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เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
1) ความเป็นมา
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
(Behavioral Economics) เป็น
เศรษฐศาสตร์สาขาใหม่ที่กาลังได้รับ
ความสนใจอย่างมากในหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยเหล่านักเศรษฐศาสตร์สาขา
ดังกล่าวได้นาเสนอแง่มุมใหม่ประกอบ
กับหลักทางจิตวิทยาในการอธิบาย
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
ภายใต้สมมติฐานว่า มนุษย์นั้นไม่ได้ใช้
เพียงเหตุผลอย่างเดียวในการตัดสินใจ
(Rational Decision) หากแต่ใช้
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และปัจจัย
ทางสังคมเข้ามาร่วมด้วยเสมอ

2) ความสาคัญ
การตั้งสมมติฐานว่า มนุษย์
ทุกคนล้วนมีเหตุผลและจะตัดสินใจทา
ทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตัวเอง (Homo Economicus1)
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนั้น
ไม่สามารถที่จะอธิบายสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจบางอย่างได้ โดยเฉพาะในช่วง
ที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกา (Subprime Crisis)
เช่น คาถามทีว่ ่า ทาไมคนจึงยอมซื้อ
ตราสารหนี้ในราคาสูงทั้ง ๆ ที่รวู้ ่า
ไม่มีมูลค่าพืน้ ฐานรองรับ ทาไมคน
จึงไม่ยอมขายตราสารหนี้ทงั้ ๆ รู้ว่า
จะขาดทุนมากกว่าหากถือต่อ เป็นต้น
สถานการณ์เหล่านี้ล้วนมีความรูส้ ึก
(Emotion) เข้ามาเกี่ยวข้อง ความ
มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองว่า
ถูกต้องที่สุดแล้ว (Overconfidence)
ความกลัวที่จะสูญเสียมากกว่าได้
(Loss Aversion) หรือแม้แต่การทา
ตามฝูงชน (Herding Effect) 2
หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ที่เล่นกับอารมณ์ ความรูส้ ึก และ
จิตใต้สานึกของมนุษย์ได้ถูกนามา
ประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านการตลาด
ตลอดจนด้านนโยบายสาธารณะ
การเงิน3: ในการเลือกแผนการเงิน
นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมพบว่า
คนส่วนใหญ่จะเลือกแผนที่เสนอมา
แต่ต้นหรือแผนที่อยู่บนสุดของตัวเลือก
(Default Option) จึงทาให้ธนาคาร
จัดตาแหน่งแผนการเงินที่เป็นประโยชน์
กับธนาคารไว้บนสุด
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การตลาด4: นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
พบว่า สินค้าที่หายากหรือเหลือน้อย
(Scarcity) จะมีมูลค่าทางจิตใจสูงกว่า
สินค้าทัว่ ไป นักการตลาดจึงมักใช้
คาชวนเชื่อเพื่อให้สินค้านั้นมีมลู ค่า
มากขึ้น เช่น เหลือเพียง 5 ชิ้นเท่านัน้
เป็นต้น
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นโยบายสาธารณะ5: นักเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมพบว่า คนจะตัดสินใจจาก
ตัวเลือกที่เห็นง่ายก่อน นักโภชนาการ
จึงสนับสนุนให้โรงอาหารในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยแสดงอาหารทีด่ ีต่อ
สุขภาพในระดับสายตาและพบว่า
การบริโภคอาหารประเภทดังกล่าว
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

3) การประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ปัจจุบนั หลายประเทศได้ให้
ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ
เช่น ประเทศสหราชอาณาจักรได้ตั้ง
Behavioral Insights Team เป็น
ที่ปรึกษาเพื่อทดลอง วิจัยและ
เสนอแนะนโยบายภาครัฐที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพฤติกรรมคนในชาติ
มากที่สุด ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้ง
Social and Behavioral Sciences
Team เพื่อวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน
เป็นต้น
ที่น่าสนใจคือ การนาหลัก
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ภาษี ลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี และ
กระตุ้นให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีเต็มใจที่จะ
จ่ายภาษี โดยมีการศึกษาและทดลองใช้
กลยุทธต่าง ๆ ในต่างประเทศ ดังนี้
การใช้อิทธิพลจากคนรอบข้าง (Peer
Pressure): นักวิจัยในประเทศสหราช
อาณาจักร ได้ทดลองส่งจดหมายไปยัง
กลุ่มคนที่ค้างชาระภาษี พบว่า การระบุ
ข้อความว่า “9 ใน 10 ของคนใน
สหราชอาณาจักรชาระภาษีตรงเวลา”
และ “ท่านเป็นเพียงส่วนน้อยทีย่ ังไม่ได้
ชาระภาษี” สามารถเพิ่มจานวน
การชาระภาษีคงค้างได้ถึงร้อยละ 1.5
และ 3.9 ตามลาดับ6

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้จ่าย
ภาษีและประโยชน์ที่ได้รับ
(Connection Between What
They Pay and Service They
Receive) : นักวิจัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ได้ทดลองระบุสัดส่วนการใช้ภาษีใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุขและ
สาธารณูปโภค รวมถึงระบุว่าใช้จ่าย
อย่างไรในพืน้ ที่ต่าง ๆ ลงในใบเสร็จ
การชาระภาษีพบว่า สามารถเพิม่ ยอด
การชาระและจานวนภาษีทชี่ าระใน
ปีถัดไปได้7

นอกจากนี้ การอนุญาตให้ผู้เสียภาษี
เลือกระบุได้ว่าต้องการให้นาเงินภาษี
ดังกล่าวไปสนับสนุนนโยบายรัฐด้าน
ใดบ้าง สามารถเพิ่มความพึงพอใจหลัง
การชาระภาษีได้อย่างมีนัยยะสาคัญ8

การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automatic
System and Default Effect) :
ไม่กี่ปีมานี้ รัฐบาลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดให้
ผู้ชาระภาษีสามารถเลือกสมัครระบบ
ชาระภาษีจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(Electronic Bank Account
Withdrawals) ซึ่งพบว่า ยอดการค้าง
ชาระลดลง และมีผู้เข้าร่วมระบบ
ดังกล่าวมากถึงสองแสนคน
ความง่ายในการอธิบายขั้นตอน
การชาระภาษี (Simplification):
ความง่ายต่อการชาระภาษีจะเป็น
การลดต้นทุนทางอ้อมของผู้ชาระภาษี
ในด้านเวลาและความพึงพอใจ
Internal Revenue Service ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ทดลองปรับการใช้
ภาษาและคาพูดในการอธิบายขัน้ ตอน
การชาระภาษีให้เข้าใจง่าย (Plain
English) และเหมาะกับตัวผูช้ าระภาษี
มากขึ้นพบว่าสามารถเพิ่มยอดการชาระ
ภาษีได้ อีกทั้งยังเพิ่มความพึงพอใจหลัง
การชาระอีกด้วย
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4) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การนาหลักเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นเรื่องที่
น่าสนใจ อย่างไรก็ดี การออกแบบนโยบาย
สาธารณะใดใด ต้องคานึงถึงบริบทและ
พฤติกรรมของสังคมนั้นเป็นสาคัญ ปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่ได้ผลสัมฤทธิ์กับสังคมหนึ่ง
อาจได้ผลที่ต่างกันกับอีกสังคมหนึ่ง เช่น
การใช้อิทธิพลจากคนรอบข้างในการกระตุ้น
การจ่ายค่าใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์
ประจาปีของประเทศออสเตรียได้ผลสัมฤทธิ์
น้อยกว่าการใช้ข้อความเชิงข่มขูว่ ่า
“หาก ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
รัฐจะดาเนินคดีทางกฎหมายกับท่าน
ในทันที” 9 เป็นต้น
นอกจากปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรมแล้ว ค่าใช้จ่ายภาครัฐก็เป็น
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน

การประยุกต์ใช้หลักหรือมาตรการใด
มาตรการหนึ่งต้องดูว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นั้นคุ้มหรือไม่ เช่น การเพิ่มข้อความใน
จดหมายกับอัตราการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้น
เป็นกาไรหรือภาระที่สูญเปล่าของรัฐ
รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับทาวิจัยเพิ่มเติม
หรือสามารถนาฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้นมา
วิเคราะห์ลักษณะทางพฤติกรรมได้เลย
เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยนัน้ เริ่มมีการ
นาหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้ใน
การออกแบบนโยบายสาธารณะเพิ่มขึ้น
เช่น นโยบายการชาระภาษีมลู ค่าเพิ่มของ
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ในพื้นที่วา่ การซื้อสินค้าจากร้านค้า
ด้งกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรงเพื่อใช้
อุดหนุนกิจกรรมในพื้นที่หรือชุมชนนัน้ ๆ

ต่อไป หรือแม้แต่การจัดทา Infographic
เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาครัฐได้นารายได้
จากภาษีทั้งหมดไปจัดสรรในกิจการภาค
ส่วนใดบ้าง

(ที่มา: http://thaipublica.org/)

ทางด้านการตลาดและการเงินก็ไม่
น้อยหน้าเช่นเดียวกัน หากท่านใดลอง
ไปเดินตลาด ห้างร้าน หรือแม้แต่ธนาคาร
พาณิชย์ใกล้บ้าน และสังเกตการใช้โฆษณา
การใช้ข้อความเพื่อกระตุ้นพฤติกรรม
การซื้อ ซึ่งเป็นการประยุกต์หลัก
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้ 
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ภาษีน้ามันมะพร้าว

น้ามันมะพร้าวเป็นสินค้าพืน้ เมืองของไทยที่มีประโยชน์
มากมาย สามารถใช้ได้ทั้งผสมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ หรือจะทาเพื่อผิวพรรณที่ดีและงดงามก็สามารถ
ทาได้ น้ามันมะพร้าวนัน้ จัดเป็นสินค้าที่มีความนิยมและ
ใช้มาอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีต ปรากฏเป็นสินค้าส่งออก
สาคัญมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา จึงไม่น่าแปลกใจหากจะมีการเก็บ
ภาษีนามั
้ นมะพร้าวดังกล่าวขึ้นในอดีตเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่รัฐ อย่างไรก็ดี ภาษีน้ามันมะพร้าวได้ถูกยกเลิก
การจัดเก็บไปในปี พ.ศ. 2470 ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ภาษีภายใน พ.ศ. 2470
1) ความเป็นมา
การจัดเก็บภาษีนามั
้ นมะพร้าวได้มีการเริ่มต้น
การจัดเก็บเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็น
การจัดเก็บภาษีแบบระบบเจ้าภาษีนายอากรซึ่งมีลักษณะ
ที่มีเอกชนเป็นผูผ้ ูกขาด โดยรัฐจะมอบอานาจการจัดเก็บ
แบบเบ็ดเสร็จให้แก่ เอกชนที่สามารถประมูลตาแหน่ง
เจ้าภาษีได้ ทั้งนี้ เจ้าภาษีจะต้องส่งมอบรายได้ที่ประมูล
ไว้แก่กรมพระคลังมหาสมบัติ ภายหลังภาษีน้ามันมะพร้าว
ได้เปลี่ยนระบบการจัดเก็บโดยให้กรมสรรพากรเป็น
ผู้จัดเก็บภาษีจากเจ้าภาษีตามพระราชบัญญัติ
พระธรรมนูญหน้าที่ราชการกระทรวงพระคลัง ร.ศ. 109

2) อัตราการจัดเก็บภาษีน้ามันมะพร้าว
เดิมอัตราการจัดเก็บภาษีน้ามันมะพร้าวจะคิดจาก
จานวนต้นมะพร้าวซึ่งมีความซ้าซ้อนกับภาษีชนิดอื่นจึงเกิด
การหลีกเลี่ยงภาษีและลักลอบซือ้ ขายกันอย่างมาก ตลอดจน
ทาให้ราคามะพร้าวสูงขึ้น ภายหลังในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเปลี่ยนมาคิดอัตราภาษีจากผล
มะพร้าวแทน โดยกาหนดอัตราดังนี้
อัตราการจัดซื้อ : เก็บภาษีการซื้อจากเจ้าของสวน 67.5
สตางค์ต่อมะพร้าวผลใหญ่เล็ก 100 ลูก
อัตราการขาย : เก็บภาษีการขายกับราษฎร 1.25 บาท
ต่อมะพร้าวผลใหญ่เล็ก 100 ลูก
3) ขั้นตอนจัดเก็บภาษีน้ามันมะพร้าว
โดยปกติเจ้าภาษีจะมีหน้าทีไ่ ปจัดเก็บกับราษฎรเอง
แต่ถ้าหากราษฎรมีผลมะพร้าวมากและเจ้าภาษียังไม่ได้ไป
จัดเก็บภายใน 15 วัน ให้เจ้าของสวนบรรทุกผลมะพร้าว
มาส่งให้เจ้าภาษี และให้คิดค่าบรรทุกจากเจ้าภาษีได้ 36
สตางค์ต่อมะพร้าวผลใหญ่เล็ก 100 ลูก
หากราษฎรจะบรรทุกมะพร้าวไปขายยังหัวเมืองอื่น
ต้องมาซื้อต่อจากเจ้าภาษีอีกทีหนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2445 กาหนดให้ราษฎรที่นามะพร้าว
ไปขายต้องเสียภาษีผา่ นด่านเพิ่มเติมในอัตรา ร้อยชัก 10 หรือ
ร้อยละ 10 ของมูลค่ามะพร้าว
4) การยกเลิกการจัดเก็บภาษีน้ามันมะพร้าว
ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการเก็บภาษีน้ามัน
มะพร้าวและสามารถยกเลิกได้สาเร็จในปี พ.ศ. 2470 
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