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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. 

 



 

ซ 

สารบัญ 

หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ                ค 

บทคดัยอ่ภาษาไทย                ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ                ฉ 

สารบญัตาราง                 ฎ 

สารบญัภาพ                 ฐ 

บทท่ี 1 บทน า                  1 

 1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา               1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา               6 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา              6 
1.4 ขอบเขตการศึกษา                7 
1.5 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา                7 
1.6 นิยามศพัท ์                 7 

บทท่ี 2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง            9 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัภาษีอากร              9 
2.2 แนวคิดในเชิงทฤษฏีของภาษีการบริโภค             10 

2.2.1 การผลกัภาระภาษีใหก้บัผูบ้ริโภค             10 
2.2.2 อุบติัการณ์ของภาระภาษี: ผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภคแบกรับภาระภาษี         11 

2.3 ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต             11 

2.3.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต         14 

2.3.2 ความเช่ือมโยง               17 



 

ฌ 

2.4 เอกสารงานและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง            18 

บทท่ี 3 วธีิการด าเนินการศึกษา              22 

3.1 ขอ้มูลท่ีใชใ้ชก้ารศึกษา                   22 
3.2 วธีิการศึกษา / วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา         22 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล              22 

3.3.1 การวเิคราะห์หาเมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิต               23 
จากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตเพื่อหาผลกระทบทางตรง และผลกระ 
ทบทางออ้ม  
3.3.2 การวเิคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการท าการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี                     28 
ทางออ้มของรัฐบาลโดยท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราร้อยละ 10 โดย 
ตวัแบบทวคูีณประเภทท่ี 1 
3.3.3 การวเิคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการท าการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี              30 
ทางออ้มของรัฐบาลโดยท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราร้อยละ 10 โดย 
ตวัแบบทวคูีณประเภทท่ี 2 
3.3.4 การวเิคราะห์หาความเช่ือมโยงของสาขาการผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต             31 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา                34 

4.1 ผลกระทบของการขยายตวัของการใชจ่้ายในภาครัฐบาลอนัเน่ืองมาจากการ        34 
เปล่ียนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4.2 ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้มต่อสาขาการผลิตวเิคราะห์โดยตวั        35 
ทวคูีณประเภทท่ี 1 

 4.2.1 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิต          36 
 4.2.2 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อรายได ้            37 
4.2.3 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อการจา้งงาน         38 

4.3 ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิด        39 
ข้ึนต่อสาขาการผลิตวเิคราะห์โดยตวัทวคูีณประเภทท่ี 2 

 



 

ญ 

4.3.1 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการ           39 
ชกัน าใหเ้กิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิต 
4.3.2 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการ           40 
ชกัน าใหเ้กิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนกบัรายได ้
4.3.3 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการ          41 
ชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อการจา้งงาน 

4.4 การรวมกลุ่มสาขาการผลิตท่ีมีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ        42 

4.4.1 ผลกระทบทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิตในสาขา         43 
การผลิตท่ีมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4.4.2 ผลกระทบทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อรายไดใ้นสาขา         44 
การผลิตท่ีมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4.5 ความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของสาขา         44 
การผลิตทั้งหมด 

4.5.1 ความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงัของ        45 
สาขาการผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต 

4.6 อภิปรายผลการศึกษา              46 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ            49 

5.1 สรุปผลการศึกษา              49 
5.2 ขอ้จ ากดัในการศึกษา              51 
5.3 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย             52 
5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางในการน าไปศึกษาต่อยอด          53 

ภาคผนวก                 54 

1. ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตปี 2553 ทั้งหมด 16 สาขาการผลิต         55 

2. ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตปี 2553 ทั้งหมด 16 สาขาการผลิต (ต่อ)        56 

3. เมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อใชใ้นการหา         57 

ผลกระทบดว้ยตวัทวคูีณประเภทท่ี 1 



 

ฎ 

4. ตวัทวคูีณผลผลิตประเภทท่ี 1             58  

5. ตวัทวคูีณรายไดป้ระเภทท่ี 1              59 

6. การรวมสาขาการผลิตจาก 16 สาขาการผลิตเหลือ 8 สาขาการผลิต         60 

7. ตวัทวคูีณการจา้งงานประเภทท่ี 1             61 

8. เมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อใชใ้นการหา         62 

ผลกระทบดว้ยตวัทวคูีณประเภทท่ี 2 

9. ตวัทวคูีณผลผลิตประเภทท่ี 2             63 

10. ตวัทวคูีณรายไดป้ระเภทท่ี 2              64 

11. ตวัทวคูีณการจา้งงานประเภทท่ี 2            65 

เอกสารอา้งอิง                66 

ประวติัผูเ้ขียน                68 



 

ฏ 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตาราง 1.1 ผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558          4 
ตาราง 1.2 ผลการจดัเก็บรายไดปี้งบประมาณ 2557              6 

ตาราง 2.1 โครงสร้างตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย          13 

ตาราง 3.1 โครงสร้างและรายระเอียดภายในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต          24 
ตาราง 3.2 ตารางเมตริกซ์สัมประสิทธ์เทคโนโลยกีารผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต         25 
ตาราง 3.3 ตารางเมตริกซ์เอกลกัษณ์ท่ีมีขนาดเท่ากบัเมตริก A           26 
ตาราง 3.4 เมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์เทคโนโลยกีารผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต         27 
ตาราง 3.5 โครงสร้างตารางปัจจยัการผลิตผลผลิตท่ีใชใ้นการหาตวัทวคูีณประเภทท่ี 2         31 
ตาราง 3.6 เมตริก A ท่ีใชใ้นการหาตวัทวคูีณประเภทท่ี 2            31
ตาราง 3.7 เมตริก (I – A)-1 ท่ีดดัแปลงมาจากตารางท่ี 3.4 เพื่อใชใ้นการหาความเช่ือมโยง        32 

ตาราง 4.1 การเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของรัฐบาลเม่ือเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษี        35 
ตาราง 4.2 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิต           36 
ตาราง 4.3 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มต่อรายได ้            37 
ตาราง 4.4 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มต่อการจา้งงาน            38 
ตาราง 4.5 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อผลผลิต        40 
ตาราง 4.6 ผลกระทบทางตรงผล ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อรายได ้        41 
ตาราง 4.7 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อการจา้งงาน        42 
ตาราง 4.8 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มของสาขาการผลิตท่ีทีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม        43 
ตาราง 4.9 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มของสาขาการผลิตท่ีทีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม        44 
ตาราง 4.10 ดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงัของ 16 สาขาการผลิต          46 
 
 
 



 

ฐ 

สารบัญภาพ 

หนา้ 

ภาพท่ี 2.1 การผลกัภาระภาษีใหก้บัผูบ้ริโภค             10 
ภาพท่ี 2.2 อุบติัการณ์ภาระภาษี (Tax Incidence)             11 
 
 



 

1 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประชาชนทัว่โลกนั้นต่างได้รับอิทธิพลและผลกระทบโดยตรงจากการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลโดยส่ิงท่ีเห็นได้ชัดและโดดเด่นมากท่ีสุดของการตดัสินใจของภาครัฐนั้นก็คือภาษีต่างๆท่ี
ประชาชนทัว่โลกมีหน้าท่ีในการช าระภาษีให้กบัรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได,้ ภาษีการขาย, ภาษี
ทอ้งถ่ินเป็นตน้อีกทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆและผูท่ี้เป็นเจา้ของทุนต่างๆในภาคเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศนั้นก็จะไดรั้บผลโดยตรงจากการท าการเก็บภาษีของภาครัฐไม่วา่จะเป็นภาษีจากก าไรของการ
ขายสินคา้และบริการของบริษทั, ภาษีมรดก, ภาษีก าไรท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบริษทั โดยเม่ือ
รัฐบาลท าการจดัเก็บภาษีท่ีไดท้  าการเก็บมาจากประชาชนนั้นไปใช้จ่ายเพื่อพฒันาปรับปรุงประเทศ
และใช้ในเร่ืองของสวัสดิการให้กับสังคมและส่วนรวม ยกตวัอย่างเช่นโครงการประกันสังคม,
ทุนการศึกษาใหก้บัเด็กท่ีไม่มีโอกาส, สวนสาธารณะ, สระวา่ยน ้า, สนามฟุตบอล, การป้องกนัประเทศ
และถนนท่ีใชใ้นการเดินทางเป็นตน้ (Anthony B. Atkinson, Joseph E. Stiglitz, 1980) 

การคลงัรัฐบาล (Public Finance) คือกิจกรรมท่ีรัฐบาลเป็นผูท่ี้ท  าการด าเนินกิจกรรมนั้นๆทั้งดา้นการ
คลงัและดา้นการเงิน โดยรัฐบาลนั้นถือไดว้่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อระบบสังคม
เน่ืองจากการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆของภาครัฐนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศในปัจจุบนัและการกระท าต่างๆของรัฐบาลนั้นยงัส่งผลต่อแนวโน้มทางความ
เป็นของประชาชนอยู่และเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย การคลังรัฐบาล (Public Finance) นั้ นมี
ความส าคญัมากเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารประเทศ การเมือง ระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศโดยการคลงัรัฐบาลนั้นนบัเป็นส่วนประกอบของสังคมท่ีมีความส าคญัอยา่งมากถา้หาก
การคลงัมีการจดัการท่ีดีและมีความสมบูรณ์ก็จะส่งผลใหส้ามารท่ีจะท าหนา้ท่ีในการบริหารงานต่างๆ
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้ นแล้วก็จะส่งผลให้ประเทศนั้ นมีความ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง รัฐบาลนั้นมีหน้าท่ีส าคญัคือเป็นภาคส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กับระบบ
เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
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รวมไปถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากประชาชนโดย
ส่วนรวม ตลอดจนด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีรัฐบาลได้ท าการก าหนดไวใ้ห้ลุล่วงไปดว้ยดี ใน
ปัจจุบนันั้นรัฐบาลมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในดา้นของเศรษฐกิจ เน่ืองจากความซับซ้อนท่ีมีมากข้ึนใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีมากข้ึน ธุรกิจเอกชนหลายๆธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่มีความพยายามอย่างมากท่ีจะท า
ให้ตนเองนั้ นเป็นผูผู้กขาดทางการตลาดจึงท าให้รัฐบาลนั้ นต้องเข้ามามีบทบาทกล่าวคือท าการ
แทรกแทรง โดยมาตรการต่างๆเพื่อให้กลไกของตลาดนั้นท างานไดดี้และด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน
รวมไปถึงการการจดัสรรการใชท้รัพยากรอย่างให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกล่าวไดว้่าระบบเศรษฐกิจ
ของทุกๆประเทศนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีภาครัฐเข้ามาเก่ียวข้องในระบบเศรษฐกิจเพื่อท่ีรัฐบาลจะ
สามารถท่ีจะรับผิดชอบต่อการผลิตสินคา้และบริการสาธารณะ (Public Goods and Services) ไม่วา่จะ
เป็นการดูแลปกป้องประเทศ การให้และบริการสวสัดิการส าหรับประชาชนภายในประเทศ การออก
สลากกินแบ่งของรัฐบาลการจดัการบริการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัประชาชนภายในประเทศ 
การรักษาพยาบาลรวมไปถึงการจดัใหมี้สินคา้และบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในขั้นพื้นฐาน  

รัฐบาลจะสามารถท่ีจะด าเนินงานและจดัสรรสินค้าและบริการสาธารณะได้นั้ นรัฐบาลในแต่ละ
ประเทศจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีรายรับเราสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่างบประมาณรายรับซ่ึงก็คือการ
ประมาณการคาดการณ์ของรัฐบาลท่ีท าการคาดการณ์วา่จะมีรายรับเขา้มาสู่ภาครัฐนั้นทั้งหมดเท่าใดใน
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณประเทศไทยนั้นปีงบประมาณเริมข้ึนในวนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีก่อนหนา้และ
จะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยายน ของปีถดัไป ยกตวัอยา่งเช่น งบประมาณปี 2558 นั้นเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2557 และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นตน้ โดยงบประมาณรายรับของภาครัฐนั้นมี
ดว้ยกนัทั้งหมด 3ดา้นใหญ่ๆดว้ยกนัคือ รายได ้เงินกู ้และเงินคงคลงัซ่ึงรายไดห้ลกัของรัฐบาลในทุกๆ
ประเทศนั้นรายได้หลกัของรัฐบาลนั้นจะมาจากการจดัเก็บภาษีอากรจากประชาชนเป็นหลัก และ
อาจจะมีรายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดม้าจากภาษีอากร ยกตวัอยา่งเช่นรายไดจ้ากการขายส่ิงของและบริการต่างๆ
ของภาครัฐ รายไดท่ี้ไดม้าจากรัฐพาณิชย ์รวมไปถึงรายไดป้ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงในบางคร้ัง ภาครัฐมีความ 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน หรือในบางปีนั้นรัฐบาลคาดการณ์วา่จะเก็บภาษีอากรไดน้อ้ย
กวา่ปกติ เม่ือน ารายไดท้ั้งหมดมารวมกนัแลว้สรุปไดว้า่รัฐบาลจะมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายท่ีรัฐจะตอ้ง
ใชจ่้ายเพื่อจดัการสินคา้และบริการสาธารณะให้กบัประชาชน ในกรณีเช่นน้ีรัฐบาลจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งท าการหารายไดด้ว้ยวิธีการอย่างอ่ืน เช่นการน าเงินคงคลงัของประเทศมาใช้ หรืออาจจะเป็น
การกูย้ืมจากแหล่งเงินกูซ่ึ้งส่งผลให้ประเทศเกิดหน้ีสาธารณะนัน่เอง การน าเอาเงินคงคลงัและการก่อ
หน้ีสาธารณะนั้นจะเรียกวา่ส่วนหน่ึงของรายรับของรัฐบาล (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 2548) 
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ประเทศไทยนั้นการจดัเก็บภาษีอากรไดเ้ร่ิมท าการจดัเก็บมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยมีการเร่ิมเก็บ
ภาษีอากรนบัตั้งแต่สมยัโบราณกาลโดยในสมยัของรัชกาลท่ี 6 โดยมีการท าการรวบรวมกรมต่างๆท่ีมี
หน้าท่ีในการเก็บภาษีจากประชาชนให้เป็นกรมเดียวกนัและตั้งช่ือกรมนั้นว่ากรมสรรมพากรโดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งกรมน้ีก็เพื่อท่ีจะท าการจดัเก็บภาษีท่ีเหมาะสมทัว่ถึงอีกทั้งยงัสร้างความ
เขา้ใจของผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการเสียภาษีและเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยท่ีกรมสรรพกร
นั้นถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีท าการหารายได้เพื่อน าไปพฒันาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิง่ข้ึน 

ภาษีอากรนั้นเป็นรายไดห้ลกัของรัฐบาลหากท าการกล่าวถึงภาษีอากรมีหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
อยู่กบัภาษีอากรอยู่ 3 หน่วยงานหลักๆด้วยกนัคือ 1.กรมสรรพภากร มีหน้าท่ีในการเก็บภาษีอากร
ภายในประเทศ 2.กรมศุลกากร มีหน้าท่ีคือท าการเก็บภาษีอากรขาเข้าและออกอีกทั้งยงัรวมไปถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 3.กรมสรรพสามิต มีหนา้ท่ีเก็บภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีไพ่ ภาษีจากการผลิตสินคา้ 
การน าเขา้ และการให้บริการบางประเภท ซ่ึงภาษีท่ีมีส่วนส าคญัในระบบเศรษฐกิจนั้นคือภาษีอากร
นั้นเองเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบักิจการต่างๆโดยตรงอีกทั้งยงัถูกน าเอามาใชค้่อนขา้งบ่อยโดยภาษี
อากรจากประมวลรัษฎากรแบ่งได ้2 ชนิดคือ 1.ภาษีทางตรง (Direct Tax) เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บโดยตรง
จากผูท่ี้มีเงินไดพ้ึงประเมินอีกทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะท าการผลกัภาระภาษีให้กบัผูอ่ื้นไดอี้กดว้ยโดยภาษี
ทางตรงนั้นประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีเงินได้นิติ
บุคคล(Corporate Income tax) 2.ภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) เป็นภาษีอากรท่ีเรียกเก็บจากผูบ้ริโภค
หรือเป็นภาษีม่ีผูผ้ลิตสินคา้และบริการสามารถท่ีจ าท าการผลกัภาระให้กบัผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคไดภ้าษี
ทางออ้มนั้นประกอบไปดว้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตารางท่ี 1 แสดงถึงผล
ในการท าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 9 เดือนแรกในของปี  2558 จากตารางจะเห็นได้ว่า
กรมสรรพากรนั้นจดัเก็บรายไดใ้ห้ภาครัฐไดม้ากท่ีสุดโดยภาษีท่ีเก็บไดเ้ยอะมากท่ีสุดคือภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซ่ึงจดัวา่เป็นภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) นัน่เอง (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ, 2547) 

การศึกษาน้ีจะท าการจ าลองสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยโดยจะท าการส้ินสุดการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีร้อยละ 7 และท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราใหม่เท่ากบัร้อยละ 10 นั้นเองซ่ึง
ประเทศไทยนั้ นได้เร่ิมท าการน าเอาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนการเรียกเก็บภาษีการค้าในปี 2535 
เพื่อท่ีจะท าการจดัการกบัระบบการเรียกเก็บภาษีท่ีซ ้ าซ้อนซ่ึงแรกเร่ิมนั้นเร่ิมเก็บอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
อตัราร้อยละ 7 จนกระทัง่ปี 2540 ในช่วงของวิกฤติการณ์ตม้ย  ากุ้งประเทศไทยได้ท าการปรับอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 7 ให้เปล่ียนเป็นร้อยละ 10 ตามค าแนะน าของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน ากบัประเทศไทยหลงัจากไดท้  าการกูเ้งินเม่ือเหตุการณ์และวิกฤติ
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ต่างๆนั้นเร่ิมปรับตวัและเขา้สู่ภาวะปกติจึงไดท้  าการปรับลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มให้อยูท่ี่ร้อยละ 7 เท่า
เดิมโดยตอ้งมีการท าการต่ออายุของอตัราภาษีท่ีร้อยละ 7 น้ีทุก 1 หรือ 2 ปีซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะได้
สมมุติและจ าลองเหตุการณ์ให้ประเทศไทยนั้นไดมี้การปรับเปล่ียนอตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น
ร้อยละ 10 และก าหนดให้ ภาครัฐบาลน ารายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึจากการท าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัรา
ใหม่ท่ีอตัราร้อยละ 10 ในคร้ังน้ีนั้นใชจ่้ายลงในระบบเศรษกิจ กล่าวคือการขยายตวัของการใชจ่้ายของ
ภาครัฐจะมีค่าเท่ากบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนัน่เอง (http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html) 

ตำรำงที ่1.1 ผลการจดัเก็บรายไดรั้ฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 
หน่วย : ลา้นบาท 

ทีม่ำของรำยได้ ปี 2558 
คิดเป็นร้อยละของรำยได้

ทั้งหมด 
1.กรมสรรพากร (รวม) 1,250,922 – 
   1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 534,058 27.83 
   1.2 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 349,964 18.23 
   1.3 ภาษีเงินไดบุ้คคธรรมดา 236,651 12.33 
   1.4 ภาษีอ่ืนๆ 129,962 6.77 
   1.5 รายไดอ่ื้น 287 0.01 
2. กรมสรรพสามิต 331,877 17.30 
3. กรมศุลกากร 86,261 4.50 
4. รัฐวสิาหกิจ 110,892 5.78 
5. หน่วยงานอ่ืน 138,964 7.24 

รวม 1,918,916 100 
ท่ีมา : ข่าวกระทรวงการคลงัฉบบัท่ี 63/2558 

การจ าลองสถานการณ์ในการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยท าการยกเลิกการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราร้อยละ 7 ของรัฐบาล ในคร้ังน้ีท าให้งานวิจยัในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาและท าการ
วเิคราะห์วา่ถา้หากภาครัฐไดท้  าการเก็บภาษีท่ีอตัราร้อยละ 10 จะเกิดผลอยา่งไร 

งานวิจยัในคร้ังน้ี จึงไดท้  าการจ าลองสถานการณ์ข้ึนมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยสถานการณ์ในการ
จ าลองนั้นจะจ าลองจากการใชจ่้ายของภาครัฐบาลโดยรายไดข้องรัฐบาลท่ีมาจากการเก็บภาษีและส่วน
อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาษีนั้นจะก าหนดให้รัฐบาลใชจ่้ายรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการปรับเพิ่มข้ึนของการเก็บอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ งหมดนั้ นลงไปในระบบเศรษฐกิจนั่นเองกล่าวคือรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเก็บ
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ภาษีมูลค่าเพิ่มของภาครัฐนั้นมีค่าเท่ากบัการขยายตวัของการใช้จ่ายของรัฐบาลในแบบจ าลองปัจจยั
การผลิตและผลผลิตผล ตารางท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราเดิมคือ 
ร้อยละ 7 และเปล่ียนเป็นร้อยละ 10 ท าให้รัฐบาลนั้ นมีรายรับท่ีได้มาจากภาษีมูลค่าเพิ่มข้ึนจาก 
711,556 ลา้นบาทเป็น 1,017,525 ลา้นบาทกล่าวคือเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 305,969 ลา้นบาทส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็
คือถา้หากรัฐบาลท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราร้อยละ 10 จะท าให้รัฐบาลมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนใน
ส่วนน้ีอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 12.27 งานวจิยัน้ีจึงจะท าการวเิคราะห์ถึงผลกระทบไม่วา่จะเป็นผลกระทบ
ทางตรง (Direct Effect) ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Effect) และผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึน 
(Induced Effect) ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของการใช้จ่ายของภาครัฐบาลท่ี
เกิดข้ึนถา้หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ีอตัราร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 
นัน่เอง ตามการจ าลองสถานการณ์ในคร้ังน้ี อีกทั้งยงัท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อการจา้งงาน 
(Employment) ผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิต (Output) และผลกระทบท่ีมีต่อรายได้ (Income) ซ่ึงจะเป็น
การวิเคราะห์และวดัถึงผลกระทบโดยใชต้วัแบบทวีคูณ (Multipliers Model) ซ่ึงตวัทวีคูณน้ีสามารถท่ี
จะน ามาใชว้ดัผลกระของการเปล่ียนแปลงในอุปสงคต่์อระบบเศรษฐกิจทัว่ไป โดยไม่สามารถท่ีจะให้
รายละเอียดของผลกระทบอย่างลึกซ้ึงกล่าวคือสามารถท่ีจะใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบเพียงเบ้ืองตน้
เท่านั้นและจากการท่ีใชต้วัแบบทวคูีณในการวิเคราะห์ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนแลว้เรายงัไดรั้บประโยชน์จาก
การใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในการหาความเช่ือมโยง (Linkage)ระหวา่งสาขาการผลิตต่างๆ
เพื่อบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสาขาการผลิตหน่ึงๆกับสาขาการผลิตซ่ึงในการท าการก าหนด
นโยบายต่างๆของภาครัฐนั้นหากวา่ไดท้ราบถึงผลกระทบเบ้ืองตน้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อการด าเนินนโยบาย
เพื่อท่ีจะใช้เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจและวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบท่ีเกิดจาก
การด าเนินนโยบายนั้นๆ 
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ตำรำงที ่1.2 ผลการจดัเก็บรายไดปี้งบประมาณ 2557 
หน่วย : ลา้นบาท 

ทีม่ำของรำยได้ 
ปีงบประมำณ 2557 

(VAT 7%) 
คดิเป็นร้อยละของ
รำยได้ทั้งหมด 

ปีงบประมำณ 2557 
(VAT 10%) 

คดิเป็นร้อยละของ
รำยได้ทั้งหมด 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 711,556 28.53 1,017,525 36.34 
2. ภาษีอ่ืนๆและ  
รายไดอ่ื้นๆกรม
จากสรรพากร 

1,018,263 40.83 1,018,263 36.37 

3. กรม
สรรพสามิต 

382,731 15.35 382,731 13.67 

4. กรมศุลกากร 108,841 4.36 108,841 3.89 
5. รัฐวสิาหกิจ 136,690 5.48 136,690 4.88 
6. หน่วยงานอ่ืนๆ 135,954 5.45 135,954 4.86 

รวม 2,494,035 100 2,800,004 100 
ท่ีมา : ข่าวกระทรวงการคลงัฉบบัท่ี 57/2557 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนของการใชจ่้ายในภาครัฐบาลถา้
หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 

2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage) ความ
เช่ือมโยงไปขา้งหลงั (Backward Linkage) เพื่อวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาการผลิตทั้งหมด 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าให้สามารถท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบเบ้ืองตน้ท่ีจะเกิดข้ึนจากการขยายตวัของ
การใชจ่้ายของภาครัฐอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2) ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาการผลิตหน่ึงๆต่อสาขาการผลิตอ่ืนๆ 

3) รัฐบาลสามารถท่ีจะน าขอ้มูลในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการปรับเพิ่มข้ึนของ
อตัราภาษีในคร้ังน้ีไปศึกษาและท าการต่อยอดได ้
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4) เป็นขอ้มูลใหก้บัผูด้  าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจไดท้ราบถึงผลกระทบของการขยายตวั
ของการใชจ่้ายของภาครัฐจากการปรับเพิ่มข้ึนของอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5) เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัผูท่ี้สนใจท่ีจะน าไปศึกษาต่อยอดในเชิงลึกได ้

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการวเิคราะห์ถึงผลกระทบทางตรง ทบทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน า
ให้เกิดข้ึน (Direct, Indirect, Induced Effect) ท่ีมีต่อสาขาการผลิตต่างๆในประเทศไทยท่ีมาจากการ
ขยายตวัของการใช้จ่ายของภาครัฐถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีทางออ้มตามการจ าลอง
สถานณ์การท่ีไดท้  าการจ าลองข้ึนมาโดยท าการเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 
จะส่งผลต่อผลผลิตภายในประเทศ (Output) การจา้งงานภาย (Employment) ในประเทศ และรายได ้
(Income) ภายในประเทศอยา่งไร รวมไปถึงการหาความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไปขา้งหน้าและ
ความเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (Forward and Backward linkage) เพื่อวดัความสัมพนัธ์ระหว่างสาขาการ
ผลิตหน่ึงๆกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆในแบบจ าลอง 

1.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลแบบทุติย
ภูมิเพียงอย่างเดียวโดยขอ้มูลท่ีน ามาใช้คือตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2553
และข้อมูลปริมาณการจ้างงานจากการส ารวจภาวะการมีงานท าโดยน าข้อมูลมาจากส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านกังานสถิติแห่งชาติตามล าดบั 

2) ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เช่น หนงัสือ รายงานการศึกษาต่างๆ เอกสารงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี รวมไปถึงขอ้มูลทางดา้นสถิติต่างๆท่ีหน่วยงานราชการไดร้วบรวม
และจดัท าไว ้

1.6 นิยำมศัพท์ 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Value Added Tax) หมายถึง ภาษีท่ีภาครัฐบาลท าการเก็บจากมูลค่าของสินคา้ และ
บริการในส่วนท่ีมีการเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนการผลิต และการจ าหน่ายสินคา้ และบริการชนิดต่างๆ 

ค่ำสัมประสิทธ์ิเทคนิคกำรผลิต (Input – Output Coefficient) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างผลผลิต
ของสาขาการผลิตต่างๆในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตซ่ึงผูผ้ลิตได้มีการซ้ือไปเพื่อน าไปเป็น
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ปัจจยัในการผลิตขั้นกลางของอีกสาขาการผลิตหน่ึง กบัปริมาณของผลผลิตทั้งหมดของอีกสาขาผลิต
อีกสาขาหน่ึง 

ผลกระทบทั้งหมด (Total Effect) หมายถึงผลกระทบทั้งหมดหรือผลกระทบโดยรวมซ่ึงผลกระทบ
ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากบั ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึน (Direct, 
Indirect, Induced Effect) 

ผลกระทบทำงตรง (Direct Effect) หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตคูณ
ดว้ยมูลค่าเพิ่ม 

ผลกระทบทำงอ้อม  (Indirect Effect) หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการค านวณค่าจากตารางของ 
Leontief Inverse Matrix คูณดว้ยมูลค่าเพิ่มหลงัจากนั้นหกัลบออกดว้ยผลกระทบทางตรง 

ผลกระทบของกำรชักน ำให้เกิดขึ้น (Induced Effect) หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการค านวณค่า
จากตาราง Leontief Inverse Matrix ท่ีเพิ่มสัดส่วนของรายไดข้องภาคครัวเรือนต่อมูลค่าของผลผลิตใน
แนวนอนและสัดส่วนของรายจ่ายของภาคครัวเรือนต่อรายจ่ายของการบริโภคทั้งหมด 

ควำมเช่ือมโยงไปข้ำงหน้ำ (Forward Linkage) หมายถึงความส าคญัของสาขาการผลิตท่ีเป็นผูป้้อน
ผลผลิตในรูปแบบของปัจจยัการผลิตขั้นกลางใหก้บัสาขาอ่ืนๆท่ีอยูใ่นแนวนอน (Supply Side)  

ควำมเช่ือมโยงไปข้ำงหลัง (Backward Linkage) หมายถึงความส าคญัของสาขาการผลิตนั้นๆต่อการ
ใชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางท่ีมาจากสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวตั้ง (Demand Side) 

ตัวแบบทวีคูณ (Multiplier Model) หมายถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
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บทที ่2 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับภาษีอากร 

ภาษีอากรคือเงินท่ีไดรั้บจากบุคคลซ่ึงเป็นการบงัคบัเก็บจากทางรัฐบาลเพื่อท่ีรัฐบาลนั้นจะน าเอาเงินท่ี
ไดรั้บมาจากบุคคลนั้นไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายส่วนรวมของประชาชนโดยรัฐบาลนั้นมิไดร้ะบุและกล่าววา่
ประชาชนผูท่ี้ท  าการเสียภาษีนั้นจะไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการช าระภาษีอย่างเป็นพิเศษหรือไม่ เกริก
เกียรติ พิพฒัเสรีธรรม กล่าวถึงแนวคิดของภาษีอากรไวอ้ยู ่2 แนวคิด คือ 

1) แนวคิดการบงัคบัการจดัเก็บ  

2) แนวคิดของการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร  

หลกัเกณฑใ์นการท าการเก็บภาษีอากรท่ีดีนั้นไดมี้การพฒันาและปรับปรุงมาตามสมยันบัตั้งแต่ยคุสมยั
ของ Adam Smith นั้นมีดว้ยกนัอยู ่7 อยา่งหลกัๆดงัน้ี (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 2550) 

1) หลกัความแน่นอน (Certainty) การเก็บภาษีท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้นขอ้ก าหนดท่ีใช้
ในการเก็บภาษีในทุกประเภทนั้นจะตอ้งมีความแน่นอนชดัเจนแก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีทุกคน 

2) หลกัความประหยดั (Low Compliance and Collection Costs) ระบบการจดัเก็บภาษีท่ี
ดีนั้นภาษีแต่ละประเภทท่ีภาครัฐท าการจดัเก็บกบัผูท่ี้มีหน้าท่ีในการเสียภาษีนั้นภาษีนั้นควรจะเป็น
ภาระต่อผูมี้หนา้ท่ีในการเสียใหน้อ้ยท่ีสุด 

3) หลกัความเสมอภาค (Equity) การเก็บภาษีท่ีดีจะตอ้งสร้างความเท่ียงตรงและความ
เสมอภาคใหก้บัผูท่ี้มีภาระในการเสียภาษีทุกๆคน  
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4) หลกัการยอมรับ (Acceptability) การเก็บภาษีอากรในแต่ละประเภทนั้นจะท าการเก็บ
ไดง่้ายถา้หากวา่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน  

5) หลกัของการเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั (Enforceability) ในการจดัเก็บภาษีทีดีนั้นภาษี
อากรทุกประเภทท่ีภาครัฐท าการจดัเก็บจะตอ้งสามารถท่ีจะบริหารจดัเก็บอยา่งไดผ้ลในทางปฏิบติั 

6) หลักของการท ารายได้ (Productivity) ภาษีท่ีดีนั้ นควรเป็นภาษีท่ีท ารายได้ให้แก่
รัฐบาลไดอ้ยา่งดี  

7) หลกัความยืดหยุน่ (Flexibility) ภาษีท่ีดีนั้นควรจะมีความยืดหยุน่และปรับตวักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได ้

2.2 แนวคิดในเชิงทฤษฏีของภาษีการบริโภค  

ประเทศไทยนั้นมีภาษีท่ีเก่ียวขอ้งอยูก่บัการบริโภคในภาคครัวเรือนท่ีส าคญัคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value 
Added Tax) และภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้เร่ืองของภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นภาครัฐจะท าการเก็บจากการขายสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการรวมไปถึง
การน าเขา้และส่งออกสินคา้และบริการต่างๆอีกดว้ย (รศ.ดร.วรเวศม ์สุวรรณระดา, 2557) 

2.2.1 การผลกัภาระภาษีให้กบัผู้บริโภค 
จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีภาครัฐไดท้  าการจดัเก็บกบัผูผ้ลิตสินคา้ผูข้ายสินคา้จึงท าให้

ผูผ้ลิตผูข้ายและผูใ้หบ้ริการท าการผลกัภาระค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีนั้นๆใหก้บัผูบ้ริโภคดงั ภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่2.1 การผลกัภาระภาษีใหก้บัผูบ้ริโภค 

 

ขายสินคา้ 
M ใหก้บั
ผูบ้ริโภคใน
ราคา 214 
บาท 

ขายสินคา้ 
M ให้

ร้านคา้ปลีก
ช้ินละ 107 

บาท 

โรงงานผลิต
สินคา้ M ราคา
หนา้โรงงานช้ิน
ละ 100 บาท 
(VAT 7%) 

ร้านคา้ปลีกน า
สินคา้ M มา

บรรจุกล่องและ
ขายราคา 200 

บาท  
(VAT 7%) 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

M เพื่อบริโภค ใน

ราคา 214 บาทซ่ึง

ผูบ้ริโภคไดรั้บ

ภาระจากผูผ้ลิตใน
การซ้ือสินคา้ M 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก วรเวศม ์สุวรรณระดา (2557), เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
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2.2.2 อุบัติการณ์ของภาระภาษี: ผู้ผลติหรือผู้บริโภคแบกรับภาระภาษี 
โดยทัว่ไปแลว้การท าการผลกัภาระภาษีจากผูผ้ลิตสินคา้ผูข้ายสินคา้และบริการนั้นไม่

สามารถท่ีจะท าการผลักภาระของภาษีมูลค่าเพิ่มไปยงัผู ้บริโภคได้ทั้ งหมดเพราะการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะท าให้ราคาของสินคา้และบริการนั้นมีราคาสูงข้ึนจึงท าให้อุปสงค์ท่ีมีต่อสินคา้

และบริการนั้นลดลงท าให้ผูผ้ลิตและผูข้ายสินคา้และบริการนั้นมียอดในการขายสินคา้และบริการท่ี

ลดลงจึงท าให้ผูผ้ลิตและผูข้ายสินคา้และบริการตอ้งท าการพิจารณาว่าสามารถท่ีจะท าการผลกัภาระ

ภาษีให้กบัผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อไดท้ั้งหมดหรือไม่โดยภาระภาษีท่ีแทจ้ริงตกอยูก่บัทงัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต

ในลกัษณะน้ีนั้นเรียกวา่ อุบติัการณ์ของภาระภาษี (Tax Incidence) ภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงส่วนเกิน

ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคท่ีลดลงและภาระส่วนเกินหลงัการท าการจดัเก็บภาษี 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

2.3 โครงสร้างตารางปัจจัยการผลติและผลผลติ 

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีได้ท าการพฒันาโดยศาสตราจารย ์Wassily Leontief นั้นเป็นการ
จดัการจดัท าตาราเพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหน่ึงให้เป็นระบบโดย
ตารางนั้นจะท าการรวบรวมขอ้มูลน้ีทุกๆ 5 ปี การรวบรวมขอ้มูลจะท าการแบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหอ้ยูเ่ป็นหมวดหมู่ ไม่วา่จะเป็นสาขาท่ีกิจกรรมทางการเกษตร หรือสาขาอุตสาหกรรมเป็นตน้ โดยจะ
แสดงถึงการหมุนเวียนของสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสาขาการผลิตต่างๆในระบบเศรษฐกิจ
ในช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอนโดยในตารางในดา้นแถวจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระจายผลผลิต

PA 

PB 

P0 

O 

E2 

E1 

Q2 Q1 
ปริมาณสินคา้ 

ราคาสินคา้ 

เส้นอุปสงค ์

เส้นอุปทานก่อนท าการเก็บภาษี 

เส้นอุปทานหลงัท าการเก็บภาษี 

 ภาพที ่2.2 อุบติัการณ์ภาระภาษี (Tax Incidence) 
ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก วรเวศม ์สุวรรณระดา (2557), เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
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ของแต่ละสาขาการผลิต ส่วนในด้านหลกัของตารางนั้นจะแสดงถึงโครงสร้างปัจจยัการผลิต ของ
ประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 โครงสร้างตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 

ปัจจยัการผลิต  

ผลผลิต  

สาขาการผลิต 
(j) 

001 – 016 

C     
16 x 1 

G     
16 x 1 

I1     
16 x 1 

I2     
16 x 1 

X1     
16 x 1 

X2     
16 x 1 

M1     
16 x 1 

MT1     
16 x 1 

MT2     
16 x 1 

M2     
16 x 1 

W     
16 x 1 

R     
16 x 1 

TR     
16 x 1 

OUP     
16 x 1 

สาขาการผลิต (i) 
001 – 016 

INT                 
16 x 16 

 
 
 
 

ดา้นปัจจยัการผลิต (Input) ดา้นผลผลิต (Output) 
INT ปัจจยัการผลิตขั้นกลาง 
L     ปัจจยัการผลิตขั้นตน้ (แรงงาน) 
K     ปัจจยัการผลิตขั้นตน้ (ทุน) 
D     ค่าเส่ือมราคา 
T     ภาษีทางออ้มหกัการอุดหนุน 
INP ผลผลิตรวมในประเทศ 
(ผลรวมปัจจยัการผลิตทั้งหมด) 

                INT   อุปสงคข์ั้นกลาง                     M1     การน าเขา้ 
                C       การบริโภคภาคเอกชน           MT1   ภาษีศุลกากร 
                G       รายจ่ายรัฐบาล                       MT2   ภาษีการน าเขา้ 
                 I1      การลงทุน                               M2     การน าเขา้ 
                 I2      สินคา้คงคลงั                          W       การน าเขา้ 
                 X1     การส่งออก                             R       การคา้ปลีก 
                 X1     การส่งออกพิเศษ                   TR      การขนส่ง 
                                    OUP ผลผลิตรวมในประเทศ 

 

201 เงินเดือน
ค่าตอบแทน 

L                      
1 x 16 

202           
ผลตอบแทนการผลิต 

K                      
1 x 16 

203                           
ค่าเส่ือมราคา 

D                      
1 x 16 

204                        
ภาษีสุทธิทางออ้ม 

T                      
1 x 16 

210 ผลผลิตรวมใน
ประเทศ 

INP                  
1 x 16 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก อนนั วฒันกลุจรัส (2555), เศรษฐกิจการท่องเท่ียวมหาภาค
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2.3.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตารางปัจจัยการผลติและผลผลติ 
                    ความสัมพนัธ์ด้านการกระจายผลผลิตระหว่างสาขาการผลิตต่างๆสามารถแสดงในรูป
พีชคณิต (Algebraic form) ไดด้งัน้ี (ธนดิฐ พลอยเล่ือมแสง, 2547) 

                                       



n

1j

iij FX    =   Xi      (i = 1, 2, ….., n)          (1) 

โดยท่ี       X i j    คือ ผลผลิตของสาขาการผลิตท่ี i ซ่ึงน ามาใชผ้ลิตสินคา้ในสาขาการผลิต                   
ท่ี  j  

                                     F i     คือ ผลผลิตของสาขาการผลิตท่ี i ซ่ึงถูกจ าหน่ายเพื่อใชใ้นการบริโภคขั้น 
                                              สุดทา้ย (Final demand) 
                                     X i     คือ ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิตท่ี i 
                     ทางด้านความสัมพนัธ์ด้านโครงสร้างของปัจจยัการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตนั้น
สามารถท่ีจะแสดงใหอ้ยูใ่นรูปของพีชคณิตไดด้งัน้ี 

    



n

1i

jij VX     =   Xj      (j = 1, 2, ….., n)                                                (2) 

โดยท่ี       V j     คือ มูลค่าเพิ่มหรือปัจจยัการผลิตขั้นตน้ของสาขาการผลิตท่ี  j 
                                     X j     คือ ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิตท่ี j 

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตจะแสดงดุลภาพทัว่ไปของการผลิตและการใช้สินคา้
และบริการในระบบเศรษฐกิจ คือ จะกล่าวถึงอุปสงค์มวลรวมของสินคา้และบริการจะมีค่าเท่ากบั
อุปทานมวลรวมและจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัการผลิตนั้นจะมีค่าเท่ากบัผลผลิต
เสมอ 

การท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตโดยวิเคราะห์ให้
อยูใ่นรูปแบบของสมการ Leontief 

จาก     X    =    Min [aK, bL] 

โดยท่ี                                    X   คือ ปริมานผลผลิต 
      K   คือ ปัจจยัทุน 

      L   คือ ปัจจยัแรงงาน  
      a, b คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
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โดยถา้ aK < bL  →          aK   =     X 

        K    =    
a

X                                                                                            

(3) 

สมการท่ี (3) แสดงให้เห็นว่าหากท าการใช้ปัจจยัทุน (K) เพียงอย่างเดียวจะตอ้งใช้เป็น

จ านวนเท่ากบั  
a

X  

ดงันั้น   X    =    Min   
ij

nj

ij

2j

ij

1j

a

X
,.....,

a

X
,

a

X  

      X j  =    
ij

ij

a

X    

                          a i j   =     
j

ij

X

X                                                   (4) 

 หรือเขียนไดอี้กแบบคือ  X i j  =   a i j X j           (5) 

 กล่าวคือ a i j นั้นเป็นอตัราส่วนระหว่างผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆท่ีซ้ือปัจจยัการ
ผลิตขั้นกลางไปใช้เป็นปัจจยัในการผลิตโดยสาขาการผลิตท่ี i กบัปริมาณผลผลิตทั้งหมดของสาขา
การผลิตท่ี j หรือเรียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิเทคนิคการผลิต (Input – Output coefficient or technical 
coefficient) 

เม่ือท าการน าเอาสมการท่ี (5) แทนลงไปในสมการท่ี (1) จะไดส้มการท่ี (6) ออกมาก 

      X i   =    



n

1j

ijij FXa            (6) 

โดยก าหนดให ้  M i   =    


n

1j

jijXa            (7) 

ดงันั้น    X  i  =     M i  +  F i          โดยท่ี    (X i  =  X j)       (8) 

สมการท่ี (6) และ (7) แสดงอุปสงค์รวมเท่ากบัผลรวมของอุปสงค์ในขั้นกลางทั้งหมด
และอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยดงันั้นถา้หากน าสมการท่ี (6) นั้นมาเขียนใหใ้นรูปของ matrix จะไดว้า่ 

      X(nx1)     =    A(nxn) X(nx1)  +  F(nx1) 
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เม่ือเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมาการจะไดว้า่ 

      X(nx1) =    A(nxn) X(nx1)  +  F(nx1) 
                                                          X      =   AX  +  F 
                                                   X – AX    =    F 
                                                  (I - A) X   =    F 
     (I - A)-1 (I - A) X   =    (I - A)-1 F 

เขียนไดอี้กแบบคือ   X      =    (I - A)-1 F         (8) 
โดยท่ี       X    คือ   Vector ของผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิตท่ี i ท่ีมีขนาด (n x 1) 
             I     คือ   Identity Matrix ท่ีมีขนาด (n x n) 
            A    คือ   Matrix ของสัมประสิทธ์ิปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีมีขนาด (n x n) 

             F    คือ   Vector ของการบริโภคขั้นสุดทา้ย (Final Demand) ท่ีมีขนาด (n x n) 
หากก าหนดให ้  R     =   (1 - A) -1 
ดั้งนั้นจะไดว้า่  X     =   RF           (9) 
     (I - A) -1     =    I + A + A2 + A3 + …. + An      (10) 
     R -1 R  =    I 
     R        =    (I - A) -1 
     R -1      =    (I - A) 

     R -1R   =    (I - A) (I - A) -1      
                                  =   (I - A) (I + A + A2 + A3 + ….  + An) 
                     =    I – A + A – A2 + A2 – A3 + A3 + …. – An + An 
     R -1R   =   1 

น าสมการท่ี (10) ไปแทนลงในสมการท่ี (9) จะไดส้มการท่ี (11) 
     X        =    F + AF + A2 F + A3 F + …. + An F     (11) 

สมการท่ี (11) แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตซ่ึงอธิบายถึง ผลกระทบทางตรง และ ผลกระทบทางออ้ม 
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ผลกระทบทางตรง (Direct effect) คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากตารางสัมประสิทธ์ิปัจจยัการ
ผลิตและผลคูณดว้ยอุปสงคข์ั้นสุดทา้ย (Final demand) เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระบบซ่ึงเป็นรอบท่ี 
1 มีค่าเท่ากบั AF 

                     ผลกระทบทางออ้ม (Indirect effect) คือ ผลท่ีได้มาจากการค านวณจากตาราง Leontief 
inverse matrix หรือ (I - A) -1 และน ามาคูณด้วยอุปสงค์ขั้นสุดท้าย (Final demand) และหักออกด้วย
ผลกระทบทางตรงซ่ึงผลกระทบทางออ้มนั้นเป็นผลท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในรอบท่ี 2 ถึงรอบท่ี n 
ซ่ึงผลกระทบน้ีจะมีค่าเท่ากบั F + A2 F + A3F + …. + An F หรือเขียนไดอี้กแบบคือ (I - A)-1 F – AF 

2.3.2 ความเช่ือมโยง 

ความเช่ือมโยง (Linkage) และดัชนีของความเช่ือมโยง (Linkage Index) ซ่ึงในความ
เช่ือมโยงแบ่งออกได ้2 ชนิดคือ ความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ (Forward Linkage) และความเช่ือมโยงไป
ขา้งหลงั (Backward Linkage) โดยความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ (Forward Linkage) บอกให้เราทราบถึง
สาขาการผลิตท่ีเป็นผูป้้อนผลผลิตในรูปแบบของปัจจยัการผลิตขั้นกลางให้กบัสาขาอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
แนวนอนของตารางและความเช่ือมโยงไปข้างหลัง  (Backward Linkage) บอกให้ เราทราบถึง
ความส าคญัของสาขาการผลิตท่ีเป็นผูใ้ชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางท่ีมาจากสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวตั้ง
โดยการหาดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหน้าและดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหลงันั้นสามารถหาไดด้งัน้ี 
(อนนั วฒันกุลจรัส, 2555) 

 (I – A)-1    =   
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BLI > 1 หมายความว่าสาขานั้นๆมีค่าความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัมากกว่าค่าเฉล่ียของ
ความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของทุกสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจการจึงตอ้งการใชปั้จจยัการผลิตขั้น
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กลางจากสาขาอ่ืนๆในแนวตั้งมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวตั้งซ่ึงหากมีค่า
นอ้ยวา่หน่ึงก็จะสามารถตีความไดแ้ละอ่านผลไดโ้ดยไดผ้ลท่ีไดก้็จะมีค่าตรงกนัขา้มนัน่เอง 

FLI > 1 หมายความวา่สาขาการผลิตนั้นมีความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้มากกวา่ค่าเฉล่ียของ
ความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ของทุกสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจสาขาการผลิตนั้นๆจึงเป็นสาขาการ
ผลิตท่ีป้อนปัจจยัการผลิตขั้นกลางใหก้บัสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวนอนมากกวา่เม่ือเทียบกบัสาขาการ
ผลิตอ่ืนๆซ่ึงหากมีค่าดชันีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้นอ้ยกวา่หน่ึงก็จะตีความไดใ้นทางตรงกนัขา้มนัน่เอง 

2.4 เอกสารงานและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จิรพัฒน์ ยิ่งสมสุข (2538) ท าการวิเคราะห์ผลกระทบของมลพิษในอากาศของสาขาการต่างๆโดยท า
เป็นการรวมกลุ่มของสาขาการผลิตหลกัจาก 180 สาขา ให้เหลือ 70สาขาในการวิเคราะห์โดยท าการ
พิจารณาถึงปริมาณมลพิษในอากาศท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดโดยท าการค านวณหาการเปล่ียนแปลงของมลพิษ
ในอากาศอนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาจากอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 
2538 ปริมาณการเปล่ียนแปลงของมลพิษในอากาศของประเทศไทยอนัเป็นผลมาจากอุปสงค์รวมมี
แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในทุกๆปี อีกทั้งการวิเคราะห์หาปริมาณการเปล่ียนแปลงของมลพิษในอากาศอนั
เป็นผลท่ีเกิดจากเทคนิคการผลิต (Industrial Technology) นั้ นจากผลการค านวณหาปริมาณการ
เปล่ียนแปลงของมลพิษนั้นมีแนวโนม้ท่ีลดลงในทุกปี 

สมบัติ สิงฆราช (2538) ท าการหาสาขาของเศรษฐกิจท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาภาคเหนือตอนบนโดย
ท าการรวมกลุ่มของสาขาการผลิตให้ได ้46 สาขาซ่ึงผลการวเิคราะห์พบวา่สาขาผกัผลไมเ้ป็นสาขาท่ีมี
ค่า SLQ สูงสุดเท่ากบั 4.766 รองลงมาได้แก่ สาขาปศุสัตว ์สาขาโรงค่าสัตว ์สาขาป่าไม้ และสาขา
การศึกษา ซ่ึงค่าดชันี SLQ เท่ากบั 2.245, 2.093, 2.085 และ 1.891 ตามล าดบั จากค่าดชันี SLQ น้ีท  าให้
ทราบไดว้า่สาขาการผลิตของภาคเหนือตอนบนท่ีมีศกัยภาพในการเป็นสาขาส่งออกนั้น มีทั้งหมด 16 
สาขา จากทั้งหมด 46 สาขา 

ธิติมา รูปสุวรรณ (2542) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการปรับอตัราค่ากระแสไฟฟ้าท่ีมีต่อระดบัราคา
สินคา้ในภาคเศรษฐกิจโดยผลกระทบจากการเพิ่มอตัราค่าไฟต่อระดบัราคาสินคา้ของสาขาการผลิต
ต่างๆเม่ือท าการก าหนดให้อตัราของคา้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.3 ส่งผลให้ราคาสินคา้ในแต่ละสาขา
การผลิตเพิ่มข้ึนแลว้อีกทั้งยงัส่งผลต่อตน้ทุนของการผลิตสินคา้ดว้ย ผลการศึกษาท าให้ทราบวา่สาขา
ท่ีเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานนั้นจะไดรั้บผลกระทบดา้นราคามาก แต่ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นดชันี
ราคาผูบ้ริโภค หรือไดรั้บผลกระทบในปริมาณท่ีนอ้ย 
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ปราโมทย์ องค์วิศิษฐ์ (2542) ศึกษาเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
โดยรวมกลุ่มสาขาการผลิตให้เหลือ 45 สาขาจากนั้ นท าการวิเคราะห์ค่าดัชนี Simple Location 
Quotient (SLQ) ค่าดัชนีตัวน้ีจะแสดงให้เห็นว่าสาขาเศรษฐกิจนั้นเป็นสาขาเศรษฐกิจน าเข้าหรือ
ส่งออกซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าสาขาทั้ง 45 สาขาในภาคจะวนัออกเฉียงเหนือของปี 2528 นั้นมีค่า 
SLQ อยูท่ี่ 0.00000 – 5.38998 และสาขาท่ีมีค่า SQL สูงท่ีสุดคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืนๆ สาขาปศุสัตว ์
สาขาโรงสีขา้ว สาขาการปลูกขา้ว และสาขาการประมงน ้ าจืดสรุปไดว้า่สาขาท่ีมีศกัยภาพในการเป็น
สาขาส่งออก (Export Sector) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นมีทั้งหมด 15 สาขาจาก 45 สาขา ส่วนใน
ปี 2533 ค่า SLQ อยูท่ี่ 0.00000 – 4.33511  

ธนดิฐ พลอยเลื่อมแสง (2547) ศึกษาผลของการปรับเปล่ียนราคาน ้ ามนัท่ีส่งผลต่อระดบัราคาสินคา้
และดชันีราคาของผูบ้ริโภคในประเทศไทยซ่ึงผลของการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัท่ีมีต่อระดบัราคา
สินคา้ของสาขาต่างๆเม่ือท าการก าหนดให้ราคาน ้ ามนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากปี 2541 จนถึงปี 2545 
ส่งผลท าให้ราคาสินคา้ในแต่ละสาขากาเน่ืองจาก น ้ ามนันั้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากในการผลิต 
ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าสาขาการผลิตท่ีเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ สาขาการท าเหมืองหิน 
สาขาการท าเหมืองแร่โลหะและ อโลหะ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ เหล็กกลา้ สาขาการผลิตภณัฑ์
โลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจะไดรั้บผลกระทบทางดา้นราคาสินคา้มากแต่ในดา้นของดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจะ
ไดรั้บผลกระทบน้อยมาก เป็นผลมาจากสาขาการผลิตท่ีเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเป็นปัจจยัการ
ผลิตของสาขาการผลิตอ่ืนๆจึงสามารถท่ีจะท าการผลกัภาระตน้ทุนส่วนเพิ่มใหแ้ก่สาขาการผลิตอ่ืนได้
มาก อีกทั้ งสาขาการผลิตอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเหล่าน้ีมีจ  านวนผูบ้ริโภคซ่ึงบริโภคโดยตรงใน
จ านวนท่ีนอ้ยมากจึงไม่ส่งผลกระทบกบัดชันีราคาผูบ้ริโภคในสาขาการผลิตเหล่าน้ี 

นิตยา สทธิชุม (2550) ศึกษาประสิทธิภาพของการจดัเก็บและการประมาณรายไดข้องภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมการผลิตในจงัหวดัล าปางโดยไดท้  าการเปรียบเทียบการประมาณการรายไดก้บัผล
ของการจัดเก็บภาษีและวดัค่าดัชนีความพยายามในการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร ผลปรากฏว่า
ประสิทธิภาพของการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิตเม่ือเทียบกบัประมาณการรายได้
ของผลการจัดเก็บภาษีสามารถท่ีจะเก็บได้สูงกว่าทุกปียกเว้นปี 2547 และการศึกษานั้ นยงัได้
ท าการศึกษาถึงอุปสรรคของการจดัเก็บภาษีในอุตสาหกรรมการผลิตของส านกังานสรรพากรล าปาง
พบวา่อุปสรรคนั้นมีดว้ยกนั 2 อยา่งคือ ทางดา้นการปฏิบติังาน และทางดา้นผูป้ระกอบการ  

ปวรินทร์ อนิทธิรา (2552) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษีมูลค่าเพิ่มและดชันีราคาผูบ้ริโภคโดยท า
การทดสอบดูการเปล่ียนแปลงของการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มวา่จะส่งผลอยา่งไรต่อดชันีราคาผูบ้ริโภคมี
การเปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงการทดสอบว่าดชันีราคาของผูบ้ริโภคว่าจะส่งผลต่อ
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การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของภาครัฐหรือไม่ ผลการศึกษาเป็นไปตามแนวคิดของ Daniel J. Mitchell ท่ี
กล่าววา่การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม คือตน้เหตุท าใหร้าคาของสินคา้นั้นมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน 

Alkadyrova Seil, Masaru Ichihashi (2012) ศึกษาผลกระทบของการลดภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศ
คีร์กีซสถานและหาสาขาผลิตท่ีส าคญัของประเทศได้ใช้วิธีหาความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไป
ขา้งหนา้ (Forward linkage) และเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (Backward linkage) และท าการศึกษาผลกระทบ
ของการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 6 การศึกษาน้ีช่วยให้ผูจ้ดัท านโยบาย
เก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศคีร์กีสถานนั้นสามารถท าการตดัสินใจในการเลือกท่ีจะสนบัสนุนสาขา
การผลิตหรือลดการสนับสนุนสาขาการผลิตภายในประเทศได้อีกทั้งยงัช่วยลดภาระภาษีให้กบัผูมี้
หนา้ท่ีเสียภาษีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจของประเทศคีร์กีซสถาน 

B. Andreosso-O’Callaghan, G. Yue (2004) ท าการหาความเช่ือมโยงของสาขาการผลิตเพื่อท าการ
หาสาขาการผลิตท่ีมีความส าคญัของประเทศจีนในช่วงปี 1987 – 1997 จากผลการศึกษาพบวา่วิธีของ 
Chenery – Watanabe และวิธีของ Rusmussen นั้นให้ค่าเฉล่ียของความสัมพนัธ์เช่ือมโยงไปขา้งหน้า
และความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัมีค่าเพิ่มมากข้ึนในช่วงปี 1987 – 1997 โดยสาขาการผลิตท่ีมีค่าความ
ดชันีความสัมพนัธ์สูงได้แก่ สาขาอาหาร สาขาส่ิงทอ สาขาเคมี สาขาการก่อสร้างซ่ึงในช่วง 10 ปีน้ี
สาขาเหล่าน้ีก็มีค่าดชันีความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัสูง
อยูใ่นช่วงเวลาน้ีโดยผลการศึกษาท าให้เราทราบวา่สาขาการผลิตดงักล่าวเป็นสาขาการท่ีมีความส าคญั
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนในช่วง 10 ปีนัน่เอง 

Umed TEMURSHOEV (2004) ศึกษาหาโครงสร้างการผลิตและสาขาท่ีส าคญัของประเทศคีร์กีซ
สถานโดยน าเอาวิธีการหาความเช่ือมโยงไปขา้งหน้าและความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของ Chenery – 
Watanabe และ Rusmussen ในการหาค่าความเช่ือมโยงอีกทั้งยงัท าการหาตวัทวีคูณผลผลิตประเภทท่ี 
1 และตวัทวีคูณประเภทท่ี 2 ดว้ยผลการศึกษาท าให้ทราบวา่สาขาการผลิตท่ีส าคญัของประเทศคีร์กีซ
สถานไดแ้ก่ สาขาการล่าสัตวแ์ละป่าไม ้สาขาประมง สาขาส่ิงทอ สาขาการผลิตเคร่ืองหนงั สาขาการ
ผลิตน ้าและกระจายน ้า สาขาการคา้ส่ง และสาขาการเงิน 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้ท าการรวบรวมมานั้นจะท าการศึกษาถึงผลกระทบทางตรง (Direct 
Effect) ทางออ้ม (Indirect Effect) ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยแต่การศึกษาใน
คร้ังน้ีจะเพิ่มผลกระทบของการชักน าให้เกิด (Induced Effect) ข้ึนเพิ่มเขา้ไปท าให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบไดเ้พิ่มมากข้ึนจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัมีเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้



 

21 

ท าการศึกษาความเช่ือมโยง (Linkage) ของประเทศคีร์กีซสถานซ่ึงจะบอกถึงความสัมพนัธ์ของสาขา
การผลิตทั้งหมดซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีก็จะท าการหาถึงความสัมพนัธ์ของสาขาการผลิตทั้งหมด 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลแบบทุติย
ภูมิเพียงอย่างเดียวโดยขอ้มูลท่ีน ามาใช้คือตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2553 
โดยน าข้อมูลมาจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อมูล
ปริมาณการจา้งงานจากการส ารวจภาวะการมีงานท าจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 

2) ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เช่น หนงัสือ รายงานการศึกษาต่างๆ เอกสารงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี รวมไปถึงขอ้มูลทางดา้นสถิติต่างๆท่ีหน่วยงานราชการไดร้วบรวม
และจดัท าไว ้

3.2 วธีิการศึกษา / วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าขอ้มูลทุติยภูมิมาใช้โดยน าขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตมาท าการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบโดยรวม (Total Effect) ผลกระทบทางตรง (Direct Effect) ผลกระทบทางออ้ม 
(Indirect Effect) และผลกระทบของการชักน าให้เกิดข้ึนท่ีมีต่อสาขาการผลิตต่างๆอีกทั้งยงัท าการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อการจ้างงาน ผลผลิต และรายได้ภายในประเทศไทยถ้าหากมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายภาษีทางออ้มโดยท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอตัราร้อยละ 10แทนร้อยละ 7 
รวมไปถึงการหาความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง (Forward and backward linkage) เพื่อวดั
ความสัมพนัธ์ท่ีต่อกนัระหวา่งสาขาการผลิตต่างๆของประเทศไทย 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในคร้ังน้ีนั้นไดท้  าการน าเอาตารางปัจจยั
การผลิตและผลผลิตของปี พ.ศ.2553 จ านวน 180 สาขาการผลิตมายุบรวมให้เหลือ 16 สาขาการผลิต
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โดยทั้ง 16 สาขาการผลิตน้ีจะใช้ตวัยอ่เป็นตวัเลข 001 – 016 ซ่ึงตวัเลขรหัสทั้ง 16 เลขน้ีจะอยูใ่นแถว
และคอลมัน์ซ่ึงจะบอกถึงสาขาการผลิตต่างๆของประเทศไทยซ่ึงสาขาการผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต
นั้นจ าแนกไดด้งัน้ี 

001 เกษตรกรรม    009 โลหะผลิตภณัฑโ์ลหะ และเคร่ืองจกัร 
002 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 010 อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 
003 การผลิตอาหาร   011 สาธารณูปโภค 
004 อุตสาหกรรมส่ิงทอ   012 การก่อสร้าง 
005 โรงเล่ือยและผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 013 การคา้ 
006 อุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์ 014 การขนส่ง และคมนาคม 
007 อุตสาหกรรมยางเคมีปริโตเล่ียม 015 การบริการ 
008 ผลิตภณัฑแ์ละ สินคา้อโลหะ  016 กิจกรรมอ่ืนๆ 

3.3.1 การวิเคราะห์หาเมตริกซ์ผกผันของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิต (Leontief 
Inverse Matrix) จากตารางปัจจัยการผลติและผลผลติเพื่อหาผลกระทบทางตรง (Direct Effect) และ
ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) 

การท าการหาและวเิคราะห์ถึงผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้มนั้นเราจะท าการ
เร่ิมจากตางรางปัจจยัการผลิตและผลผลิตดงัตารางท่ี 3.1 ซ่ึงตารางท่ี 3.1 จะแสดงถึงการใชจ่้ายทางดา้น
อุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ภายในประเทศแสดงถึงปัจจยัการผลิตขั้นกลาง
(Intermediate Input) แสดงถึงอุปสงค์ขั้นสุดท้าย (Final Demand) ท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้ งหมด 16 
สาขาการผลิตแสดงถึงมูลค่าเพิ่ม(Value Added)ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนอีกทั้งยงัแสดงถึงปัจจยัการผลิตรวม 
(Input) และ ผลผลิตรวม (Output) โดยจะมีเลขรหัสแตกต่างกันไป ซ่ึงการท่ีจะท าการหาเมตริกซ์
ผกผนัของสัมประสิทธ์เทคโนโลยรการผลิตนั้นเราจะตอ้งท าการหา เมตริกสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยี
การผลิต หรือ A ให้ไดก่้อนซ่ึงการหา A นั้นสามารถท าด้วยการน าเอาปัจจยัการผลิตขั้นกลางตั้งแต่
สาขาการผลิตตั้งแต่สาขาการผลิตท่ี 001 ถึงสาขาการผลิตท่ี 016 มาหารด้วยจ านวนปัจจยัการผลิต
รวมทั้งประเทศ 
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ตารางที ่3.1 โครงสร้างและรายระเอียดภายในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 

สาขาการผลิตทั้ง 16 
สาขา (001 – 016) 

001 002 . . . . 016 อุปสงคข์ั้นสุดทา้ย (Y) 
ผลผลิตรวม

ภายในประเทศ 
(X’) 

001 
002 
003 

. 

. 

. 
016 

II001, 001 II002, 001 . . . . II001, 016 

II002, 001 II002, 002 . . . . II002, 016 

II003, 001 II003, 002 . . . . II003, 016 

. 

. 

. 
II016, 001 II016, 002 . . . . II016, 016 

C001 I001 G001 X001 M001 
C002 I002 G002 X002 M002 

C003 I003 G003 X003 M003 
. 
. 
. 

C016 I016 G016 X016 M016 

X001 

X002 

X003 

. 

. 

. 
X016 

มูลค่าเพิ่ม V001 V002 V003 V004 . . . . V016  VC  VI   VG   VX   VM V 
ปัจจยัการผลิตรวม
ภายในประเทศ (X) 

XT001 XT002 XT003 XT004 . . . XT016  C    I     G    X     M X 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก ปราโมทย์ องค์วิศิษฐ์  (2542), การศึกษาเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคัญของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ : วเิคราะห์โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 

ในการท าการหาเมตริกผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิต (Leontief Inverse 
Matrix) หรือ (I – A)-1 นั้นเราจะใช้ขอ้มูลของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีเป็นขอ้มูลของปัจจยั
การผลิตขั้นกลาง (Intermediate Input) หรือ (II) ซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมระหวา่งสาขาการผลิตทั้งหมด 16 
สาขาการผลิตโดยจะท าการน าเอาปัจจยัการผลิตขั้นกลางในแต่ละสาขาการผลิตนั้นหารดว้ยปัจจยัการ
ผลิตภายในประเทศรวม (Total Input) หรือ (X) เพื่อท่ีจะท าการหาสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิต 

(A)โดยในท่ีน้ีจะเขียนสัญลกัษณ์แทน 
X

II ดว้ยตวั a เพื่อความเขา้ใจท่ีง่ายและสะดวกในการดูจะท าการ

เขียนเมตริก A ของสาขาการผลิตทั้งหมด 16 สาขาการผลิตให้อยู่ในรูปของตารางเพื่อง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจในตารางท่ี 3.2 แสดงถึงเมตริกสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิต (A) เม่ือท าการสร้างเมตริก 
A เสร็จจากนั้นท าการเมตริก I ซ่ึงจะตอ้งมีขนาดเท่ากบัเมตริก A ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงเมตริก I ท่ีมี
ขนาดเท่ากบัเมตริก A เม่ือมีเมตริก I และ A ท่ีมีขนาดเท่ากนัแลว้ก็จะสามารถท าการหา (I - A)-1ไดจ้าก 
ตารางของเมตริกท่ีได้ท าการสร้างข้ึนมาดังตารางท่ี 3.4 ตารางเมตริกผกผนัของสัมประสิทธ์ิของ
เทคโนโลยีการผลิต ท่ีจะใช้ในการหาผลกระทบทางตรง และทางอ้อม (Direct, Indirect Effect)
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ตารางที ่3.2 ตารางเมตริกซ์สัมประสิทธ์เทคโนโลยกีารผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต 
A 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

001 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a110 a111 a112 a113 a114 a115 a116 
002 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a210 a211 a212 a213 a214 a215 a216 
003 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a310 a311 a312 a313 a314 a315 a316 
004 a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47 a48 a49 a410 a411 a412 a413 a414 a415 a416 
005 a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57 a58 a59 a510 a511 a512 a513 a514 a515 a516 
006 a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67 a68 a69 a610 a611 a612 a613 a614 a615 a616 
007 a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77 a78 a79 a710 a711 a712 a713 a714 a715 a716 
008 a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88 a89 a810 a811 a812 a813 a814 a815 a816 
009 a91 a92 a93 a94 a95 a96 a97 a98 a99 a910 a911 a912 a913 a914 a915 a916 
010 a101 a102 a103 a104 a105 a106 a107 a108 a109 a1010 a1011 a1012 a1013 a1014 a1015 a1016 
011 a111 a112 a113 a114 a115 a116 a117 a118 a119 a1110 a1111 a1112 a1113 a1114 a1115 a1116 
012 a121 a122 a123 a124 a125 a126 a127 a128 a129 a1210 a1211 a1212 a1213 a1214 a1215 a1216 
013 a131 a132 a133 a134 a135 a136 a137 a138 a139 a1310 a1311 a1312 a1313 a1314 a1315 a1316 
014 a141 a142 a143 a144 a145 a146 a147 a148 a149 a1410 a1411 a1412 a1413 a1414 a1415 a1416 
015 a111 a152 a153 a154 a155 a156 a157 a158 a159 a1510 a1511 a1512 a1513 a1514 a1515 a1516 
016 a116 a162 a163 a164 a165 a166 a167 a168 a169 a1610 a1611 a1612 a1613 a1614 a1615 a1616 
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ตารางที ่3.3 ตารางเมตริกซ์เอกลกัษณ์ท่ีมีขนาดเท่ากบัเมตริก A 
I 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
003 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
005 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
008 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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ตารางที ่3.4 เมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์เทคโนโลยกีารผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิต 
I 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

001 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B110 B111 B112 B113 B114 B115 B116 
002 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B210 B211 B212 B213 B214 B215 B216 
003 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 
004 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B410 B411 B412 B413 B414 B415 B416 
005 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B510 B511 B512 B513 B514 B515 B516 
006 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B610 B611 B612 B613 B614 B615 B616 
007 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B710 B711 B712 B713 B714 B715 B716 
008 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B810 B811 B812 B813 B814 B815 B816 
009 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 B910 B911 B912 B913 B914 B915 B916 
010 B101 B102 B103 B104 B105 B106 B107 B108 B109 B1010 B1011 B1012 B1013 B1014 B1015 B1016 
011 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B117 B118 B119 B1110 B1111 B1112 B1113 B1114 B1115 B1116 
012 B121 B122 B123 B124 B125 B126 B127 B128 B129 B1210 B1211 B1212 B1213 B1214 B1215 B1216 
013 B131 B132 B133 B134 B135 B136 B137 B138 B139 B1310 B1311 B1312 B1313 B1314 B1315 B1316 
014 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B1410 B1411 B1412 B1413 B1414 B1415 B1416 
015 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B1510 B1511 B1512 B1513 B1514 B1515 B1516 
016 B161 B162 B163 B164 B165 B166 B167 B168 B169 B1610 B1611 B1612 B1613 B1614 B1615 B1616 
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ซ่ึงหากท าการเขียนใหอ้ยูรู่ปของสมการจะไดว้า่ 

    (I – A) • Y   =     X 

เม่ือท าการเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของการเปล่ียนแปลงของ X ท่ีมีต่อ Y จะไดว้า่ 
                      (I – A) • dY =   dX 
   dY  =   (I – A)-1 • dX 

              
dX

dY  =   (I – A)-1 

 (I – A)-1   คือ เมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิตโดย (I – A)-1 ท่ีหาไดน้ี้
จะบอกถึงผลกระทบทางตรง (Direct Effect) และผลกระทบทางออ้ม (Indirect Effect) เท่านั้น 

3.3.2 การวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการท าการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทางอ้อมของ
รัฐบาลโดยท าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 10 โดยตัวแบบทวีคูณประเภทที่ 1 (Type1 
Multiplier) 

โดยตวัแบบทวีคูณประเภทท่ีหน่ึง (Type1 Multiplier) นั้นก็คือ (I – A)-1 โดยจะบอกถึง
ผลกระทบทางตรง (Direct Effect) และผลกระทบทางออ้มเท่า (Indirect Effect) นั้นหากตอ้งการท่ีจะ
ทราบถึงผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึน (Induced Effect) จะตอ้งใชต้วัแบบทวีคูณประเภทท่ีสอง 
(Type2 Multiplier)  ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวขอ้ต่อไป โดยในหัวขอ้น้ีจะน าเอาตวัแบบทวีคูณประเภทท่ี
หน่ึง (Type1 Multiplier) มาวิเคราะห์ถึงการเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของภาครัฐบาลท่ีมีต่อสาขา
การผลิตต่างๆ ตามท่ีไดจ้  าลองสถานการณ์ข้ึนมาโดยท าการวเิคราะห์ 3 อยา่งดว้ยกนัดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อผลผลิต (Output Effect) แสดงถึงผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์
ขั้นสุดท้ายท่ีมีต่อการบริโภคผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆท่ีส่งผลกระทบให้ผลผลิตทั้งหมดใน
ประเทศเปล่ียนแปลงไปซ่ึงผลกระทบต่อผลผลิตแต่ละสาขาจะหาไดจ้ากผลรวมในแนวตั้งจากตารางท่ี
3.4 ตาราง (I – A)-1 ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างเพียงหน่ึงสาขาการผลิตโดยผลกระทางดา้นผลผลิตต่อสาขา
การผลิตท่ี 001 หรือสาขาเกษตรกรรมหาไดด้งัน้ี 

ผลกระทบต่อผลผลิต (Output Effect) ของสาขาเกษตรกรรม (001) มีค่าเท่ากับซ่ึง
สามารถท่ีจะหาผลกระทบต่อผลผลิตของสาขาการผลิตอ่ืนๆไดแ้บบเดียวกนั 

ผลกระทบต่อผลผลิต (Output Effect) = B11 + B21 + B31 + B41+ . . . . + B161 
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2) ผลกระทบต่อรายได ้(Income Effect) แสดงถึงผลผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอุป
สงคข์ั้นสุดทา้ยท่ีมีต่อการบริโภคผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆนั้นจะท าให้รายไดข้องภาคครัวเรือน
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเปล่ียนแปลงไปเท่าไหร่ 

ผลกระทบของรายได้หาไดจ้ากอตัราส่วนของผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการ
เพิ่มรายไดใ้นระบบเศรฐกิจต่อผลกระทบทางตรงต่อการเพิ่มรายไดใ้นสาขาการผลิตนั้นๆ 

ผลกระทบทางตรงต่อการเพิ่มรายไดใ้นสาขาการผลิตหน่ึงๆหาไดจ้าก  
รายได้ค่าจา้งในแต่ละสาขา / ผลผลิตรวมภายในประเทศโดยจะแทนด้วยสัญลักษณ์

IncpOut ดงันั้นจะเขียนไดว้า่ 

IncpOut = รายไดค้่าจา้งในแต่ละสาขาการผลิต / ผลผลิตรวามภายในประเทศ 

ในส่วนของผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการเพิ่มรายได้ (TDIEInc) ในระบบ
เศรษฐกิจหาได้จากการน าทรานสโพสเวคเตอร์รายได้ต่อผลผลิต (W’) คูณกับเมตริกผกผนัของ
สัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิต (I – A)-1 ดงันั้นจะเขียนไดว้า่ 

       TDIEInc     = W’ x (I – A)-1 

ดงันั้นผลกระทบทางรายได ้(Income Effect) นั้นจะสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

ผลกระทบทางดา้นรายได ้(Income Effect) = 
IncpOut

TDIE Inc

 

3) ผลกระทบต่อการจา้งงาน (Employment Effect) แสดงถึงผลกระทบของการเพิ่มข้ึน
ของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายในสาขาการผลิตใดๆว่าจะส่งผลอย่างไรต่อปริมาณการจา้งงานทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจ 

ในส่วนของผลกระทบต่อการจา้งงานนั้นสามารถหาได้จากอตัราส่วนของผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางออ้มต่อการเพิ่มการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจต่อผลกระทบทางตรงต่อการ
เพิ่มการจา้งงานในสาขาการผลิตนั้นๆ 

ผลกระทบทางตรงต่อการเพิ่มการจา้งงานในสาขาการผลิตหน่ึงหาไดจ้าก 
ปริมาณการจา้งงานในสาขาการผลิตนั้น / ผลผลิตรวมภายในประเทศโดยจะแทนดว้ย

สัญลกัษณ์ EmppOut ดงันั้นจะเขียนไดว้า่ 
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EmppOut = ปริมาณการจา้งงานในสาขาการผลิตนั้น / ผลผลิตรวมภายในประเทศ 

ทางด้านของผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อการเพิ่มการจ้างงาน 
(TDIEEmp) หาไดจ้ากการน าเอาน าทรานสโพสเวคเตอร์การจา้งงานต่อผลผลิต (E’) คูณกบัเมตริกผกผนั
ของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลิต (I – A)-1 ดงันั้นจะเขียนไดว้า่ 

     TDIEEmp = E’ x (I – A)-1 

ดงันั้นผลกระทบของการจา้งงาน (Employment Effect) นั้นจะสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

ผลกระทบของการจา้งงาน (Employment Effect) = 
Emppout

TDIE Emp

  

3.3.3 การวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการท าการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทางอ้อมของ
รัฐบาลโดยท าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 10 โดยตัวแบบทวีคูณประเภทที่ 2 (Type2 
Multiplier) 

ขั้นตอนในการหาตวัทวีคูณประเภทน้ีน าจะท าการเร่ิมจากการสร้างเมตริก A ข้ึนมาดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปขา้งตน้โดยจะขอรวมตารางให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจตารางท่ี 3.5 เป็นตารางท่ี
แสดงถึงโครงสร้างของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลผลิตท่ีจะใชใ้นการหาตวัทวีคูณประเภทท่ี 2 ซ่ึง
ดดัแปลงมาจากตารางท่ี 3.1 

เม่ือท าการหาตารางท่ี 3.5 ออกมาได้แล้วก็ท  าตามกระบวนการเดิมในการหาเมตริกซ์
ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิต (I – A)-1 แต่ค่าท่ีได้จะเป็นค่าใหม่ซ่ึงมีค่ามากกว่าเดิม
เน่ืองจากรวมผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึน (Induced Effect) เอาไวด้ว้ยแลว้นัน่เองเม่ือไดต้าราง 
(I – A)-1 ท่ี เป็นผลกระทบของตัวทวีคูณประเภทท่ี  2 ก็จะสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อ ผลผลิต รายได ้และการจา้งงานไดเ้ช่นเดียวกบัตวัทวคูีณประเภทท่ี 1 
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ตารางที ่3.5 โครงสร้างตารางปัจจยัการผลิตผลผลิตท่ีใชใ้นการหาตวัทวคูีณประเภทท่ี 2 
สาขาการผลิตทั้ง 16 
สาขา (001 – 016) 

001 002 . . . . 016 
รายจ่ายในการบริโภคของ

เอกชน (301) 
001 
002 
003 

. 

. 

. 
016 

II001, 001 II002, 001 . . . . II001, 016 

II002, 001 II002, 002 . . . . II002, 016 

II003, 001 II003, 002 . . . . II003, 016 

. 

. 

. 
II016, 001 II016, 002 . . . . II016, 016 

C001 

C002 

C003 

. 

. 

. 
C016 

เงินเดือนค่าตอบแทน (201) W001, 001 W002, 001 . . . . W001, 016  
ปัจจยัการผลิตรวม
ภายในประเทศ (X) 

XT001 XT002 XT003 XT004 . . . XT016 XTT , CTT 

ตารางที ่3.6 เมตริก A ท่ีใชใ้นการหาตวัทวคูีณประเภทท่ี 2 
A 001 002 . . . . 016 HH 

001 
002 
003 

. 

. 

. 
016 

a001, 001 a002, 001 . . . . a001, 016 

a002, 001 a002, 002 . . . . a002, 016 

a003, 001 a003, 002 . . . . a003, 016 

. 

. 

. 
a016, 001 a016, 002 . . . . a016, 016 

C001 / CTT 

C002 / CTT 

C003 / CTT 

. 

. 

. 
C016 / CTT 

HH 
T001

X

001,001
W

T002
X

002,001
W . . . 

T003
X

003,001
W   

3.3.4 การวเิคราะห์หาความเช่ือมโยงของสาขาการผลติทั้ง 16 สาขาการผลติ 

ในการหาความเช่ือมโยงของสาขาการผลิตนั้นจะท าการหาความเช่ือมโยงดว้ยกนัอยู่ 2 
ส่วนก็ คือ ความเช่ือมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage) และความเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (Backward 
Linkage) โดยการหาความเช่ือมโยงนั้นจะน าเอาขอ้มูลในเมตริกซ์ผกผนัของสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยี
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การผลิต (I – A)-1 ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 3.4 แต่เพื่อท่ีจะให้ง่ายต่อการเขา้ใจจะท าการดดัแปลงตารางท่ี 
3.4 ใหเ้ล็กลงและเพิ่มเติมขอ้มูลบางส่วนลงไปดงัตารางท่ี 3.7 

ตารางที ่3.7 เมตริก (I – A)-1 ท่ีดดัแปลงมาจากตารางท่ี 3.4 เพื่อใชใ้นการหาความเช่ือมโยง 
(I – A)-1 001 002 . . . . 016 SUMROW 

001 
002 
003 

. 

. 

. 
016 

B001, 001 B002, 001 . . . . B001, 016 

B002, 001 B002, 002 . . . . B002, 016 

B003, 001 B003, 002 . . . . B003, 016 

. 

. 

. 
B016, 001 B016, 002 . . . . B016, 016 

SR001 

SR002 

SR003 

. 

. 

. 
SR016 

SUMCOLUMN SC001 SC002 . . . . SC016 SUMSC , SUMSR 

โดยท่ี SR คือ ผลรวมของ B ในแนวนอน ยกตวัอยา่งเช่น SR001 มีความหมายวา่ผลรวม
ของ B001, 001 ถึง B001, 016 ซ่ึงสามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนักบั SR002 ถึง SR016 

SC คือ ผลรวมในแนวตั้งของ B ยกตวัอยา่งเช่น SC001 หมายความวา่ผลรวมของ 
B001, 001 ถึง B016, 001 ซ่ึงในกรณีของ SC002 ถึง SC016 ก็มีความหมายเช่นเดียวกนั 

SUMSC คือ ผลรวมตั้งแต่ SC001 – SC016  

SUMSR คือ ผลรวมตั้งแต่ SR001 – SR016 

1) การหาความเช่ือมโยงไปขา้งหน้า (Forward Linkage) แสดงให้ทราบถึงความส าคญั
ของสาขาการผลิตท่ีเป็นผูป้้อนผลผลิตในรูปแบบของปัจจยัการผลิตขั้นกลางให้กบัสาขาอ่ืนๆท่ีอยูใ่น
แนวนอนของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตซ่ึงสามารถท าการหาค่าไดด้งัน้ี 

ความเช่ือมโยงไปข้างหน้าของสาขากรผลิตท่ี 1 = 
(SUMSR)/16

SR001  ในกรณีของสาขา

การผลิตอ่ืนก็สามารถท าการหาความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ไดแ้บบเดียวกนั 
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2) ความเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (Backward Linkage) ความส าคญัของสาขาการผลิตท่ีเป็น
ผูป้้อนผลผลิตในรูปแบบของปัจจยัการผลิตขั้นกลางให้กบัสาขาอ่ืนๆท่ีอยู่ในแนวนอนของตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตซ่ึงดารท าการหาค่าความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัท าไดด้งัน้ี 

ความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของสาขากรผลิตท่ี 1 = 
(SUMSC)/16

SC001  ในกรณีของสาขาการ

ผลิตอ่ืนก็สามารถท าการหาความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัไดแ้บบเดียวกนั 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัรการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการศึกษาท่ีไดท้  าการจ าลอง
สถานการณ์ให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากอตัราเดิมท่ีร้อยละ 7 เปล่ียนแปลง
เป็นร้อยละ 10 และไดก้ าหนดให้รัฐบาลน ารายไดท่ี้ไดเ้พิ่มจากการท าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในคร้ังน้ี
นั้นใช้จ่ายลงในระบบเศรษฐกิจกล่าวคือก าหนดให้การขยายตวัของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของรัฐบาลมีค่า
เท่ากบัการขยายตวัของการใชจ่้ายของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งการวิเคราะห์
ผลการศึกษาเป็น 3 ส่วนคือ 1) ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของการใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีมาจากการ
เปล่ียนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีต่อ ผลผลิต รายได ้และการจา้งงาน 2) ความเช่ือมโยงของสาขาการผลิต
ทั้ง 16 สาขาการผลิตของประเทศไทย 3) การอภิปรายผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลกระทบของการขยายตัวของการใช้จ่ายในภาครัฐบาลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

การศึกษาผลกระทบในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดทา้ยในการใช้จ่าย
ของภาครัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการผลิตต่างๆและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
อตัราเดิมท่ีร้อยละ 7 เป็นอตัราร้อย 10 ซ่ึงจะท าให้รัฐบาลมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและเม่ือรัฐบาลมีรายไดม้าก
ข้ึนและน าไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจซ่ึงก็คืออุปสงค์ในการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเพิ่มมากข้ึนจะ
ส่งผลอย่างไรต่อ ผลผลิต รายได้ และการจ้างงานในประเทศไทยซ่ึงจะแบ่งผลกระทบทางตรง
ผลกระทบทางออ้มและผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึนโดยการใชจ่้ายของรัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการ
ผลิตทั้ง 16 สาขาการผลิตหรืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของภาครัฐบาลและการขยายตวัของการใช้จ่ายของ
ภาครัฐบาลหรืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ยท่ีมีการขยายตวัข้ึนร้อยละ 12.27 หลงัจากท าการเปล่ียนแปลงอตัรา
ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงในตารางท่ี 4.1 โดยสาขาการผลิต 001 – 016 ในตารางต่อๆไปจะใส่
เพียงรหสัซ่ึงช่ือและลกัษณะของสาขาการผลิตจะเหมือนกนักบั ตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 การเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของรัฐบาลเม่ือเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บภาษี 
หน่วย: บาท 

สาขาการผลิต 001 – 016 
อุปสงคข์ั้นสุดทา้ยหรือการใชจ่้าย
ของภาครัฐ (302) ต่อสาขาการผลิต

ทั้ง 16 สาขาการผลิต 

การขยายตวัร้อยละ 12.27 ของการใช้
จ่ายของภาครัฐหลงัมีการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
001 เกษตรกรรม 5,645,333 692,682 
002 การท าเหมืองแร่เหมืองหิน - - 
003 การผลิตอาหาร 7,703,756 945,251 
004 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3,274,139 401,737 
005 อุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์ 3,064,943 376,069 
006 อุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์ 25,084,199 3,077,831 
007 อุตสาหกรรมยางเคมีปริโตเล่ียม 48,275,292 5,923,378 
008 ผลิตภณัฑแ์ละ สินคา้อโลหะ 721,005 88,467 
009 โลหะผลิตภณัฑโ์ลหะและ
เคร่ืองจกัร 

29,050,215 3,564,461 

010 อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 22,880,169 2,807,397 
011 สาธารณูปโภค 37,739,332 4,630,616 
012 การก่อสร้าง 8,313,380 1,020,052 
013 การคา้ - - 
014 การขนส่ง และคมนาคม 24,251,158 2,975,617 
015 การบริการ 1,608,543,588 197,368,298 
016 กิจกรรมอ่ืนๆ 10,014,413 1,228,768 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

4.2 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมต่อสาขาการผลติวเิคราะห์โดยตัวทวคูีณประเภทที ่1 

ส าหรับผลกระทบทางตรง และทางออ้มนั้นผลกระทบทางตรงอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการ
เพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยท่ีมีต่อสาขาการผลิตในส่วนของผลกระทบทางออ้มนั้นเป็นผลกระทบท่ี
มีความต่อเน่ืองมาจากผลกระทบทางตรงกล่าวคือเป็นผลกระทบลูกโซ่ท่ีเกิดข้ึนจากเกิดเปล่ียนแปลง
อุปสงค์ในขั้นสุดทา้ยแต่เป็นผลกระทบท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากสาขาท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงไป
แลว้และเกิดผลกระทบทางออ้มต่อจากผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนจากสาขาการผลิตนั้นๆ 
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4.2.1 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมทีเ่กดิขึน้ต่อผลผลติ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิตแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ในขั้นสุดทา้ยของ
รัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการผลิต เม่ือรัฐบาลมีความตอ้งการในการบริโภคเพิ่มมากข้ึนในสาขาการผลิต
นั้นๆจะส่งผลให้ผลผลิตเปล่ียนแปลงไปอย่างไรโดยจะบอกให้เราทราบถึงผลกระทบทางตรงและ
ทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัสาขาการผลิตทั้งหมด และจากการวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิต สาขาการ
ผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 3 อนัดบัดงัน้ี 015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม 
009 โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร เน่ืองจากตวัทวีคูณและอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยท่ีรัฐบาลมีตอ้การ
ใชจ่้ายในสาขาการผลิตทั้งสามมีค่ามาก 

ตารางที ่4.2 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนต่อผลผลิต 
หน่วย: บาท 

รหสั
สาขา 

การใชจ่้ายของ
ภาครัฐบาล 

(302) 

รัฐบาลใชจ่้าย
เพ่ิมร้อยละ 

12.27 

ตวั
ทวคูีณ
ผลผลิต 

ผลกระทบต่อ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
ผลผลิต 

001 5,645,333 692,682 1.975 1,367,991 692,682 675,309 
002 - - 2.042 - - - 
003 7,703,756 945,251 2.630 2,486,424 945,251 1,541,173 
004 3,274,139 401,737 3.141 1,261,722 401,737 859,985 
005 3,064,943 376,069 2.631 989,539 376,069 613,470 
006 25,084,199 3,077,831 3.068 9,443,774 3,077,831 6,365,943 
007 48,275,292 5,923,378 2.860 16,943,046 5,923,378 11,019,668 
008 721,005 88,467 2.833 250,671 88,467 162,204 
009 29,050,215 3,564,461 3.956 14,100,480 3,564,461 10,536,019 
010 22,880,169 2,807,397 3.616 10,151,665 2,807,397 7,344,268 
011 37,739,332 4,630,616 2.545 11,785,448 4,630,616 7,154,832 
012 8,313,380 1,020,052 3.358 3,425,620 1,020,052 2,405,568 
013 - - 1.454 - - - 
014 24,251,158 2,975,617 2.748 8,177,868 2,975,617 5,202,251 
015 1,608,543,588 197,368,298 1.968 388,451,783 197,368,298 191,083,484 
016 10,014,413 1,228,768 3.506 4,308,340 1,228,768 3,079,571 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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4.2.2 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมทีเ่กดิขึน้ต่อรายได้ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อรายได้แสดงถึงผลของการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของ
ภาครัฐท่ีมีต่อสาขาการผลิตต่างๆวา่จะท าให้แต่ละสาขาการผลิตมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนมากเท่าไรโดยการ
ใชต้วัแบบทวีคูณประเภทท่ี 1 ผลการศึกษาท าให้ทราบวา่ สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบทางรายได้
มาก ท่ี สุ ด  3 อันดับแรกได้แ ก่  015 การบ ริการ  007 อุตส าหกรรมยาง เค มี  ปิ โตรเลียม  011 
สาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นผลมาจากตวัทวีคูณและอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยท่ีภาครัฐมีต่อสาขาการผลิตเหล่าน้ีท า
จึงท าใหส้าขาการผลิตเหล่าน้ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่สาขาการผลิตอ่ืนๆ 

ตารางที ่4.3 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มต่อรายได ้
หน่วย: บาท 

รหสัสาขา 
รายไดก่้อนรัฐ
ใชจ่้ายเพ่ิม 

รัฐบาลใชจ่้าย
เพ่ิมร้อยละ 

12.27 

ตวัทวคูีณ
รายได ้

ผลกระทบ
ต่อรายได ้

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
รายได ้

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
รายได ้

001 994,420 122,015 1.631 198,963 122,015 76,947 
002 - - 1.968 - - - 
003 473,366 58,082 4.372 253,951 58,082 195,869 
004 331,363 40,658 3.325 135,187 40,658 94,529 
005 410,048 50,313 2.493 125,449 50,313 75,136 
006 2,193,614 269,156 3.541 953,163 269,156 684,007 
007 2,436,932 299,012 5.611 1,677,776 299,012 1,378,764 
008 59,605 7,314 3.700 27,059 7,314 19,746 
009 1,475,508 181,045 5.444 985,679 181,045 804,634 
010 2,122,601 260,443 3.594 936,028 260,443 675,585 
011 4,381,482 537,608 2.810 1,510,750 537,608 973,142 
012 617,434 75,759 4.187 317,202 75,759 241,443 
013 - - 1.408 - - - 
014 3,303,442 405,332 2.418 980,294 405,332 574,962 
015 572,216,022 70,210,906 1.352 94,895,898 70,210,906 24,684,992 
016 227,358 27,897 12.592 351,288 27,897 323,391 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 4.2.3 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมทีเ่กดิขึน้ต่อการจ้างงาน 

ส าหรับผลกระทบชนิดน้ีนั้นแสดงถึงผลกระทบต่อจ านวนการจา้งงานของสาขาการผลิต
ซ่ึงเม่ือุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของรัฐบาลมีเพิ่มมากข้ึนจะท าให้เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเท่าใดโดย
การวเิคราะห์ถึงการจา้งงานนั้นไดท้  าการรวมสาขาการผลิตให้เหลือ 8 สาขาเพื่อท่ีจะไดส้อดคลอ้งกบัจ
ขอ้มูลการจา้งงานท่ีไดห้าขอ้มูลมาซ่ึงเป็นขอ้มูลในการส ารวจถึงสภาวะการมีงานท าในประเทศไทยซ่ึง
จ าแนกตามสาขาต่างซ่ึงในส่วนของการรวมสาขาการผลิตและขอ้มูลของการจา้งงานนั้นสามารถดูได้
ในภาคผนวกซ่ึงซ่ึงสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการจา้งงานมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ 004 การ
บริการ 003 อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 007 การขนส่งและคมนาคม ทั้ ง 3 สาขาน้ีได้รับ
ผลกระทบต่อการจา้งงานมากท่ีสุด เน่ืองจากอุปสงค์ขั้นสุดทา้ยท่ีมาจากภาครัฐบาลและตวัทวีคูณท่ีมี
มากกวา่สาขาอ่ืนๆ 

ตารางที ่4.4 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มต่อการจา้งงาน 
หน่วย: คน 

รหสัสาขา 
การจา้งงาน
ก่อนรัฐใช้
จ่ายเพ่ิม 

รัฐบาลใชจ่้าย
เพ่ิมร้อยละ 

12.27 

ตวัทวคูีณการ
จา้งงาน 

ผลกระทบ
ต่อการจา้ง

งาน 

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
การจา้งงาน 

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
การจา้งงาน 

001 40,216 4,934 1.241 6,123 4,934 1,189 
002 - - 9.121 - - - 
003 62,678 7,691 7.125 54,792 7,691 47,102 
004 2,391,686 293,460 1.905 559,164 293,460 265,704 
005 20,616 2,530 1.937 4,899 2,530 2,369 
006 - - 1.274 - - - 
007 20,886 2,563 3.141 8,049 2,563 5,487 
008 13,152 1,614 3.291 5,310 1,614 3,697 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ: 001 เกษตรกรรม 002 การท าเหมืองแร่เหมืองหิน 003 อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 004 การบริการ 

005 การก่อสร้าง 006 การคา้ 007 การขนส่งและคมนาคม 008 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกได ้
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4.3 ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบของการชักน าให้เกิดขึน้ต่อสาขาการผลติวเิคราะห์โดย
ตัวทวคูีณประเภทที ่2 

ในส่วนของผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึนนั้นเป็นการน าค่าท่ีไดจ้ากการหาจากตวัทวคูีณประเภท
ท่ี 2 แล้วหักผลกระทบทางตรง และทางอ้อมท่ีหาได้จากตัวทวีคูณประเภทท่ี 1 ออกไปก็จะได้
ผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึนออกมาโดยผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึนนั้นเป็นผลกระทบท่ี
เกิดขั้นมาจากเม่ืออุปสงค์ขั้นสุดทา้ยท่ีมีต่อสาขาการผลิตมีเพิ่มข้ึนท าให้ในสาขาการผลิตต่างๆนั้น
ไดรั้บรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนมานั้นจะกระจายไปยงัแรงงานและเจา้ของปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสาขาการผลิตนั้นๆซ่ึงแรงงานและเจา้ของปัจจยัการผลิตเหล่านั้นเม่ือไดรั้บ
รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนก็จะน ารายไดน้ั้นมาใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจ 

4.3.1 ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบของการชักน าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นต่อ
ผลผลติ 

การวิเคราะห์ผลกระทบการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ในขั้นสุดทา้ยของภาครัฐท่ีมีต่อสาขา
การผลิตต่างๆด้วยตวัทวีคูณประเภทท่ี 2 นั้นจะแตกต่างจากตวัทวีคูณประเภทท่ี 1 ตรงท่ีตวัทวีคูณ
ประเภทท่ี 2 จะแสดงถึงผลกระทบของการชักน าให้เกิดข้ึนซ่ึงค่าตวัทวีคูณท่ีหาออกมาได้จะมีค่า
มากกวา่เน่ืองจากรวมผลกระทบของผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออ้ม และผลกระทบของการ
ชกัน าให้เกิดข้ึนซ่ึงในการอ่านผลนั้นจะน าเอาผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้มท่ีหามาได้
จากตวัทวีคูณประเภทท่ี 1 นั้นมาหักลบออกจากผลกระทบทั้งหมดท่ีหาไดก้็จะได้ค่าของผลกระทบ
ของการชักน าให้เกิดข้ึนจากผลการศึกษาพบว่าสาขาการผลิตท่ีได้รับผมกระทบของการชักน าให้
เกิดข้ึนต่อผลผลิตมาก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่สาขา 015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม 
011 สาธารณูปโภคโดยสาขาการผลิตทั้ง 3 น้ีท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดก็เป็นผลมาจากอุปสงค์ขั้น
สุดทา้ยและตวัทวีคูณของสาขาการผลิตนัน่เอง ซ่ึงเลขสาขารหัส 001 – 016 จะเป็นรหัสเดียวกนักบั
ตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.5 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อผลผลิต 
หน่วย: บาท 

รหสั
สาขา 

การใชจ่้าย
ของ

ภาครัฐบาล 
(302) 

รัฐบาลใช้
จ่ายเพ่ิมร้อย
ละ 12.27 

ตวั
ทวคูีณ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ต่อผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ของการชกั
น าใหเ้กิดข้ึน
ต่อผลผลิต 

001 5,645,333 692,682 3.568 2,471,207 692,682 675,309 1,103,215 
002 - - 3.765 - - - - 
003 7,703,756 945,251 4.120 3,894,538 945,251 1,541,173 1,408,114 
004 3,274,139 401,737 5.007 2,011,313 401,737 859,985 749,591 
005 3,064,943 376,069 4.481 1,685,130 376,069 613,470 695,591 
006 25,084,199 3,077,831 4.785 14,728,907 3,077,831 6,365,943 5,285,133 
007 48,275,292 5,923,378 4.431 26,246,036 5,923,378 11,019,668 9,302,990 
008 721,005 88,467 4.529 400,712 88,467 162,204 150,040 
009 29,050,215 3,564,461 5.489 19,565,907 3,564,461 10,536,019 5,465,427 
010 22,880,169 2,807,397 5.465 15,341,786 2,807,397 7,344,268 5,190,121 
011 37,739,332 4,630,616 4.354 20,162,306 4,630,616 7,154,832 8,376,858 
012 8,313,380 1,020,052 5.083 5,184,454 1,020,052 2,405,568 1,758,834 
013 - - 2.764 - - - - 
014 24,251,158 2,975,617 4.575 13,613,440 2,975,617 5,202,251 5,435,572 
015 1,608,543,588 197,368,298 4.634 914,633,921 197,368,298 191,083,484 526,182,138 
016 10,014,413 1,228,768 5.091 6,256,172 1,228,768 3,079,571 1,947,833 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.3.2 ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบของการชักน าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับ
รายได้ 

ผลกระทบต่อรายไดท่ี้ท าการวเิคราะห์ดว้ยตวัทวคูีณประเภทท่ี 2 นั้นก็จะมีค่ามากกวา่เม่ือ
เทียบกบัผลกระทบท่ีท าการวิเคราะห์ดว้ยตวัทวีคูณประเภทท่ี 1 เพราะไดท้  าการรวมผลกระทบของ
การชักน าให้เกิดข้ึนไปด้วยเน่ืองจากผลกระทบทางตรง และทางอ้อมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีค่าเท่ากับ
ผลกระทบทางตรง และทางออ้มท่ีเกิดข้ึนจากตวัทวคูีณประเภทท่ี 1 จึงจะกล่าวถึงเพียงผลกระทบของ
การชกัน าให้เกิดข้ึนเพียงอยา่งเดียวจากการศึกษาพบวา่สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมาก 3 อนัดบั
แรกได้แก่ สาขา 015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม  เป็นผลมาจากอุปสงค์ขั้น
สุดทา้ยท่ีมีมากในสาขาการผลิตนั้นและตวัทวคูีณของสาขาการผลิตนั้นๆนัน่เอง 
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ตารางที ่4.6 ผลกระทบทางตรงผล ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อรายได ้
หน่วย: บาท 

รหสั
สาขา 

รายไดก่้อน
รัฐใชจ่้าย
เพ่ิม 

รัฐบาลใช้
จ่ายเพ่ิม
ร้อยละ 
12.27 

ตวัทวคูีณ
รายได ้

ผลกระทบ
ต่อรายได ้

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
รายได ้

ผลกระทบ
ทางออ้ม
ต่อรายได ้

ผลกระทบ
ของการชกั
น าให้

เกิดข้ึนต่อ
รายได ้

001 994,420 122,015 2.474 301,926 122,015 76,947 102,963 
002 - - 2.987 - - - - 
003 473,366 58,082 6.633 385,249 58,082 195,869 131,298 
004 331,363 40,658 5.044 205,069 40,658 94,529 69,882 
005 410,048 50,313 3.783 190,338 50,313 75,136 64,889 
006 2,193,614 269,156 5.371 1,445,750 269,156 684,007 492,587 
007 2,436,932 299,012 8.514 2,545,796 299,012 1,378,764 868,021 
008 59,605 7,314 5.611 41,038 7,314 19,746 13,979 
009 1,475,508 181,045 8.259 1,495,267 181,045 804,634 509,588 
010 2,122,601 260,443 5.453 1,420,150 260,443 675,585 484,122 
011 4,381,482 537,608 4.264 2,292,372 537,608 973,142 781,622 
012 617,434 75,759 6.352 481,227 75,759 241,443 164,025 
013 - - 2.136 - - - - 
014 3,303,442 405,332 3.669 1,487,342 405,332 574,962 507,048 
015 572,216,022 70,210,906 2.051 144,007,990 70,210,906 24,684,992 49,112,091 
016 227,358 27,897 19.100 532,837 27,897 323,391 181,550 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.3.3 ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบของการชักน าให้เกดิขึน้ต่อการจ้างงาน 

ผลกระทบท่ีมีต่อการจา้งงานท่ีครอบคลุมถึงผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบ

ของการชกัน าให้เกิดข้ึนไวน้ั้นก็จะคลา้ยกบัผลกระทบต่อการจา้งงานท่ีครอบคลุมเฉพาะผลกระทบ

ทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยต่อการจา้งงานโดยจะมีค่าท่ี

มากกวา่เน่ืองจากรวมผลกระทบของการชกัน าให้เกิดข้ึนเอาไวด้ว้ยโดยผลการศึกษาพบวา่ 3 สาขาการ

ผลิตท่ีได้รับผลกระทบของการชักน าให้เกิดข้ึนต่อการจา้งงานมากท่ีสุดได้แก่ 004 การบริการ 003 

อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 007 การขนส่งและคมนาคม  
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ตารางที ่4.7 ผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบของการชกัน าใหเ้กิดข้ึนต่อการจา้งงาน 

หน่วย : คน 

รหสั
สาขา 

การจา้งงาน
ก่อนรัฐใช้
จ่ายเพ่ิม 

รัฐบาลใช้
จ่ายเพ่ิม
ร้อยละ 
12.27 

ตวัทวคูีณ
การจา้ง
งาน 

ผลกระทบ
ต่อการจา้ง

งาน 

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
การจา้ง
งาน 

ผลกระทบ
ทางออ้ม
ต่อการจา้ง

งาน 

ผลกระทบ
การชกัน า
ใหเ้กิดข้ึน
ต่อการจา้ง

งาน 
001 40,216 4,934 1.466 7,235 4,934 1,189 1,112 
002 - - 20.946 - - - - 
003 62,678 7,691 10.748 82,658 7,691 47,102 27,866 
004 2,391,686 293,460 3.652 1,071,658 293,460 265,704 512,493 
005 20,616 2,530 2.631 6,654 2,530 2,369 1,756 
006 - - 1.951 - - - - 
007 20,886 2,563 5.287 13,549 2,563 5,487 5,499 
008 13,152 1,614 4.504 7,268 1,614 3,697 1,958 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: 001 เกษตรกรรม 002 การท าเหมืองแร่เหมืองหิน 003 อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 004 การบริการ 

005 การก่อสร้าง 006 การคา้ 007 การขนส่งและคมนาคม 008 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกได ้

4.4 การรวมกลุ่มสาขาการผลติทีม่ีการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่เพือ่ศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ 

ในส่วนน้ีจะเป็นการรวมกลุ่มของสาขาการผลิตท่ีไดรั้ฐบาลได้มีการท าการเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มโดย
เกณฑ์ในการรวมกลุ่มของสาขาการผลิตนั้นจะรวมกลุ่มของสาขาการผลิตของกิจการท่ีได้รับการ
ยกเวน้ภาษีมูลคา้เพิ่มตามกฎหมายซ่ึงเป็นขอ้มูลจากกรมสรรมพากรให้รวมอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและแบ่ง
สินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

001 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  002 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม 
003 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทผลิตภณัฑจ์ากไม ้  004 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทปริโตเคมี 
005 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอโลหะ   006 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทโลหะ 
007 การบริการโรงแรมและร้านอาหาร   008 สาขาการผลิตอ่ืนๆ 

จากการรวมกลุ่มสาขาการผลิตดงัน้ีจะเป็นการเจาะจงลงไปในสาขาการผลิตท่ีแตกต่างไปจากการ
รวมกลุ่มสาขาการผลิตตามส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยจะเป็น
การเจาะจงสาขาการผลิตท่ีไดมี้การท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกล่าวคือเป็นการสรุปและเจาะจงใน
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สาขาการผลิตท่ีไดมี้การท าการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึนโดยจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อผลผลิต และรายไดเ้ท่านั้นเน่ืองจากการจา้งงานนั้นจะยึดหลกัในการรวมกลุ่มตามสภาวะการมีงาน
ท าของส านกังานสถิติแห่งชาติและจะแสดงถึงผลกระทบโดยตวัทวคูีณประเภทท่ี 1 เท่านั้น 

4.4.1 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมที่เกิดขึน้ต่อผลผลิตในสาขาการผลิตที่มีการเรียก
เกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ 

การวิเคราะห์ผละกระทบต่อผลผลิตทั้งทางตรงและทางออ้มโดยจะท าการอธิบายใน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเฉพาะสาขาท่ี 001 – 007 เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมีการท าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดย
สาขาท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด คือสาขา 004 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทปริโตเคมี 006 สินคา้ส าเร็จรูป
ประเภทโลหะ 001 สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงสาขาการผลิตทั้ง 3 สาขาการน้ีเป็น
สาขาท่ีรัฐบาลนั้นมีความตอ้งการในการใชจ่้ายต่อสาขาการผลิตเหล่าน้ีมากกล่าวคืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ย
ท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้ง 3 น้ีมีค่ามากอีกทั้งตวัทวีคูณของทั้ง 3 สาขาน้ียงัมีมากอีกดว้ยโดยท่ีตวัทวีคูณ
ของทั้ง 3 สาขาน้ีมีมากก็เป็นผลมาจากการท่ีสาขาการผลิตทั้ง 3 น้ีเป็นสาขาการผลิตท่ีมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากกวา่เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนท่ีเหลือนัน่เอง 

 

ตารางที ่4.8 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มของสาขาการผลิตท่ีทีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน่วย : บาท 

รหสัสาขา 

การใชจ่้าย
ของ

ภาครัฐบาล 
(302) 

รัฐบาลใชจ่้าย
เพ่ิมร้อยละ 

12.27 

ตวัทวคูีณ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ต่อผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
ผลผลิต 

001 7,703,756 945,251 2.879 2,720,950 945,251 1,775,699 
002 3,274,139 401,737 3.146 1,263,931 401,737 862,194 
003 3,064,943 376,069 2.743 1,031,658 376,069 655,589 
004 48,275,292 5,923,378 3.095 18,333,042 5,923,378 12,409,664 
005 721,005 88,467 2.967 262,498 88,467 174,031 
006 29,050,215 3,564,461 3.989 14,220,243 3,564,461 10,655,782 
007 - - 1.469 - - - 
008 1,742,471,572 213,801,262 2.451 524,105,660 213,801,262 310,304,398 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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4.4.2 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อมที่เกิดขึ้นต่อรายได้ในสาขาการผลิตที่มีการเรียก
เกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ 

การวิ เคราะห์ผลกระทบ ท่ี มี ต่อรายได้ในสาขาการผลิตท่ี มีการท าการจัด เก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 7 สาขานั้นรายได้ สาขาท่ีได้รับผลกระทบทางด้านรายได้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก

ได้แก่สาขา 004 สินค้าส าเร็จรูปประเภทปริโตเคมี  006 สินค้าส าเร็จรูปประเภทโลหะ  001 สินค้า

ส าเร็จรูปประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  โดยท่ีทั้ง 3 สาขาน้ีจะมีรายได้เพิ่มข้ึนมากทั้สุดเป็น 3 อนัดบั

แรก โดยไม่รวมกับสาขาการผลิตท่ีไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสาขาการทั้ ง 3 สาขาน้ีได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสุดเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลนั้นมีอุปสงค์ขั้นสุดทา้ยต่อทั้งสาขา 3 มากอีกทั้งสาขาการ

ผลิตท่ีได้รับผลกระทบทางด้านรายได้มากท่ีสุดนั้นเหมือนกบัสาขาการผลิตท่ีได้รับผลกระทบต่อ

ผลผลิตมากท่ีสุดเหมือนกนัซ่ึงหมายความวา่เม่ือผลผลิตเพิ่มมากข้ึนก็จะท าให้รายไดใ้นสาขาการผลิต

นั้นเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

ตารางที ่4.9 ผลกระทบทางตรง และทางออ้มของสาขาการผลิตท่ีทีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน่วย : บาท 

รหสัสาขา 
รายไดก่้อนรัฐ
ใชจ่้ายเพ่ิม 

รัฐบาลใชจ่้าย
เพ่ิมร้อยละ 

12.27 

ตวัทวคูีณ
รายได ้

ผลกระทบต่อ
รายได ้

ผลกระทบ
ทางตรงต่อ
รายได ้

ผลกระทบ
ทางออ้มต่อ
รายได ้

001 473,366 58,082 6.35 369,107 58,082 311,025 
002 331,363 40,658 4.54 184,711 40,658 144,052 
003 410,048 50,313 3.72 187,069 50,313 136,756 
004 2,436,932 299,012 7.69 2,299,571 299,012 2,000,559 
005 59,605 7,314 5.13 37,485 7,314 30,171 
006 1,475,508 181,045 6.77 1,226,039 181,045 1,044,995 
007 - - 2.41 - - - 
008 375,475,969 46,070,901 2.86 131,630,802 46,070,901 85,559,900 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.5 ความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและความเช่ือมโยงไปข้างหลงัของสาขาการผลติทั้งหมด 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผลผลิตมีผลพลอยไดห้รือส่ิงท่ีสามารถวิเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์

ผลกระทบน้ีก็คือ ความเช่ือมโยงนัน่เองโดยความเช่ือมโยงจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของสาขาการ
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ผลิตหน่ึงๆต่อสาขาการผลิตอ่ืนๆในการเป็นผูป้้อนปัจจยัการผลิตและผลผลิตในแนวนอนของตาราง

และการเป็นผูป้้อนปัจจยัการผลิตและผลผลิตในแนวตั้งของตารางนัน่เอง 

4.5.1 ความสัมพันธ์ของความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังของสาขาการผลิต
ทั้งหมด 

ในการหาความเช่ือมโยงไปข้างหน้า และข้างหลังในการศึกษาน้ีจะท าการหาความ
เช่ือมโยงท่ีเป็นดัชนีของความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและความเช่ือมโยงไปขา้งหลังโดยดชันีความ
เช่ือมโยงไปขา้งหน้าบอกถึงความส าคญัของสาขาการผลิตท่ีเป็นผูป้้อนผลผลิตในรูปแบบของปัจจยั
การผลิตขั้นกลางใหก้บัสาขาอ่ืนๆท่ีอยูใ่นแนวนอนของตาราง โดยถา้หากวา่ค่าดชันีความเช่ือมโยงไป
ขา้งหนา้ของสาขาการผลิตหน่ึงๆมีค่ามากกวา่ 1 สามารถตีความไดว้า่สาขาการผลิตนั้นๆเป็นสาขาการ
ผลิตท่ีป้อนผลผลิตซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตขั้นกลางให้สาขาอ่ืนๆในแนวนอนของตารางมากกว่าเม่ือ
เทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆในทางตรงกนัขา้มถา้หากสาขาการผลิตหน่ึงมีค่าดชันีความเช่ือมโยงไป
ขา้งหนา้นอ้ยกวา่ 1 ก็จะสามารถตีความไดว้า่สาขาการผลิตนั้นเป็นสาขาการผลิตท่ีป้อนผลผลิตซ่ึงเป็น
ปัจจยัการผลิตซ่ึงเป็นการผลิตขั้นกลางให้กบัสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวนอนน้อยกว่าเม่ือเทียบกบั
สาขาการผลิตอ่ืนๆ ในส่วนของความเช่ือมโยงไปขา้งหลงันั้นบอกถึงความส าคญัของสาขาการผลิตท่ี
เป็นผูใ้ชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางท่ีมาจากสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวตั้งโดยถา้หากวา่ดชันีความเช่ือมโยง
ไปขา้งหลงัในสาขาการผลิตนั้นๆมีค่ามากกว่า 1 ตีความไดว้า่สาขาการผลิตนั้นตอ้งการใชปั้จจยัการ
ผลิตขั้นกลางจากสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวตั้งมากกวา่เม่ือเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆในทางตรงกนั
ข้ามนั้ นเองถ้าหากว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลังของสาขาการผลิตนั้ นมีค่าน้อยกว่า 1 นั้ น
หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นๆตอ้งการใช้ปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีมาจากสาขาการผลิตอ่ืนๆใน
แนวตั้งนอ้ยกวา่สาขาการผลิตอ่ืน ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงัของ 16 สาขาการผลิต 

รหสัสาขา 
ดชันีความเช่ือมโยง

ไปขา้งหนา้ 
เรียงล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย 
ดชันีความเช่ือมโยง

ไปขา้งหลงั 
เรียงล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย 
001 1.064 5 0.7128 14 
002 1.648 3 0.7370 13 
003 0.695 9 0.9493 11 
004 0.766 7 1.1335 5 
005 0.510 13 0.9496 10 
006 0.762 8 1.1074 6 
007 2.474 2 1.0323 7 
008 0.595 12 1.0226 8 
009 2.866 1 1.4277 1 
010 0.684 10 1.3050 2 
011 0.932 6 0.9185 12 
012 0.379 15 1.2120 4 
013 0.361 16 0.5247 16 
014 0.648 11 0.9919 9 
015 1.208 4 0.7103 15 
016 0.408 14 1.2654 3 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.6 อภิปรายผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ีท าการเก็บภาษีในอตัรา

ร้อยละ 7 ให้เปล่ียนแปลงอตัราในการจดัเก็บใหม่เป็นร้อยละ 10 ตามการจ าลองสถานการณ์ท่ีผูศึ้กษา

ได้จ  าลองข้ึนและได้ท าการก าหนดให้ร้อยละของรายได้ของภาครัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึนมีค่าเท่ากับการ

เพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในขั้นสุดท้ายของรัฐบาลในแบบจ าลองกล่าวคือก าหนดให้รัฐบาลน ารายได้ท่ี

เพิ่มข้ึนนั้นไปใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจเพื่อดูถึงผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัสาขาการผลิตทั้งหมดว่า

จะเกิดผลอยา่งไรจากการสมมติเหตุการณ์ในคร้ังน้ีข้ึนมา 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นในส่วนของการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดด้วยตัวทวีคูณประเภทท่ี 1 และ

ประเภทท่ี  2 ท่ี เกิดข้ึนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในขั้ นสุดท้ายอัน เน่ืองมาจากการจัด เก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใหม่ คือ ร้อยละ 10 นั้ นผลผลิตในสาขาการผลิต  015 การบริการ 007 
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อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม 009 โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร 011 สาธารณูปโภค 010 

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบมากเป็น 5 อนัดบัแรกในส่วนของรายไดน้ั้นสาขาการผลิต 

015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม 011 สาธารณูปโภค 009 โลหะผลิตภณัฑโ์ละหะ

และ เคร่ืองจกัร 006 อุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพน์ั้นไดรั้บผลกระทบมากเป็น 5 อนัดบัแรกใน

ส่วนของการจา้งงานนั้นได้ท าการรวมสาขาการให้เหลือเพียง 8 สาขาการโดยสาขาการท่ี 005 การ

บริการ 003 อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 007 การขนส่งและคมนาคม 001 เกษตรกรรม และ 008 

กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกไดน้ั้นไดรั้บผลกระทบของการจา้งงานมากเป็น 5 อนัดบัแรก โดยการท่ี

สาขาการใดๆจะไดรั้บผลกระทบมากน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัวา่สาขาการผลิตนั้นไดมี้การใช้จ่ายของปัจจยั

การผลิตขั้นกลางต่อสาขาการผลิตอ่ืนๆมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงจะท าให้ผลกระทบของขอ้มูลจากตารางใน

แต่ละปีนั้นมีความแตกต่างกนัออกไปเน่ืองจากวา่ในแต่ละปีนั้นในแต่ละสาขาการนั้นก็จะใชจ่้ายหรือมี

ความตอ้งการในปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 

ส าหรับความเช่ือมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังนั้ นสาขา 009 โลหะผลิตภัณฑ์โละหะและ 

เคร่ืองจกัร 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม 002 การท าเหมืองแร่เหมืองหิน 015 การบริการ 001 

เกษตรกรรม นั้นเป็นสาขาการท่ีมีดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหน้ามากท่ีสุดเป็น 5 อนัดบัแรกกล่าวคือ

สาขาการผลิตทั้ง 5 น้ีเป็นสาขาการผลิตท่ีป้อนปัจจยัการผลิตขั้นกลางให้กบัสาขาการผลิตอ่ืนๆใน

แนวนอนของตารางมากกวา่สาขาการผลิตอ่ืนๆอีก 11 สาขาการผลิตท่ีเหลือ 

ส าหรับความเช่ือมโยงไปขา้งหลงันั้นสาขาการผลิตท่ีมีค่าดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัมากเป็น 5 

อนัดบัได้แก่สาขาการผลิต 009 โลหะผลิตภณัฑ์โละหะและ เคร่ืองจกัร  010 อุตสาหกรรมการผลิต

อ่ืนๆ 016 กิจกรรมอ่ืนๆ 012 การก่อสร้าง 004 อุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงมีความหมายวา่สาขาการผลิตทั้ง 

5 สาขาการผลิตน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆอีก 11 สาขานั้นมีความตอ้งการท่ีใชปั้จจยัการ

ผลิตขั้นกลางท่ีมาจากสาขาการผลิตอ่ืนๆท่ีอยูใ่นแนวตั้งนัน่เอง 

อนนัต ์วฒันกุลจรัส (2555) ไดท้  าการวเิคราะห์ถึงผลกระทบโดยรวมผลกระทบทางตรง และทางออ้ม

ท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้ง 16 สาขาของประเทศไทยเช่นกนัแต่เป็นการสมมติสถานการณ์ในอีกรูปแบบ

หน่ึงซ่ึงเป็นการจ าลองสถานการณ์ใหมี้การขยายตวัของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 10 โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในปี 2548 ซ่ึงเป็นปีก่อนหนา้ของการวิจยัน้ี 5 ปีผลการ

วิเคราะห์นั้นสาขาการผลิตท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดได้แก่ สาขา014 การขนส่งและคมนาคม 

รองลงมาคือสาขา 015 การผลิต ซ่ึงแตกต่างจากการวิจยัน้ีเล็กน้อยเน่ืองจากการใช้จ่ายในสาขาการ
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ท่องเท่ียวต่อสาขาการผลิต 014 มีมากกวา่การใชจ่้ายของภาครัฐต่อสาขาการขนส่งและคมาคมนัน่เอง

แต่ในกรณีของสาขา 015 สาขาการบริการนั้นแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่แต่ความสอดคลอ้งท่ีมี

ต่อกนัคือจะเป็นสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากเป็นอนัดบัตน้ๆของผลกระทบเน่ืองจากจะมีการ

ใชจ่้ายเป็นจ านวนมากในสาขาการผลิต 015 การบริการน้ีนัน่เอง 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการใชข้อ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดในปี 2553 ซ่ึงมีจ านวนสาขาการ
ผลิตทั้งหมด 180 สาขาการผลิตจากนั้นไดท้  าการรวมสาขาให้เหลือ 16 สาขาเพื่อท าการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบในเบ้ืองตน้ไม่วา่จะเป็นผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิต ผลกระทบต่อดา้นรายได ้ผลกระทบท่ีมีต่อ
การจา้งงาน และความสัมพนัธ์ของความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัจากการ
ท าการจ าลองเหตุการโดยให้การใช้จ่ายของภาครัฐบาลเพิ่มข้ึนกล่าวคืออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของ
ภาครัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้งหมดมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ีร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 โดยก าหนดใหส่้วนต่างของรายไดท่ี้รัฐบาลไดรั้บเพิ่ม
มากข้ึนมีค่าเท่ากบัการขยายตวัของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของรัฐบาลท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้ งหมดใน
แบบจ าลองโดยจากการจ าลองสถานการณ์และน าขอ้มูลท่ีได้กล่าวมาท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
เบ้ืองตน้นั้น สรุปผลการศึกษาออกมาไดด้งัน้ี 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผลผลิตจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของรัฐบาลอนั ซ่ึงเป็นผล
มาจากการได้รับรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราใหม่คือร้อยละ 10 จากนั้น
ก าหนดให้รัฐบาลน ารายได้ใช้จ่ายลงในระบบเศรษฐกิจโดยท าการวิเคราะห์ด้วยตวัทวีคูณผลผลิต
ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2  

สาขาการท่ีได้รับผลกระทบมากหรือน้อยนั้นจะเปนสาขาการผลิตเดียวกนัแต่จะต่างกนัท่ีปริมาณท่ี
แตกต่างกนัโดยผลกระทบท่ีวเิคราะห์ท่ีวเิคราะห์ดว้ยตวัทวีคูณประเภทท่ี 2 จะมีค่ามากกวา่เน่ืองจากได้
รวมเอาผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบของการชักน าให้เกิดข้ึนไวด้้วยกันต่างกบัตวั
ทวีคูณประเภทท่ี 1 ท่ีรวมเอาไวเ้ฉพาะผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้มจากการศึกษานั้น
พบวา่ สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 3 อนัดบัดงัน้ี 015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง 
เคมี ปิโตรเลียม 009 โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร กล่าวคือเม่ือรัฐบาลใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนจะท า
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ให้ 3 สาขาการผลิตน้ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด โดยท่ีสาขาการผลิตท่ี 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี 
ปิโตรเลียม 009 โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร 011 สาธารณูปโภค 010 อุตสาหกรรมการผลิต
อ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบทางออ้มหรือผลกระทบลูกโซ่ มากกวา่การเกิดผลกระทบทางตรงในสาขาการ
ผลิตของตวัเอง แต่สาขาการผลิต 015 การบริการจะก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงมากกว่า ผลกระทบ
ทางออ้มท่ีเกิดกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆ 

ส าหรับการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อรายไดว้า่จะเกิดผลกระทบท าให้รายไดใ้นสาขาการผลิตทั้ง หมด
นั้นเพิ่มข้ึนเท่าใดนั้ นสาขาการผลิตท่ี 015 การบริการ 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม  011 
สาธารณูปโภค เป็นสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากการใชจ่้ายของรัฐบาลโดยท่ีรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึนของสาขาการผลิต 015 เป็นสาขาการผลิตเดียวท่ีไดรั้บผลกระทบทางตรงมากกว่าผลกระทบ
ทางอ้อมและสาขาการผลิตท่ีเหลือคือสาขาการผลิตท่ี 007 อุตสาหกรรมยาง เคมี ปิโตรเลียม  011 
สาธารณูปโภค นั้นเป็นสาขาการผลิตท่ีส่งผลกระทบทางออ้มต่อสาขาการผลิตอ่ืนๆมากกวา่ผลกระทบ
ทางตรงในสาขาการผลิตของตวัเองกล่าวคือเม่ือรัฐบาลใชจ่้ายในสาขาการผลิตสาขาการผลิต 4 สาขาน้ี
จะท าให้รายไดท่ี้เกิดจากผลกระทบทางออ้มต่อสาขาการผลิตทั้ง 4 นั้นส่งผลไปยงัสาขาการผลิตอ่ืนๆ
มากกวา่สาขาการผลิตตวัเอง 

ผลกระทบสุดทา้ยท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์คือผลกระทบท่ีมีต่อการจา้งงานโดยในการวิเคราะห์น้ี
ไดท้  าการรวมสาขาการอยา่งคร่าวๆให้เหลือเพียง 8 สาขา จากนั้นท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการ
จา้งงานน้ีโดยท่ีว่าถา้หากรัฐบาลมีอุปสงคใ์นขั้นสุดทา้ยต่อสาขาการผลิตทั้ง 8 สาขาเพิ่มมากข้ึนจะท า
ให้การจา้งงานทั้ง 8 สาขาการผลิตเพิ่มมากข้ึนขนาดไหน โดยผลการศึกษาพบวา่สาขาการผลิตท่ี 004 
การบริการ 003 อุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ 007 การขนส่งและคมนาคม เป็นสาขาการผลิตท่ี
ได้รับผลกระทบหรือท าให้เกิดการจา้งงานมากข้ึนท่ีสุดโดยสาขาการผลิต 004 การบริการเป็นสาขา
การผลิตเดียวท่ีได้ได้รับผลกระทบตรงจากการจา้งงานในสาขาการผลิตตวัเองมากกวว่าผลกระทบ
ทางออ้มและอีก 2 สาขาขา้งตน้ท่ีกล่าวมนันั้นไดรั้บผลกระทบทางออ้มมากกวา่ผลกระทบทางตรงท่ี
เกิดข้ึนนัน่เอง 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสาขาการผลิตหรือดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และความเช่ือมโยง
ไปขา้งหลงั ความเช่ือมโยงไปขา้งหน้านั้นแสดงถึงสาขาการผลิตท่ีเป็นผูป้้อนผลผลิตในรูปแบบของ
ปัจจยัการผลิตขั้นกลางใหก้บัสาขาอ่ืนๆท่ีอยูใ่นแนวนอนของตารางโดยสาขาการผลิตท่ีมีค่าดชันีความ
เช่ือมโยงไปขา้งหน้ามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือสาขา 009 โลหะผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร 010 
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 016 กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงทั้ง 3 สาขาการผลิตท่ีกล่าวมาน้ีเป็นสาขาการผลิตท่ี
ป้อนปัจจยัการผลิตขั้นกลางใหก้บัสาขาการผลิตอ่ืนๆในแนวนอนของตารางมากกวา่เม่ือเทียบกบัสาขา
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อ่ืนๆ ในส่วนของความเช่ือมโยงไปขา้งหลงันั้นสาขาท่ีมีค่าดชันีความเช่ือมโยงไปขา้งหลงัมากท่ีสุดใน 
3 อันดับแรกนั้นคือสาขา 009 โลหะผลิตภัณฑ์โละหะและ เคร่ืองจกัร  007 อุตสาหกรรมยาง เคมี 
ปิโตรเลียม 002 การท าเหมืองแร่เหมืองหิน ดงันั้นทั้ง 3 สาขากาน้ีจึงมีความตอ้งการใช้ปัจจยัการผลิต
ขั้นกลางจากสาขาการผลิตอ่ืนๆมากกวา่อีก 11 สาขาท่ีเหลือนัน่เอง 

5.2 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตนั้นเป็นตารางท่ีแสดงถึงการหมุนเวียนการใชจ่้ายในแต่ละสาขาการ
ผลิตภายในประเทศ โดยจดัท าข้ึนทุกๆ 5 ปี โดยขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ชุดล่าสุดในตอนท่ีผูศึ้กษาก าลงั
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีอยูน่ั้นเป็นขอ้มูลในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีล่าสุดท่ีไดมี้การเผยแพร่ไวอี้กทั้ง
ดว้ยขอ้สมมติต่างๆของตารางปัจจยัการผลิตผลผลิตและสถานการณ์ท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการจ าลองข้ึนมา
ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดขอ้จ ากดัอยู่บา้งในการศึกษาโดยขอ้จ าของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถจ าแนก
ออกไดด้งัน้ี 

1) การจ าลองเหตุการณ์ในคร้ังน้ีนั้นก าหนดให้รัฐบาลน ารายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนนั้นใช้จ่ายลงใน
ระบบเศรษฐกิจซ่ึงความเป็นจริงแลว้รัฐบาลอาจจะไม่น าเงินท่ีไดรั้บจากการปรับเปล่ียนอตัราภาษีไป
ใชจ่้ายลงในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดหรืออาจจะใชเ้พียงส่วนหน่ึงเท่านั้นเอง ในอีกกรณีหน่ึงคือรัฐบาล
อาจจะไม่น ารายไดท่ี้ไดรั้บไปใชใ้นปีนั้นๆแต่อาจจะน าไปใชใ้นปีอ่ืนๆ 

2) ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นตาราง ในปี 2553 ซ่ึงล่าชา้ไป 5 ปีจาก
ปัจจุบนั แต่เป็นขอ้มูลชุดล่าสุดท่ีมีการเผยแพร่ แต่ขอมูลของการจา้งงานและงบประมาณของภาครัฐท่ี
น ามาใช้นั้นเป็นปีล่าสุดคือ ปี 2557 จึงอาจจะท าให้สภาพเศรษฐกิจในแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิตนั้นคลาดเคล่ือนอยูบ่า้ง 

3) ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีน ามาวเิคราะห์เป็นตารางราคาผูซ้ื้อซ่ึงไดท้  าการวดัราคาท่ี
ซ้ือขายกนัจริงซ่ึงรวมค่าขนส่งและส่วนเหล่ือมล ้ าทางตลาดไวด้ว้ยหมดแลว้จึงท าให้ค่าท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์มีค่ามากเกินความเป็นจริงอยูบ่า้งเล็กนอ้ย 

4) การวิเคราะห์ถึงทุกๆผลกระทบท่ีไดท้  าการวิเคราะห์นั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานของแบบจ าลอง
ซ่ึงท าให้การวิเคราะห์จึงมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์อยู่บ้าง เช่น เป็นการวิเคราะห์สภาพน่ิง การมี
ทรัพยากรอยา่งไม่จ  ากดัในระบบเศรษฐกิจเป็นตน้ ซ่ึงเม่ือมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท า
ให้ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าท่ีแสดงถึงทรัพยากรณ์ท่ีมีอยา่งไม่จ  ากดัซ่ึงในความเป็นจริงทรัพยากรณ์อาจจะมีไม่
พอเท่ากบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจนัน่เอง 

 



 

52 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการจ าลองเหตุการณ์โดยท าการก าหนดใหภ้าครัฐบาลน ารายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนนั้นใชจ่้ายลงในระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมดกล่าวคือร้อยละของการเพิ่มข้ึนของรายไดข้องภาครัฐบาลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลง
อตัราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากบัการเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของภาครัฐท่ีมีต่อสาขาการ
ผลิตทั้งหมดนั้นมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดงัน้ี 

 1) จากการศึกษาในคร้ังน้ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 
10 รัฐบาลควรจะท าการด าเนินนโยบายแบบสมดุลกล่าวคือรัฐบาลควรจะท าการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจใหเ้ท่ากบัรายไดห้รือรายรับท่ีรัฐบาลไดรั้บพอดีตามขอ้สมมติฐานในการวเิคราะห์ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะท าให้สาขาการผลิตต่างๆมีการมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนจากการท าการ
ด าเนินนโยบายแบบสมดุลของภาครัฐในคร้ังน้ี 

 2) เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของภาครัฐท าให้ผลผลิตภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน
และจากสถานการณ์ของการส่งออกสินคา้ของประเทศไทยออกไปยงัต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้ท่ีลดลง
เม่ือเป็นเช่นน้ีรัฐบาลควรท่ีจะออกนโยบายในด้านของการส่งเสริมให้ประชาชนนั้ นใช้สินค้า
ภายในประเทศเพื่อท าใหสิ้นคา้และผลผลิตท่ีมีเพิ่มมากข้ึนนั้นมีจ านวนคงเหลือลดนอ้ยลงหรือไม่เหลือ
สินคา้คงเหลือเพื่อท่ีจะไม่ใหผ้ลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เพิ่มข้ึนโดยไม่เกิดประโยชน์นัน่เอง 

 3) การขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการด าเนินนโยบายแบบสมดุลของภาครัฐบาลนั้นท าให้
สาขการผลิตต่างๆในระบบเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มมากข้ึนท าให้ประชาชนในสาขาการผลิตนั้นๆมี
รายไดเ้พิ่มมากข้ึนด้วย รัฐบาลจึงควรออกนโยบายของการส่งเสริมการออมโดยรัฐบาลอาจจะออก
พนัธบตัรเพื่อใหป้ระชาชนซ้ือเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมใหก้บัประชาชน 

 4) การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการจา้งงานในแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเม่ือมี
การขยายตวัของเศรษฐกิจในสาขาการผลิต นั้นท าใหเ้กิดการจา้งงานเพิ่มข้ึนซ่ึงจากแบบจ าลองนั้นเป็น
แบบจ าลองท่ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีว่ามีทรัพยากรอยา่งไม่จ  ากดัในความเป็นจริงแลว้แรงงานอาจจะมี
ไม่พอท่ีจะรองรับต่อการขยายตวัในสาขาการผลิตนั้นๆ รัฐบาลจึงควรออกนโยบายการน าเขา้แรงงาน
จากต่างประเทศเพื่อท่ีจะรองรับการขยายตวัโดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัของแรงงานท่ี
น าเข้ามาเพื่อท่ีประชาชนจะได้รับความปลอดภยัและสามารถรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการน าไปศึกษาต่อยอด 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในขั้นสุดทา้ยท่ีมีต่อสาขาการผลิตทั้งหมดใน
แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้วยตัวแบบทวีคูณนั้ นท าให้เราสามารถท่ีจะรับทราบถึง
ผลกระทบในเบ้ืองตน้ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงแต่ไม่สามารถท่ีจะบอกถึงรายละเอียดท่ีลงลึกได้
จึงเหมาะแก่การประมาณผลกระทบในเบ้ืองตน้เท่านั้น โดยในการก าหนดนโยบายต่างๆท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอุปสงคใ์นขั้นสุดทา้ยในระบบเศรษฐกิจนั้นหากเราสามารถท่ีจะทราบถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมาไดเ้พื่อใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชน้โยบายนั้นๆการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึง
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้นๆ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี
อาจจะมีขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างไปจากความเป็นจริงอยู่บา้งแต่ก็สามารถท่ีจะทราบถึงผลกระทบ
เบ้ืองตน้ท่ีจะเกิดข้ึนไดห้ากตอ้งการท่ีจะลงรายละเอียดท่ีลึกลงไปและก าจดัเอาขอ้จ ากดัเหล่าน้ีออกไป
นั้นผูส้นใจท่ีจะศึกษาและต่อยอดการศึกษาสามารถท่ีจะท าการศึกษาต่อดว้ยแบบจ าลองอีกตวัหน่ึงคือ
แบบจ าลองดุลยภาพทางเศรษฐกิจทัว่ไป (Computable General Equilibrium) ซ่ึงแบบจ าลองน้ีสามารถ
ท่ีจะแกไ้ขและลบจุดอ่อนท่ีเป็นขอ้จ ากดัของแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต ยกตวัอยา่งเช่นการ
ท่ีการผลิตในสาขาการผลิตนั้นปัจจยัการผลิตบางจ าพวกนั้ นสามารถท่ีจะทดแทนกันได้ มีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาสินคา้ของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต อีกทั้งยงัรวมไปถึงการท่ีราคาของสินคา้ บริการ และ
ราคาปัจจยัการผลิตในขั้นกลางนั้นสามารถท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปได ้และยงัก าหนดใหท้รัพยากรท่ี
มีในระบบเศรษฐกิจนั้นมีจ ากดัซ่ึงก็จะท าให้แบบจ าลองท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์นั้นเหมือนความเป็น
จริงมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้แบบจ าลองดุลภาพทัว่ไปนั้นสามารถท่ีจะอธิบายและท าการ
วเิคราะห์ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจไดดี้และมีความเป็นอิสระมากกวา่แต่ก็ตอ้งแลกมาดว้ยความซบั
ซอ้มของแบบจ าลองท่ีเพิ่มมากข้ึนในดา้นของโครงสร้างและการท าเขา้ใจต่อแบบจ าลองซ่ึงจะแตกต่าง
จากแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่และสามารถท่ีจะท าความเขา้ใจได้
ง่ายกวา่นัน่เอง 
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