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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดภ้าษีมูลค่าเพิ่มของ
ส านักงานสรรพากรภาค 8 ระหว่างปี  2546 - 2556 โดยวิเคราะห์อัตราส่วนผลจัดเก็บรายได้
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บได้จริง วิเคราะห์หาค่าความสามารถในการเสียภาษีด้วยวิธีสมการถดถอย
พหุคูณ โดยก าหนดสมการใหค้วามสามารถในการเสียภาษีของแต่ละจงัหวดัข้ึนอยูก่บัมูลค่าผลิตภณัฑ์
จงัหวดัในสาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริการ สาขาการขาย และผลจดัเก็บรายไดภ้าษีมูลค่าเพิ่มปีท่ี
ผา่นมา และหาค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษี ซ่ึงดชันีท่ีไดจ้ะช้ีวา่ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี
แต่ละแห่ง มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดภ้าษีมูลค่าเพิ่มอยา่งไร 
 

  ผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดัท่ีมีอตัราส่วนผลจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดจ้ริงสูงท่ีสุด คือ 
จงัหวดัล าพูน และจงัหวดัท่ีมีอตัราส่วนผลจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดจ้ริงต ่าท่ีสุด คือ จงัหวดั
เชียงใหม่2  ค่าความสามารถในการเสียภาษีของส านกังานสรรพากรภาค 8 ข้ึนอยูก่บัมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวดัภาคอุตสาหกรรม และผลจดัเก็บรายไดภ้าษีมูลค่าเพิ่มปีท่ีผา่นมา โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั จงัหวดัท่ีมีความสามารถในการเสียภาษีสูง คือ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัเชียงใหม่1 
และจงัหวดัล าปาง ส่วนจงัหวดัท่ีมีความสามารถในการเสียภาษีต ่า คือ จงัหวดัแพร่ จงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัเชียงใหม่2 จงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษีสูงท่ีสุด คือ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้ภาษีต ่าท่ีสุด คือ 
จงัหวดัเชียงใหม่2 ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อน าไปสู่ผลการจดัเก็บภาษีท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 

This is a study on the efficiency of value added tax collection of the Regional Revenue 
Office 8 during 2003 – 2014 analyzing the ratio of vat collected. Multiple regression analysis was 
used to estimate tax capacity. It was assumed that value added tax capacity of each province is 
dependent on its GPP comprising income from industrial sector, service sector, sales sector, and last 
year’s value-added collection. After that, the estimated tax capacity figures were used to calculate 
tax effort indices. These indices will show how efficient of each revenue department in collecting 
VAT. 

 
The results of the study showed that Lamphun province has the highest tax ratio, and 

Chiang Mai-2 has the lowest tax ratio. The tax capacity of the Regional Revenue Office 8 was 
determined by the proportion of the income sectors in the GPP. Tax capacity was found to be 
positively related to income of industrial sector and last year’s value added tax collection. The 
provinces of the Regional Office 8 with high capacity were Lamphun, Chiangmai-1, and Lampang. 
The provinces with low capacity were Phrae, Chiang Rai, Nan, Payao, Maehongson, and Chiang 
Mai-2. The effective tax collection was highest in Lamphun province while the lowest was Chiang 
Mai-2. The Revenue Department Office of Chiang Mai-2 should increase tax collection in order to 
raise government revenue. 
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