เรื่องท่ีจะส่งตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือไม่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด

1.3	ผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น	(Plagiarism)	และมีการเขียน

อ้างอิงในบทความอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.	รูปแบบต้นฉบับ

2.1	ต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน	15	หน้า	(ประมาณ	2,500	–	5,000	คำา)	รวมรูปภาพ	ตาราง	

กราฟ	แผนภูมิต่างๆ	กิตติกรรมประกาศ	(ถ้ามี)	เอกสารอ้างอิง	และภาคผนวก	(ถ้ามี)	โดยพิมพ์ในหน้า

กระดาษ	A4	ด้วยโปรแกรม	MS	Word	ใช้อักษร	TH	SaranbunPSK	ระยะขอบกระดาษ	4	ซ.ม.	ในทุกด้าน	

ยกเว้นขอบล่าง	2	ซ.ม.	ระยะห่างระหว่างบรรทัด	1	เท่า	 (กรุณาศึกษารายละเอียดใน	Template	

เพิ่มเติม)

2.2	บทความวิจัยควรมีหัวข้อดังนี้	

	 1)			ชือ่เรือ่งบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ						(แยกหนา้กระดาษ)					ขนาดตัวอกัษร		

18	pts.	(ตัวหนา)	

	 2)	ช่ือผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	pts.	(ตัวหนา)	ชิดซ้าย

	 3)	ช่ือหน่วยงานของผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	pts.	ชิดซ้าย

	 4)					บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ				(Abstract)				ขนาดตัวอกัษร	16	pts.	ชดิซ้าย		

โดยเนื้อความบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน	250	คำา	ขนาดตัวอักษร	16	pts.	กำาหนดย่อหน้า	1.5	นิ้ว	

จัดซ้ายตรง	ขวาปล่อยแบบไทย	(Thai	distributed)

	 5)	คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(Keywords)	ต่อท้ายบทคัดย่อ	ขนาดตัวอักษร	

	16	pts.	มีประมาณ	3	–	5	คำา

	 6)	ผู้ประสานงาน	(Corresponding	author)	ให้ระบุอีเมล์	(E-mail	address)	โดยใช้	

ระบบ	Footnotes	(	*	)	ขนาดตัวอักษร	16	pts.

	 7)		หวัขอ้ใหญ	่เชน่	บทนำา	การทบทวนวรรณกรรม	(ถ้าม)ี	ระเบยีบวธิวีจัิย	ผลการศกึษา/	

วิเคราะห์/วิจารณ์	 สรุปและข้อเสนอแนะ/อภิปราย	 กิตติกรรมประกาศ	 (ถ้ามี)	 เอกสารอ้างอิง	 และ	
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ภาคผนวก	(ถ้าม)ี	ขนาดตัวอกัษร	16	pts.	(ตวัหนา)	ชดิซา้ย	โดยเนื้อความในหวัข้อใหญ	่กำาหนดยอ่หนา้	

1.5	นิ้ว	จัดซ้ายตรง	ขวาปล่อยแบบไทย	(Thai	distributed)	ยกเว้น	เอกสารอ้างอิง	ให้เขียนตาม

รูปแบบที่กำาหนดไว้

หมายเหต	ุในกรณทีีบ่ทความไม่มกีารทบทวนวรรณกรรมเปน็หัวขอ้ใหญ	่ใหผู้เ้ขียนระบถุงึการ

ตรวจสอบเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมในบทนำาประกอบด้วย

	 8)	หวัขอ้ใหญ	่ไมม่รีปูแบบตายตัว	อาจเหมอืนหรือแตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บัความเหมาะ

สมหรือลักษณะของประเภทบทความ	โดยให้เรียงตัวเลข	1.	2.	3.	…	ยกเว้น	กิตติกรรมประกาศ	(ถ้ามี)	

เอกสารอ้างอิง	และภาคผนวก	(ถ้ามี)	ไม่ต้องเรียงตัวเลขกำากับ

ในการกำาหนดเลขหัวข้อย่อย	 ให้ใช้ระบบตัวเลขทศนิยม	 ตามด้วยตัวเลขในวงเล็บ	 ตัวอักษร	

และเครื่องหมาย	“	-	”	กำากับหัวข้อ	ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

1. ……

	 1.1	……	

	 	 1)	……	

	 	 	 ก.	……	(กรณีภาษาไทย)	หรือ	a.	……	(กรณีภาษาอังกฤษ)

	 	 	 	 –	……

	 9)	กรุณาศึกษารายละเอียดใน	Template	เพิ่มเติม

2.3	รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อความ	ใช้ระบบ	ชื่อ-สกุล-ปี	พ.ศ.	เช่น	เฉลิมพล	จตุพร	และ

วสุ	 สุวรรณวิหค	 (2560)	 ได้ศึกษา......	 หรือ	 ......(เฉลิมพล	จตุพร	 และวสุ	 สุวรรณวิหค,	 2560)	 และ

การอ้างถึงผู้เขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษ	ใช้ระบบ	นามสกุล-ปี	ค.ศ.	เช่น	Jatuporn	and	Suvanvihok	

(2017)	ได้ศึกษา......	หรือ	……(Jatuporn	and	Suvanvihok,	2017)	ในกรณีผู้เขียนมากกว่า	2	คนขึ้น

ไป	ให้ระบุ	“และคณะ”	ต่อท้ายผู้เขียนคนแรกเพียงคนเดียว	เช่น	เฉลิมพล	จตุพร	และคณะ	(2560)	

ได้ศึกษา......	หรือ	Jatuporn	et	al.	(2017)	ได้ศึกษา......	และ	……(เฉลิมพล	จตุพร	และคณะ,	2560)	

หรือ	……(Jatuporn	et	al.,	2017)	 ในกรณีที่มีการอ้างอิงงานหลายเรื่องในประเด็นเดียวกัน	 ให้เรียง	

ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ	และเรียงปีก่อนหลังตามลำาดับ	เช่น	เรวดี	จรุงรัตนาพงศ์	และคณะ	(2550)	

เฉลิมพล	จตุพร	และวสุ	สุวรรณวิหค	(2560)	Jongwattanakul	(2002)	และ	Toyama	et	al.	(2008)	

ได้ศึกษา......	หรือ	 ......(เรวดี	จรุงรัตนาพงศ์	และคณะ,	2550;	เฉลิมพล	จตุพร	และวสุ	สุวรรณวิหค,	

2560;	Jongwattanakul,	2002;	Toyama	et	al.,	2008)
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2.4	รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง	

	 1)	การเรียงลำาดับการอ้างอิง	ให้เรียงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ	โดยเรียงตาม

อักษรและสระของของผู้เขียน	ในกรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปีก่อนหลัง

	 2)	ตัวอย่าง	การอ้างอิงหนังสือ/ตำารา	

พอพันธ์	 อุยยานนท์.	 (2558).	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย.	 กรุงเทพมหานคร:	

	 สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะศิริ	 เรืองศรีมั่น.	 (2558).	 หน่วยที่	 1	 ความรู้เบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ

	 การเงินธุรกิจ.	 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่ 

 1-8.	นนทบุรี:	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

รัตนา	 สายคณิต	 และชลลดา	 จามรกุล.	 (2556).	 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.	 (พิมพ์ครั้งที่	 7).	

	 กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย	กาญจนวาสี,	ทวีวัฒน์	ปิตยานนท์	และดิเรก	ศรีสุโข.	(2555).	การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำาหรับ 

 การวิจัย.	(พิมพ์ครั้งที่	6).	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Enders,	 W.	 (2010).	 Applied econometric time series.	 (3rd	 edition).	 New	 York:	

	 John	Wiley	&	Sons.

Gujarati,	 D.	 N.	 and	 Porter,	 D.	 C.	 (2009).	 Basic econometrics.	 (5th	 edition).	 New	

	 York:	McGraw-Hill.

Hensher,	 D.	 A.,	 Rose,	 J.	 M.	 and	 Greene,	W.	 H.	 (2005).	Applied choice analysis.	

	 Cambridge:	Cambridge	University	Press.

3)	ตัวอย่าง	การอ้างอิงบทความในวารสาร

อภิญญา	 วนเศรษฐ.	 (2555).	 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎี	

	 ความเท่า เทียมกันของอำานาจซ้ือ: 	 กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้ า ท่ีสำาคัญ.		

	 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ,	3(5),	27-45.

เฉลิมพล	 จตุพร	 และพัฒนา	 สุขประเสริฐ.	 (2559).	 ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออก	

	 ยางพาราของประเทศไทย.	แก่นเกษตร,	44(2),	219-228.

เฉลิมพล	 จตุพร,	 ศาสตริยา	 อนันท์ธนศาล	 และชิติพันธ์ุ	 เชิดชูไชย.	 (2558).	 ผลกระทบจากการ	

	 ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภาคเกษตรไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	61(706),		

	 7-10.

Suvanvihok,	V.	 (2015).	Technological	 investment	of	Thai	 industries	and	government		

	 supports.	NIDA Economic Review,	9(1),	72-98.
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Ouyyanont,	 P.	 and	 Tsubouchi,	 Y.	 (2001).	 Aspects	 of	 the	 place	 and	 role	 of	 the		

	 Chinese	 in	 late	 nineteenth	 century	 Bangkok.	 Southeast Asian Studies,		

	 39(3),	384-397.

Jatuporn,	 C.,	 Sukprasert,	 P.,	 Chulaphan,	W.	 and	 Sriariyawat,	 S.	 (2016).	 Assessing		

	 the	impact	of		exchange	 rate	 on	major	 agricultural	 export	 commodities	 of		

	 Thailand.	International Journal of Agricultural Technology,	12(6),	973-982.

	 4)	ตัวอย่าง	การอ้างอิงบทความในการประชุมวิชาการ

ปาริชาติ	 สุวรรณเวียง,	 สมบัติ	 พันธวิศิษฏ์	 และอรรฆย์คณา	 แย้มนวล.	 (2559).	 การประเมิน	

	 ความเต็มใจยอมรับความเสียหายจากการทำานาเกลือในอำาเภอบ้านม่วง	 จังหวัดสกลนคร.		

	 เอกสารรวบรวมในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  

 ครั้งที่ 6.

Chulaphan,	 W.,	 Jatuporn,	 C.,	 Chen,	 S.	 E.	 and	 Jierwiriyapant,	 P.	 (2012).	 Causal		

	 impact	price	transmission	of	the	rice	market	in	Thailand. Proceedings of the  

 2nd IASTED Asian Conference on Modelling, Identification, and Control (AsiaMIC  

 2012).

	 5)	ตัวอย่าง	การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

อติ	 อินทรสันติ์ .	 (2556).	 ผลของการอำานวยความสะดวกทางการค้าด้านศุลกากรต่อการค้า 

 ระหว่างประเทศของไทย.	วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.		

	 นนทบุรี.

Witsanu	 V.	 (2011).	 Essays on the effect of climate change on agriculture and  

 agricultural transportation.	Doctoral	dissertation,	Texas	A&M	University.	Texas.

	 6)	ตัวอย่าง	การอ้างอิงจากเว็บไซด์หรือข้อมูลออนไลน์

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	 (2558).	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2558	 และแนวโน้มปี	 2559.		

	 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร,	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	 แหล่งข้อมูล:		

	 http://www.oae.go.th/download/document_tendency/58-59/0.pdf.	 สืบค้นเมื่อ		

	 25	พฤศจิกายน	2559.

กรงุเทพธรุกจิ.	(2559,	25	พฤศจกิายน).	“พาณชิย”์	ยนัราคาขา้วขยบัตัวขึน้อยา่งต่อเนือ่ง.	แหล่งขอ้มลู:		

	 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729140.	สืบค้นเมื่อ	25	พฤศจิกายน		

	 2559.
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FAO.	 (2016).	 Climate	 change	 and	 food	 security:	 Risks	 and	 responses.	 Available		

	 on:	http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf.	Accessed	date:	25	November	2016.

Diamond,	 J.	 (2016,	 24	November).	 Trump	 then	 and	 now:	 How	 the	 president-elect		

	 has	changed	since	his	election.	CNN	politics.	Available	on:	http://edition.cnn.	

	 com/2016/11/23/politics/donald-trump-changes-since-election/.	Accessed	date:		

	 25	November	2016.

2.5	รูปแบบการเขียนหัว/ชื่อ	ตาราง	รูปภาพ	กราฟ	และแผนภูมิต่างๆ	

	 1)	ตาราง

	 ในกรณีการเขียนหัว/ชื่อ	ตาราง	ให้อยู่ด้านบนตาราง	ชิดซ้าย	ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ตารางที่	1	การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี	ADF	unit	root

ระดับความนิ่ง
ตัวแปร

X (p) Y (p) Z (p)

Δ0 0.000		(1) 0.000		(2) 0.000			(0)

Δ1 1.111*	(0) 2.222**	(1) 3.333***	(0)

*	**	และ	***	หมายถึง	นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.1	0.05	และ	0.01	ตามลำาดับ

หมายเหตุ:	ตัวเลขในวงเล็บ	หมายถึง	จำานวนความล่าช้าของช่วงเวลาในอดีตของตัวแบบ	AR(p)	โดย

พิจารณาจากค่าตำ่าสุดของเกณฑ์มาตรฐาน	SIC
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	 2)	รูปภาพ	กราฟ	และแผนภูมิต่างๆ	

	 ในกรณีการเขียนหัว/ชื่อ	รูปภาพ	กราฟ	หรือแผนภูมิต่างๆ	ให้อยู่ด้านล่าง	ตาม

ตัวอย่างข้างล่างนี้

ภาพที่	1	สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่อจีดีพีของจีน

ที่มา:	เฉลิมพล	จตุพร	และคณะ	(2558)

3.	การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เขียน	(โดยผู้ประสานงาน)	สามารถส่งต้นฉบับบทความ	(Manuscript)	ในรูปแบบของไฟล์	

MS	Word	ได้ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

E-mail	address: stjoe@stou.ac.th	

ทั้งนี้	 กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบการได้รับต้นฉบับบทความผ่านผู้ประสานงานทางอีเมล์	

ภายในเวลา	3	วันทำาการ	และหากผู้ประสานงานไม่ได้รับการแจ้งตอบใดๆ	สามารถติดต่อสอบถามได้

ทางโทรศัพท์หมายเลข	0-2503-3571	ในวันและเวลาราชการ

4.	การตรวจแก้ไขต้นฉบับและการตอบรับตีพิมพ์บทความ

4.1	ผูเ้ขยีน	(โดยผูป้ระสานงาน)	อาจมกีารปรับแกบ้ทความตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ

หรอืกองบรรณาธกิาร	หลงัจากทีผู่ท้รงคณุวฒุไิด้แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพทางวชิาการใหก้บัทางกอง

บรรณาธิการแล้ว	

4.2	กองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิใ์นปรบัแก้ไขบทความต้นฉบบัตามเหน็สมควร	และขอสงวน

สิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
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5.	กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องผ่านการ

พจิารณากลัน่กรองบทความจากผูท้รงคุณวฒุใินด้านทีเ่กีย่วขอ้ง	ไมน่อ้ยกวา่	2	ทา่น	โดยมกีระบวนการ

กลั่นกรองบทความ	2	ขั้นตอน	

5.1	ขั้นตอนที่	1	การพิจารณาเบื้องต้น	โดยกองบรรณาธิการพิจารณาบทความด้านวิชาการ

ของวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 1)	เปน็บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาด้านเศรษฐศาสตร์	หรือด้านอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบั

สาขาเศรษฐศาสตร์หรือไม่

	 2)	เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตี

พิมพ์ลงในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด

	 3)	เปน็บทความทีม่รีปูแบบ	(Format)	ตรงตามท่ีวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมา-	

ธิราชกำาหนดหรือไม่

5.2	 ข้ันตอนท่ี	 2	 การพิจารณาเพื่อตอบรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารเศรษฐศาสตร์	

สุโขทัยธรรมาธิราชมีเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 1)	เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ

	 2)	เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในด้านที่เก่ียวข้อง	 ไม่น้อยกว่า	 2	 ท่าน	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ	 ในขณะ

เดียวกันผู้ส่งบทความก็จะไม่ทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกัน	(Double-blind	peer	review)

	 3)	ผูเ้ขียน	(โดยผูป้ระสานงาน)	อาจมกีารปรบัแกบ้ทความตามขอ้เสนอแนะของผูท้รง

คณุวฒุหิรอืกองบรรณาธกิาร	หลงัจากทีผู้่ทรงคณุวุฒไิด้แจ้งผลการพิจารณาคณุภาพทางวชิาการให้กับ

ทางกองบรรณาธิการแล้ว	

	 4)	กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความใน	

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
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ใบสั่งซื้อ

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน		 บรรณาธิการ	

ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................

ตำาแหน่ง.......................................................หน่วยงาน/สังกัด..............................................................

ตำาบล/แขวง...............................อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร..........................................

อีเมล์...................................................................................ประสงค์ที่จะสั่งซื้อวารสารเศรษฐศาสตร์

สุโขทัยธรรมาธิราช	

ปีที่.................ฉบับที่...................จำานวน......................เล่ม	(เล่มละ	250	บาท)

ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการโอนเงิน	 จำานวน................................บาท	 มาพร้อมด้วย

แล้ว	โดยให้จัดส่งวารสารดังกล่าว	ไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้

ช่ือ-สกุล.................................................บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ถนน.............................		

ตำาบล/แขวง..............................อำาเภอ/เขต..................................จงัหวัด.............................................	

รหสัไปรษณยี.์......................โทรศพัท.์.......................................โทรสาร............................................

ลงชื่อ.................................................ผู้สั่งซื้อ
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ใบสมัครสมาชิก

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน		 บรรณาธิการ	

ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................

ตำาแหน่ง.......................................................หน่วยงาน/สังกัด..............................................................

ตำาบล/แขวง...............................อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร..........................................

อีเมล์...................................................................................ประสงค์ที่จะสั่งซื้อวารสารเศรษฐศาสตร์

สุโขทัยธรรมาธิราช	เริ่มตั้งแต่	วันที่.................เดือน...............................................พ.ศ.	.....................

เป็นเวลา.....................ปี	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการโอนเงิน	จำานวน...................................บาท	

มาพร้อมด้วยแล้ว	(ค่าธรรมเนียมสมาชิกปีละ	250	บาท)

	 ข้าพเจ้าประสงค์ให้จัดส่งวารสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้

ช่ือ-สกุล.................................................บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ถนน.............................		

ตำาบล/แขวง..............................อำาเภอ/เขต..................................จงัหวัด.............................................	

รหสัไปรษณยี.์......................โทรศพัท.์.......................................โทรสาร............................................

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร
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การติดต่อสอบถาม

บรรณาธิการ

	 อ.ดร.เฉลิมพล	จตุพร	 E-mail	address:	Chalermpon.Jat@stou.ac.th

	 	 	 	 เบอร์โทรศัพท์:	0-2504-8302

	 	 	 	 เบอร์โทรสาร:	0-2503-3571

ผู้จัดการ

	 คุณวรนิธิ์	สมุทรวนิช	 E-mail	address:	Worrani.Sam@stou.ac.th

	 	 	 	 เบอร์โทรศัพท์:	0-2504-8196

	 	 	 	 เบอร์โทรสาร:	0-2503-3571

ผู้ช่วยผู้จัดการ

	 คุณปานชนก	ฉายเนตร์	 E-mail	address:	Panchanok.Cha@stou.ac.th

	 	 	 	 เบอร์โทรศัพท์:	0-2504-8198

	 	 	 	 เบอร์โทรสาร:	0-2503-3571

สำานักงาน

	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 9/9	หมู่	9	ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบลบางพูด	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

	 เบอร์โทรศัพท์:	0-2504-8196-9	เบอร์โทรสาร:	0-2503-3571

	 E-mail	address:	stjoe@stou.ac.th

เว็บไซด์

	 http://web2.stou.ac.th/stjoe
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