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การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
ของไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด รวมทั งเพ่ือวิเคราะห์ว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจาย
อ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐส่งผล
ต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของไทยหรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ในช่วงระยะเวลา 16 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2543 - 2558 โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตามท่ีมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรขึ นไป 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ตัวแปรที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (2) ตัว
แปรที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน 
งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ และดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน และ (3) ตัวแปรที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจทั งเพ่ิมขึ นและลดลง 
ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

จากผลการศึกษาดังกล่าวน้ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี  (1) รัฐบาลควรเพ่ิมสัดส่วน
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน ด้านการสาธารณสุข และด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สูงขึ น 
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (2) รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) เพ่ือ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวด รวมทั งควรส่งเสริม สนับสนุนกลไกการตรวจสอบการทุจริตของภาค
ประชาสังคม (Civil Society) อย่างเต็มที่ (3) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาไปยัง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มากขึ นผ่านมาตรการด้านการงบประมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา การจัดทุนการศึกษา รวมทั งการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการ
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ด้านการศึกษา เป็นต้น (4) รัฐบาลควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเข้มงวดผ่านกลไกต่าง ๆ โดยไม่ปล่อยให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรั่วไหลไปในทางมิชอบ มี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค์  หรือมีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ (5) ภาคประชาชนควรเรียกร้องให้รัฐบาลก้าหนดนโยบายที่ช่วยลดความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการจัดเก็บภาษีมรดก นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดิน นโยบายการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น 
นอกจากนี  ยังควรติดตาม ตรวจสอบการน้านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
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The Study of "Impact of Government Expenditure on Economic Inequality in 

Thailand" aims to analyze how does government spending can reduce economic 

inequality? Also, to analyze does democratic government, decentralization to local 

administrations and transparency in government administration affect to economic 

inequality? This study collected secondary data over 16 years from 2000 to 2015 and 

using multiple regression analysis. 

The findings show that; First, the variables that increased economic inequality 

were the Public Health Expenditures, the Education Expenditures, the Expenditure that 

allocated to local administrations, Democratic Government, and the Corruption 

Perceptions Index. Second, the variables that decreased economic inequality were the 

Housing and Community Expenditures, the Public Health Expenditures, the Social 

Welfare Expenditures, and the Corruption Perceptions Index. Finally, the variables that 

both increased and decreased economic inequality were the Public Health 

Expenditures, and the Corruption Perceptions Index. 

The policy recommendations from this study; First, the government should 

 



 ง 

increase the proportion of the Housing and Community Expenditures, the Public Health 

Expenditures, and the Social Welfare Expenditures to reduce economic inequality. 

Second, the government should enforce the law to fight corruption seriously. Third, the 

government should allocate Educational Expenditures to the underprivileged in the 

society through various budgetary measures such as spend on educational scholarship, 

and support local administrations. Fourth, the government should monitor the 

spending of local administrations seriously. Finally, the civil society should call for the 

government to set policies that can help reduce economic inequality such as 

inheritance taxation policy, land taxation policy, policy to expand educational 

opportunities for the underprivileged in society, and monitor policy implementation 

closely. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจของไทย” ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องมาจากความช่วยเหลือของรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โส
คติยานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค้าปรึกษา ข้อชี แนะ ค้าแนะน้าและ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท้าวิทยานิพนธ์ในทุกขั นตอน  ตลอดจนให้ก้าลังใจแก่ผู้เขียนในการท้า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ตลอดมา และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาให้ค้าแนะน้าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั งนี  รวมทั งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ น นอกจากนี  ขอขอบคุณคุณอุทุมพร สุขเกษม คุณปรียาภรณ์ โกฎิ
ตระกูล และเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยอ้านวย
ความสะดวก ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท้าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี  ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และมอบความส้าเร็จทั งหมดจากการท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี 
แด่คุณพ่อบรรจง เรียบร้อย คุณแม่ฉวี เหลืองกระโทก และครอบครัวที่เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เขียน
ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดจนคอยให้ก้าลังใจผู้เขียนเสมอมาจนส้าเร็จการศึกษา และที่ส้าคัญคือ
ขอขอบคุณ กนกวรรณ รุ้งตาล ที่คอยกระตุ้นเตือน ให้ก้าลังใจ และเป็นแรงใจที่ส้าคัญอย่างยิ่งท้าให้
ผู้เขียนมุ่งมั่นท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี จนส้าเร็จลุล่วงในที่สุด 
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บทท่ี 1 
บทน้า 

1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 

งบประมาณรายจ่ายเป็นหนึ่งในนโยบายการคลังส้าคัญที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการบริหารรัฐกิจซึ่งมีหลายระดับ  ตั งแต่การบริหารเพ่ือประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) การต อบ สน องค วาม ต้ อ งก ารขอ งป ระช าช น 
(Responsiveness) ไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดของการบริหารรัฐกิจนั่นก็คือ การลดความเหลื่อมล ้าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity) ซึ่งความเหลื่อมล ้าในสังคมสามารถแบ่งได้หลาย
ประเภท อาทิ ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ความเหลื่อมล ้าทางการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความ
เหลื่อมล ้าในการเข้าถึงทรัพยากร ความเหลื่อมล ้าในโอกาส และที่ส้าคัญคือ ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ จากการประมวลผลข้อมูลท้าให้ทราบว่า นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-2560 งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีของประเทศไทยเพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ นร้อยละ 11.49 ต่อปี ปีที่
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเพ่ิมขึ นมากที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2505 ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปีก่อนถึง
ร้อยละ 36.44 ส่วนปีที่งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเพ่ิมขึ นน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่ง
เพ่ิมขึ นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 0.84 ทั งนี  ในจ้านวนปีงบประมาณทั งหมดที่ท้าการส้ารวจข้อมูล 
จ้านวน 61 ปีงบประมาณ มีเพียง 6 ปีงบประมาณเท่านั นที่งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีลดลงจากปี
ก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2504, 2541, 2542, 2546, 2553 และ 2560 ทั งนี  สามารถ
แสดงแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-2560 ได้ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-2560 

 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2500 ถึง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) 
อย่างมิต้องสงสัย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Growth 
Domestic Product: GDP) ที่มาจากการบริโภคภายในประเทศ (Domestic Consumption: C) 
การใช้จ่ายภาครัฐ (Government Expenditure: G) การลงทุนของภาคเอกชน (Investment: I) 
และการค้าระหว่างประเทศสุทธิ (Export – Import: X – M) ด้วยเหตุนี  การเพ่ิมขึ นของงบประมาณ
รายจ่ายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยชี ให้เห็นว่า นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2533-2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ไทยเจริญเติบโตขึ นเป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2533 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยมีมูลค่า 
2.26 ล้านล้านบาท เมื่อระยะเวลาผ่านไป 25 ปี คือในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของไทยเพ่ิมขึ นเป็น 13.2 ล้านล้านบาท เท่ากับว่าภายในระยะเวลา 25 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ นถึง 5.84 เท่า หรือโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ นร้อยละ 7.71 ต่อปีนั่นเอง  
ทั งนี  สามารถแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2533-2557 
ได้ดังแผนภูม ิ  
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แผนภูมิที่ 1.2  แสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2533-  
  2557 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. เครื่องชี เศรษฐกิจมหภาคของไทย. ค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 จาก 
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409&language=thai  

ทว่าการเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับสวนทางกับ
การกระจายรายได้ที่ดีซึ่งส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจในสังคม โดยสามารถพิจารณา
ได้จากดัชนีจินี (GINI Coefficient) ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเหลื่อมล ้าที่ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย 
ทั งนี  ดัชนีจินีจะมีค่าพิสัยระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 หมายความว่า ยิ่งมีความเหลื่อมล ้า
สูง ในทางตรงกันข้าม หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 0 หมายความว่า ยิ่งมีความเหลื่อมล ้าต่้า ดังที่ปรากฏใน
การศึกษาของเมธี ครองแก้ว ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ดัชนีจินีในปี พ.ศ. 2515 อยู่ในช่วงพิสัยระหว่าง 
0.34 ถึง 0.4 (เมธี ครองแก้ว อ้างถึงในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , 2559, p. 71) ในขณะที่ดัชนีจินีในปี พ.ศ. 
2554 มีค่าเท่ากับ 0.49 (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2559, p. 59) ตัวเลขดัชนีจินีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ น ความ
เหลื่อมล ้าก็เพ่ิมสูงขึ นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน แต่หากพิจารณาค่าดัชนีจินีที่ประมวลผลโดยส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพบว่า นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 ค่าดัชนี
จินีมีค่าลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2531 ค่าดัชนีจินีของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีค่า
เท่ากับ 0.439 ขณะที่ในปี พ.ศ. 2558 ค่าดัชนีจินีของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีค่าเท่ากับ 
0.359 เท่ากับว่าภายในระยะเวลา 27 ปี ค่าดัชนีจินีของประเทศไทยลดลงร้อยละ 18.22 หรือก็คือ
โดยเฉลี่ยแล้วลดลงร้อยละ 0.67 ต่อปีนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2531-2558 
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ความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยจะลดลง แต่ก็ลดลงในอัตราที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั งนี  สามารถ
แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของประเทศไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 ได้ดัง
แผนภูม ิ
แผนภูมิที่ 1.3  แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของประเทศไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-
  2558 

 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากตารางที่ 10.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 
จ้าแนกตามภาค และจ้าแนกตามเขตพื นที่ ปี พ.ศ. 2531-2558 และตารางที่ 11.1 สัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค  จ้าแนกตามภาค และจ้าแนกตาม
เขตพื นที่ ปี พ.ศ. 2531-2558   

การศึกษาความสัมพันธ์ในการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้า เป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจศึกษาอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร์  ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง
นโยบายและมาตรการการคลังเพ่ือความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของดวงมณี เลาวกุล และ
คณะ (2550) วิทยานิพนธ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและความเหลื่อมล ้า
ทางรายได้ในประเทศไทยของมัทยา บุตรงาม (2555) เป็นต้น ทว่าการบริหารงบประมาณก็มีความ
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะในขอบข่ายของนโยบายสาธารณะ หรือการเงิน
การคลังและการงบประมาณก็ตาม แต่ถึงกระนั นก็ต้องยอมรับว่าในทางรัฐประศาสนศาสตร์มี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าอยู่ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทาง
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เศรษฐกิจของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2558 เพ่ือตอบค้าถามที่ว่า “การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมี
ส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมการกระจายรายได้ในสังคมมากน้อยเพียงใด” 
โดยเฉพาะงบประมาณส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าโดยตรง อันได้แก่ งบประมาณด้านการ
เคหะและชุมชน งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา และงบประมาณด้าน
การสังคมสงเคราะห์ ทั งนี  เนื่องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรสาธารณะที่ควรถูกน้าไปใช้เพ่ือลด
ความเหลื่อมล ้า เพ่ิมการกระจายรายได้ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี  การใช้จ่าย
งบประมาณยังควรเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน 
นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณแล้ว ยังจะได้พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
อันได้แก่ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล เพราะตามทฤษฎีแล้ว รัฐบาล
ประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะก้าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือลดความเหลื่อมล ้ามากกว่ารัฐบาลเผด็จ
การ (2) ปัจจัยเกี่ยวกับการกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการ
กระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นเป็นความท้าทายใหม่ในการบริหารงานภาครัฐตามกระบวนทัศน์แบบธรรมาภิ
บ าล  (Good Governance) แล ะ  (3) ปั จจั ยด้ าน ความ โป ร่ ง ใส ใน การบ ริห ารงาน ภ าครั ฐ 
(Transparency) เพราะการบริหารงานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทั งนี  ทุกปัจจัยที่กล่าวมานั นถือเป็นปัจจัยเชิงสถาบันซึ่ง
ล้วนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณท่ีส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทั งสิ น 

1.2 ค้าถามการวิจัย 

1.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจมากน้อย
เพียงใด 

1.2.2 ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจของไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 

1.3.2 เพ่ือศึกษาว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหาร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐส่งผลต่อการลดความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื อหา 
ในการศึกษานี มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ 

โดยการพิจารณาจากดัชนีจินี นอกจากนี  ยังมุ่งที่จะศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล ปัจจัยเกี่ยวกับ
การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยด้านความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและหน่วยในการวิเคราะห์ของการศึกษานี คือประเทศไทย ซึ่งจะได้ใช้

ฐานข้อมูลระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศเป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ส้าหรับฐานข้อมูล
ระดับประเทศก็อย่างเช่น ข้อมูลจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนฐานข้อมู ล
ระดับระหว่างประเทศก็อย่างเช่น ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) ข้อมูลจากฟรีดอมเฮาส์ 
(Freedom House) ข้อมูลจากองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: 
TI) เป็นต้น 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาในครั งนี ได้เลือกช่วงปี พ.ศ. 2543-2558 เป็นกรอบเวลาในการศึกษา ทั งนี  

เนื่องจากนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นปีที่สามารถเก็บข้อมูลตัวแปรทุกตัวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อัน
จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย้ามากขึ น 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
ได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะงบประมาณส่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อการลดความเหลื่อมล ้า อันได้แก่ 
งบประมาณด้านการเคหะและชุมชน งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา 
และงบประมาณด้านการสังคมสงเคราะห์ 

1.5.2 ได้ทราบว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐช่วยลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจของไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
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1.5.3 เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะกลายเป็นฐานในการศึกษาต่อ
ยอดในอนาคต 

1.5.4 เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่ภาครัฐในการปรับปรุงการบริหารงบประมาณ เพ่ือ
น้าไปสู่การลดความเหลื่อมล ้า เพ่ิมการกระจายรายได้ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าและบทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้า 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ 
2.1.1.1 ความหมายของความเหลื่อมล ้า 

อิศรา ศานติศาสน์  (2554, p. 1) กล่าวว่า ความเหลื่อมล ้ าทางรายได้ 
(Income Inequality) เป็นการมองในเชิงสัมพัทธ์ (Relative) โดยการเปรียบเทียบระดับรายได้ของ
บุคคลหรือครัวเรือนต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีช่องว่างระหว่างกันมากน้อยเพียงใด หากมีความ
แตกต่างหรือมีช่องว่างระหว่างกันมากแสดงว่ามีความเหลื่อมล ้าทางรายได้มาก ในทางตรงกันข้ามหาก
มีความแตกต่างหรือมีช่องว่างระหว่างกันน้อยก็แสดงว่ามีความเหลื่อมล ้าทางรายได้น้อย การ
เปลี่ยนแปลงระดับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ กัน จะช่วยชี ให้เห็นว่าการ
กระจายผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความเท่าเทียมมากขึ นหรือน้อยลง 

มัทยา บุตรงาม (2555, p. 42) กล่าวว่า ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ 
หมายถึง ช่องว่างหรือความแตกต่างของรายได้ระหว่างบุคคลที่มีรายได้สูงกับบุคคลที่มีรายได้ต่้า สังคม
ที่มีความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้สูงหมายความว่าสังคมนั นมีช่องว่างหรือความแตกต่างมาก
ระหว่างบุคคลที่มีรายได้สูงกับบุคคลที่มีรายได้ต่้า ในขณะที่สังคมที่มีความเหลื่อมล ้าทางการกระจาย
รายได้ต่้าหมายความว่าสังคมนั นมีช่องว่างหรือความแตกต่างน้อยระหว่างบุคคลที่มีรายได้สูงกับบุคคล
ที่มีรายได้ต่้า ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้จึงถือเป็นตัวชี วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นสถานการณ์
ความเหลื่อมล ้าในสังคมหนึ่ง ๆ ด้วยเหตุนี  การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้จึงถือ
เป็นการพัฒนาประเทศรูปแบบหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ หมายถึง ความแตกต่าง
หรือช่องว่างของรายได้ของบุคคลหรือครัวเรือนต่าง ๆ ในสังคม โดยความเหลื่อมล ้าในการกระจาย
รายได้ต่้าหมายความว่า ระดับรายได้ของบุคคลหรือครัวเรือนต่าง ๆ ในสังคมนั นมีช่องว่างหรือมีความ
แตกต่างกันน้อย ในขณะที่ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้สูงหมายความว่า ระดับรายได้ของ
บุคคลหรือครัวเรือนต่าง ๆ ในสังคมนั นมีช่องว่างหรือมีความแตกต่างกันมาก ความเหลื่อมล ้าในการ
กระจายรายไดจ้ึงถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้วัดระดับการพัฒนาของประเทศ 
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2.1.1.2 วิธีการวัดความเหลื่อมล ้า 
ดัชนีที่ใช้วัดความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้สามารถแบ่งออกได้ 2 

กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มดัชนีที่ใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้แบบ Normative Measure 
และ (2) กลุ่มดัชนีที่ ใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้แบบ Positive Measure (Sen 
(1973), อ้างถึงในอิศรา ศานติศาสน์, 2554, p. 88) 

1) Normative Measure เป็นดัชนีที่ใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจาย
รายได้ โดยอาศัยพื นฐานแนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกได้ 3 แบบ ได้แก่ (1) 
ดัชนี Dalton (2) ดัชนี Atkinson และดัชนี Sen ดัชนีที่ใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้
แบบ Normative Measure เป็นดัชนีที่มีแนวคิดในการใช้ฟังก์ชันสวัสดิการสังคม แต่มีจุดอ่อนคือเป็น
ดัชนีที่ขึ นอยู่กับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility Function) ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหน่วยใน
การวัดและการเปรียบเทียบ นอกจากนี  ผู้ที่จะน้าดัชนีกลุ่มนี มาใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจาย
รายได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และสวัสดิการทางสังคมเป็น
อย่างดี ด้วยเหตุนี  ดัชนีกลุ่มนี จึงไม่เป็นที่นิยมในการน้ามาใช้วัดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้
ในทางปฏิบัติ 

2) Positive Measure เป็นการวัดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้โดย
พิจารณาจากการกระจายของข้อมูลในทางสถิติ ได้แก่ การวัดค่าพิสัย (Range) การวัดความลาดเอียง 
(Skewness) การวัดความโด่ง (Kurtosis) การวัดสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation) ดั ชนี จิ นี  (GINI Index) ดั ชนี  Kakwani ดั ชนี  Entropy ของ Theil (Theil Entropy 
Index) และดัชนี Shorrocks (Shorrocks Class of Indices) และเนื่องจากกลุ่มดัชนีที่ใช้วัดความ
เหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้แบบ Positive Measure เป็นกลุ่มดัชนีที่ท้าความเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถน้ามาใช้จริงได้มากกว่าดัชนีกลุ่ม Normative Measure โดยเฉพาะดัชนีจินีซึ่งเป็นดัชนีวัด
ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้
ดัชนีจินีเป็นตัวแทนของตัวแปรความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ในสังคม ในการนี  จะได้อธิบาย
วิธีการค้านวณดัชนีจินีดังนี  

ดัชนีจินีมีพื นฐานมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้น Lorenz Curve ซึ่งเป็น
เส้นโค้งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายรายได้ที่เป็นอยู่จริงกับเส้น 45 องศาหรือเส้น 
Egalitarian Line ซึ่งเป็นเส้นแสดงการกระจายรายได้ในอุดมคติ ทั งนี  หากการกระจายรายได้ที่
เป็นอยู่จริงทับกับเส้น Egalitarian Line พอดี แสดงว่าประชากรมีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งการค้านวณค่าดัชนีจินีจากเส้น Lorenz Curve สามารถพิจารณาได้จากภาพต่อไปนี  
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ภาพที่ 2.1 แสดงการค้านวณค่าดัชนีจินีจากเส้น Lorenz Curve 
ที่มา: ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม. (11 มกราคม 2560). เส้นโค้งลอเรนซ์. จาก 
http://www.popterms.mahidol.ac.th/Popterms/showmeanTH.php?id=l00165&keyword=Lorenz%2
0curve  

จากภาพดังกล่าวสามารถน้ามาค้านวณค่าดัชนีจินีได้ตามสมการดังต่อไปนี  

GINI =
A

(A + B)
 

โดยที่ (A + B) = 0.5 
นอกจากนี  ยังสามารถค้านวณค่าดัชนีจินีได้อีกหลายวิธี เช่น การค้านวณค่า

ดัชนีจินี โดยใช้ความแปรปรวนร่วมระหว่างรายได้สัมพัทธ์และฟังก์ชันความหนาแน่นสะสม 
(Covariance of Relative Income and Cumulative Density Function) ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ 
กันตามสมการของ Lerman and Yitzhaki (1994) เป็นต้น 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจาย
รายได้ 
นอกจากรัฐบาลจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจแล้ว บทบาทหน้าที่ส้าคัญของรัฐบาลอีกประการหนึ่งก็คือ การลดความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายได้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั งนี  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการลด
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ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ที่ส้าคัญมี 2 แนวคิด ได้แก่ (1) แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม 
และ (2) แนวคิดเก่ียวกับการกระจายรายได้โดยกลไกทางการเมือง ดังนี  

2.1.2.1 แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) Jeremy Bentham (ค.ศ. 
1748-1832) และ John Stuart Mill (ค.ศ. 1806-1873) คือ 2 นักปรัชญาผู้ ให้ก้าเนิดแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม แนวคิดนี เห็นว่ารัฐบาลควรมีหน้าที่ในการกระจายรายได้ เพราะแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมมีความเชื่อในกฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม (Diminishing 
Marginal Utility) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนมีรายได้เพ่ิมขึ น เขาจะมีความสุขหรือความพึงพอใจมากขึ น 
แต่การเพ่ิมขึ นของความสุขหรือความพึงพอใจดังกล่าวจะเพ่ิมขึ นในอัตราที่ลดน้อยถอยลง กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ เงินจ้านวน 100 บาทที่เพ่ิมขึ นส้าหรับคนที่มีเงินอยู่ 1,000 บาทจะสร้างความสุขหรือความ
พึงพอใจให้แก่เขาได้เป็นอย่างมาก แต่ส้าหรับคนที่มีเงินอยู่ 100,000 บาท การที่เขามีเงินเพ่ิมขึ น 100 
บาทอาจจะสร้างความสุขหรือความพึงพอใจให้แก่เขาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั น จากหลักการดังกล่าว จึง
น้ามาสู่ความเชื่อของแนวคิดนี ที่ว่า รัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงการกระจายรายได้ในสังคม โดยการ
กระจายรายได้จากคนรวยมาสู่คนจนให้มากขึ น อาจจะใช้การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Tax) โดยการจัดเก็บภาษีจากคนรวยในอัตราสูง แล้วเก็บภาษีจากคนจนในอัตราต่้า 
เพ่ือน้ารายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมาจัดท้าสวัสดิการของรัฐหรือการให้เงินอุดหนุน ซึ่งจะท้าให้
สังคมโดยรวมได้รับอรรถประโยชน์เพิ่มมากขึ น (พลภัทร บุราคม, 2556, pp. 75-77) 

2.1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายรายได้โดยกลไกทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นแนวคิดเชิง
ปทัสถาน (Normative) ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมหรือแนวคิดการกระจายรายได้ของ
รัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่พยายามชี ให้เห็นว่า บทบาทของ
รัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ที่ดี หรือบทบาทของรัฐบาลในการท้าให้สังคม
ได้รับประโยชน์สูงสุดควรเป็นเช่นใด ทั งที่ในความเป็นจริงมีอุปสรรคหลายประการที่ท้าให้ไม่สามารถ
บรรลุจุดหมายตามแนวคิดดังกล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม 
กล่าวคือ การวัดความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับจากการกระจายรายได้ของรัฐบาลได้
อย่างถูกต้องแม่นย้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือในกรณีของแนวคิดการกระจายรายได้ของรัฐบาลตาม
หลักเกณฑ์ของ Pareto การจะด้าเนินการกระจายรายได้ โดยให้ทุกคนในสังคมได้รับประโยชน์หรือมี
ความพึงพอใจ หรืออย่างน้อยที่สุดคือมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้รับประโยชน์หรือมีความพึงพอใจ โดย
ไม่ท้าให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในสังคมเสียประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ เป็นไปได้ยากอีกเช่นกัน เพราะ
ผลประโยชน์ของมนุษย์นั นมักขัดแย้งกันเสมอ อย่างไรก็ดี ปัญหาการวัดความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่
คนในสังคมได้รับจากการกระจายรายได้ตามแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม หรือปัญหาการด้าเนินการ
กระจายรายได้ตามแนวคิดการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto จะลดลง หาก
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สังคมเปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการกระจาย
รายได้  ตลอดจนบทบาทอ่ืนที่ เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่  ด้วยเหตุนี  จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม และแนวคิดการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto เป็น
แนวคิดที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยอยู่นั่นเอง (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2535, pp. 56, 
59 อ้างถึงในพลภัทร บุราคม, 2556, p. 81) เพราะการที่จะท้าให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิม
มากขึ น จ้าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของรัฐบาลในการกระจาย
รายได้ รวมไปถึงการด้าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
อย่างไรก็ตาม กลไกทางการเมืองจะท้าหน้าที่ในการกระจายรายได้ได้ดีเพียงใดนั น ขึ นอยู่กับว่า กลไก
ทางการเมืองที่มีอยู่นั นสามารถสะท้อนหรือวัดความต้องการของประชาชนที่มีต่อบทบาทของรัฐบาล
ในการกระจายรายได้ รวมทั งบทบาทอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ดีเพียงใด (พลภัทร บุราคม, 2556, pp. 80-83) 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจาย
รายได้ 

นอกจากแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม และแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายรายได้โดยกลไกทาง
การเมืองแล้ว ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้
ที่ส้าคัญอีก 3 ทฤษฎี ได้แก่ (1) ทฤษฎีการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto (2) 
การกระจายรายได้ตามทฤษฎีสินค้าทางสังคม และ (3) การกระจายรายได้ตามทฤษฎีความเสมอภาค
ในโอกาส ดังนี  

2.2.1 ทฤษฎีการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto 
Optimal Theory) 
ทฤษฎีการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto Optimal 

Theory) เป็นทฤษฎีของส้านักเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics) โดยการน้าหลักเกณฑ์
ของ Vilfredo Pareto (ค.ศ. 1848-1923) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนที่เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการ
กระจายรายได้ไว้ว่า การกระจายรายได้ที่จะท้าให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดคือ การกระจายรายได้ที่
ท้าให้ทุกคนในสังคมได้รับประโยชน์มากขึ น หรืออย่างน้อยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้รับประโยชน์
มากขึ น โดยไม่ท้าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมเสียประโยชน์ อย่างไรก็ดี การกระจายรายได้ตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวของ Pareto เกิดขึ นจริงได้น้อยมาก แต่ถึงกระนั น นักคิดในส้านักเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการก็ยังยืนยันว่า รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการกระจายรายได้จากคนรวยไปยังคนจนโดย
การจัดสวัสดิการสังคมอยู่ดี เพราะการกระจายรายได้เพ่ือสร้างสวัสดิการสังคมเป็นการสร้าง
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หลักประกันทางสังคม (Safety Net) ให้แก่ทุกคนในสังคม อีกทั ง การกระจายรายได้เพ่ือสร้าง
สวัสดิการสังคมยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคม (Social Stability) ให้เกิดขึ นอีกด้วย (พลภัทร 
บุราคม, 2556, pp. 77-79) ทั งนี  การกระจายผลประโยชน์ตามแนวคิดของ Pareto หรือ Pareto 
Efficiency สามารถแสดงได้ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.2 Pareto Efficiency 
ที่มา: Vining and Weimer, 1996 

จากภาพจะเห็นได้ว่า หากสามารถยกระดับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของ Pareto 
(Pareto improvements over status quo) จากสถานะเดิมไปสู่สถานะใหม่  (เส้น Potential 
Pareto frontier/Pareto frontier) จะท้าให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้รับประโยชน์มากขึ น หรืออย่าง
น้อยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้รับประโยชน์มากขึ น โดยไม่ท้าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมเสีย
ประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการกระจายรายได้จากคนรวยไปยังคนจนโดยการจัด
สวัสดิการสังคมนั่นเอง 

2.2.2 การกระจายรายได้ตามทฤษฎีสินค้าทางสังคม (Social Goods Theory) 
การกระจายรายได้ตามทฤษฎีสินค้าทางสังคม (Social Goods Theory) ทฤษฎีนี เห็น

ว่าสินค้าบางชนิดควรได้รับการจัดสรรไปสู่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ควรปล่อยให้สินค้า
เหล่านี ถูกจัดสรรโดยอาศัยกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว สินค้าดังกล่าวก็อย่างเช่น อาหารในช่วง
ทุพภิกขภัย การศึกษาหรือบริการสาธารณสุขขั นพื นฐาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี  จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่
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ต้องเข้ามาจัดสรรสินค้าเหล่านี ให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาจให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่าย
ในอัตราต่้าหรือในอัตราทุนก็ได้ (พลภัทร บุราคม, 2556, p. 79) 

2.2.3 การกระจายรายได้ตามทฤษฎีความเสมอภาคในโอกาส (Equal Opportunity 
Theory) 
การกระจายรายได้ตามทฤษฎีความเสมอภาคในโอกาส (Equal Opportunity 

Theory) เป็นทฤษฎีของนักคิดกลุ่มเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalist Theory) Robert Nozick (ค.ศ. 
1938-2002) นักปรัชญาชาวอเมริกันเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี  Nozick (1974) ไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม โดย Nozick เห็นว่า รัฐบาลไม่ควรเข้ามามีบทบาทในการกระจายรายได้ 
เพราะความเหลื่อมล ้าหรือความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้เป็นธรรมชาติของระบบ
เศรษฐกิจ ตราบใดที่โอกาสในการยกระดับทางสังคมมีความเป็นไปได้สูง รัฐบาลก็ไม่มีความจ้าเป็นต้อง
เข้ามาแทรกแซงเพ่ือสร้างการกระจายรายได้ใหม่ รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทเฉพาะในการก้าหนด
หลักเกณฑ์ทางสังคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเลื่อนชนชั นทางสังคม
ตามความสามารถมากกว่า เช่น การยกเลิกการกีดกันทางเชื อชาติ สีผิว และเพศ การควบคุมการ
ผูกขาด การส่งเสริมการแข่งขัน เป็นต้น (พลภัทร บุราคม, 2556, p. 80) 

แม้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายได้ ทั ง 5 แนวคิด/ทฤษฎี อันได้แก่ (1) แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (2) แนวคิดเกี่ยวกับ
การกระจายรายได้โดยกลไกทางการเมือง (3) ทฤษฎีการกระจายรายได้ของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์
ของ Pareto (4) การกระจายรายได้ตามทฤษฎีสินค้าทางสังคม และ (5) การกระจายรายได้ตาม
ทฤษฎีความเสมอภาคในโอกาส จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน แต่ทั ง 5 แนวคิด/ทฤษฎีก็ได้ชี ให้เห็นว่า 
รัฐบาลมีความจ้าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ของ
สังคม ทั งนี  การใช้จ่ายงบประมาณถือเป็นบทบาทหนึ่งของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายไดข้องสังคม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายได้ในสังคม โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการศึกษาในทางเศรษฐศาสตร์ มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั นที่สาขาวิชาอ่ืน อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ ครุศาสตร์ จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
งบประมาณรายจ่ายหรือนโยบายการคลังที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม 
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ได้แก่ (1) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายหรือนโยบายการคลังที่ส่งผลต่อ
การกระจายรายได้ (2) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการกระจาย
รายได้ (3) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้า (4) 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการกระจายอ้านาจที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ และ (5) 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความโปร่งใสหรือการทุจริตที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ ดังนี  

2.3.1 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายหรือนโยบายการคลังที่
ส่งผลต่อการกระจายรายได้ 
2.3.1.1 กลุ่มงานวิจัยทีศ่ึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ 
จ้าเริญ จิรนิธิกุล (2541) ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายการ

คลังต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2531 และปี พ.ศ. 2537 ว่าได้ท้าให้การ
กระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ นหรือน้อยลง การศึกษาวิเคราะห์ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยผล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านรายได้ของรัฐ ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนแบก
รับภาระภาษีที่แท้จริงในอัตราใกล้เคียงกัน และภายหลังที่มีระบบภาษีพบว่าค่าสัมประสิทธิ์จินีมีค่า
เพ่ิมขึ น แสดงว่าผลของนโยบายด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐท้าให้การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกัน
มากขึ น (2) ด้านรายจ่ายของรัฐ ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนมีอัตราการรับผลประโยชน์ที่แท้จริง
แบบถดถอย และภายหลังที่มีระบบการใช้จ่ายของรัฐพบว่าค่าสัมประสิทธิ์จินีมีค่าลดลง แสดงว่าผล
ของนโยบายด้านการใช้จ่ายของรัฐท้าให้การกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ น และ (3) ด้านการคลัง
ทั งระบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนมีอัตราการรับผลประโยชน์สุทธิที่แท้จริงแบบถดถอย และ
ภายหลังที่มีระบบการคลังของรัฐพบว่าค่าสัมประสิทธิ์จินีมีค่าลดลง แสดงว่าผลของนโยบายด้านการ
คลังของรัฐท้าให้การกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ น การศึกษาของจ้าเริญแสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 
พ.ศ. 2531 และปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยมีความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้เพ่ิมมากขึ น 
ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ในขณะที่นโยบายด้านการใช้จ่ายและนโยบาย
ด้านการคลังของรัฐช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ 

ผลการศึกษาของจ้าเริญสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสกสรรค์ วินยางค์กูล 
(2549) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีต่อการกระจายรายได้และ
ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 ประกอบกับบัญชีเมตริกส์สังคมและตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ซึ่งจะใช้
แบบจ้าลองดุลยภาพทั่วไปในการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความ
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แปรปรวน สัดส่วนคนจน (Headcount Index) และ Foster-Greer-Thorbecke (FGT-Index) เป็น
ตัวชี วัด ผลการศึกษาของเสกสรรค์พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและภาวะความยากจนของครัวเรือน
เกษตรมีรายได้ต่้าและมีภาวะความยากจนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับนอกภาคการเกษตร การเพ่ิมการใช้
จ่ายในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 10 จะท้าให้รายได้เฉลี่ยของประชากรในภาคเกษตรกรรมโดยรวมทุก
กลุ่มเพ่ิมขึ น และการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่้าดีขึ น ซึ่งจะท้าให้การ
กระจายรายได้และภาวะความยากจนของประชากรในภาคเกษตรกรรมโดยรวมของประเทศดีขึ น หรือ
ก็คือการใช้นโยบายการคลังจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้และลดภาวะความ
ยากจนลงได้ อีกกรณีหนึ่งคือการลดการใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการลงร้อยละ 5 จะท้า
ให้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มที่มีรายได้ต่้าเพ่ิมขึ น และสัดส่วนของรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่้าเพ่ิมขึ น ซึ่งจะ
ท้าให้การกระจายรายได้ดีขึ น และช่วยลดภาวะความยากจนของประชากรในภาคเกษตรกรรมลงได้ 

ส้าหรับวรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2553) ได้ศึกษาผลของรายจ่ายสาธารณะ
ด้านสังคมที่มีต่อการกระจายรายได้ของไทย ซึ่งเป็นการศึกษาที่อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติ ยภูมิ 
(Secondary Data) ในช่วงระยะเวลา 31 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2520-2550 ส้าหรับกรอบในการศึกษาเป็น
การศึกษาถึงผลของรายจ่ายสาธารณะต่อการกระจายรายได้  โดยมีตัวแปรตาม คือ (1) การกระจาย
รายได้ซึ่งวัดจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคนอกการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศภาคการเกษตร และ (2) ค่าสัมประสิทธิ์ GINI ในขณะที่ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รายจ่าย
สาธารณะด้านสังคม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านการสาธารณสุข และรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห ์

ผลการศึกษาของวรพงศ์พบว่า (1) รายจ่ายสาธารณะด้านสังคมท้าให้การ
กระจายรายได้ดีขึ นเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ GINI แต่ท้าให้การกระจายรายได้แย่ลงเมื่อวัดจาก
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคนอกการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาค
การเกษตร (2) รายจ่ายด้านการศึกษาท้าให้การกระจายรายได้ดีขึ นเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์  GINI 
แต่ไม่มีผลต่อการกระจายรายได้เมื่อวัดจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคนอกการเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตร (3) รายจ่ายด้านการสาธารณสุขท้าให้การกระจาย
รายได้ดีขึ นเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ GINI แต่ท้าให้การกระจายรายได้แย่ลงเมื่อวัดจากสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคนอกการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตร (4) 
รายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ท้าให้การกระจายรายได้ดีขึ นเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ GINI แต่ไม่มี
ผลต่อการกระจายรายได้เมื่อวัดจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคนอกการเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตร 

ผลการศึกษาของวรพงศ์สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ 
(2557) ที่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายภาครัฐบาลและการกระจายรายได้ของประเทศ
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ไทย โดยตัวแปรที่ใช้ในศึกษา ประกอบด้วย สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ รายจ่ายด้าน
การเกษตร รายจ่ายด้านอุตสาหกรรม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านการสาธารณสุข จ้านวน
ภาษีทางตรง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวประชากร สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกและน้าเข้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และดัชนีประชาธิปไตย ซึ่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั งนี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลารายปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2555 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากสมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อน ด้วยวิธีก้าลัง
สองน้อยที่สุด 

โดยผลการศึกษาของนุชนาฏพบว่า รายจ่ายด้านการเกษตร รายจ่ายด้าน
อุตสาหกรรม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านการสาธารณสุข และจ้านวนภาษีทางตรง  มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ นั่นก็คือ เมื่อเพ่ิมจ้านวนรายจ่ายด้านการเกษตร  รายจ่ายด้านอุตสาหกรรม รายจ่ายด้าน
การศึกษา รายจ่ายด้านการสาธารณสุข และจ้านวนภาษีทางตรงจะท้าให้การกระจายรายได้ดีขึ น  
ส้าหรับดัชนีประชาธิปไตย พบว่าเมื่อสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยที่แย่ลง การกระจายรายได้ก็จะ
แย่ลงตามไปด้วย 

นอกจากนี นักวิชาการต่างประเทศอย่าง Martinez-Vazquez, Moreno-
Dodson, and Vulovic (2012) ยังได้ศึกษาบทบาทของนโยบายภาษีและนโยบายการใช้จ่ายภาครัฐที่
ส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ จากการศึกษาพบว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) จะช่วยลดความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ ส้าหรับ
ผลกระทบของภาษีเงินได้นิติบุคคลดูเหมือนจะถูกกร่อนไปในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดหรือในระบบ
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี ผลการวิจัยยังพบว่า ภาษีการบริโภค ภาษีสรรพสามิต และภาษี
ศุลกากรจะท้าให้การกระจายรายได้แย่ลง ในด้านของการใช้จ่ายภาครัฐพบว่า สัดส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การสาธารณสุข และการเคหะและชุมชนต่อสัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่สูงจะส่งผลดีต่อการกระจายรายได้ หรือก็คือการที่สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การสาธารณสุข และการเคหะและชุมชนต่อสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศอยู่ในระดับสูงจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจได้นั่นเอง 

2.3.1.2 กลุ่มงานวิจัยทีศ่ึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะด้านที่ 
ส่งผลต่อการกระจายรายได้ 
นอกจากงานวิจัยของจ้าเริญ จิรนิธิกุล , เสกสรรค์ วินยางค์กูล, วรพงศ์ 

ตระการศิรินนท์ , นุชนาฏ เอ่ียมกี่ , Jorge Martinez-Vazquez, Blanca Moreno-Dodson และ 
Violeta Vulovic ซึ่งศึกษาอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้
แล้ว ยังพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะด้านที่ส่งผลต่อการกระจาย
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รายได้ อาทิ งบประมาณรายจ่ายด้านแผนงานพัฒนาชนบท งบประมาณรายจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในบางปีงบประมาณ และงบกลาง ดังนี  

นาถวดี กรัยวิเชียร (2541) ได้วิเคราะห์ผลของนโยบายการคลังด้านรายจ่าย
ตามแผนพัฒนาชนบทที่มีต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือนในชนบททั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิจากการส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งก้าหนดให้ “รายได้ที่เป็นตัวเงิน” เป็น
เครื่องชี วัดขนาดของผลประโยชน์ที่ครัวเรือนในชนบทได้รับจากการใช้จ่ายตามแผนพัฒนาชนบท ผล
การวิเคราะห์พบว่า งบประมาณตามแผนพัฒนาชนบท ในปี พ.ศ. 2537 มีลักษณะมุ่งให้ประโยชน์แก่
ครัวเรือนในชนบทที่มีรายได้น้อยเป็นส้าคัญ ส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านั นมีส่วนแบ่งรายได้สูงขึ น ในขณะ
ที่ครัวเรือนที่มีรายได้สูงจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐในสัดส่วนที่น้อยกว่าครัวเรือนที่มี
รายได้ต่้า ผลการวิเคราะห์นี สอดคล้องกับผลการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์จินีที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จินี
ของการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตชนบทของทุกภาคลดลงจากช่วงก่อนที่จะมีการใช้จ่ายตาม
แผนพัฒนาชนบท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตชนบทมีความเท่าเทียมกัน
มากขึ น หรือก็คือ ภายหลังจากที่มีการใช้จ่ายตามแผนพัฒนาชนบทของรัฐบาลความเหลื่อมล ้า
ทางการกระจายรายได้ของครัวเรือนในชนบทมีแนวโน้มลดลงนั่นเอง 

ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบกลางส่งผลให้การ
กระจายรายได้แย่ลง ดังที่บุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ (2545) ได้ศึกษาผลกระทบของมาตรการเพ่ิมการใช้
จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เงินกู้มิยาซาวา) ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติการณ์ต้มย้ากุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ของประเทศ โดยใช้บัญชีเมตริกส์สังคมปี พ.ศ. 2541 ซ่ึง
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยสร้างขึ น เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยใช้ค่าตัว
คูณทวีแบบ Fixed Price Multipliers ซึ่งมีข้อสมมติฐานเบื องต้นว่าราคาสินค้าโดยเฉลี่ยในระบบ
เศรษฐกิจจะอยู่ในระดับคงที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า ค่าตัว
ทวี (multiplier) ของการใช้จ่ายรัฐบาลเท่ากับ 1.04 ซึ่งหมายความว่า ในระยะสั นการใช้จ่ายของ
รัฐบาลที่เพ่ิมขึ น 1 บาท จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผลตอบแทนปัจจัยการผลิต 
(GDP at Factor Cost) เพ่ิมขึ น 1.04 บาท ดังนั น การใช้จ่ายของรัฐบาลภายใต้มาตรการเพ่ิมการใช้
จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จ้านวน 51,929 ล้านบาท ได้ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ น 53,833.58 ล้านบาท แต่
กลับท้าให้การกระจายรายได้ของประเทศแย่ลง 

ผลการศึกษาของบุญชุบสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิทธิพร พูลสวัสดิ์ 
(2551) ที่ได้ศึกษาผลกระทบการใช้จ่ายงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มีต่อการขยายตัวของผลผลิตและ
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การกระจายรายได้ของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้วยบัญชีเมตริกส์สังคม (Social Accounting Matrix: SAM 2004) ผ่านค่าตัวทวีแบบ Fixed Price 
Multipliers ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลางโดยใช้บัญชีเมตริกส์สังคมพบว่า การใช้จ่ายงบ
กลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จ้านวน 56,406 ล้านบาท ส่งผลกระทบทางอ้อม 73,716 ล้านบาท 
ซึ่งท้าให้ผลกระทบจากการใช้จ่ายงบกลางทั งหมดมีจ้านวน 130,122 ล้านบาท โดยสาขาที่ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งได้รับประโยชน์กว่า
ร้อยละ 25 จากผลกระทบทั งหมด เนื่องจากสาขาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนเป็น
อย่างมาก แต่กลับท้าให้การกระจายรายได้แย่ลง 

2.3.1.3 กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการจัดเก็บภาษีทีมี่ต่อ 
การกระจายรายได้ 
นอกจากกลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายใน

ภาพรวมที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย งานวิจัยของจ้าเริญ จิรนิธิกุล, เสกสรรค์ 
วินยางค์กูล , วรพงศ์  ตระการศิรินนท์ , นุชนาฏ เอ่ียมกี่ , Jorge Martinez-Vazquez, Blanca 
Moreno-Dodson และ Violeta Vulovic และกลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะด้านที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย งานวิจัยของนาถวดี กรัยวิเชียร, 
บุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ และสิทธิพร พูลสวัสดิ์แล้ว ยังมีงานวิจัยอีกหนึ่งกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของนโยบายการจัดเก็บภาษีทีมี่ต่อการกระจายรายได้ ดังนี  

อุษาศรี เขียวระยับ (2539) ได้ศึกษาผลกระทบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่มีต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทยในปี พ.ศ. 2533 และปี พ.ศ. 2535 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปี พ.ศ. 2533 และปี พ.ศ. 2535 ของส้านักงานสถิติ
แห่งชาติโดยวิธีการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์จินี จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2533 การกระจาย
รายได้หลังจากเรียกเก็บภาษีแล้วในระหว่างกลุ่มครัวเรือนจากภูมิภาคต่าง ๆ และทั่วประเทศดีขึ น แต่
ส้าหรับในปี พ.ศ. 2535 โครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท้าให้การกระจายรายได้หลังจากเรียก
เก็บภาษีแล้วดีขึ นในทุกภูมิภาค ยกเว้นในภาคใต้ ส่วนการกระจายรายได้ทั่วประเทศมีแนวโน้มแย่ลง 
เนื่องจากเมื่อเรียกเก็บภาษีแล้วกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีสัดส่วนรายได้ลดลง ในขณะที่กลุ่ม
ผู้มีรายได้สูงมีส่วนแบ่งรายได้เพ่ิมขึ น จึงสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 
พ.ศ. 2535 ไม่ได้ช่วยให้ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ดีขึ น แต่กลับท้าให้การกระจายรายได้
แย่ลง โดยเฉพาะในระหว่างกลุ่มครัวเรือนและระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ 

ผลการศึกษาของอุษาศรี เขียวระยับ ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของพรินดา 
ศรีสงค์ และวิศรุต รัตนสุวรรณที่ต่างระบุว่า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ น หรือก็คือการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช่วย
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ลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ลง แม้จะลดลงเพียงเล็กน้อยก็ตาม โดยพรินดา ศรีสงค์ 
(2549) ได้วิเคราะห์ผลของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิรายปี จ้านวน 2 ปี คือ ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2547 ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลของภาษีมูลค่าเพ่ิม
ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีเป็นตัววัดความเหลื่อมล ้าในการ
กระจายรายได้พบว่า ทั ง 5 ภาคและทั่วประเทศไทยหลังรับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ค่าสัมประสิทธิ์
จินีมีค่าลดลง แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ดีขึ น ยกเว้นในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการในปี พ.ศ. 2545 เท่านั นที่หลังรับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วค่าสัมประสิทธิ์
จินีมีค่าเพ่ิมขึ น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในพื นที่ดังกล่าวเป็นเพียงพื นที่เดียวที่การกระจายรายได้มีความไม่
เท่าเทียมกันมากขึ นจากมาตรการดังกล่าว นอกจากนี  ผลการวิจัยยังชี ให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว
ครัวเรือนที่มีรายได้สูงจะเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริงในอัตราสูงกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ของครัวเรือน ซึ่ งหากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จินีหลั งรับภาระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกอปรกับอัตราการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริงดังกล่าวข้างต้นก็แสดงให้เห็นว่า 
ภาษมีูลค่าเพ่ิมช่วยให้การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

ผลการศึกษาของพรินดา ศรีสงค์สอดคล้องกับวิศรุต รัตนสุวรรณ (2557) ทีไ่ด้
ศึกษาผลของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหลังหัก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) 
ปี พ.ศ. 2546-2555 จากการศึกษาผลของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อการกระจายรายได้ของ
ครัวเรือน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า 
เมื่อมีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ ลง
เล็กน้อย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่าย
หรือนโยบายการคลังที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ ท้าให้สามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและผล
ต่อการกระจายรายได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป ดัง
ตาราง 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและผลต่อการกระจายรายได้จากการทบทวน
 วรรณกรรม 

ผู้ศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลต่อการกระจายรายได้ 

จ้าเริญ จิรนิธิกุล 
(2541) 

(1) การจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ 
(2) การใช้จ่ายภาครัฐ 

ค่าสัมประสิทธิ์จินี (1) นโยบายการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐ - 
(2) นโยบายการใช้จ่าย
ภาครัฐและนโยบายการ
คลัง + 

เสกสรรค์ วินยางค์กูล 
(2549) 

(1) การใช้จ่ายภาครัฐใน
ภาคเกษตรกรรมที่
เพ่ิมขึ นร้อยละ 10 
(2) การใช้จ่ายภาครัฐใน
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการที่ลดลงร้อย
ละ 5 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) ค่าสัมประสิทธิ์แห่ง
ความแปรปรวน 
(3) Headcount Index 
(4) Foster-Greer-
Thorbecke 

นโยบายการคลังช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าของการ
กระจายรายได้และลด
ภาวะความยากจน + 

วรพงศ์ ตระการศิริ
นนท์ (2553) 

(1) รายจ่ายด้านสังคม 
(2) รายจ่ายด้าน
การศึกษา 
(3) รายจ่ายด้าน
สาธารณสุข 
(4) รายจ่ายด้านการ
สังคมสงเคราะห์ 

(1) การกระจายรายได้
วัดจากสัดส่วน GDP 
ภาคนอกเกษตรต่อ GDP 
ภาคเกษตร 
(2) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 

รายจ่ายด้านสังคม ด้าน
การศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข และด้านการ
สังคมสงเคราะห์ + (วัด
จากค่าสัมประสิทธิ์จินี) 

นุชนาฏ เอี่ยมก่ี 
(2557) 

(1) รายจ่ายด้าน
การเกษตร 
(2) รายจ่ายด้าน
อุตสาหกรรม 
(3) รายจ่ายด้าน
การศึกษา 
(4) รายจ่ายด้าน
สาธารณสุข 

สัมประสิทธิ์จินีด้าน
รายได้ 

การเพ่ิมรายจ่ายด้าน
การเกษตร รายจ่ายด้าน
อุตสาหกรรม รายจ่ายด้าน
การศึกษา รายจ่ายด้าน
สาธารณสุข จ้านวนภาษี
ทางตรง และการเพ่ิมขึ น
ของดัชนีประชาธิปไตย + 
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ผู้ศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลต่อการกระจายรายได้ 

(5) จ้านวนภาษีทางตรง 
(6) GDP per capita 
(7) สัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกและน้าเข้าต่อ 
GDP 
(8) FDI 
(9) ดัชนีประชาธิปไตย 

Martinez-Vazquez 
et al. (2012) 

(1) ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล 
(2) ภาษปีระกันสังคม
และภาษีเงินเดือน 
(3) ภาษีสินค้าและ
บริการ 
(4) ภาษีสรรพสามิต 
(5) ภาษีศุลกากร 
(6) รายจ่ายสวัสดิการ
สังคม 
(7) รายจ่ายด้าน
การศึกษา 
(8) รายจ่ายด้าน
สาธารณสุข 
(9) รายจ่ายด้านเคหะ
และชุมชน 

ค่าสัมประสิทธิ์จินี (1) ภาษีเงินได้ในอัตรา
ก้าวหน้า + 
(2) ภาษีการบริโภค ภาษี
สรรพสามิต และภาษี
ศุลกากร - 
(3) สัดส่วนรายจ่าย
สวัสดิการสังคม, 
การศึกษา, สาธารณสุข 
และการเคหะและชุมชน
ต่อสัดส่วน GDP ที่สูง + 

นาถวดี กรัยวิเชียร 
(2541) 

รายจ่ายตามแผนพัฒนา
ชนบท 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) รายได้ที่เป็นตัวเงิน 

การใช้จ่ายตามแผนพัฒนา
ชนบท + 

บุญชุบ ส่งตระกูล
ศักดิ์ (2545) 

รายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2542 (เงินกู้มิยาซาวา) 

(1) GDP at Factor 
Cost 
(2) บัญชีเมตริกส์สังคม 
ปี พ.ศ. 2541 

รายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 
(เงินกู้มิยาซาวา) - 
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ผู้ศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลต่อการกระจายรายได้ 

สิทธิพร พูลสวัสดิ์ 
(2551) 

งบกลางปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 รายการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ 

(1) GDP 
(2) บัญชีเมตริกส์สังคม 
ปี พ.ศ. 2547 

งบกลางปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 รายการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ - 

อุษาศรี เขียวระยับ 
(2539) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) สัดส่วนรายได้แบ่ง
ตามกลุ่มครัวเรือน 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - 

พรินดา ศรีสงค์ 
(2549) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าสัมประสิทธิ์จินี ภาษีมูลค่าเพ่ิม + 

วิศรุต รัตนสุวรรณ 
(2557) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าสัมประสิทธิ์จินี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
+ 

หมายเหตุ : - หมายถึง ส่งผลให้การกระจายรายได้แย่ลง 
  + หมายถึง ส่งผลให้การกระจายรายได้ดีขึ น 

2.3.2 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการกระจายรายได้ 
นอกจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของงบประมาณรายจ่ายที่ส่งผลต่อการ

กระจายรายได้แล้ว ยังมีงานวิจัยอีกจ้านวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและ
การกระจายรายได้ มีทั งงานวิจัยที่พบว่าการเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจะสามารถลดความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาได้ รวมไปถึงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้
ลดลง ดังนี  

สุริยะ เจียมประชานรากร (2546) ได้วิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทาง
การศึกษาที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทยในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544) โดยใช้ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
จากส้านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2535, 2539 และ 2543 ซึ่งเป็นช่วงปีสุดท้ายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6, 7 และ 8 ตามล้าดับ ทั งนี  สุริยะใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์จินีใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือศึกษาการกระจายรายได้ของครัวเรือน และใช้จ้านวนปีเฉลี่ยที่หัวหน้า
ครัวเรือนและสมาชิกทุกคนในครัวเรือนได้รับการศึกษา (Year of schooling) ในการศึกษาความ
เสมอภาคทางการศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีต่อการ
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กระจายรายได้  สุริยะได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั นตอน (Stepwise regression 
analysis) 

ผลการวิ เคราะห์ของสุริยะพบว่า ความเสมอภาคทางการศึกษามีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรายได้ของครัวเรือนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6, 7 และ 8 ความเสมอภาคทางการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ลดลงร้อยละ 23.02, 15.17 และ 36.5 ตามล้าดับ และ
ความเสมอภาคทางการศึกษาของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าในการกระจาย
รายได้ลดลงร้อยละ 81.53, 78.41 และ 69.75 ตามล้าดับ ทั งนี  ผลการศึกษาของสุริยะชี ให้เห็นว่า 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอจะช่วยให้ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ลดลงหรือก็คือจะช่วยให้สังคมเกิดความเป็น
ธรรมมากขึ นนั่นเอง 

ข้อเสนอให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอของสุริยะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับข้อเสนอของสวรัย บุณยมานนท์ และมัทยา บุตรงาม ที่เสนอให้เพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
รวมไปถึงการเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา กล่าวคือ สวรัย บุณยมานนท์ (2550) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ชุดข้อมูลระหว่างประเทศและชุด
ข้อมูลของไทย ผลการศึกษาจากข้อมูลทั งสองชุดให้ข้อสรุปตรงกันว่า การกระจายรายได้และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์กันทั งในทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงนั นพบว่า ความ
เหลื่อมล ้าทางรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนใน
ทางอ้อมพบว่า ตัวแปรทั งสองมีความสัมพันธ์กันผ่านปัจจัยอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการเมืองก็ตาม อาทิ การศึกษา สุขภาพ ตลาดสินเชื่อ การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ 
นโยบายภาครัฐ สถาบันทางการเมือง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น และเพ่ือให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม จากผลการศึกษาของสวรัยจึงเสนอให้
เพ่ิมคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ การก้าหนดมาตรฐานแรงงานที่ดี และ
การเพ่ิมสวัสดิการสังคม นอกจากนี  ผลการศึกษายังชี ให้เห็นว่าผู้ก้าหนดนโยบายควรเปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทุนมนุษย์และทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง ทั งในด้านการศึกษา การบริการสุขภาพ 
การให้สินเชื่อเพ่ือการลงทุน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม 

ส้าหรับมัทยา บุตรงาม (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล ้าทางการ
ศึกษาและความเหลื่อมล ้าทางรายได้ในประเทศไทย โดยสมมติฐานในการศึกษาคือ ความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาและความเหลื่อมล ้าทางรายได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะสองทิศทาง  กล่าวคือ หาก
ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาเพ่ิมขึ นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางรายได้เพ่ิมขึ น และหากความเหลื่อม



 25 

ล ้าทางรายได้เพ่ิมขึ นก็จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาเพ่ิมขึ นเช่นกัน  โดยมัทยาใช้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีทางการศึกษาเป็นตัวแทนในการวัดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  และใช้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีทางรายได้เป็นตัวแทนในการวัดความเหลื่อมล ้าทางรายได้ โดยท้าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและความเหลื่อมล ้าทางรายได้ด้วยวิธีก้าลังสอง
น้อยสุดสองขั น (Two Stage Least Square: 2SLS) กับข้อมูลรายจังหวัดของประเทศไทยตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2531-2552 ผลการศึกษาของมัทยาพบว่า ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและความเหลื่อมล ้า
ทางรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ นจะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าทางรายได้เพ่ิมขึ น ในขณะที่ความเหลื่อมล ้าทางรายได้ที่เพ่ิมขึ นจะท้าให้ความเหลื่อม
ล ้าทางการศึกษาเพ่ิมขึ นเช่นกัน นอกจากนี ผลการศึกษายังชี ให้เห็นว่า การเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
สามารถลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาได้อีกด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการ
กระจายรายได้  ท้าให้สามารถสรุปตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
ต่อไป ดังตาราง 
ตารางที่ 2.2 แสดงการสรุปตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาจากการ
 ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการกระจาย
 รายได้ 

ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 

สุริยะ เจียมประชา
นรากร (2546) 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) จ้านวนปีเฉลี่ยที่หัวหน้า
ครัวเรือนและสมาชิกทุกคนใน
ครัวเรือนได้รับการศึกษา 

(1) ความเสมอภาคทางการศึกษาจะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้
ลดลง 
(2) เสนอให้ขยายโอกาสทางการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

สวรัย บุณยมานนท์ 
(2550) 

(1) การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(2) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 

(1) การกระจายรายได้และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์กัน
ทั งในทางตรงและทางอ้อม 
(2) เสนอให้เพ่ิมคุณภาพการศึกษา ขยาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
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ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 

ก้าหนดมาตรฐานแรงงานที่ดี และเพ่ิม
สวัสดิการสังคม 

มัทยา บุตรงาม 
(2555) 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินีทาง
การศึกษา 
(2) ค่าสัมประสิทธิ์จินีทาง
รายได้ 

(1) ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและ
ความเหลื่อมล ้าทางรายได้มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน 
(2) การเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
สามารถลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา
ได้ 

2.3.3 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้า 
Lee (2005) แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) ได้สังเคราะห์และ

อธิบายว่า ขนาดของภาครัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าในการ
กระจายรายได้อย่างไร ผลการศึกษามาจากข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลาที่จ้านวนไม่เท่ากันในทุก
ช่วงเวลา (Unbalanced panel data) โดยเก็บข้อมูลจาก 341 ตัวอย่าง ในประเทศก้าลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาแล้วจ้านวน 64 ประเทศ ในระหว่างปี ค.ศ. 1970-1994 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างประชาธิปไตยและการพัฒนาภาครัฐอธิบายความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ภายในประเทศ ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบจ้ากัด (Limited democracy) การขยายตัวของภาครัฐน้าไปสู่การกระจายรายได้ที่แย่ลง 
เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักเป็นการเฉพาะหรือสนับสนุน
ประชาชนที่อยู่ในเมืองผ่านการก้าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี ในขณะที่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การขยายตัวของภาครัฐจะน้าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากกลไกของ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท้าให้สถาบันของรัฐต้องตอบสนองความต้องการของชนชั นล่างและ
มีหน้าที่ในการบรรลุการกระจายรายได้ที่ดีมากกว่าการปกครองในระบอบเผด็จการ การศึกษาของ 
Cheol-Sung Lee ได้แสดงให้เห็นว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับความ
เหลื่อมล ้าในฐานะที่เป็นพื นฐานเชิงสถาบันที่เปลี่ยนผลของการขยายตัวของภาครัฐจากลบมาเป็นบวก 
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การก้าหนดเป้าหมายที่ถูกต้องภายในสถาบันของรัฐ 

ผลการศึกษาของ Cheol-Sung Lee สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมเกียรติ ตั งกิจ
วานิชย์ ทีไ่ด้กล่าวไว้ใน “ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นบทความท่ีต่อยอดมา
จากโครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคมที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสมเกียรติ ตั งกิจวา
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นิชย์ (2553, pp. 27-30) กล่าวว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะท้าให้เกิดการกระจาย
รายได้ที่เท่าเทียมมากขึ น ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการจัดเก็บภาษีและกระจายรายได้ กล่าวคือ 
ประชาชนย่อมต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด คนรายได้ต่้ามักจะต้องการให้มีการ
กระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ น ในขณะที่คนรายได้สูงมักไม่ต้องการให้มีการกระจายรายได้ หาก
ประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อมีการเลือกตั ง คนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งมีรายได้ต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยมักต้องการให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงเพ่ือกระจายไปให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่า ทั งนี  
แม้รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีเงินได้ทุกระดับรายได้ในอัตราเดียว (flat-rate income tax) ผู้ที่มีรายได้มาก
ก็จะต้องจ่ายภาษีเป็นตัวเงินที่สูงกว่าผู้มีรายได้น้อย เมื่อรัฐบาลน้าเงินดังกล่าวมารวมเข้าด้วยกัน 
จากนั นกระจายรายได้ (ภาษี) กลับคืนให้แก่ประชาชนในรูปของสวัสดิการของรัฐหรือการให้เงิน
อุดหนุน จะพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยจะมีรายได้เพ่ิมขึ น ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้สูงกว่ารายได้
เฉลี่ยจะมีรายได้ลดลง หลังจากการเก็บภาษีและได้รับเงินอุดหนุนหรือสวัสดิการแล้วจะท้าให้การ
กระจายรายได้ในประเทศมีความเสมอภาคกันมากขึ น กล่าวโดยสรุป ในสังคมที่มีความเหลื่อมล ้าสูง 
จะมีแรงกดดันให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีเพ่ือน้ามากระจายรายได้ในระดับที่สูง  ในขณะที่ผู้มีรายได้สูงกว่า
รายได้เฉลี่ยมักไม่ต้องการจ่ายภาษี ซึ่งการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะเข้ามาจัดสมดุลระหว่างผู้ที่
มีรายได้ต่้ากับผู้ที่มีรายได้สูง โดยการจัดเก็บภาษีแล้วกระจายภาษีดังกล่าวออกมาในรูปของสวัสดิการ
หรือเงินอุดหนุน เพ่ือสร้างความเสมอภาคในสังคมให้มากขึ น ด้วยเหตุนี  จึงสามารถกล่าวได้ว่า  
การเมืองแบบประชาธิปไตยหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั งของประชาชนมีแนวโน้มที่จะก้าหนด
นโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความเป็นธรรมมากกว่าการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผล
ต่อความเหลื่อมล ้า ท้าให้สามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
ต่อไป ดังตาราง 
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ตารางที่ 2.3 แสดงการสรุปตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาจากการ
 ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของระบอบประชาธิปไตยท่ีส่งผลต่อความ
 เหลื่อมล ้า 

ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 
Lee (2005) (1) ขนาดของภาครัฐ 

(2) ระบอบการปกครอง 
(3) การกระจายรายได้ 

(1) การขยายตัวของภาครัฐในการ
ปกครองแบบเผด็จการท้าให้การกระจาย
รายได้แย่ลง 
(2) การขยายตัวของภาครัฐในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยท้าให้การ
กระจายรายได้ดีขึ น 

สมเกียรติ ตั งกิจวา
นิชย์ (2553) 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) สัดส่วนรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนที่มีรายได้มากท่ีสุด
ร้อยละ 20 กับครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 
(3) นโยบายการจัดเก็บภาษี 

รัฐบาลประชาธิปไตยมีแนวโน้มก้าหนด
นโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล ้ามากกว่า
รัฐบาลเผด็จการ 

2.3.4 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการกระจายอ้านาจที่ส่งผลต่อการกระจาย
รายได้ 
วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ (2547) ได้วิเคราะห์การกระจายประโยชน์จากรายจ่าย 

(Benefit Incidence Analysis) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการกระจายรายได้ของ
ครัวเรือนในจังหวัดล้าปาง ปี พ.ศ. 2543 โดยเลือกศึกษาเฉพาะรายจ่ายหมวดโครงสร้างพื นฐาน 
ส้าหรับวิธีการศึกษาวิวรรธน์ได้แบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม (Quintile) โดยใช้รายได้ต่อหัวครัวเรือน
เป็นเกณฑ์ (Per Capita Household Income) และแยกเป็นครัวเรือนเขตเทศบาล ครัวเรือนนอก
เขตเทศบาล และครัวเรือนรวมทั งจังหวัด จากนั นจึงวัดผลการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได้โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี ผลการวิเคราะห์พบว่า รายจ่ายหมวดโครงสร้างพื นฐานส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์
จินีของครัวเรือนในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 8.87 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จินีของครัวเรือนนอกเขต
เทศบาลลดลงร้อยละ 11.52 และค่าสัมประสิทธิ์จินีของครัวเรือนในจังหวัดลดลงร้อยละ 9.36 อย่างไร
ก็ดี จากการพิจารณาประโยชน์จากรายจ่ายพบว่า ครัวเรือนในทุกพื นที่มีสัดส่วนการได้รับประโยชน์
จากรายจ่าย (Benefit Share) เพ่ิมขึ นตามการเพ่ิมขึ นของรายได้ ในทางกลับกันพบว่า ทุกพื นที่ได้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริง (Effective Benefit Rate) ในอัตราถดถอย ซึ่งจากการศึกษาท้าให้สามารถสรุปได้
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ว่า การใช้จ่ายในหมวดโครงสร้างพื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล้าปางมีลักษณะ
สนับสนุนกลุ่มครัวเรือนยากจนมากกว่ากลุ่มครัวเรือนร่้ารวยโดยเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษาของวิวรรธน์เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ Goerl and 
Seiferling (2014) แห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าทางรายได้ การกระจายอ้านาจทางการคลัง และความเป็นอิสระ
ทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น โดยการศึกษานี ตั งอยู่บนฐานของงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจาย
อ้านาจทางการคลังที่ผ่านมา ซึ่งต้องการชี ให้เห็นว่าการกระจายรายได้ใหม่ (Redistribution) จะ
ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระดับย่อยของรัฐบาล โดยจะใช้ “รายงานสถิติการเงิน
ประจ้าปีของรัฐบาล” (Government Finance Statistics Yearbook) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการวิเคราะห์ การศึกษานี ได้ทดสอบผลกระทบของการกระจาย
อ้านาจที่มีต่อความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกนับตั งแต่ปี ค.ศ. 1980 ผลการศึกษาพบว่า การกระจายอ้านาจในการใช้จ่ายของรัฐบาล
สามารถช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ นได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
(1) ภาครัฐจะต้องมีขนาดใหญ่พอ (2) การกระจายอ้านาจจะต้องครอบคลุม รวมไปถึงการใช้จ่ายด้าน
การกระจายรายได้ใหม่ของรัฐบาลด้วย (3) การกระจายอ้านาจในด้านการใช้จ่ายควรจะมาพร้อมกับ
การกระจายอ้านาจอย่างเพียงพอในด้านการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือ รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องมีแหล่ง
รายได้เป็นของตนเอง สามารถพ่ึงตนเองได้ เมื่อเทียบกับเงินโอนจากรัฐบาลกลาง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการกระจายอ้านาจที่ส่งผลต่อ
การกระจายรายได้ ท้าให้สามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
ต่อไป ดังตาราง 
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ตารางที่ 2.4 แสดงการสรุปตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาจากการ
 ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการกระจายอ้านาจที่ส่งผลต่อการ
 กระจายรายได้ 

ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 
วิวรรธน์ เก่งถนอม
ศักดิ์ (2547) 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) รายจ่ายหมวดโครงสร้าง
พื นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายหมวดโครงสร้างพื นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีของครัวเรือนลดลง 

Goerl and 
Seiferling (2014) 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(2) GDP per capita 
(3) สัดส่วนการกระจาย
อ้านาจในการจัดเก็บภาษี
รายได้ 
(4) สัดส่วนเงินโอนจากรัฐบาล
กลาง 

การกระจายอ้านาจในการใช้จ่ายของ
รัฐบาลช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่
เท่าเทียมกันมากขึ น 

2.3.5 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความโปร่งใสหรือการทุจริตที่ส่งผลต่อความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 
Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme (1998) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง “Does 

Corruption Affect Income Inequality and Poverty?” ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการทุจริต
ที่เพ่ิมสูงขึ นจะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้และความยากจนเพ่ิมขึ นตามไปด้วย 
นอกจากนี  การทุจริตที่เพ่ิมสูงขึ นยังจะไปลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดประสิทธิภาพของระบบ
การจัดเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า (progressive tax system) ลดระดับและประสิทธิผลของการใช้
จ่ายทางสังคม รวมไปถึงการสร้างทุนมนุษย์ อีกทั งการทุจริตที่เพ่ิมสูงขึ นยังไปเพ่ิมการกระจายความ
เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ไม่เท่าเทียมกัน และเพ่ิมการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย อย่างไรก็
ตาม ข้อค้นพบดังกล่าวอาจได้รับการยอมรับแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ขึ นอยู่กับประสบการณ์การ
พัฒนาที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ดัชนีในการวัดการทุจริตที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วย ข้อ
ค้นพบส้าคัญของงานวิจัยนี ก็คือนโยบายที่ลดการทุจริตจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายได้และลดความยากจนลงได้ 

งานวิจัยของ Gupta et al. (1998) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของ 
Gyimah-Brempong (2002) เรื่อง “Corruption, economic growth, and income inequality 
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in Africa” ที่ได้ใช้ข้อมูลแผง (panel data) จากประเทศในแอฟริกาและใช้เครื่องมือประเมินข้อมูล
แบบไดนามิก (dynamic panel estimator) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ ผลการศึกษาพบว่าในทางตรง
การทุจริตจะไปลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนในทางอ้อมการทุจริตจะไปลดการลงทุนในภาค
การผลิต ทั งนี  การเพ่ิมขึ นของการทุจริตในแต่ละหน่วยจะไปลดอัตราการเจริญเติบโตของ GDP และ
รายได้ต่อหัวได้ระหว่าง 0.75 ถึง 0.9 จุดและระหว่าง 0.39 และ 0.41 จุดต่อปีตามล้าดับ นอกจากนี  
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการทุจริตที่เพิ่มขึ นยังท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้เพิ่ม
สูงขึ นอีกด้วย ซึ่งผลรวมของการเจริญเติบโตของรายได้ที่ลดลงและความเหลื่อมล ้าทางการกระจาย
รายได้ที่เพ่ิมสูงขึ นแสดงให้เห็นว่าการทุจริตส่งผลกระทบต่อคนจนมากกว่าคนรวย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Matti (2015) เรื่อง “Corruption, Income Inequality, 
and Subsequent Economic Growth” ที่ได้พยายามอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการทุจริตและ
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้กับผลที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุแบบ OLS และข้อมูลจาก 134 ประเทศในช่วงเวลา 10 ปี (ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2012) 
โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารโลก และองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ส้าหรับตัวแปรตามของ
การศึกษาในครั งนี ก็คือ ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของ real GDP per Capita ส่วนตัวแปรต้นที่ใช้แทน
การทุจริตคือ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) จากองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ และตัวแปร
ต้นที่ใช้แทนความเหลื่อมล ้าด้านรายได้คือ ค่าสัมประสิทธิ์จินีจากธนาคารโลก (ค่าสัมประสิทธิ์จินีจาก
ธนาคารโลกมีค่าระหว่าง 0-100 โดยค่า 0 หมายถึง มีความเสมอภาคด้านรายได้อย่างสมบูรณ์ 
ในขณะที่ค่า 100 หมายถึง มีความเหลื่อมล ้าด้านรายได้อย่างสมบูรณ์) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ว่า
หลังจากการควบคุมการทุจริตแล้ว ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีนัยยะต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีนัยยะต่อการอธิบายผลของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้น้อยลง ซึ่งบางครั งอาจไม่ใช่ความเสมอภาคด้านรายได้ที่ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการลดการทุจริตที่ท้าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความ
เท่าเทียมกันมากขึ นต่างหาก การศึกษาในครั งนี ได้ข้อสรุปว่าความไม่เสมอภาคนั นเป็นอันตรายต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะมีการควบคุมการทุจริตแล้วก็ตาม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความโปร่งใสหรือการทุจริตที่
ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจท้าให้สามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาที่
ส้าคัญ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัยต่อไป ดังตาราง 
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ตารางที่ 2.5 แสดงการสรุปตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาจากการ
 ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความโปร่งใสหรือการทุจริตที่ส่งผลต่อ
 ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 
Gupta et al. 
(1998) 

- ค่าสัมประสิทธิ์จินี 
- ระดับการส้าเร็จการศึกษา
ของประชากรผู้ใหญ่ 
- จ้านวนปีที่ได้รับการศึกษา
โดยเฉลี่ยของประชากร 
- สัดส่วนตลาดทุนต่อ GDP 
- สัดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อมูลค่าการส่งออกทั งหมด 
- ตัวชี วัดการทุจริต 
- อัตราการเติบโตของ GDP ต่อ
หัวที่แท้จริง 
- รายได้ที่แท้จริงของประชากร
ท่อนล่าง 20% แรกวัดจาก
อ้านาจซื อ 

นโยบายที่ลดการทุจริตจะมีส่วนช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้
และลดความยากจนลงได้ 

Gyimah-
Brempong (2002) 

- อัตราการเติบโตของรายได้ที่
แท้จริง (ตัวแปรตาม) 
- ค่าสัมประสิทธิ์จิน ี(ตัวแปรตาม) 
- ระดับการลงทุน 
- ระดับการส้าเร็จการศึกษา
ของประชากรผู้ใหญ่ 
- อัตราการเติบโตของการ
ส่งออกที่แท้จริง 
- ตัวชี วัดการทุจริต 
- ระดับรายได้เริ่มต้น 
- การใช้จ่ายภาครัฐ 
- ระดับรายได้ต่อหัว 

การทุจริตที่เพ่ิมขึ นท้าให้ความเหลื่อมล ้า
ทางการกระจายรายได้เพ่ิมสูงขึ น 
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ผู้ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาที่ส้าคัญ/ข้อเสนอแนะ 

Matti (2015) - ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของ 
real GDP per Capita (ตัว
แปรตาม) 
- CPI 
- ค่าสัมประสิทธิ์จินี 

การลดการทุจริตจะท้าให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความ
เท่าเทียมกันมากขึ น 
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บทท่ี 3 
สถานการณ์ความเหลือ่มล ้าทางการกระจายรายได้ในประเทศไทย 

ในบทนี จะกล่าวถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ในประเทศไทย การใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐบาลไทย และปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ 
ดังนี  

3.1 สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ในประเทศไทย 

ความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้มักพิจารณาจากดัชนีจินีซึ่งเป็นดัชนีวัดความเหลื่อมล ้า
ที่ได้รับความนิยมและใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย ดัชนีจินีจะมีค่าพิสัยระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าดัชนียิ่งเข้า
ใกล้ 1 หมายความว่า ยิ่งมีความเหลื่อมล ้าสูง ในทางตรงกันข้าม หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 0 หมายความ
ว่า ยิ่งมีความเหลื่อมล ้าต่้า ส้าหรับประเทศไทยส้านักงานสถิติแห่งชาติได้ด้าเนินการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือให้ส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัดภาวะสังคม ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมวลผลและจัดท้าเป็นสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคหรือที่เรียกว่าดัชนีจินี โดยแบ่งการวัดดัชนีจินีออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านรายได้ และ 
(2) ด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ส้าหรับการจัดท้าดัชนีจินีด้านรายได้จะจัดท้าแบบปีเว้นปี โดย
เริ่มจัดท้าเป็นครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531, 2533, 2535, … ตามล้าดับ จนถึงปี พ.ศ. 2549 จากนั น
นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การจัดท้าดัชนีจินีด้านรายได้จะจัดท้าแบบปีเว้นปี โดยจัดท้าในปีที่
ลงท้ายด้วยเลขคู่  ยกตัวอย่างเช่น จัดท้าดัชนีจินีด้านรายได้ในปี พ.ศ. 2550, 2552, 2554, … 
ตามล้าดับ ซึ่งจะได้แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ จ้าแนกตามภาค และเขตพื นที่ 
ตั งแตป่ี พ.ศ. 2531-2558 ดังตาราง 
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ตารางที่ 3.1 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จ้าแนกตามภาค และ
 เขตพื นที่ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 

ปี ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ เขตเมือง เขตชนบท 

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439 
2533 0.515 0.42 0.48 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447 

2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439 

2537 0.52 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.47 0.47 0.479 0.44 

2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.46 0.491 0.465 0.45 

2543 0.522 0.417 0.448 0.47 0.484 0.476 0.471 0.468 
2545 0.508 0.438 0.44 0.47 0.471 0.464 0.472 0.447 

2547 0.493 0.422 0.432 0.482 0.454 0.447 0.459 0.445 
2549 0.514 0.457 0.44 0.488 0.508 0.477 0.479 0.478 

2550 0.499 0.468 0.418 0.474 0.483 0.464 0.471 0.456 

2552 0.49 0.47 0.412 0.452 0.486 0.478 0.474 0.442 
2554 0.484 0.514 0.395 0.441 0.464 0.462 0.485 0.426 

2556 0.465 0.451 0.397 0.433 0.442 0.443 0.452 0.445 

2558 0.445 0.397 0.396 0.388 0.432 0.451 0.434 0.412 
ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (29 มีนาคม 2560). ตารางท่ี 
10.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จ้าแนกตามภาค และจ้าแนก
ตามเขตพื นที่ ปี พ.ศ. 2531 – 2558. จาก 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=685&template=1R1C&yeartyp

e=M&subcatid=68  

เพ่ือให้เห็นแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้อย่างชัดเจน จะได้น้าเสนอค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ จ้าแนกตามภาคและเขตพื นที่ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 ดัง
แผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 3.1  แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ จ้าแนกตามเขตพื นที่ ตั งแต่
  ปี พ.ศ. 2531-2558 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 

โดยเฉพาะนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของประเทศจะมีค่าดัชนี
จินีอยู่ระหว่าง 0.445-0.536 ส้าหรับปีที่มีการส้ารวจข้อมูลล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 ดัชนีจินีด้าน
รายได้มีค่า 0.445 ทั งนี  เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในเขตเมืองและเขตชนบท จะพบว่า 
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในเขตเมืองและเขตชนบทมีความผันผวนมากกว่าความเหลื่อมล ้าด้าน
รายได้ของทั งประเทศ นอกจากนี  ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ในปีล่าสุดที่มีการส้ารวจข้อมูล คือ ปี พ.ศ. 
2558 ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของประเทศไทยลดลงต่้าที่สุดนับตั งแต่มีการส้ารวจข้อมูล กล่าวคือ 
ดัชนีจินีด้านรายได้ของทั งประเทศมีค่า 0.445, ดัชนีจินีด้านรายได้ในเขตเมืองมีค่า 0.434 และดัชนีจินี
ด้านรายได้ในเขตชนบทมีค่า 0.412 
  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558

ทั่วประเทศ

เขตเมือง

เขตชนบท



 37 

แผนภูมิที่ 3.2  แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ จ้าแนกตามภาค ตั งแต่ปี 
  พ.ศ. 2531-2558 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเมื่อแยกพิจารณาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของประเทศไทยเป็นราย

ภาคจะพบว่า ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีความผันผวน กล่าวคือ ในบางปีความเหลื่อมล ้าด้านรายได้
จะเพ่ิมขึ น ในขณะที่บางปีความเหลื่อมล ้าด้านรายได้จะลดลง อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า นับตั งแต่
ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในกรณีของ
ภาคใต้ที่ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้เพ่ิมขึ นในปี พ.ศ. 2552 แล้วค่อย ๆ ลดลงเช่นเดียวกับภาคอ่ืน 
ทั งนี  ในปีที่มีการส้ารวจข้อมูลล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ภาคใต้เป็นภาคที่มีความเหลื่อมล ้าด้าน
รายได้สูงที่สุด (ดัชนีจินีมีค่า 0.451) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดัชนีจินีมีค่า 0.432) และ
ภาคกลาง (ดัชนีจินีมีค่า 0.396) ในขณะที่ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความเหลื่อมล ้าต่้าที่สุด (ดัชนีจินีมีค่า 
0.388) 

ส้าหรับการจัดท้าดัชนีจินีด้านรายจ่าย ในระยะแรกจะจัดท้าแบบปีเว้นปี โดยเริ่มจัดท้าเป็น
ครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531, 2533, 2535, … ตามล้าดับ จนในปี พ.ศ. 2549 ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท้าดัชนีจินีด้านรายจ่ายเป็นแบบรายปี ซึ่งจะได้แสดงค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค จ้าแนกตามภาค และเขตพื นที่ 
ตั งแตป่ี พ.ศ. 2531-2558 ดังตาราง 
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ตารางที่ 3.2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภค
 บริโภค จ้าแนกตามภาค และเขตพื นที่ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 

ปี พ.ศ. ทั่ว
ประเทศ 

กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ เขต
เมือง 

เขต
ชนบท 

2531 0.439 0.363 0.377 0.395 0.388 0.377 0.406 0.379 

2533 0.443 0.384 0.386 0.411 0.382 0.361 0.417 0.386 
2535 0.45 0.393 0.372 0.39 0.396 0.374 0.423 0.364 

2537 0.438 0.364 0.373 0.398 0.391 0.398 0.409 0.381 

2539 0.431 0.348 0.36 0.387 0.378 0.374 0.41 0.359 
2541 0.409 0.326 0.335 0.358 0.343 0.361 0.378 0.349 

2543 0.428 0.329 0.366 0.375 0.352 0.374 0.395 0.359 

2545 0.419 0.365 0.357 0.384 0.356 0.368 0.393 0.353 
2547 0.425 0.359 0.363 0.409 0.382 0.389 0.393 0.382 

2549 0.42 0.362 0.355 0.41 0.399 0.374 0.39 0.384 

2550 0.398 0.344 0.34 0.385 0.373 0.371 0.372 0.36 
2551 0.405 0.357 0.344 0.387 0.374 0.351 0.381 0.356 

2552 0.398 0.343 0.347 0.37 0.371 0.363 0.373 0.357 
2553 0.396 0.354 0.341 0.389 0.385 0.353 0.376 0.355 

2554 0.375 0.398 0.325 0.349 0.353 0.343 0.369 0.334 

2555 0.393 0.368 0.339 0.353 0.349 0.37 0.38 0.362 
2556 0.378 0.333 0.332 0.346 0.34 0.345 0.364 0.353 

2557 0.371 0.338 0.317 0.328 0.351 0.354 0.36 0.337 

2558 0.359 0.343 0.31 0.31 0.338 0.347 0.353 0.326 
ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (29 มีนาคม 2560). ตารางท่ี 
11.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
จ้าแนกตามภาค และจ้าแนกตามเขตพื นที่ ปี พ.ศ. 2531 – 2558. จาก 

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=688&template=1R1C&yeartype
=M&subcatid=69  
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เพ่ือให้เห็นแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่ายอย่างชัดเจน จะได้แสดงค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค จ้าแนกตามภาคและเขตพื นที ่ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2531-2558 ดังแผนภูม ิ
แผนภูมิที่ 3.3  แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  จ้าแนกตามเขตพื นที่ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดย

ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายจะมีค่าดัชนีจินีอยู่ระหว่าง 0.35-0.45 ส้าหรับปีที่มีการส้ารวจข้อมูลล่าสุด 
คือ ปี พ.ศ. 2558 ดัชนีจินีมีค่า 0.359 ทั งนี  เมื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายทั่วประเทศ
กับความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายในเขตเมืองและเขตชนบท จะพบว่า ในเขตชนบทมีความเหลื่อมล ้า
ด้านรายจ่ายต่้ากว่าในเขตเมืองและท่ัวประเทศตามล้าดับ 
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แผนภูมิที่ 3.4  แสดงแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  จ้าแนกตามภาค ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเมื่อแยกพิจารณาความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายของประเทศไทยเป็น

รายภาคจะพบว่า ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายมีความผันผวน กล่าวคือ ในบางปีความเหลื่อมล ้าจะ
เพ่ิมขึ น ในขณะที่บางปีความเหลื่อมล ้าจะลดลง เช่น ในปี พ.ศ. 2542 ที่ความเหลื่อมล ้าเพ่ิมขึ นจากปี
ก่อนหน้าและเพ่ิมขึ นไปเรื่อย ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2549 จึงเริ่มมีแนวโน้มลดลง เป็นต้น แต่โดยรวมแล้ว
ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายมีแนวโน้มลดลง โดยภาคกลางเป็นภาคที่มีความเหลื่อมล ้าต่้ากว่าภาคอ่ืน
โดยเปรียบเทียบ ทั งนี  ในปีที่มีการส้ารวจข้อมูลล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ภาคใต้เป็นภาคที่มี
ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายสูงที่สุด (ดัชนีจินีมีค่า 0.347) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ดัชนีจินีมีค่า 0.338) ในขณะที่ภาคเหนือและภาคกลางมีความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายต่้าที่สุด (โดย
ดัชนีจินีของภาคเหนือและภาคกลางมีค่าเท่ากันคือ 0.31) 

นอกจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เป็นหน่วยงาน
ประมวลผลและจัดท้าดัชนีความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยแล้ว องค์การระหว่างประเทศอย่าง
ธนาคารโลก (World Bank) ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ประมวลผลและจัดท้าดัชนีความเหลื่อมล ้าของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ส้าหรับค่าดัชนีความเหลื่อมล ้าหรือค่าสัมประสิทธิ์
จินีจากธนาคารโลก จะมีค่าระหว่าง 0-100 โดยค่า 0 หมายถึง มีความเสมอภาคด้านรายได้อย่าง
สมบูรณ์ ในขณะที่ค่า 100 หมายถึง มีความเหลื่อมล ้าด้านรายได้อย่างสมบูรณ์  ทั งนี  จะได้แสดงค่า
สัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2556 ดังตาราง 
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ตารางที่ 3.3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 
 2556 

ปี พ.ศ. ค่าสัมประสิทธิ์จินี  ปี พ.ศ. ค่าสัมประสิทธิ์จินี 

2524 45.2  2547 42.5 
2531 43.8  2549 41.8 

2533 45.3  2550 39.8 

2535 47.9  2551 40.3 
2537 43.5  2552 39.8 

2539 42.9  2553 39.4 

2541 41.5  2554 37.5 
2542 43.1  2555 39.3 

2543 42.8  2556 37.8 
2545 41.9    

ที่มา: World Bank. (24 ตุลาคม 2560). GINI index (World Bank estimate). จาก 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TH  

เพ่ือให้เห็นแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกอย่างชัดเจน จะได้
แสดงค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2556 ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 3.5  แสดงค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 
  2556 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทยจากธนาคารโลกในระหว่างปี 

พ.ศ. 2524 – 2556 มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 37.5 – 47.9 โดยในปี พ.ศ. 2535 ค่า
สัมประสิทธิ์จินีมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 47.9 นั่นหมายความว่า ในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีที่มีความเหลื่อมล ้า
สูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2554 ค่าสัมประสิทธิ์จินีมีค่าต่้าที่สุดเท่ากับ 37.5 นั่น
หมายความว่า ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีความเหลื่อมล ้าน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ 

จากการพิจารณาข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์จินีของประเทศไทย ทั งจากการประมวลผลและจัดท้า
โดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ประมวลผลและจัดท้าโดย
ธนาคารโลก พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จินีที่ประมวลผลและจัดท้าโดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความเหมาะสมต่อการน้ามาวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพ่ือ
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่มีต่อความเหลื่อมล ้ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์จินี
ที่ประมวลผลและจัดท้าโดยธนาคารโลก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์จินีที่ประมวลผลและจัดท้าโดย
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีจ้านวนข้อมูล (จ้านวนปีที่จัดเก็บ
ข้อมูล) ครบถ้วนมากกว่า ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีที่ประมวลผลและจัดท้าโดย
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
เพ่ือหาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่มีต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของไทย 
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3.2 นโยบายเศรษฐกิจ 

นโยบายทางเศรษฐกิจ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ นโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลัง ซึ่งมนตรี โสคติยานุรักษ์ (2554, pp. 39, 65) ได้ให้ความหมายของนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังไว้ว่า 

นโยบายการเงิน (Monetary Policy) หมายถึง การด้าเนินมาตรการต่าง ๆ ผ่านกลไกทาง
การเงิน เพ่ือจัดการตัวแปรทางการเงิน เช่น ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี ย เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยเครื่องมือส้าคัญของนโยบายการเงินมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ การซื อขาย
พันธบัตรของธนาคารกลาง (Open Market Operation) นโยบายการก้าหนดอัตรารับช่วงซื อลดตั๋ว
เงิน (Discount Policy) และอัตราเงินส้ารองตามกฎหมาย (Reserve Requirements) 

นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญร่วมกับนโยบาย
การเงิน ซึ่งรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง เศรษฐกิจ และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ อาทิ ใช้เพ่ิมระดับการจ้างงานให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ ใช้รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจทั งภายในและภายนอกประเทศ ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และใช้เพ่ิมการ
กระจายรายได้เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เป็นต้น โดยเครื่องมือส้าคัญของนโยบายการคลัง
ประกอบด้วยนโยบายด้านการจัดเก็บภาษี นโยบายด้านงบประมาณรายจ่าย และการก่อหนี สาธารณะ 
ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่จะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะท้าให้
สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ก้าหนดไว้ได้ 

จะเห็นได้ว่า การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลซึ่งเป็นประเด็นหลักของการศึกษาในครั งนี 
จัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือส้าคัญของนโยบายการคลัง ด้วยเหตุนี  จะขอให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ดังนี  

3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
งบประมาณหมายถึงแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและแผนการจัดหารายรับให้เพียงพอ

กับค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งปกติแล้วถือเอาระยะเวลา 1 ปี เป็นเกณฑ์ ส้าหรับ
ปีงบประมาณของประเทศไทยจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป ทั งนี  สามารถแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ งบประมาณแบบสมดุล 
(Balanced Budget) และงบประมาณแบบไม่สมดุล (Unbalanced Budget) ซึ่งงบประมาณแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี  

3.2.1.1 งบประมาณแบบสมดุล หมายถึง การจัดท้างบประมาณที่มีการประมาณ
รายได้ของรัฐบาลไว้เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งหากปีงบประมาณใดมีการจัดท้างบประมาณไว้แบบ
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สมดุล ย่อมหมายความว่า ในปีงบประมาณนั นรัฐบาลไม่จ้าเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ต้องน้าเงินคงคลัง
ออกมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศ 

3.2.1.2 งบประมาณแบบไม่สมดุล หมายถึง การจัดท้างบประมาณที่มีการประมาณ
รายได้ของรัฐบาลไว้ไม่เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งรูปแบบการจัดท้างบประมาณแบบไม่สมดุลนี 
สามารถแยกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณเกินดุล (Budget Surplus) และงบประมาณขาดดุล 
(Budget Deficit) 

1) งบประมาณเกินดุล หมายถึง การจัดท้างบประมาณที่มีการประมาณ
รายได้ของรัฐบาลไว้สูงกว่ารายจ่ายของรัฐบาล การจัดท้างบประมาณแบบนี จะท้าให้รัฐบาลมีเงินเหลือ
จากการใช้จ่ายและเก็บสะสมเงินดังกล่าวไว้ในคลัง ซึ่งเรียกว่า “เงินคงคลัง” โดยรัฐบาลสามารถน้า
เงินคงคลังนี ออกมาใช้จ่ายได้ตามที่กฎหมายของประเทศนั น ๆ บัญญัติไว้ 

2) งบประมาณขาดดุล หมายถึง การจัดท้างบประมาณที่มีการประมาณ
รายได้ของรัฐบาลไว้ต่้ากว่ารายจ่ายของรัฐบาล การจัดท้างบประมาณแบบนี จะท้าให้รัฐบาลต้อง
แสวงหารายรับจากแหล่งอ่ืนมาใช้จ่าย เช่น โดยการกู้ยืมท้าให้รัฐบาลมีหนี เพ่ิมขึ น ซึ่งเรียกหนี ดังกล่าว
ว่า “หนี สาธารณะ” หรือ “หนี ของรัฐบาล” หรือโดยการน้าเงินคงคลังออกมาใช้จ่าย เป็นต้น ทั งนี  
หากงบประมาณของรัฐบาลขาดดุลเป็นจ้านวนมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน หนี สาธารณะก็จะยิ่ง
เพ่ิมขึ น ท้าให้รัฐบาลมีพันธะต้องชดใช้หนี ดังกล่าวคืนแก่เจ้าหนี  ทั งในรูปเงินต้นและดอกเบี ยซึ่งมีผล
ผูกพันงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย (มนตรี โสคติยานุรักษ์, 2554, pp. 72-73) 

3.2.2 ความส้าคัญของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2554, pp. 73-74) กล่าวว่า การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

หรือมาตรการด้านงบประมาณมีความส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลทั งในด้านนโยบายการ

คลังและนโยบายเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือควบคุมเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเงินฝืด
หรือเงินเฟ้อ กล่าวคือ รัฐบาลจะใช้งบประมาณขาดดุล เพ่ือแก้ปัญหาเงินฝืด หรือในยามที่เกิดภาวะ
สงคราม หรือในกรณีที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมากในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น และ
รัฐบาลจะใช้งบประมาณเกินดุล เพ่ือแก้ปัญหาเงินเฟ้อ โดยการดึงเงินจากภาคเอกชนเข้าสู่รัฐบาล เป็นต้น 

ประการที่สอง เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการก้าหนดภาระหน้าที่ของส่วนราชการให้
ประสานสอดคล้องกับทรัพยากรของประเทศ มิเช่นนั นการด้าเนินงานของส่วนราชการอาจเกิดความ
ซ ้าซ้อนกันได้ การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี การจัดสรรงบประมาณส้าหรับการลงทุนยังจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในทางอ้อมอีกด้วย 
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ประการที่สาม เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาล 
กล่าวคือ งบประมาณรายจ่ายจะท้าให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการและความก้าวหน้าในการ
ด้าเนินงานของรัฐบาล รวมไปถึงกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายและผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการด้าเนินงานของรัฐบาล ซึ่งงบประมาณรายจ่ายจะช่วยชี ให้เห็นว่าการด้าเนินงาน
ของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

ทั งนี  เพ่ือให้เห็นภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จะได้สรุปจ้านวนงบประมาณรายจ่ายตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2500-2560 ดังตาราง 
ตารางที่ 3.4 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของประเทศไทย ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2500-
 2560 

ปี 

งปม. 
จ้านวน

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
เพิ่มเติม 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

การขาดดุล
งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

2500 5,069,990,082  5,069,990,082   

2501 6,700,400,000  6,700,400,000 32.16  

2502 7,186,640,000  7,186,640,000 7.26  

2503 7,700,000,000 79,675,350 7,779,675,350 8.25  

2504 6,660,000,000 57,238,000 6,717,238,000 -13.66  

2505 8,880,000,000 285,000,000 9,165,000,000 36.44  

2506 10,380,000,000 400,000,000 10,780,000,000 17.62  

2507 11,430,000,000  11,430,000,000 6.03  

2508 12,420,000,000 450,000,000 12,870,000,000 12.60  

2509 14,440,000,000 700,000,000 15,140,000,000 17.64  

2510 18,480,000,000 748,310,000 19,228,310,000 27.00  

2511 21,262,000,000  21,262,000,000 10.58  

2512 23,960,000,000  23,960,000,000 12.69  

2513 27,299,889,100  27,299,889,100 13.94  

2514 28,645,000,000  28,645,000,000 4.93  

2515 29,000,000,000  29,000,000,000 1.24  

2516 31,600,000,000 430,000,000 32,030,000,000 10.45  

2517 36,000,000,000 3,027,600,000 39,027,600,000 21.85  
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ปี 

งปม. 
จ้านวน

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
เพิ่มเติม 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

การขาดดุล
งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

2518 48,000,000,000  48,000,000,000 22.99  

2519 62,650,000,000  62,650,000,000 30.52  

2520 68,790,000,000  68,790,000,000 9.80  
2521 81,000,000,000  81,000,000,000 17.75  
2522 92,000,000,000  92,000,000,000 13.58  
2523 109,000,000,000 5,556,500,000 114,556,500,000 24.52  
2524 140,000,000,000  140,000,000,000 22.21  
2525 161,000,000,000  161,000,000,000 15.00  
2526 177,000,000,000  177,000,000,000 9.94  
2527 192,000,000,000  192,000,000,000 8.47  
2528 213,000,000,000  213,000,000,000 10.94  
2529 218,000,000,000  218,000,000,000 2.35  

2530 227,500,000,000  227,500,000,000 4.36  
2531 243,500,000,000  243,500,000,000 7.03 44,000 

2532 285,500,000,000  285,500,000,000 17.25 23,000 
2533 335,000,000,000 1,507,572,070 336,507,572,070 17.87 25,000 
2534 387,500,000,000  387,500,000,000 15.15 - 
2535 460,400,000,000  460,400,000,000 18.81 - 
2536 560,000,000,000  560,000,000,000 21.63 25,600 

2537 625,000,000,000  625,000,000,000 11.61 25,000 
2538 715,000,000,000  715,000,000,000 14.40 - 

2539 843,200,000,000  843,200,000,000 17.93 - 
2540 984,000,000,000  984,000,000,000 16.70 - 

2541 923,000,000,000  923,000,000,000 -6.20 - 
2542 825,000,000,000  825,000,000,000 -10.62 25,000 

2543 860,000,000,000  860,000,000,000 4.24 110,000 
2544 910,000,000,000  910,000,000,000 5.81 105,000 
2545 1,023,000,000,000  1,023,000,000,000 12.42 200,000 

2546 999,900,000,000  999,900,000,000 -2.26 174,900 
2547 1,028,000,000,000  1,028,000,000,000 2.81 99,900 
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ปี 

งปม. 
จ้านวน

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
เพิ่มเติม 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

การขาดดุล
งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
2548 1,200,000,000,000  1,200,000,000,000 16.73 - 
2549 1,360,000,000,000  1,360,000,000,000 13.33 - 
2550 1,566,200,000,000  1,566,200,000,000 15.16 146,200 
2551 1,660,000,000,000  1,660,000,000,000 5.99 165,000 

2552 1,835,000,000,000  1,835,000,000,000 10.54 441,061 
2553 1,700,000,000,000  1,700,000,000,000 -7.36 350,000 
2554 2,070,000,000,000  2,070,000,000,000 21.76 400,000 

2555 2,380,000,000,000  2,380,000,000,000 14.98 400,000 
2556 2,400,000,000,000  2,400,000,000,000 0.84 300,000 
2557 2,525,000,000,000  2,525,000,000,000 5.21 250,000 
2558 2,575,000,000,000  2,575,000,000,000 1.98 250,000 
2559 2,720,000,000,000 56,000,000,000 2,776,000,000,000 7.81 390,000 
2560 2,733,000,000,000  2,733,000,000,000 -1.55 390,000 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2500 ถึง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-
2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี โดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ นร้อยละ 11.49 ต่อปี ปีที่งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีเพ่ิมขึ นมากท่ีสุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2505 ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปีก่อนถึงร้อยละ 36.44 ส่วนปีที่
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเพิ่มขึ นน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปีก่อนเพียง
ร้อยละ 0.84 ทั งนี  ในจ้านวนปีงบประมาณทั งหมดที่ท้าการส้ารวจข้อมูล จ้านวน 61 ปีงบประมาณ มี
เพียง 6 ปีงบประมาณเท่านั นที่ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2504, 2541, 2542, 2546, 2553 และ 2560 ทั งนี  สามารถสรุปแนวโน้ม
งบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-2560 ได้ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 3.6 แสดงการสรุปแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยตั งแต่ปี พ.ศ. 2500-2560 

 
การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมิ

ต้องสงสัย ทว่าการเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับสวนทางกับ
การกระจายรายได้ที่ดีซึ่งส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจในสังคม งานวิจัยนี จึงสนใจ
ศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่มีต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
งบประมาณส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า ทั งนี  จากการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีจ้าแนกตามลักษณะงาน ซึ่งแบ่งการด้าเนินงานของรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ 
ออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ (2) ด้านการป้องกันประเทศ (3) ด้านการ
รักษาความสงบภายใน (4) ด้านการเศรษฐกิจ (5) ด้านการสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการเคหะและชุมชน 
(7) ด้านการสาธารณสุข (8) ด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (9) ด้านการศึกษา และ 
(10) ด้านการสังคมสงเคราะห์ กอปรกับการศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตวรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2553) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะ
ด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย ท้าให้ผู้วิจัยเลือกใช้งบประมาณด้านการเคหะและ
ชุมชน งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา และงบประมาณด้านการสังคม
สงเคราะห์ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าโดยตรงเป็นตัวแปรหลัก ทั งนี  จะ
ได้แสดงงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า ตั งแต่ปี พ.ศ. 2542-2560 ดัง
ตาราง 
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ตารางที่ 3.5 แสดงงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า ตั งแต่ปี พ.ศ. 2542-
 2560 

ปีงบประมา
ณ 

การเคหะและ
ชุมชน 

การสาธารณสุข การศึกษา การสังคม
สงเคราะห ์

จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % 

2542 35,681.9 4.3 60,106.4 7.3 207,316.5 25.2 36,544.7 4.4 
2543 37,165.5 4.3 63,501.2 7.4 220,620.8 25.6 46,101.1 5.4 

2544 37,494.1 4.1 65,041.2 7.1 221,591.5 24.4 51,562.1 5.7 
2545 52,984.2 5.2 72,769.7 7.1 222,989.8 21.8 70,781 6.9 

2546 25,117.6 2.5 78,224.2 7.8 235,444.4 23.6 76,355.7 7.6 
2547 20,413.3 1.7 83,650.3 7.2 251,194 21.6 108,278 9.3 
2548 31,364.3 2.5 89,163.7 7.1 262,721.8 21 85,975.9 6.9 
2549 41,339.2 3 101,040.5 7.4 295,622.8 21.7 95,559.5 7.1 
2550 25,689.4 1.6 148,704.5 9.5 355,241.1 22.7 112,398.8 7.2 

2551 46,386 2.8 154,140.4 9.3 364,634.2 22 115,086.4 6.9 
2552 78,034.1 4 169,633.2 8.7 419,233.2 21.5 151,449.7 7.7 

2553 28,838.6 1.7 178,432.4 10.5 379,124.8 22.3 117,996.1 7 
2554 47,474.9 2.2 208,093.4 9.6 423,562 19.5 145,361.6 6.7 
2555 222,721.9 9.3 220,411.3 9.3 444,483.5 18.7 179,031.8 7.5 
2556 133,744.9 5.5 254,793.5 10.6 493,927.1 20.6 201,147.5 8.4 
2557 67,070.3 2.7 252,996.3 10 518,519.1 20.5 217,132.6 8.6 
2558 58,667.3 2.3 261,113.1 10.2 531,044.8 20.6 227,795.9 8.8 
2559 67,963.3 2.4 274,231.2 9.9 549,708.1 19.8 264,293.1 9.5 
2560 75,059.8 2.7 294,779.9 10.8 536,697 19.6 270,593.2 9.9 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากงบประมาณโดยสังเขปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2542 ถึงงบประมาณโดยสังเขปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า
อย่างชัดเจน จะได้แสดงแนวโน้มของงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2542-2560 ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 3.7  แสดงแนวโน้มของงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้า ตั งแต่ปี 
  พ.ศ. 2542-2560 

 
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าจ้านวนงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อม

ล ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี ในจ้านวนงบประมาณทั ง 4 ด้าน งบประมาณด้านการศึกษามีจ้านวนสูง
ที่สุด รองลงมาคืองบประมาณด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีจ้านวนใกล้เคียงกับงบประมาณด้านการสังคม
สงเคราะห์เป็นอย่างมาก ส่วนงบประมาณด้านการเคหะและชุมชนมีจ้านวนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบประมาณด้านอ่ืน ๆ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีงบประมาณ งบประมาณด้านการเคหะและ
ชุมชนจะอยู่ในกรอบ 2-7.8 หมื่นล้านบาท มีเพียงสองปีงบประมาณเท่านั นที่งบประมาณด้านการ
เคหะและชุมชนมีค่าผิดปกติ (Outliers) คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่มีจ้านวนกว่า 2.2 แสน
ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีจ้านวนกว่า 1.3 แสนล้านบาท 

3.3 ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ 

3.3.1 ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
จรัส สุวรรณมาลา (2558 , pp. 50-51) กล่าวว่า รัฐบาลประชาธิปไตยควรก้าหนด

นโยบายการคลังให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของกรอบกฎหมายและระเบียบประเพณีทางการคลัง อัน
จะช่วยให้นโยบายการคลังของประเทศมีความคงเส้นคงวา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามดุลยพินิจของผู้มี
อ้านาจ (Non-Discretionary Policies) หรือก้าหนดนโยบายการคลังแบบไม่เท่าทันสถานการณ์หรือ
แบบไล่ตามสภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา (Counter-Cyclical Fiscal Policies) หรือเปิดช่องให้ผู้มี
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อ้านาจก้าหนดนโยบายการคลังเพ่ือแสวงหาค่าเช่าทางการเมืองหรือเอื อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
(Rent-Seeking Fiscal Policies) หรือใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลเพ่ือสร้างภาพลวงตาทางการ
คลังและสร้างความนิยมทางการเมืองให้แก่ตนเองแบบฉาบฉวย (Popular Fiscal Policies) ทั งนี  การ
ก้าหนดนโยบายการคลังแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้ประชาชนสับสน ไม่สามารถวางแผน
ล่วงหน้า และไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี  รัฐบาล
ประชาธิปไตยจึงควรบริหารงานคลังโดยยึดหลักการคลังแบบสมดุล มีเหตุผล คงเส้นคงวา และ
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้  ซึ่ งโดยสรุปแล้วหลักการนี เรียกว่า “Rational Expectation 
Approach” 

ในการนี  จะได้แสดงข้อมูลความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ 
ตั งแต่ปี  พ.ศ. 2529-2560 เพ่ือชี ให้ เห็นว่าที่ผ่ านมาประเทศไทยบริหารประเทศโดยรัฐบาล
ประชาธิปไตยหรือรัฐบาลเผด็จการในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งจะได้น้าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ
วิเคราะห์หาผลกระทบของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าต่อไป ทั งนี  
จะแสดงข้อมูลความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลไทยเป็นรายปี โดยหากปีใดมีรัฐบาลประชาธิปไตย
บริหารประเทศเกินกว่า 3 ไตรมาส (9 เดือน) จะถือว่าปีนั นประเทศไทยถูกบริหารโดยรัฐบาล
ประชาธิปไตย หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่าปีนั นประเทศไทยถูกบริหารโดยรัฐบาลเผด็จการ 
ส้าหรับข้อมูลดังกล่าวจะได้แสดงดังตาราง 
ตารางที่ 3.6 แสดงข้อมูลความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล ตั งแต่ปี พ.ศ. 2529-2560 

ปี พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ประเภทรัฐบาล 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
2529 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (หลังการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม พรรคการเมืองได้เชิญ พล.อ.เปรม ด้ารง
ต้าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นสมัยที่ 3 โดยได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม) 

  

2530 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์   

2531 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 
(หลังการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พรรคชาติไทย
ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง พล.อ.ชาติชาย ในฐานะ
หัวหน้าพรรคจึงได้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม) 

  

2532 พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ   
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ปี พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ประเภทรัฐบาล 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
2533 พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ   

2534 พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และนายอานันท์ ปันยารชุน 
(หลังการรัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้
เลือกนายอานันท์ ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม) 

  

2535 นายอานันท์ ปันยารชุน (ด้ารงต้าแหน่งจนถึงวันที่ 22 
มีนาคม) 
พล.อ.สุจินดา คราประยูร (หลังการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม พรรคการเมืองเสียงข้างมากได้สนับสนุนให้ พล.อ.
สุจินดา ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 7 เมษายน จนน้าไปสู่
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ) 
นายอานันท์ ปันยารชุน (หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬสงบลง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั นได้เสนอชื่อนายอานันท์ 
ขึ นทูลเกล้าฯ ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน) 
นายชวน หลีกภัย (หลังการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 13 
กันยายน พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง 
นายชวน ในฐานะหัวหน้าพรรคจึงได้ด้ารงต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั งเม่ือวันที่ 23 กันยายน) 

  

2536 นายชวน หลีกภัย   

2537 นายชวน หลีกภัย   
2538 นายชวน หลีกภัย และนายบรรหาร ศิลปอาชา (หลังการ

เลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พรรคชาติไทยได้รับ
คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง นายบรรหาร ในฐานะหัวหน้า
พรรคจึงได้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรม
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ปี พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ประเภทรัฐบาล 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม) 

2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (หลัง
การเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พรรคความหวัง
ใหม่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง พล.อ.ชวลิต ในฐานะ
หัวหน้าพรรคจึงได้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน) 

  

2540 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายชวน หลีกภัย (หลังการ
ลาออกของ พล.อ.ชวลิต สภาฯ มีมติเลือกนายชวน ให้ด้ารง
ต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน) 

  

2541 นายชวน หลีกภัย   

2542 นายชวน หลีกภัย   

2543 นายชวน หลีกภัย   
2544 นายชวน หลีกภัย และ ดร.ทักษิณ ชินวัตร (หลังการเลือกตั ง

ทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนน
เสียงเป็นอันดับหนึ่ง ดร.ทักษิณ ในฐานะหัวหน้าพรรคจึงได้
ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์) 

  

2545 ดร.ทักษิณ ชินวัตร   
2546 ดร.ทักษิณ ชินวัตร   

2547 ดร.ทักษิณ ชินวัตร   

2548 ดร.ทักษิณ ชินวัตร   
2549 ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (หลังการ

รัฐประหารรัฐบาล ดร.ทักษิณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้เลือก พล.อ.สุร
ยุทธ์ ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม) 
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ปี พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ประเภทรัฐบาล 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
2550 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์   

2551 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ด้ารงต้าแหน่งจนถึงวันที่ 29 
มกราคม) 
นายสมัคร สุนทรเวช (หลังการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนได้รับคะแนนเสียง
เป็นอันดับหนึ่ง นายสมัคร ในฐานะหัวหน้าพรรคจึงได้ด้ารง
ต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 29 มกราคม) 
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (หลังจากนายสมัคร สุนทรเวช พ้น
จากต้าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
สภาฯ มีมติเลือกนายสมชาย ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 18 
กันยายน) 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หลังจากนายสมชาย พ้นจาก
ต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
ยุบพรรคพลังประชาชนซึ่งนายสมชาย เป็นรักษาการหัวหน้า
พรรค สภาฯ มีมติเลือกนายอภิสิทธิ์ ให้ด้ารงต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั งเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม) 

  

2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   

2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   

2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (หลัง
การเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พรรคเพ่ือไทยได้รับ
คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง นางสาวยิ่งลักษณ์ แกนน้าคน
ส้าคัญของพรรคจึงได้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม) 

  

2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   

2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   
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ปี พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ประเภทรัฐบาล 

ประชาธิปไตย เผด็จการ 
2557 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

(หลังการรัฐประหารรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้ขึ นด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม) 

  

2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   

2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   

2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   

จากตารางจะเห็นได้ว่าประเภทของรัฐบาลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ รัฐบาลประชาธิปไตย
กับรัฐบาลเผด็จการ ซึ่ งการจะน้าประเภทของรัฐบาลมาวิเคราะห์หาอิทธิพลของความเป็น
ประชาธิปไตยของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้านั นสามารถกระท้าได้โดยการแปลงข้อมูล
ของตัวแปรดังกล่าวให้อยู่ในรูปตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยลักษณะของตัวแปรหุ่นจะมีค่า
เป็น 1 กับ 0 เช่น ก้าหนดให้ตัวแปรรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นตัวแปรหุ่นที่มีค่าเท่ากับ 1 ในขณะที่ตัว
แปรรัฐบาลเผด็จการเป็นตัวแปรหุ่นที่มีค่าเท่ากับ 0 เป็นต้น อย่างไรก็ดี การใช้ตัวแปรหุ่นในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพ่ือหาผลกระทบของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลที่ส่งผลต่อ
ความเหลื่อมล ้าอาจได้ผลที่ไม่แม่นย้านัก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบสเกล 
ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูลคะแนนอิสรภาพ และเสรีภาพ (Freedom Status) จากฟรีดอม
เฮาส์ (Freedom House) ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาผลก้าไรระหว่างประเทศที่จัดอันดับอิสรภาพ 
และเสรีภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพิจารณาจากสิทธิทางการเมือง (Political Rights) และ
เสรีภาพของพลเมือง (Civil Liberties) ซึ่งการให้คะแนนจะอยู่ในช่วง 1-7 คะแนน โดยคะแนนที่มีค่า 
1 หมายถึงประเทศนั น ๆ มีอิสรภาพ และเสรีภาพในระดับสูง ในขณะที่คะแนนที่มีค่า 7 หมายถึง
ประเทศนั น ๆ มีอิสรภาพ และเสรีภาพในระดับต่้า ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพ่ือหา
ผลกระทบของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าแทนการใช้ตัวแปรหุ่น 
ทั งนี  สามารถสรุปคะแนนอิสรภาพ และเสรีภาพของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2560 
จากฟรีดอมเฮาส์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 3.7 สรุปคะแนนอิสรภาพ และเสรีภาพของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2560 
 จากฟรีดอมเฮาส์ 

ปี พ.ศ. สถานะ 
(Freedom 
Status) 

คะแนนอิสรภาพ 
เสรีภาพโดยรวม 

(Freedom 
Rating) 

สิทธิทาง
การเมือง 
(Political 
Rights) 

เสรีภาพของ
พลเมือง (Civil 

Liberties) 

2542 Free 2.5 2 3 

2544 Free 2.5 2 3 
2545 Free 2.5 2 3 

2546 Free 2.5 2 3 

2547 Free 2.5 2 3 
2548 Free 2.5 2 3 

2549 Partly Free 3 3 3 

2550 Not Free 5.5 7 4 
2551 Partly Free 5 6 4 

2552 Partly Free 4.5 5 4 
2553 Partly Free 4.5 5 4 

2554 Partly Free 4.5 5 4 

2555 Partly Free 4 4 4 
2556 Partly Free 4 4 4 

2557 Partly Free 4 4 4 

2558 Not Free 5.5 6 5 
2559 Not Free 5.5 6 5 

2560 Not Free 5.5 6 5 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากรายงาน Freedom House (Thailand) 1999 ถึงรายงาน Freedom House 

(Thailand) 2017 
หมายเหตุ: คะแนนจะอยู่ในช่วง 1-7 คะแนน โดยคะแนนที่มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง มีอิสรภาพ และ
เสรีภาพในระดับสูง ในขณะที่คะแนนที่มีค่าเข้าใกล้ 7 หมายถึง มีอิสรภาพ และเสรีภาพในระดับต่้า 
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3.3.2 การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จรัส สุวรรณมาลา (2558, p. 265) กล่าวว่า การกระจายอ้านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น

เป็นมาตรการส้าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปราศจากรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการจัดท้าบริการสาธารณะเพ่ือ
ให้บริการประชาชนในพื นที่ไม่อาจเป็นสถาบันการปกครองตนเองได้ เมื่อการณ์เป็นเช่นนี  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อาจแก้ปัญหาของประชาชนในพื นที่ได้ ท้าให้ประชาธิปไตยในท้องถิ่นอ่อนแอ
และไม่สามารถเป็นรากฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไปได้ ส้าหรับ
หลักการตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยด้านการกระจายอ้านาจทางการคลังของไทยสามารถ
พิจารณาได้หลายประการ อาทิ หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Autonomy) หลักความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยในการศึกษานี ได้เลือกใช้ “หลักความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” เป็นหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากงานวิจัยนี เน้นการศึกษาอิทธิพลของการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง และการกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการกระจายอ้านาจทางการบริหารงานคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจในสังคม ทั งนี  ในการจัดระบบความสัมพันธ์
ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค้านึงถึงประเด็นหลัก ๆ 4 ประการ 
ได้แก่ (1) การจัดแบ่งหน้าที่และการถ่ายโอนหน้าที่ด้านการจัดบริการสาธารณะสู่ท้องถิ่น (2) การ
จัดแบ่งฐานรายได้ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การรักษาดุลการคลังระหว่าง
รัฐบาลและท้องถิ่น (Vertical Balance) และ (4) การควบคุมก้ากับดูแลท้องถิ่นในทางการคลัง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแต่ละประเด็นแล้วจะพบว่า การจัดแบ่งหน้าที่และการถ่ายโอนหน้าที่ด้านการจัดบริการ
สาธารณะสู่ท้องถิ่นเป็นประเด็นที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั งนี ที่เน้น
การศึกษาอิทธิพลของการใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจในสังคม ซึ่งหลักการจัดแบ่งหน้าที่
และการถ่ายโอนหน้าที่ด้านการจัดบริการสาธารณะสู่ท้องถิ่นมีอยู่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ชุมชนมักเลือกจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก และ
ขนาดของบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด้าเนินการได้ 
ในขณะที่รัฐบาลระดับชาติมักเลือกจัดท้าบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั งประเทศ ทั งนี  การพิจารณาบทบาทในการจัดท้าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
รายจ่ายรวมของประเทศ และในบางกรณีอาจพิจารณาจากสัดส่วนรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็ได้ (จรัส สุวรรณมาลา, 2558, pp. 273-274) ในการนี  จะ
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ได้แสดงข้อมูลร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ
งบประมาณรายจ่ายรวมในช่วงปี พ.ศ. 2543-2560 ดังตาราง 
ตารางที่ 3.8 แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ
 งบประมาณรายจ่ายรวมในช่วงปี พ.ศ. 2543-2560 

ล้าดับที่ 
 
 

ปีงบประมาณ 
 
 

งปม.รายจ่ายท่ีจัดสรรให้แก่ 
อปท. (ล้านบาท) 

 

งปม.รายจ่ายทั งหมด 
(ล้านบาท) 

 

ร้อยละ งปม.
รายจ่ายของ 

อปท.ต่อ งปม.
รายจ่ายทั งหมด 

1 2543 34,799.10 860,000 4 

2 2544 73,286.30 910,000 8 

3 2545 77,926.00 1,023,000 8 

4 2546 184,066.20 999,900 18 

5 2547 208,851.40 1,028,000 20 

6 2548 293,750.00 1,200,000 24 

7 2549 327,113.00 1,360,000 24 

8 2550 357,424.20 1,566,200 23 

9 2551 376,740.00 1,660,000 23 

10 2552 414,395.80 1,835,000 23 

11 2553 340,995.20 1,700,000 20 

12 2554 437,262.40 2,070,000 21 

13 2555 529,978.80 2,380,000 22 

14 2556 572,670.00 2,400,000 24 

15 2557 622,625.00 2,525,000 25 

16 2558 646,343.80 2,575,000 25 

17 2559 656,499.90 2,776,000 24 

18 2560 687,891.60 2,733,000 25 
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ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากงบประมาณโดยสังเขปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2543 ถึงงบประมาณโดยสังเขปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

จากตารางจะเห็นได้ว่านับตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ นตามล้าดับ กล่าวคือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั งหมด จากนั นก็ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน คือใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
25 ของงบประมาณรายจ่ายทั งหมด ซึ่งสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งที่ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะนัยของพระราชบัญญัติก้าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก้าหนดว่าภายในปี พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และภายในปี พ.ศ. 
2549 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลเพ่ิมขึ นเป็นร้อย
ละ 35 อย่างไรก็ดี การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลกลับ
ประสบปัญหาในการด้าเนินการ เนื่องจากรัฐบาลมีภาระในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก ไม่
อาจจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละ 35 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลได้ 
รัฐบาลจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจัดสรรค่อนข้างจะคงที่นับตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอยู่ในระหว่างร้อยละ 20-25 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั งหมด ทั งนี  สามารถสรุปแนวโน้มของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2560 ได้ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 3.8  แสดงแนวโน้มของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ
  งบประมาณรายจ่ายทั งหมด ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2560 

 

3.3.3 ความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
จรัส สุวรรณมาลา (2558, p. 16) กล่าวว่า รัฐประชาธิปไตยต้องบริหารงานคลังโดย

ยึดหลักความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ บรรดาเงินและทรัพย์สินสาธารณะ
ต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของประชาชนทุกคน รัฐบาลเป็นเพียงผู้จัดการซึ่งมีหน้าที่บริหารเงินและ
ทรัพย์สินสาธารณะเหล่านั นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายเท่านั น 
ดังนั น สถาบันการคลังหลักของรัฐ อันได้แก่ คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ธนาคารชาติ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลตรวจสอบ และรัฐสภา จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของรายได้
รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี สิน สถานะทางการคลัง และความเสี่ยงทางการคลังให้ประชาชนรับทราบ
อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ รัฐบาลจะปกปิดข้อมูลทางการคลังโดยอ้างว่าเป็นความลับ ไม่ทราบ
ข้อมูล ให้ข้อมูลล่าช้าหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนมิได ้

ส้าหรับหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารการคลังของประชาชนก็คือ รัฐบาลควรจัดหา
ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจในกระบวนการบริหารการคลังของรัฐในทุกระดับ 
นับตั งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในกรณีที่
รัฐบาลจะด้าเนินการลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega Project) ซึ่งจะมีผลผูกพันทางการ
คลังในระยะยาว หรือในกรณีที่รัฐบาลเลือกใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุลอย่างเข้มข้น หรือใน
กรณีที่รัฐบาลต้องการใช้โครงสร้างภาษีแบบใหม่ เป็นต้น การเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้า
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แนวโน้มของงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2560
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มามีส่วนร่วมในการบริหารการคลังดังกล่าวจะส่งเสริมให้รัฐบาลและประชาชนมีความรับผิดชอบ
ทางการคลังร่วมกัน อีกทั งจะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและความโปร่งใสทางการคลัง และป้องกัน
การใช้อ้านาจโดยมิชอบของรัฐบาลได้อีกด้วย (Abers, 1998; Shah, 2007, อ้างถึงในจรัส สุวรรณ
มาลา, 2558, p. 18) 

ในปัจจุบันมีหลายองค์กรพยายามประเมินความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐไม่ว่า
จะเป็นองค์กรภายในประเทศหรือองค์กรระดับนานาชาติ ส้าหรับองค์กรประเมินความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปก็คือ “องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ” ซึ่งเป็น
องค์การไม่แสวงหาผลก้าไร (Non-Profit Organization: NPO) ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ใน
ประเทศเยอรมนี องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติเป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามประเมินความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐ  โดยการจัด อันดับ  “ดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ” (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั งประเทศไทยด้วย ส้าหรับหลักการ
พิจารณาดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้พิจารณาจากค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันซึ่งจะมีค่า
ระหว่าง 0-10 คะแนน โดยค่า 0 คะแนน หมายถึง มีการคอร์รัปชันสูงสุดหรือก็คือการบริหารงาน
ภาครัฐไม่มีความโปร่งใสหรือมีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐน้อย  ส่วนค่า 10 คะแนน 
หมายถึง มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือก็คือมีความโปร่งใสในการบริหารสูงสุดนั่นเอง ทั งนี  จะได้
แสดงดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559 ดังตาราง 
ตารางที่ 3.9 แสดงดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559 

ปี พ.ศ. คะแนน CPI (เต็ม 10) 

2538 2.79 
2539 3.33 

2540 3.06 

2541 3 
2542 3.2 

2543 3.2 

2544 3.2 
2545 3.2 

2546 3.3 
2547 3.6 

2548 3.8 

2549 3.6 
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ปี พ.ศ. คะแนน CPI (เต็ม 10) 

2550 3.3 
2551 3.5 

2552 3.4 

2553 3.5 
2554 3.4 

2555 3.7 

2556 3.5 
2557 3.8 

2558 3.8 
2559 3.5 

ที่มา: ประมวลผลจาก Corruption Perceptions Index 1995 ถึง Corruption Perceptions Index 2016 
จากตารางจะเห็นได้ว่านับตั งแต่องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติเริ่มจัดอันดับดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส 2.79 จากคะแนนเต็ม 10 
ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสต่้าที่สุด หลังจากนั นคะแนนความโปร่งใสของประเทศ
ไทยก็อยู่ในช่วง 3.0-3.8 คะแนนมาโดยตลอด โดยปีที่ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสสูงที่สุด คือ 
3.8 คะแนน มีอยู่ด้วยกัน 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2548, 2557 และ 2558 ค่าคะแนนดังกล่าวถือว่าอยู่ใน
ระดับต่้า นั่นหมายความว่า ความโปร่งใสของประเทศไทยอยู่ในระดับต่้า หรือก็คือประเทศไทยมีการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง (Highly Corrupt) นั่นเอง ระดับความโปร่งใสหรือดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป
ชันจึงสามารถสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมไปถึงธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐได้
เป็นอย่างดี และเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนจะได้แสดงแนวโน้มดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศ
ไทย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559 ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 3.9 แสดงแนวโน้มดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559 
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ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559



 64 

บทท่ี 4 
กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน้ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี  

4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

        X 
 

         
        
  

      Y 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
จากกรอบแนวคิดข้างต้นจะพบว่า ตัวแปรตาม คือความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ 

ส่วนตัวแปรอิสระ คืองบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 4 ด้าน ได้แก่ งบประมาณด้านการเคหะและชุมชน 
งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา และงบประมาณด้านการสังคมสงเคราะห์ 
นอกจากนี  ยังมีปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ อีก 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐบาล 

ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 
- ค่าสัมประสิทธิ์ GINI 
(GINI Coefficient) 

การใช้ จ่ าย งบประมาณ ภาครั ฐ  (Public 
Budgeting) 

ด้านการเคหะและชุมชน 
ด้านการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา 
ด้านการสังคมสงเคราะห์ 

 

ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้า 
- ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(Democratic Government) 
- การกระจายอ้านาจ (Decentralization) 
- ความโปร่งใส (Transparency) 
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เพ่ือให้เข้าใจและทราบถึงที่มาของกรอบแนวคิดดังกล่าวมากยิ่งขึ นว่าแต่ละตัวแปรมีแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยใดบ้างที่สนับสนุนกรอบแนวคิดดังกล่าว จะได้สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
สนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยให้เห็นอย่างชัดเจน ดังแผนภูมิ 
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X 
    

ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 
- ค่าสัมประสิทธิ์ GINI 
(GINI Coefficient) 

ตัวแปรการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Public Budgeting) 

ด้านการเคหะและชุมชน 

ด้านการสาธารณสุข 

ด้านการศึกษา 

ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
ตัวอย่างการทบทวนการศึกษาที่สนับสนุนกรอบแนวคิด เช่น การศึกษาของจ้าเริญ จิรนิธิกุล (2541), เสกสรรค ์วินยางค์

กูล (2549), วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2553), นุชนาฏ เอ่ียมกี่ (2557), Jorge Martinez-Vazquez, Blanca Moreno-Dodson 
และ Violeta Vulovic (2012), และนาถวดี กรัยวิเชียร (2541) เป็นต้น 
 

ตัวแปรปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้า 

- ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (Democratic Government) 
ตัวอย่างการทบทวนการศึกษาที่สนับสนุนกรอบแนวคิด เช่น การศึกษาของ Cheol-Sung Lee (2005), และสมเกียรติ 

ตั งกิจวานิชย์ (2553) เป็นต้น 

- การกระจายอ้านาจ (Decentralization) 

ตัวอย่างการทบทวนการศึกษาที่สนับสนุนกรอบแนวคิด เช่น การศึกษาของวิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ (2547), และ 
Caroline-Antonia Goerl และ Mike Seiferling (2014) เป็นต้น 

- ความโปร่งใส (Transparency) 

ตัวอย่างการทบทวนการศึกษาที่สนับสนุนกรอบแนวคิด เช่น การศึกษาของ Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, และ 
Rosa Alonso-Terme (1998), Kwabena Gyimah-Brempong (2002), และ Josh Matti (2015) เป็นต้น 

แผนภูมิที่ 4.1 สรุปงานวิจัยที่สนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัย 
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4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ในงานวิจัยนี  มีตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ตัวแปรตาม (ตัวแปร Y) คือความเหลื่อมล ้า
ทางการกระจายรายได้ และ (2) ตัวแปรอิสระ (ตัวแปร X) คืองบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล และ
ปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ก้าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการส้าหรับตัวแปรดังกล่าว ดังนี  

4.2.1 ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้ วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคของรายได้ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 และวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตั งแต่ปี พ.ศ. 2531-2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส้านักงานสถิติแห่งชาติได้
ด้าเนินการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จากนั นส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัด
ภาวะสังคม ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมวลผลและจัดท้าขึ น 

4.2.2 ตัวแปรอิสระ ในงานวิจัยนี มีตัวแปรอิสระจ้านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ตัวแปร
งบประมาณภาครัฐ (2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (3) ตัวแปรการกระจายอ้านาจใน
การบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) ตัวแปรความโปร่งใสในการบริหารงานของ
รัฐบาล ดังนี  

ตัวแปรอิสระที่ 1 งบประมาณภาครัฐ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายส่วนที่ส่งผลต่อ
การลดความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้โดยตรง ซึ่งได้แก่ งบประมาณด้านการเคหะและชุมชน 
งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา และงบประมาณด้านการสังคมสงเคราะห์ 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2542-2560 ซึ่งเป็นข้อมูลงบประมาณโดยสังเขป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2542-
2560 จากส้านักงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระที่  2 ความเป็ นประชาธิป ไตยของรัฐบาล  หมายถึง ความเป็ น
ประชาธิปไตยของรัฐบาลไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2542-2560 โดยใช้ข้อมูลคะแนนอิสรภาพ และเสรีภาพ 
(Freedom Status) จากฟรีดอมเฮาส์  (Freedom House) ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาผลก้าไร
ระหว่างประเทศที่จัดอันดับอิสรภาพ และเสรีภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพิจารณาจากสิทธิ
ทางการเมือง (Political Rights) และเสรีภาพของพลเมือง (Civil Liberties) ซ่ึงการให้คะแนนจะอยู่
ในช่วง 1-7 คะแนน โดยคะแนนที่มีค่า 1 หมายถึงประเทศนั น ๆ มีอิสรภาพ และเสรีภาพในระดับสูง 
ในขณะที่คะแนนที่มีค่า 7 หมายถึงประเทศนั น ๆ มีอิสรภาพ และเสรีภาพในระดับต่้า 

ตัวแปรอิสระที่ 3 การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง การเพ่ิมบทบาทในการจัดท้าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อ
ความเหลื่อมล ้า โดยวัดจากสัดส่วนรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายจ่ายรวมของทั ง
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ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2560 ซึ่งเป็นข้อมูลงบประมาณโดยสังเขป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543-2560 จากส้านักงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระที่ 4 ตัวแปรความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐบาล หมายถึง การที่
รัฐบาลบริหารประเทศอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการท้างานของรัฐบาลได้ โดยวัดจาก
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2559 ที่
จัดท้าโดยองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาผลก้าไรระดับนานาชาติที่
ได้รับความเชื่อถือและถูกใช้อ้างอิงความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทั งนี  ค่าคะแนน
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันจะมีค่าระหว่าง 0-10 คะแนน โดยค่า 0 คะแนน หมายถึง มีการคอร์รัปชัน
สูงสุดหรือมีความโปร่งใสในการบริหารต่้าที่สุด ส่วนค่า 10 คะแนน หมายถึง มีการคอร์รัปชันน้อย
ที่สุดหรือก็คือมีความโปร่งใสในการบริหารสูงสุดนั่นเอง 

4.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

4.3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั งนี ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time 

series data) เป็นรายปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ในการศึกษา โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ามาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังตาราง 
ตารางที่ 4.1 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งข้อมูล 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าสัมประสิทธิ์ GINI ส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัดภาวะสังคม 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเคหะและชุมชน ด้านการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา และด้านการสังคมสงเคราะห์ 

ส้านักงบประมาณ 

ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) 
การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส้านักงบประมาณ 

ความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐบาล องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
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4.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Statistical Package for the Social Science: SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามที่มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปรขึ นไป ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) 

โดยในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั น ผู้วิจัยจะ
พิจารณาก่อนว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองในระดับสูงหรือมีปัญหาการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Multicolinearity) หรือไม่ โดยการตรวจสอบจากค่า Tolerance และค่า VIF ซึ่งค่า Tolerance 
และค่า VIF จะปรากฏผลอยู่ในขั นตอนของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่า
ทั งสองมีดังนี   (1) ค่า Tolerance จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ซึ่งค่า Tolerance ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งดี 
แสดงว่าตัวแปรไม่มีปัญหาการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยค่า Tolerance ที่น้อยกว่า 0.2 แสดงว่า 
เกิดปัญหาการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (2) ค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1-∞ ซึ่งค่า VIF ยิ่งมีค่าต่้ายิ่งดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าที่เข้าใกล้ 1 เป็นค่าท่ีดีต่อการวิเคราะห์ ทั งนี  ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรมีค่าเกิน 
10 (O’Brien, 2007: 673-690 อ้างถึงในณัฐกริช เปาอินทร์ & ฐาลินี สังฆจันทร์, ม.ป.ป., p. 7) ทั งนี  
หากตัวแปรอิสระตัวใดเกิดปัญหาการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ก็จะน้าตัวแปรอิสระที่มีค่า Tolerance 
และค่า VIF ไม่เหมาะสมมากท่ีสุดออกจากการวิเคราะห์ จากนั นจึงพิจารณาต่อไปว่าตัวแปรที่เหลืออยู่
ยังมีความสัมพันธ์กันเองอยู่หรือไม่ หากยังมีความสัมพันธ์กันเองอยู่ ก็จะด้าเนินการเช่นเดียวกับ
ขั นตอนแรก คือน้าตัวแปรอิสระที่มีค่า Tolerance และค่า VIF ไม่เหมาะสมรองลงมาออกจากการ
วิเคราะห์ โดยจะด้าเนินการเช่นนี ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัวแปรอิสระที่เหลืออยู่ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
จึงจะน้าตัวแปรที่เหลือทั งหมดเข้าสู่การวิเคราะห์ต่อไป 

ทั งนี  ในการพิจารณาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาจากค่า R-Square ซึ่ง
เป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ โดย R-Square หมายถึงสัดส่วนที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ โดยในการพิจารณาว่าสมการที่วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสม
และเชื่อถือได้หรือไม่ โดยทั่วไปจะก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 ซึ่งหากมีค่าน้อยกว่า 
0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ (วรพงศ์ ตระการศิรินนท์, 2553, 
p. 98) 

อย่างไรก็ดีการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาอาจก่อให้เกิดปัญหา Autocorrelation หรือ
สหสัมพันธ์ของตัวแปรรบกวน (Residual) ซึ่งอาจท้าให้ค่าที่ประมาณการได้ไม่มีประสิทธิภาพ โดย
สามารถพิจารณาได้จากค่า Durbin-Watson Test หากค่า Durbin-Watson อยู่ระหว่าง 1.5-2.5 
แสดงว่าตัวแปรรบกวนไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่เกิดปัญหา Autocorrelation (ณัฐกริช เปาอินทร์ 
& ฐาลินี สังฆจันทร์, ม.ป.ป., p. 12) 
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4.3.3 แบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครั งนี จะใช้สมการถดถอยพหุคูณซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์สามารถสรุปความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรง ซึ่งสามารถอธิบายและ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่าตัวแปรอิสระใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามมากท่ีสุด ทั งนี  สามารถแสดงในรูปของสมการได้ดังนี  

Yi = 𝜷0 + 𝜷1X1 + 𝜷2X2 + … + 𝜷nXn + 𝜺i 
โดยที่ Y = ค่าของตัวแปรตาม 

   X = ค่าของตัวแปรอิสระ 
   n = จ้านวนตัวแปรอิสระ 

   𝜀 = ค่าความคลาดเคลื่อน 

   𝛽 = ค่าคงที่และสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระในสมการ 
ส้าหรับแบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษาผลของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความ

เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของไทย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 เป็นแบบจ้าลองที่วัดผลของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อม

ล ้าทางเศรษฐกิจของไทยจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ดังนี   

GINIIN = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC + 𝛽5DEMO 

 + 𝛽6%DECEN + 𝛽7CPI 
รูปแบบที่ 2 เป็นแบบจ้าลองที่วัดผลของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อม

ล ้าทางเศรษฐกิจของไทยจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดังนี  

GINIEX = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC + 𝛽5DEMO 

 + 𝛽6%DECEN + 𝛽7CPI 
ก้าหนดให้ 
GINIIN = ค่าสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายได้ 
GINIEX = ค่าสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายจ่าย 

β0 = ค่าคงที ่

β1 – β7 = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
%HOUS = ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
%HEAL = ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม 
%EDU = ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม 
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%SOC = ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม 
DEMO = ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
%DECEN = ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 

      จัดสรรต่องบประมาณรวม 
CPI = ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยการสร้าง
แบบจ้าลองทางเศรษฐมิติเพ่ือหาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ทั งนี  สามารถจ้าแนกแบบจ้าลองออกได้ 6 ตัวแบบ ดังนี  
 

5.1 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั ง 4 ด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงการเพ่ิมขึ นของ
งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร การมีรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามา
บริหารประเทศ (คะแนน Freedom Status จาก Freedom House ยิ่งต่้ายิ่งดี) และการเพ่ิมขึ นของ
ความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ดัชนี CPI จาก TI ยิ่งสูงยิ่งดี) จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถสร้างแบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองที่ 1 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร ทั งจากตัว
แปรด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และตัวแปรด้านปัจจัยเชิงสถาบัน 

ส้าหรับตัวแปรด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 

(%HOUS) 
(2) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(4) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม 

(%SOC) 
ส่วนตัวแปรด้านปัจจัยเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 
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(1) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(2) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ

งบประมาณรวม (%DECEN) 
(3) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้

และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 1: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC + 

𝛽5DEMO + 𝛽6%DECEN + 𝛽7CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง

สถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดังตาราง 
  



 74 

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง
 สถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) โดยวิธีการ
 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .269  1.683 .168 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

.002 .257 1.192 .299 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.009 -.523 -1.952 .123 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.010 .547 2.289 .084 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.005 -.212 -1.000 .374 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.007 .351 1.186 .301 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.001 .233 .866 .435 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.004 -.031 -.112 .916 
R2 = 0.902, Adjusted R2 = 0.732, Durbin-Watson = 2.513, F = 5.289, p-value = 0.063 

จากตารางค่า F = 5.289 (p-value = 0.063 มีค่าน้อยกว่า 0.10 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์
มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.902 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 90.2 ส่วนอีกร้อยละ 9.8 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.513 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.10 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
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ด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.01 ทั งนี  การเพิ่มขึ น
ของตัวแปรดังกล่าว (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ น
ของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายเพิ่มสูงขึ น 
ตารางที่ 5.2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง
 สถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้) โดยวิธีการ
 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

B 𝛃 
(Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .967  61.011 .010 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

-.003 -.205 -8.416 .075 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ าน การ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.015 -.806 -25.294 .025 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

-.002 -.119 -5.111 .123 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.006 .319 9.138 .069 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.003 .751 22.633 .028 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.108 -.905 -33.637 .019 

R2 = 1.000, Adjusted R2 = 0.998, Durbin-Watson = 2.316, F = 553.427, p-value = 0.033 
จากตารางค่า F = 553.427 (p-value = 0.033 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่

วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ ) โดยค่า R2 = 1.000 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 100 โดยมีค่า Durbin-
Watson เท่ากับ 2.316 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 



 76 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
และ 0.10 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้สามารถพบได้ 2 รูปแบบ 
รูปแบบแรก คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (CPI, %HEAL และ %HOUS) จะมีผลท้าให้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.108 (2) ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.015 และ (3) ร้อยละ
ของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) เท่ากับ -0.003 

รูปแบบที่สอง คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (DEMO และ %DECEN) จะมีผลท้าให้
ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เพิ่มขึ น เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ความเป็นประชาธิปไตย
ของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.006 และ (2) ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม (%DECEN) ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) เท่ากับ 0.003 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
1. การเพ่ิมขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข 

(%HEAL) และงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินี
ด้านรายได้ลดลง หมายความว่า การเพิ่มขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) งบประมาณ
รายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) และงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) 
จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ลดลง 

2. การเพ่ิมขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) และงบประมาณรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้
เพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) และ
งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) จะมีผลท้าให้ความ
เหลื่อมล ้าด้านรายได้เพิ่มขึ น 
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5.2 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั ง 4 ด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงการเพ่ิมขึ นของ
งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถสร้างแบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองที่ 2 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อ
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ส้าหรับ
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
(%HOUS) 

(2) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(4) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม 

(%SOC) 
(5) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ

งบประมาณรวม (%DECEN) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน

รายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 2: GINIEX = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC + 

𝛽5%DECEN  

ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 5.3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้า
 ทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) ซึ่งใช้เฉพาะตัวแปรอิสระท่ีเป็น
 งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .385  3.864 .006 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

.002 .173 .932 .382 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.013 -.779 -4.186 .004 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.006 .451 1.844 .108 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.003 -.126 -.637 .544 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.001 .263 .981 .359 

R2 = 0.855, Adjusted R2 = 0.751, Durbin-Watson = 1.916, F = 8.225, p-value = 0.008 
จากตารางค่า F = 8.225 (p-value = 0.008 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์

มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.855 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 85.5 ส่วนอีกร้อยละ 14.5 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.916 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.013 ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง 
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จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง หมายความว่า การ
เพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายจ่ายลดลง 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่าไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ 

5.3 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตาม
ลักษณะงาน 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั ง 4 ด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถสร้างแบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองที่ 3 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อ
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตาม
ลักษณะงาน ส้าหรับตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
(%HOUS) 

(2) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(4) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม 

(%SOC) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้

และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 3: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC 

ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่เป็นงบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามลักษณะงาน โดยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้า
 ทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) ซึ่งใช้เฉพาะตัวแปรอิสระท่ีเป็น
 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามลักษณะงาน โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .415  4.394 .002 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

.001 .098 .581 .577 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.012 -.695 -4.213 .003 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.004 .331 1.566 .156 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.001 -.054 -.298 .773 

R2 = 0.835, Adjusted R2 = 0.752, Durbin-Watson = 1.584, F = 10.087, p-value = 0.003 
จากตารางค่า F = 10.087 (p-value = 0.003 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่

วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ ) โดยค่า R2 = 0.835 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 83.5 ส่วนอีกร้อยละ 16.5 
มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา  โดยมีค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 1.584 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.012 ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง หมายความว่า การ
เพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายจ่ายลดลง 
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ตารางที่ 5.5 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้า
 ทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้) ซึ่งใช้เฉพาะตัวแปรอิสระท่ีเป็น
 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามลักษณะงาน โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .559  5.113 .007 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

-.001 -.071 -.337 .753 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.010 -.571 -2.141 .099 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.003 .246 .976 .384 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.006 -.373 -1.713 .162 

R2 = 0.844, Adjusted R2 = 0.687, Durbin-Watson = 1.045, F = 5.395, p-value = 0.066 
จากตารางค่า F = 5.395 (p-value = 0.066 มีค่าน้อยกว่า 0.10 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์

มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.844 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 84.4 ส่วนอีกร้อยละ 15.6 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.045 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.1 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.010 ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง หมายความว่า การ
เพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายได้ลดลง 
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5.4 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้ จ่ายงบประมาณภาครัฐ  โดยจ้าแนก
งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐในแต่ละด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์  เมื่อแยกวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละด้านประกอบกับการเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร การมีรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศ (คะแนน Freedom 
Status จาก Freedom House ยิ่งต่้ายิ่งดี) และการเพิ่มขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
(ดัชนี CPI จาก TI ยิ่งสูงยิ่งดี) จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถสร้าง
แบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองท่ี 4 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดย
จ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ ทั งนี  งบประมาณรายจ่ายที่จะน้ามาวิเคราะห์มีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ (1) งบประมาณ
รายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (2) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข และ (3) งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา ส้าหรับสาเหตุที่ไม่น้างบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์มาวิเคราะห์
ด้วย เนื่องจากในการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่า ค่า R2 
ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าไม่เหมาะสม (ค่า R2 = 0.605) ส่วนการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน
รายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่า ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงแบ่ง
แบบจ้าลองที่ 4 ออกเป็น 3 แบบจ้าลองย่อย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐในแต่ละด้านตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ดังนี  

 

MODEL 4.1: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
 

MODEL 4.2: GINI = β0 + 𝛽1%HEAL + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
 

MODEL 4.3: GINI = β0 + 𝛽1%EDU + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
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ในการนี ผู้วิจัยจะได้น้าแต่ละแบบจ้าลองมาวิเคราะห์หาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐในแต่ละด้านตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ดังนี  

แบบจ้าลองย่อยที่ 4.1 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
เคหะและชุมชน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ส้าหรับตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
(%HOUS) 

(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ

งบประมาณรวม (%DECEN) 
(4) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้

และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 4.1: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านเคหะและชุมชน และ

ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผล
การวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 5.6 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านเคหะและชุมชน และ
 ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้) โดย
 วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .795  6.125 .009 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

-.006 -.409 -1.429 .248 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.016 .850 2.476 .090 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.002 .458 1.037 .376 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.107 -.903 -2.443 .092 
R2 = 0.807, Adjusted R2 = 0.550, Durbin-Watson = 2.370, F = 3.136, p-value = 0.187 

จากตารางค่า F = 3.136 (p-value = 0.187) โดยค่า R2 = 0.807 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 80.7 ส่วนอีกร้อยละ 19.3 
มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา  โดยมีค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 2.370 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.10 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ สามารถพบได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก 
คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (CPI) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง คือ 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.107 

รูปแบบที่สอง คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (DEMO) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์
จินีด้านรายได้เพิ่มขึ น คือ ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) 
เท่ากับ 0.016 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
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1. การเพ่ิมขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน
รายได้ลดลง หมายความว่า การเพิ่มขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) จะท้าให้ความเหลื่อม
ล ้าด้านรายได้ลดลง 

2. การเพ่ิมขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์
จินีด้านรายได้เพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้เพิ่มขึ น 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่า ค่า R2 ซึ่ง
เป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าไม่เหมาะสม (ค่า R2 = 0.596) 

แบบจ้าลองย่อยที่ 4.2 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การสาธารณสุข และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ส้าหรับตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรต่อ

งบประมาณรวม (%DECEN) 
(4) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้

และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 4.2: GINI = β0 + 𝛽1%HEAL + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข และ

ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผล
การวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 5.7 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข และ
 ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) โดย
 วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .603  6.821 .000 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ าน การ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.011 -.678 -2.241 .060 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.004 .220 .665 .527 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.001 .217 .691 .512 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.040 -.354 -1.287 .239 
R2 = 0.760, Adjusted R2 = 0.622, Durbin-Watson = 2.790, F = 5.533, p-value = 0.025 

จากตารางค่า F = 5.533 (p-value = 0.025 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์
มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.760 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 76 ส่วนอีกร้อยละ 24 มาจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.790 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.10 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.011 ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่า

สัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง หมายความว่า การเพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายลดลง 
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ตารางที่ 5.8 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข และ
 ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้) โดย
 วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .902  18.201 .000 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ าน การ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.016 -.929 -6.332 .008 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.003 .158 1.071 .363 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.003 .747 4.800 .017 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.098 -.825 -6.637 .007 
R2 = 0.977, Adjusted R2 = 0.947, Durbin-Watson = 3.287, F = 32.469, p-value = 0.008 

จากตารางค่า F = 32.469 (p-value = 0.008 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่
วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ ) โดยค่า R2 = 0.977 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 97.7 ส่วนอีกร้อยละ 2.3 
มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา  โดยมีค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 3.287 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้สามารถพบได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก 
คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL และ CPI) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน
รายได้ลดลง เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) เท่ากับ -0.098 และ (2) ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่อ
งบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.016 

รูปแบบที่ สอง คือ การเพิ่ มขึ นของตัวแปรดังกล่าว  (%DECEN) จะมีผลท้าให้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เพิ่มขึ น คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม (%DECEN) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.003 
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จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
1. การเพ่ิมขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (CPI) และงบประมาณรายจ่ายด้านการ

สาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง หมายความว่า การเพิ่มขึ น
ของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ลดลง 

2. การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) 
จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ เพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของงบประมาณ
รายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) จะมีผลท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายได้เพิ่มขึ น 

แบบจ้าลองย่อยที่ 4.3 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การศึกษา และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ส้าหรับตัวแปรอิสระประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่อ

งบประมาณรวม (%DECEN) 
(4) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน

รายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 4.3: GINI = β0 + 𝛽1%EDU + 𝛽2DEMO + 𝛽3%DECEN + 𝛽4CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา และปัจจัย

เชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 5.9 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา และปัจจัย
 เชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) โดยวิธีการ
 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .283  1.818 .112 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.008 .435 1.963 .090 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.015 .718 2.844 .025 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม (%DECEN) 

.001 .169 .508 .627 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.031 -.278 -.909 .394 
R2 = 0.734, Adjusted R2 = 0.582, Durbin-Watson = 1.997, F = 4.825, p-value = 0.035 

จากตารางค่า F = 4.825 (p-value = 0.035 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์
มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.734 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 73.4 ส่วนอีกร้อยละ 26.6 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.997 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
และ 0.10 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ (1) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.015 และ 
(2) ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) เท่ากับ 0.008 ทั งนี  การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (DEMO และ %EDU) จะมีผลท้าให้ค่า
สัมประสทิธิ์จินีด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของความเป็นประชาธิปไตย
ของรัฐบาล (DEMO) และงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินี
ด้านรายจ่ายเพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
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และงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะมีผลท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่าย
เพิ่มขึ น 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่าไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ 

5.5 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร (ยกเว้น
ปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
ต่องบประมาณรวม) 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั ง 4 ด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์  รวมไปถึงการมีรัฐบาล
ประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศ (คะแนน Freedom Status จาก Freedom House ยิ่งต่้ายิ่งดี) 
และการเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ดัชนี CPI จาก TI ยิ่งสูงยิ่งดี) จะส่งผลให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถสร้างแบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองที่ 5 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร (ยกเว้น
ปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณ
รวม) ทั งจากตัวแปรด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และตัวแปรด้านปัจจัยเชิงสถาบัน 

ส้าหรับตัวแปรด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 

(%HOUS) 
(2) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(3) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(4) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม 

(%SOC) 
ส่วนตัวแปรด้านปัจจัยเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 
(1) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(2) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
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ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้
และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 5: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2%HEAL + 𝛽3%EDU + 𝛽4%SOC + 

𝛽5DEMO + 𝛽6CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง

สถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดังตาราง 
ตารางที่ 5.10 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง
 สถาบัน (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินี
 ด้านรายจ่าย) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .279  1.911 .114 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

.002 .234 1.121 .313 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.009 -.524 -2.009 .101 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.010 .545 2.340 .066 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.005 -.199 -.968 .378 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.005 .240 .924 .398 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) .011 .102 .444 .676 

R2 = 0.884, Adjusted R2 = 0.745, Durbin-Watson = 1.920, F = 6.364, p-value = 0.030 
จากตารางค่า F = 6.364 (p-value = 0.030 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์

มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.884 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 88.4 ส่วนอีกร้อยละ 11.6 มาจากอิทธิพล
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ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.920 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.10 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.010 ทั งนี  การ
เพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ น
ของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 
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ตารางที่ 5.11 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และปัจจัยเชิง
 สถาบัน (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินี
 ด้านรายได้) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

B 𝛃 
(Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .100  8.498 .075 
ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

-.001 -.065 -7.166 .088 

ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ านการ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

.006 .358 19.148 .033 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.017 1.035 58.683 .011 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคม
สงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) 

-.022 -1.244 -63.609 .010 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.013 .705 46.370 .014 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) .030 .251 18.107 .035 
R2 = 1.000, Adjusted R2 = 1.000, Durbin-Watson = 2.322, F = 4364.899, p-value = 0.012 

จากตารางค่า F = 4364.899 (p-value = 0.012 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่
วิเคราะห์มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ ) โดยค่า R2 = 1.000 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 100 โดยมีค่า Durbin-
Watson เท่ากับ 2.322 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
และ 0.10 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้สามารถพบได้ 2 รูปแบบ 
รูปแบบแรก คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%SOC และ %HOUS) จะมีผลท้าให้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณรวม (%SOC) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -
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0.022 และ (2) ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.001 

รูปแบบที่สอง คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (CPI, %EDU, DEMO และ %HEAL) 
จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เพิ่มขึ น เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.030 (2) ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.017 (3) 
ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.013 และ (4) ร้อย
ละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) เท่ากับ 0.006 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
1. การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) และงบประมาณ

รายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง หมายความ
ว่า การเพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (% SOC) และงบประมาณ
รายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ลดลง 

2. การเพ่ิมขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI), งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%
EDU), ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) และงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%
HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ เพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของดัชนี
ภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (CPI), งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (% EDU), ความเป็น
ประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) และงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะมี
ผลท้าใหค้วามเหลื่อมล ้าด้านรายได้เพิ่มขึ น 

5.6 ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้ จ่ายงบประมาณภาครัฐ  โดยจ้าแนก
งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) 

สมมติฐานการวิจัย คือ การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐในแต่ละด้าน ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข งบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษา และงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์  เมื่อแยกวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละด้านประกอบกับการมีรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศ 
(คะแนน Freedom Status จาก Freedom House ยิ่งต่้ายิ่งดี) และการเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสใน
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การบริหารงานภาครัฐ (ดัชนี CPI จาก TI ยิ่งสูงยิ่งดี) จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง 
ซึ่งสามารถสร้างแบบจ้าลองได้ดังนี  

แบบจ้าลองท่ี 6 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดย
จ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน  และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
ต่องบประมาณรวม) ทั งนี  งบประมาณรายจ่ายที่จะน้ามาวิเคราะห์มีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ (1) 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน  (2) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข และ (3) 
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ส้าหรับสาเหตุที่ไม่น้างบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์
มาวิเคราะห์ด้วย เนื่องจากในการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ 
พบว่า ค่า R2 ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าไม่เหมาะสม (ค่า R2 = 0.581) ส่วนการใช้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่า ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ด้วยเหตุนี  
ผู้วิจัยจึงแบ่งแบบจ้าลองที่ 6 ออกเป็น 3 แบบจ้าลองย่อย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐในแต่ละด้านตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ ดังนี  

 

MODEL 6.1: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
 

MODEL 6.2: GINI = β0 + 𝛽1%HEAL + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
 

MODEL 6.3: GINI = β0 + 𝛽1%EDU + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
 
ในการนี ผู้วิจัยจะได้น้าแต่ละแบบจ้าลองมาวิเคราะห์หาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐในแต่ละด้านตามลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ดังนี  
แบบจ้าลองย่อยที่ 6.1 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน

เคหะและชุมชน และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ส้าหรับตัวแปร
อิสระประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
(%HOUS) 

(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
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(3) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้

และรายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 6.1: GINI = β0 + 𝛽1%HOUS + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านเคหะและชุมชน และ

ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม ) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
ตารางที่ 5.12 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านเคหะและชุมชน และ
 ปัจจัยเชิงสถาบัน (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่า
 สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

B 𝛃 
(Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .738  6.207 .003 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและ
ชุมชนต่องบประมาณรวม (%HOUS) 

-.006 -.429 -1.490 .210 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.012 .632 2.306 .082 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.076 -.641 -2.353 .078 

R2 = 0.738, Adjusted R2 = 0.541, Durbin-Watson = 1.937, F = 3.753, p-value = 0.117 
จากตารางค่า F = 3.753 (p-value = 0.117) โดยค่า R2 = 0.738 แสดงว่าตัวแปรทั งหมด

สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ได้ถึงร้อยละ 73.8 ส่วนอีกร้อยละ 26.2 
มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson 
เท่ากับ 1.937 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.10 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้สามารถพบได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก 
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คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (CPI) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ลดลง คือ 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.076 

รูปแบบที่สอง คือ การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (DEMO) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์
จินีด้านรายได้เพิ่มขึ น คือ ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) 
เท่ากับ 0.012 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  
1. การเพ่ิมขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน

รายได้ลดลง หมายความว่า การเพิ่มขึ นของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) จะท้าให้ความเหลื่อม
ล ้าด้านรายได้ลดลง 

2. การเพ่ิมขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์
จินีด้านรายได้เพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
จะมีผลท้าใหค้วามเหลื่อมล ้าด้านรายได้เพิ่มขึ น 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่า ค่า R2 ซึ่ง
เป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าไม่เหมาะสม (ค่า R2 = 0.581) 

แบบจ้าลองย่อยที่ 6.2 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การสาธารณสุข และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ส้าหรับตัวแปร
อิสระประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 
(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(3) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน

รายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 6.2: GINI = β0 + 𝛽1%HEAL + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข และ

ปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
  



 98 

ตารางที่ 5.13 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข และ
 ปัจจัยเชิงสถาบัน (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่า
 สัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

B 𝛃 
(Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .580  7.347 .000 
ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ ายด้ าน การ
สาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) 

-.011 -.685 -2.343 .047 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.002 .110 .393 .705 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.025 -.223 -1.158 .280 

R2 = 0.743, Adjusted R2 = 0.647, Durbin-Watson = 2.276, F = 7.722, p-value = 0.010 
จากตารางค่า F = 7.722 (p-value = 0.010 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์

มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.743 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 74.3 ส่วนอีกร้อยละ 25.7 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.276 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม (%HEAL) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ -0.011 ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายลดลง หมายความว่า การ
เพิ่มขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายจ่ายลดลง 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่าไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ 
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แบบจ้าลองย่อยที่ 6.3 แบบจ้าลองที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การศึกษา และปัจจัยเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ส้าหรับตัวแปร
อิสระประกอบด้วย 

(1) ตัวแปรร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) 
(2) ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(3) ตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ในขณะที่ตัวแปรตาม คือ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้าน

รายจ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการ 

MODEL 6.3: GINI = β0 + 𝛽1%EDU + 𝛽2DEMO + 𝛽3CPI 
ทั งนี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา และปัจจัย

เชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตาราง 
ตารางที่ 5.14 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา และปัจจัย
 เชิงสถาบัน (ยกเว้นปัจจัยร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ได้รับจัดสรรต่องบประมาณรวม) ต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์จินี
 ด้านรายจ่าย) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
B 𝛃 

(Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ (C) .257  1.836 .104 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่องบประมาณรวม (%EDU) 

.008 .448 2.132 .066 

ตัวแปรความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(DEMO) 

.013 .638 3.409 .009 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) -.019 -.171 -.809 .442 

R2 = 0.724, Adjusted R2 = 0.621, Durbin-Watson = 1.714, F = 6.996, p-value = 0.013 
จากตารางค่า F = 6.996 (p-value = 0.013 มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์

มาได้นั นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้) โดยค่า R2 = 0.724 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดสามารถอธิบาย
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ตัวแปรตาม คือค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย ได้ถึงร้อยละ 72.4 ส่วนอีกร้อยละ 27.6 มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น้าเข้ามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.714 ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) 

กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาค่าสถิติที่ส้าคัญต่าง ๆ พบว่าแบบจ้าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
และ 0.10 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่าย เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ (1) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) เท่ากับ 0.013 (2) 
ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรวม (%EDU) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) 
เท่ากับ 0.008 ทั งนี  การเพิ่มขึ นของตัวแปรดังกล่าว (DEMO และ %EDU) จะมีผลท้าให้ค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมขึ นของความเป็นประชาธิปไตย
ของรัฐบาล (DEMO) และงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์จินี
ด้านรายจ่ายเพ่ิมขึ น หมายความว่า การเพิ่มขึ นของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
และงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น 

ส้าหรับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้เป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ พบว่าไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาในครั งนี  เป็นการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเป็นการศึกษาที่อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ในช่วงระยะเวลา 16 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2543 - 2558 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามที่มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปรขึ นไป ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ รวมทั งเพ่ือ
วิเคราะห์ว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจอย่างไร เพ่ือตอบค้าถามการศึกษาที่ก้าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยก้าหนดให้ตัวแปรตาม คือความเหลื่อมล ้าทางการ
กระจายรายได้ ส่วนตัวแปรอิสระ คืองบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 4 ด้าน ได้แก่ งบประมาณด้านการ
เคหะและชุมชน งบประมาณด้านการสาธารณสุข งบประมาณด้านการศึกษา และงบประมาณด้าน
การสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี  ยังมีปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการกระจาย
รายได้อีก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอ้านาจในการบริหารให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐบาล เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดัง
ตาราง 
ตารางที่ 6.1 สรุปผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่าย 

แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 
1. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบัน จากการใช้
ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร 

งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย ด้ าน
การศึกษา (%EDU) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายเพิ่มขึ น 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดย

งบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายลดลง 
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แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 

ใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่ เป็น
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดย
ใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่ เป็น
งบประมาณรายจ่าย จ้าแนก
ตามลักษณะงาน 

งบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายลดลง 

4. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยจ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตาม
ลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบัน 
4.1 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
สาธารณสุข และปัจจัยเชิ ง
สถาบัน 

งบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายลดลง 

4.2 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ ายงบประมาณด้าน
ก ารศึ ก ษ า  แล ะปั จ จั ย เชิ ง
สถาบัน 

(1) ความเป็นประชาธิป ไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายเพิ่มขึ น 

5. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบัน จากการใช้
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ทุ ก ตั ว แ ป ร 
(ยกเว้นปัจจัย %DECEN) 

งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย ด้ าน
การศึกษา (%EDU) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายเพิ่มขึ น 

6. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยจ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตาม
ลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบัน (ยกเว้นปัจจัย %DECEN) 
6.1 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
สาธารณสุข และปัจจัยเชิ ง
ส ถ า บั น  (ย ก เว้ น ปั จ จั ย 
%DECEN) 

งบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายลดลง 
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แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 

6.2 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ ายงบประมาณด้าน
ก ารศึ ก ษ า  แล ะปั จ จั ย เชิ ง
ส ถ า บั น  (ย ก เว้ น ปั จ จั ย 
%DECEN) 

(1) ความเป็นประชาธิป ไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายจ่ายเพิ่มขึ น 

จากตารางที่ 6.1 เป็นการสรุปผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อม
ล ้าด้านรายจ่าย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี  

ประเด็นแรก ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายเพิ่มขึ น จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายเพ่ิมขึ นมี 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) 
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) และ (2) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 

ประเด็นที่สอง ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายลดลง จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายลดลงมี 1 ตัวแปร คือ งบประมาณ
รายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
ตารางที่ 6.2 สรุปผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ 

แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 
1. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบัน จากการใช้
ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร 

(1) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI)  
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) งบประมาณรายจ่ายด้าน
เคหะและชุมชน (%HOUS) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 

(1) ความเป็นประชาธิป ไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 
(2) งบ ป ระม าณ รายจ่ าย ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรร (%DECEN) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้เพ่ิมขึ น 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดย
ใช้เฉพาะตัวแปรอิสระที่ เป็น

งบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 
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แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 

งบประมาณรายจ่าย จ้าแนก
ตามลักษณะงาน 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยจ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตาม
ลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบัน 

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ ายงบประมาณด้าน
เคหะและชุมชน และปัจจัยเชิง
สถาบัน 

ดัชนีภ าพลักษณ์ คอร์รัปชัน 
(CPI) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 

ความเป็นประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (DEMO) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้เพ่ิมขึ น 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
สาธารณสุข และปัจจัยเชิ ง
สถาบัน 

(1) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 

งบประมาณรายจ่ายที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ รั บ
จัดสรร (%DECEN) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้เพ่ิมขึ น 

4. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
ปัจจัยเชิงสถาบัน จากการใช้
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ทุ ก ตั ว แ ป ร 
(ยกเว้นปัจจัย %DECEN) 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสังคมสงเคราะห์ (%SOC) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
เคหะและชุมชน (%HOUS) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 

(1) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) 
(3) ความเป็นประชาธิป ไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 
(4) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้เพ่ิมขึ น 

5. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยจ้าแนกงบประมาณรายจ่ายตาม
ลักษณะงาน และปัจจัยเชิงสถาบัน (ยกเว้นปัจจัย %DECEN) 
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แบบจ้าลองที่ ตัวแปรต้น ผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้า 

5.1 วิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้จ่ ายงบประมาณด้าน
เคหะและชุมชน และปัจจัยเชิง
ส ถ า บั น  (ย ก เว้ น ปั จ จั ย 
%DECEN) 

ดัชนีภ าพลักษณ์ คอร์รัปชัน 
(CPI) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้ลดลง 

ความเป็นประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (DEMO) 

ท้ าให้ ความ เหลื่ อมล ้ าด้ าน
รายได้เพ่ิมขึ น 

จากตารางที่ 6.2 เป็นการสรุปผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อม
ล ้าด้านรายได้ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี  

ประเด็นแรก ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้เพิ่มขึ น จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายไดเ้พ่ิมขึ นมี 5 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) 
(3) งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) 
(4) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(5) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ประเด็นที่สอง ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ลดลง จากการศึกษา

สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ลดลงมี 4 ตัวแปร ได้แก่ 
(1) งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) 
(4) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
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ตารางที่ 6.3 สรุปตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส้าคัญ 

ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความ
เหลื่อมล ้าอย่างมีนัยส้าคัญ 

ความเหลื่อมล ้าเพิ่มขึ น ความเหลื่อมล ้าลดลง 

ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความ
เหลื่อมล ้าด้านรายจ่ายอย่างมี
นัยส้าคัญ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) 
(2) ความเป็นประชาธิปไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 

ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความ
เหลื่อมล ้าด้านรายได้อย่างมี
นัยส้าคัญ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษา (%EDU) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) ความเป็นประชาธิปไตย
ของรัฐบาล (DEMO) 
(4) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) 
(5) งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับจัดสรร (%DECEN) 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้าน
เคหะและชุมชน (%HOUS) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) งบประมาณรายจ่ายด้าน
การสังคมสงเคราะห์ (%SOC) 
(4) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI)  

จากตารางที่ 6.3 เป็นการสรุปผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อม
ล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี  

ประเด็นแรก ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ น จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นมี 5 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) 
(3) งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) 
(4) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(5) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ประเด็นที่สอง ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง จากการศึกษา

สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลงมี 4 ตัวแปร ได้แก่ 
(1) งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) 
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(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) 
(4) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ประเด็นที่สาม ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจทั งเพิ่มขึ นและลดลง 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจทั งเพ่ิมขึ นและ
ลดลงมี 2 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(2) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
จะพบทั งตัวแปรที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น และตัวแปรที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสามารถอภิปรายแต่ละประเด็นได้ดังนี  

ประเด็นแรก ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ น จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นมี 5 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) 
(3) งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%DECEN) 
(4) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) 
(5) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
สามารถอภิปรายได้ดังนี  
(1) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) ท้าให้ความเหลื่อมล ้า

ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วยนั น ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อนหน้านี ที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของ
งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ไม่ว่า
จะเป็นจากการศึกษาของวรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2553) การศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ (2557) รวม
ไปถึงการศึกษาของ Martinez-Vazquez et al. (2012) ที่ระบุว่า การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุขจะสามารถลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม ในจ้านวนแบบจ้าลองที่
ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่
มีนัยส้าคัญทางสถิติจ้านวน 8 แบบจ้าลอง พบว่ามีเพียงหนึ่งแบบจ้าลองเท่านั นที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ น
ของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น
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ตามไปด้วย ทั งนี  แบบจ้าลองดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ในขณะที่อีก 
7 แบบจ้าลองที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์พบว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้าน
การสาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง 

(2) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วยนั น ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อนหน้านี ที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของ
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (%EDU) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ไม่ว่าจะเป็น
จากการศึกษาของวรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2553) การศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ (2557) การศึกษา
ของ Martinez-Vazquez et al. (2012) รวมไปถึงผลการศึกษาของมัทยา บุตรงาม (2555) ที่ระบุว่า 
การเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสามารถลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาได้  โดยที่ความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาและความเหลื่อมล ้าทางรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่า หาก
มีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาก็จะส่งผลให้ความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจลดลงตามไปด้วยนั่นเอง ซึ่งผลการศึกษาของมัทยา บุตรงาม ในประเด็นนี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุริยะ เจียมประชานรากร (2546) อีกด้วย 

(3) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร (%
DECEN) ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วยนั น ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อน
หน้านี ที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท้าให้ความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษาของวิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ (2547) หรือ
การศึกษาของ Goerl and Seiferling (2014) อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของผลการศึกษาที่เกิดขึ น
อาจเนื่องมาจากการที่วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ ศึกษาเฉพาะรายจ่ายหมวดโครงสร้างพื นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน Caroline-Antonia Goerl และ Mike Seiferling ศึกษาเฉพาะสัดส่วนการ
กระจายอ้านาจในการจัดเก็บภาษีรายได้ และสัดส่วนเงินโอนจากรัฐบาลกลางเท่านั น จึงท้าให้พบว่า 
การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจลดลง ขณะที่การศึกษาในครั งนี ศึกษางบประมาณรายจ่ายทั งหมดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จึงท้าให้พบว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย 

(4) ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล (DEMO) ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น 
ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อนหน้านี ที่ระบุว่า รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจะท้าให้ความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจลดลง ไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษาของ Lee (2005) การศึกษาของสมเกียรติ ตั งกิจวา
นิชย์ (2553) หรือการศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ (2557) อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของผลการศึกษาที่
เกิดขึ นอาจเนื่องมาจากการที่ Cheol-Sung Lee ศึกษาจากข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลาที่จ้านวนไม่
เท่ากันในทุกช่วงเวลา (Unbalanced panel data) โดยเก็บข้อมูลจาก 341 ตัวอย่าง ในประเทศ
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ก้าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วจ้านวน 64 ประเทศ ขณะที่การศึกษาในครั งนี ใช้ข้อมูลอนุกรม
เวลา (Time series data) เป็นรายปี โดยมีประเทศไทยเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ส่วนการศึกษาของ
สมเกียรติ ตั งกิจวานิชย์ เน้นศึกษาการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ขณะที่การศึกษาในครั งนี เน้นวิเคราะห์
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเป็นหลัก ส้าหรับการศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ เน้นศึกษาความ
เหลื่อมล ้าด้านรายได้ ขณะที่การศึกษาในครั งนี วิเคราะห์ทั งความเหลื่อมล ้าด้านรายได้และรายจ่าย 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผลการศึกษาในครั งนี แตกต่างจากผลการศึกษาก่อน
หน้า นอกจากนี  การที่ผลการศึกษาพบว่า การที่รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ นจะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย อาจมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยมีการ
รัฐประหารหรือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั ง ท้าให้การเมืองไร้เสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายต่าง 
ๆ ของรัฐบาล ซึ่งรวมไปถึงนโยบายในการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่อง 

(5) การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วยนั น ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อนหน้านี ที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของ
ความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ไม่ว่าจะเป็น
จากการศึกษาของ Gupta et al. (1998) ที่ระบุว่า การลดการทุจริตจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้า
ทางการกระจายรายได้และลดความยากจนลงได้ หรือการศึกษาของ Gyimah-Brempong (2002) ที่
ระบุว่า การทุจริตที่เพ่ิมขึ นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้เพ่ิมสูงขึ น หรือก็คือ ความ
โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐที่เพ่ิมสูงขึ นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง รวมไปถึง
การศึกษาของ Matti (2015) ที่พบว่า การลดการทุจริตจะท้าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มีความเท่าเทียมกันมากขึ น อย่างไรก็ตาม ในจ้านวนแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของความ
โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่มีนัยส้าคัญทางสถิติจ้านวน 5 
แบบจ้าลอง พบว่ามีเพียงหนึ่งแบบจ้าลองเท่านั นที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ (CPI) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ทั งนี  แบบจ้าลอง
ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ในขณะที่อีก 4 แบบจ้าลองที่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์พบว่า การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) จะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง 

ประเด็นที่สอง ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลงมี 4 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) 
(2) งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
(3) งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) 
(4) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
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สามารถอภิปรายได้ดังนี  
(1) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) ท้าให้ความเหลื่อม

ล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี  คือผลการศึกษาของ Martinez-
Vazquez et al. (2012) ที่ระบุว่า การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนจะสามารถลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจได้ ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยสนับสนุนแนวคิดในการเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายด้านเคหะและชุมชน (%HOUS) เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

(2) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) ท้าให้ความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของวรพงศ์ 
ตระการศิรินนท์ (2553) การศึกษาของนุชนาฏ เอ่ียมกี่ (2557) รวมไปถึงการศึกษาของ Martinez-
Vazquez et al. (2012) ที่ระบุว่า การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขจะสามารถลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม ในจ้านวนแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของ
งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่มีนัยส้าคัญทางสถิติจ้านวน 
8 แบบจ้าลอง มีเพียงหนึ่งแบบจ้าลองเท่านั นที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการ
สาธารณสุข (%HEAL) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ทั งนี  แบบจ้าลอง
ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ในขณะที่อีก 7 แบบจ้าลองที่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์พบว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) 
จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยสนับสนุนแนวคิดในการเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข (%HEAL) เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

(3) การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) ท้าให้ความเหลื่อม
ล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของวรพงศ์ 
ตระการศิรินนท์ (2553) ที่ระบุว่า การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านสังคม และงบประมาณรายจ่าย
ด้านการสังคมสงเคราะห์จะช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลงได้ และการศึกษาของ Martinez-
Vazquez et al. (2012) ที่ระบุว่า การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมสามารถช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลงได้ ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยสนับสนุนแนวคิดในการเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ (%SOC) เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

(4) การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของ Gupta et al. 
(1998) ที่ระบุว่า การลดการทุจริตจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้และลด
ความยากจนลงได้ หรือการศึกษาของ Gyimah-Brempong (2002) ที่ระบุว่า การทุจริตที่เพ่ิมขึ นจะ
ท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางการกระจายรายได้เพ่ิมสูงขึ น หรือก็คือ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐที่เพ่ิมสูงขึ นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง รวมไปถึงการศึกษาของ Matti (2015) 
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ที่พบว่า การลดการทุจริตจะท้าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
อย่างไรก็ตาม ในจ้านวนแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐต่อความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่มีนัยส้าคัญทางสถิติจ้านวน 5 แบบจ้าลอง มีเพียงหนึ่ง
แบบจ้าลองเท่านั นที่ระบุว่า การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) จะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ทั งนี  แบบจ้าลองดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากค่า
สัมประสิทธิ์จินีด้านรายได้ ในขณะที่อีก 4 แบบจ้าลองที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การเพ่ิมขึ นของความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) จะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
ลดลง ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยสนับสนุนแนวคิดในการเพ่ิมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (CPI) 
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาที่ ได้  ผู้ วิจัยมีข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายส้ าหรับปรับปรุงนโยบาย
การงบประมาณ เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี  

(1) รัฐบาลควรเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนต่องบประมาณรวม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของงบประมาณรวมเท่านั น ทั งนี  รัฐบาล
สามารถเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านเคหะและชุมชนผ่านมาตรการด้านการงบประมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินงานจัดหาที่พักอาศัยและการก้าหนดมาตรฐาน การวางผัง
เมือง การพัฒนาชุมชน ตลอดจนการจัดหาน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการวิจัยและการพัฒนาด้านการ
เคหะและชุมชน เป็นต้น 

(2) รัฐบาลควรเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขต่องบประมาณรวม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของงบประมาณรวม ทั งนี  รัฐบาล
สามารถเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุขผ่านมาตรการด้านการงบประมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข ทั งการวางแผน การบริหาร การด้าเนินงาน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการให้ความรู้และ
บริการด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(3) รัฐบาลควรเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ต่องบประมาณ
รวม เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของงบประมาณรวม ทั งนี  
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รัฐบาลสามารถเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์ผ่านมาตรการด้านการงบประมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกันสังคมให้แก่บุคคลผู้สูญเสียรายได้เนื่องจาก
เจ็บป่วย การให้ประโยชน์ทดแทนแก่บุคคลทั่วไป ลูกจ้างของรัฐกรณีเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
ด้าเนินงานสังคมสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย รวมทั งการสงเคราะห์อ่ืน เช่น กรณีประสบภัยพิบัติ 
ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

(4) รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) เพ่ือปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการทุจริตของบุคคลทั่วไป การปราบปราม
การทุจริตดังกล่าวควรครอบคลุมการกระท้าในลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) การเอื อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องด้วย นอกจากการใช้กลไกปราบปรามการทุจริตของ
ภาครัฐแล้ว รัฐบาลควรส่งเสริม สนับสนุนการท้างานของกลไกการตรวจสอบการทุจริตของภาค
ประชาสังคม (Civil Society) ด้วย โดยการไม่ขัดขวางกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตของ
ภาคประชาสังคม รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่สาธารณชน /ภาคประชาสังคมต้องการ
รับทราบ ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่กฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้ 
การด้าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดการรั่วไหลของเงินงบประมาณ ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ น และช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลงได้ในท้ายที่สุด 

(5) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาจะท้าให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ซึ่งตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.1 ของงบประมาณรวม การเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาอาจไม่ได้ช่วยให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ทว่ารัฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาไปยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มากขึ นผ่านมาตรการ
ด้านการงบประมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
การจัดการศึกษา ตั งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั งการศึกษานอกโรงเรียน 
การจัดทุนการศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา รวมถึงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการด้านการศึกษา เป็นต้น 

(6) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ นของงบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจัดสรรจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามไปด้วย ซึ่งตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 24.85 ของงบประมาณรวม การเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่ได้ช่วยให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง ทว่ารัฐบาลควร
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดผ่านกลไกภาครัฐ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านกลไกของส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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(ป.ป.ท.) กลไกของส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือกลไกอ่ืน ๆ โดยไม่
ปล่อยให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรั่วไหลไปในทางมิชอบ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณผิด
วัตถุประสงค์ มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่ปรากฏเป็น
ข่าวให้เห็นตามสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ทั งนี  หากรัฐบาลสามารถก้ากับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าว การใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลงได้ใน
ท้ายที่สุด 

(7) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การที่รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ นมิได้ช่วยให้
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจลดลง นั่นหมายความว่า รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมิได้ก้าหนดนโยบาย
ที่ช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ หรือหากมีการก้าหนดนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ รัฐบาลประชาธิปไตยก็มิได้น้านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
ด้วยเหตุนี  ประชาชน/ภาคประชาสังคมจึงควรร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาล
ประชาธิปไตยให้ก้าหนดนโยบายที่ช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการจัดเก็บภาษี
มรดก นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดิน นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น นอกจากนี  ประชาชน/ภาคประชาสังคมยังควรติดตาม 
ตรวจสอบการน้านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย  หรืออีกนัยหนึ่งการที่ผล
การศึกษาพบว่า การที่รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ นจะท้าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ นตามไปด้วย อาจมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยมีการรัฐประหารหรือมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลบ่อยครั ง ท้าให้การเมืองไร้เสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งรวมไปถึงนโยบาย
ในการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่อง 
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