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จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย: คณะเศรษฐศาสตร* 

Econ 2943410                                                                                                 ชัยรัตน2 เอี่ยมกุลวัฒน2 

ทฤษฎีการใชCจEายของภาครัฐ                                 ภาคการศึกษาเทอมปลาย 2562 

 

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 2 Public Expenditure 

 

วันปรับปรุง: 14 เมษายน 2563 

 

ในรายงานทบทวนวรรณกรรม นิสิตสามารถเลือกหัวข9อที่เกี่ยวข9องกับทฤษฎีการใช9จAายภาครัฐที ่สนใจและทำการทบทวน

วรรณกรรม ในเรื่องเดียวกัน 5 เรื่อง รายละเอียดของรายงานทบทวนวรรณกรรม ประกอบด9วย รายละเอียดการกำหนดสAงงาน 

วิธีการประเมิน ข้ันตอนที่นิสิตต9องทำ รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณO 
 

รายละเอียดของการกำหนดสZงงาน 

 

งานที่ต9องสAง รูปแบบรายงานที่สAง วันกำหนดสAง สถานที่สAง 

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 1 และ

ต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf  

Pdf 23 มีนาคม 2563 (จันทรO) Chairat.a13@gmail.com  

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 2 

และต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf 

Pdf 30 มีนาคม 2563 (จันทรO) หรือ 

13 เมษายน 2563 (จันทรO) 

Chairat.a13@gmail.com  

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 3 

และต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf 

Pdf 13 เมษายน 2563 (จันทรO) Chairat.a13@gmail.com 

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 4 

และต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf 

Pdf 20 เมษายน 2563 (จันทรO) Chairat.a13@gmail.com 

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 5 

และต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf 

Pdf 27 เมษายน 2563 (จันทรO) Chairat.a13@gmail.com 

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณO  Pdf 4 พฤษภาคม 2563 (จันทรO) Chairat.a13@gmail.com 

 

วิธีการประเมิน  

 

• รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณO คิดเปkนร9อยละ 20 ของเกรดหรือการประเมินรวม โดยประเมินจาก

กระบวนการ เน้ือหาสาระ และความสามารถของนิสิต  

• ตารางทบทวนวรรณกรรม 5 ฉบับ และต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf 5 ฉบับ คิดเปkนร9อยละ 50 ของเกรด  

งานที่กำหนดสAง 5 ครั้ง ไมAรวมรายงานฉบับสมบูรณO จะมีการประเมินจากคะแนนเต็ม 10 คะเนน โดยคิดจากต9นฉบับวรรณกรรม

ในรูป pdf ที่สAง (30%) และการเขียนตารางทบทวนวรรณกรรม (70%) นิสิตต9องเขียนชื่อไฟลOของต9นฉบับวรรณกรรมและ

รายงานฉบับที่ 1 ให9ถูกต9อง มิฉะน้ัน จะไมAได9รับการประเมิน  
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ข้ันตอนที่นิสิตต]องทำมีดังน้ี 

 

1. หาวรรณกรรมที่ต9องการทำการทบทวน 5 เรื่อง วรรณกรรมทีใ่ช9ได9 ได9แกA รายงานวิจัย หนังสือ บทความที่ตีพิมพOในวารสาร 

และวิทยานิพนธOระดับปริญญาโทหรือเอก นิสิตต9องบันทึก (save) ในรูป pdf และสAงต9นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf ให9

อาจารยO การต้ังช่ือไฟลOมีดังน้ี  

ลำดับนิสิต.Name.year.title  

ตัวอยAางเชAน 

 01.ชัยรัตนO.2558.ภาระภาษีและความเหลื่อมล9าของระบบภาษีภาครัฐบาลไทย  

 01.Aemkulwat.2016.Thailand Moving towards Status Quo in Growth and Inequality 

 

ลำดับนิสิต 

ลำดบัที ่ รหสันสิติ  ลำดบัที ่ รหสันสิติ 
1 5945544829  12 6045554529 

2 5945563729  13 6045561929 

3 5945610529  14 6045563129 

4 5945633029  15 6045566029 

5 6045501229  16 6045572829 

6 6045508729  17 6045595229 

7 6045512129  18 6045596929 

8 6045519629  19 6045604229 

9 6045522429  20 6045619729 

10 6045543629  21 6045620229 

11 6045547129    
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 5 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 1 หน9า การต้ังช่ือไฟลO pdf เพื่อสAงอาจารยOมีดังน้ี  

ลำดับนิสิต.ช่ือนิสิต.รหสั.วันสAง  

ตัวอยAางเชAน  

01.ปภัชญา.5845599999.13เมษายน2563 

รายละเอียดการเขียนตารางทบทวนวรรณกรรมต9องมีเนื ้อหาที ่สมบูรณOครบถ9วน (self-contained) ซึ่งประกอบด9วย

เอกสารอ9างอิง วัตถุประสงคO (what) วิธีการศึกษา (how) ข9อมูล (input or data) และผลของการศึกษา (output or 

results) นิสิตต9องขยายความให9ได9ประมาณ 1 หน9าเต็มตAอ 1 เรื่อง และเขียนเอกสารอ9างอิงให9ถูกต9อง  

• เอกสารอ9างอิง – นิสิตต9องเขียนให9ถูกหลักการอ9างอิงเอกสาร เชAน ตัวอยAางใน วารสารเศรษฐศาสตร2ประยุกต2 

• วัตถุประสงคO (what) – สAวนใหญAเปkนช่ือของเรื่อง แตAสามารถเปkนวัตถุประสงคOหน่ึงหรือมากกวAาหน่ึงของงานวิจัยก็

ได9 

• วิธีการศึกษา (how) – รายงานวิธีการศึกษา และศึกษาอยAางไรอยAางละเอียด เชAนแบบจำลองเศรษฐมิติอะไร ตัว

แปร y คืออะไร ตัวแปร x ที่สำคัญมีอะไร ฯลฯ 



 3 

• ข9อมูล (input or data) – นิสิตต9องบอกแหลAงข9อมลูที่ใช9ให9ครบถ9วน และจำนวนตัวอยAางที่ใช9ในแตAละแหลAงข9อมูล  

• ผลของการศึกษา (output or results) – อธิบายผลการศึกษา ได9อยAางน9อย 3 ประการ แตAละประการ ควรแจ9งผล

ที่สมบูรณOในตัวมันเอง อยAางละเอียด หากมีตัวเลขประกอบผล เชAน คAาความยืดหยุAนและคAาผลกระทบ จะทำให9ผล

ที่เขียนมีน้ำหนักมากขึ้น โดยอธิบายเหตุผลประกอบผลการศึกษา รวมทั้งความคิดเห็น ของผู9เขียนวรรณกรรม 

(authors) 

 

รูปแบบและตัวอยAางโดยสงัเขปของการเขียนตารางทบทวนวรรณกรรม โดยเพือ่นๆ นิสิต ทีจ่ัดได9วAาเปkนการเขียนที่ครบถ9วน 

ตามคำสั่ง มีดังน้ี  

เอกสารอ9างอิง 
ลักษิกา วรรณจิตจรูญ. 2552. ภาระภาษีเงินได9บุคคลธรรมดาและผลกระทบของรายได9

ครัวเรือน. วิทยานิพนธOคณะเศรษฐศาสตรO จุฬาลงกรณOมหาวิทยาลัย.  

1. เรือ่ง/วัตถุประสงคO    

    (what) 
ภาระภาษีเงินได9บุคคลธรรมดาและผลกระทบของรายได9ครวัเรือน 

2. วิธีการศึกษา          

     (how) 

วิธีการศึกษาจะแบAงเปkน 2 สAวน โดยสAวนแรกคือ โครงสร9างความก9าวหน9าของภาระภาษเีงิน

ได9บุคคลธรรมดาเฉลี่ย และการกระจายรายได9 สAวนที่สองคือ การเปรียบเทียบป�จจัยทางด9าน

รายได9ที่เปkนตัวเงินของครัวเรือนที่สAงผลกระทบตAอภาระภาษีเงินได9บุคคลธรรมดา จำแนกตาม

กลุAมรายได9 ตามภาคตAาง ๆ ของประเทศไทยและตามกลุAมอาชีพ 

1. สAวนที่หน่ึงใช9ภาระภาษีเฉลี่ย (Average Tax Rate) เพื่อพิจารณาโครงสร9างความก9าวหน9า

ของภาระภาษีเง ินได9บุคคลธรรมดาเฉลี ่ย และใช9สัมประสิทธิ ์ความไมAเทAาเทียม (Gini 

Coefficient and Lorenz Curve) เพื่อพิจารณาการกระจายรายได9 

2. สAวนที ่สองใช9แบบจำลอง Pooled Cross Section Model โดยใช9 Tobit หรือตัวแปร

ตามที่ถูกจำกัดเปkนวิธีการศึกษาในแบบจำลอง เพื่อศึกษาความสัมพันธOระหวAางภาระภาษีเงิน

ได9บุคคลธรรมดาและรายได9ที่เปkนตัวเงินของครัวเรือน  

3. ข9อมลูที่ใช9 

     (input) 

ข9อมูลผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ป� พ.ศ. 2531 2533 2545 และป� 

พ.ศ. 2547 โดยจำแนกตามชั้นรายได9 และจำแนกออกตามกรุงเทพมหานครและภาคตAางๆ

ของประเทศไทย และใช9หนAวยครัวเรือนในการศึกษา  

4. ผลของการศึกษา 

    (output) 

1. ในสAวนแรกเมื่อเปรียบเทียบภาระภาษีเงินได9บุคคลธรรมดาของป�พ.ศ. 2531 และป� พ.ศ. 

2547 พิจารณาตามรายได9 พบวAาภาระภาษีเงินได9บุคคลธรรมดามีโครงสร9างก9าวหน9า และกลุAม

รายได9สูงจะมีภาระภาษีเฉลี่ยสูงกวAาเมื่อเทียบกบักลุAมรายได9น9อย พิจารณาตามภูมิภาค พบวAา

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง จะมีการรบัภาระภาษีเฉลี่ยสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะเปkนภาคที่มีภาระภาษีเฉลี่ยต่ำที่สุด จำแนกตามกลุAมอาชีพ พบวAา กลุAมอาชีพลูกจ9างวิชาชีพ

จะมีภาระภาษีเฉลี่ยสงูทีสุ่ด รองลงมาคือลูกจ9างทั่วไป และกลุAมเกษตรกรเปkนกลุAมทีม่ีภาระ

ภาษีเฉลี่ยต่ำที่สุด 
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2. ด9านการกระจายรายได9 พบวAาคAาสัมประสิทธ์ิวัดการกระจายมีคAาลดลง สื่อวAา การกระจาย

รายได9มีความเทAาเทียมเพิ่มมากข้ึน แตAมีการเปลี่ยนแปลงน9อยมากในป�ที่ทำการศึกษา เชAนใน

ป� 2547 คAาสัมประสิทธ์ิลดลงจาก 0.5586 เปkน 0.5537 ดังน้ันจะเห็นวAามาตรการทางภาษี

เงินได9บุคคลธรรมดาเพียงอยAางเดียวไมAเพียงพอในการลดความไมAเทAาเทียมทางรายได9ลง สAวน

ทาง Lorenz Curve พบวAามีลักษณะเปkน U-Curve และมีความแตกตAางกันน9อยมาก 

3. ในสAวนที่สองพบวAาความยืดหยุAนของป�พ.ศ. 2547 มีแนวโน9มลดลง เมื่อเทียบกับป� พ.ศ. 

2531 เมื่อจำแนกตามกลุAมรายได9 พบวAารายได9ปานกลางได9รับประโยชนOจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร9างภาษีเงินได9บุคคลธรรมดามากที่สุด และกลุAมรายได9สูงจะได9รับประโยชนOน9อยที่สุด 

ซึ่งความยืดหยุAนในป�พ.ศ. 2547 จะลดลงไป 0.791 และ 0.128 ตามลำดับ เมื่อจำแนกตาม

ภูมิภาค จะพบวAากรุงเทพมหานครจะได9รับประโยชนOจากเปลี่ยนโครงสร9างดังกลAาว รองมา

เปkนภาคกลาง และสุดท9ายคือภาคใต9 ซึ ่งความยืดหยุAนในป�พ.ศ. 2547 จะลดลงไป 0.77 

0.565 และ 0.015 ตามลำดับ และหากจำแนกตามกลุAมอาชีพจะพบวAากลุAมอาชีพลูกจ9างได9รบั

ประโยชนOสูงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร9างภาษีเงินได9บุคคลซึ่งความยืดหยุAนในป�พ.ศ. 

2547 จะลดลงไป 1.108 และสุดท9ายคือผู9ประกอบการที่จะได9รับประโยชนOน9อยที่สุดจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกลAาว ซึ่งความยืดหยุAนในป�พ.ศ. 2547 จะลดลงไปเพียง 0.065  

 

3. รายงานฉบบัสมบรูณO การต้ังช่ือมีดังน้ี       

ลำดับนิสิต.ช่ือนิสิต.รหสั.รายงานสมบรูณO.วันสAง  

ตัวอยAางเชAน  

01.ปภัชญา.5845599999.รายงานสมบรูณO.04พฤษภาคม2563 

 

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ* 

 

การเขียนรายงานทบทวนวรรณกรรม ให9เขียนในรูปยAอหน9า มีความยาวประมาณ 2500-3000 คำ หรือประมาณ 4-5 หน9า 

(single-space) ไมAรวมภาคผนวก ในแตAละตอนและตอนยAอย ต9องเขียนกลAาวนำ (introductions) เขียนสรุปหรือสAงท9าย 

(conclusions) และมีการใช9เชิงอรรถ (footnotes) อยAางเหมาะสม อAาน Abhisit (2007) และเขียนให9นAาอAานเหมือนของทAาน 

การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม รวมทั ้งตารางและรูป ถ9ามี ใช9ระเบียบการทำรายงานวิชาการ โดยอ9างอิง วารสาร

เศรษฐศาสตร2ประยุกต2 เปkนตัวอยAาง 

 

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณO ต9องประกอบด9วย  

- ใบปะหน9า 

- รายงานการทบทวนวรรณกรรม (ดูด9านลAาง) - ดูใน Ahbisit (2007) เปkนตัวอยAาง 

- ภาคผนวก: ตารางการทบทวนวรรณกรรม 5 ฉบับ 

- บรรณานุกรม 
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ในตัวรายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณO จะมีรปูแบบ คล9ายๆ กับ Abhisit (2007) แตAเพิม่การอ9างองิในรายงานและท9าย

บทให9ถูกต9อง เปรียบเทียบรปูแบบรายงานทบทวนวรรณกรรมและบทความของ Abhisit (2007) มีดังน้ี 

 

รายงานฉบบัสมบรูณOของนิสิต Abhisit (2007) 

1. บทนำ – อยAาลมืเขียนโครงสร9างรายงาน (structure) ไมAมีช่ือหัวเรื่องบทนำ 

2. ช่ือหัวข9อที่ 1 – จากทบทวน 5 เรือ่ง Democracy 

3. ช่ือหัวข9อที่ 2 – จากทบทวน 5 เรือ่ง The South 

4. ช่ือหัวข9อที่ 2 – จากทบทวน 5 เรือ่ง The Economy 

5. บทสAงท9าย Conclusion 

หมายเหตุ: นิสิตต9องจัดหมวดหมูAวรรณกรรมจาก 5 เรื่อง เปkน 3 ตอน ตอนที่ 2-4 


