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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายตวัของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายในภาครัฐบาลอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงการเก็บอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 โดยจ าลอง
สถานการณ์ซ่ึงก าหนดให้ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราใหม่มีค่า
เท่ากับการขยายตวัของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชักน า (Direct, Indirect, Induced effect) ต่อผลผลิต รายได ้
และการจา้งงาน โดยใช้ตวัแบบทวีคูณ และวิเคราะห์ดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง
(Forward, Backward linkage) ของสาขาการผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต 

ผลการศึกษาพบวา่เม่ืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของภาครัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการผลิตเพิ่มข้ึนท าใหผ้ลผลิตของ
สาขาการบริการ อุตสาหกรรมยางเคมีปริโตรเลียม และสาธารณูปโภค นั้นเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ทางดา้นรายไดน้ั้นสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกนั้นเป็นสาขาการผลิต
เดียวกบัผลกระทบก่อนหนา้ ในส่วนของผลกระทบต่อการจา้งงานสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบต่อ
การจา้งงานมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ สาขาการบริการ อุตสหากรรมการผลิตต่างๆ และการขนส่ง
และคมนาคม ความเช่ือมโยงพบวา่สาขาการผลิตท่ีมีค่าความเช่ือมโยงไปขา้งหน้ามากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร อุตสาหกรรมยางเคมีปริโตรเลียม และการท าเหมือง
แร่และเหมืองหิน ความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัสาขาการผลิตท่ีมีค่าความเช่ือมโยงไปขา้งหลงั 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ สาขาโลหะผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ  
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จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ผูก้  าหนดนโยบายสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาในคร้ังน้ีไป
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจและวางแผนรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในสาขาการผลิต
ทั้ง 16 สาขาการผลิต เช่นการก าหนดนโยบายการวางแผนต่อผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการออมให้กับประชาชนในสาขาการผลิตต่างๆเน่ืองจากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจท าให้ประชาชนในสาขาการผลิตมีรายได้เพิ่มมากข้ึน และนโยบายการน าเขา้แรงงานจาก
ต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the direct effect, indirect effect, and induce effect on output, 
income, and employment rate by using a multiplier model, if government expenditure was increased 
by changes in the indirect tax policy (Value Added Tax) from 7% to 10%, and to examine the 
forward and backward linkage of the manufacturing sector. To examine the effect of output, 
income, and employment rate the scenario was created in which the margin of government revenue 
was assumed to be equal to government expenditure to 16 manufacturing sectors on the Input – 
Output Model. 

The result of this study shows that when the government increases their expenditure to 16 
manufacturing sectors, the output of 3 sectors most effected are Services, Rubber Chemical and 
Petroleum Industries and Public Utilities. For income effect, the sectors were effected the most are 
the same as output effect. The 3 sectors which have the most employment effect are Services, Other 
Manufacturing Transportation, and Communication  

The result of forward and backward linkage analysis are as followed; the highest value of forward 
linkage index are from Metal Products and Machinery, Rubber Chemical, and Petroleum Industries. 
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And the highest value of backward linkage index are from Metal Products and Machinery, Other 
Manufacturing, and Unclassified. 
From the result of this study, policy makers can use the information from this study to decide and 
plan to support 16 types of manufacturing from the effect of the increasing of final demand or 
expenditure such as making a policy rule to support the increase of output, promoting saving by 
issuing government bonds and importing labor from foreign countries to support the increase of 
employment rate. 

 


