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บทคัดยอ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล

ไทย ในชวงเวลาต้ังแตปพ.ศ. 2541 ถึง ปพ.ศ. 2551 และวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินนโยบาย
การเงินและการคลังของรัฐบาลท่ีมีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย วิธีการศึกษา
ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอยโดยใชเทคนิคโคอินทิเกรชันและเออรเรอรคอเรคชัน
ตามวิธีของ Johansen และ Juselius ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาศต้ังแตไตร
มาสท่ี 1 ปพ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปพ.ศ. 2551  

 
ผลการศึกษาวิเคราะหการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล พบวายอดรายจายของรัฐบาล

ในชวงท่ีทําการศึกษา เฉล่ียประมาณ 1.4 ลานลานบาท โดยใชจายสวนใหญไปในดานการศึกษาคิด
เปนสัดสวนรอยละ 19.12  รองลงมาคือดานเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.49  ทางดานการ
จัดเก็บภาษี พบวายอดการจัดเก็บภาษีในชวงท่ีทําการศึกษาเฉล่ียประมาณ 1.5 ลานลานบาท โดยการ
จัดเก็บสวนใหญไดจากภาษีมูลคาเพิ่มคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.26 รองลงมาคือภาษีเงินไดนิติ
บุคคลคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.12 และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.09 
ตามลําดับ สวนการดําเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล พบวารัฐบาลใชเคร่ืองมือทางการเงิน คือการ
กําหนดการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชย การดําเนินการผานตลาดการเงิน และ



 จ

หนาตางต้ังรับเพื่อควบคุมอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม
ในชวงท่ีทําการศึกษา เฉล่ียอยูท่ีรอยละ 2.88   

 
ผลการวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบวาเงินรายจายของรัฐบาลสวนใหญมาจากการเก็บภาษี รองลงมา
คือเงินคงคลัง และรายไดจากการกูโดยการออกพันธบัตรตามลําดับ โดยท่ีคาตัวทวีในการใชจายเงิน
ของรัฐบาลเทากับ 0.07 นอกจากนั้นยังพบวาการใชจายเงินของรัฐบาลมีการปรับตัวในระยะส้ัน
เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาวโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการปรับตัวเทากับ 0.27 ทางดานการเก็บ
ภาษีของรัฐบาลมีคาตัวทวีเทากับ -4.87 นอกจากนั้นยังพบวาการเก็บภาษีของรัฐบาลมีการปรับตัว
ในระยะส้ันเพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาวโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการปรับตัวเทากับ 0.41    

 
สําหรับการดําเนินนโยบายการเงินของรัฐบาลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย พบวาปจจัยท่ีเปนตัวอธิบายปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจตามทฤษฎีฐานเงินมากท่ีสุดคืออัตรา
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย รองลงมาคืออัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา 
อัตราภาษีตอรายได และระดับรายไดท่ีแทจริงตามลําดับ โดยท่ีคาตัวทวีในการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เงินเทากับ 1.10 นอกจากนั้นยังพบวาปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีการปรับตัวในระยะส้ันเพื่อให
กลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาวโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการปรับตัวเทากับ 0.01   
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ABSTRACT 
  
 This study analyzed the implementation of monetary and fiscal policies of the Thai 
government during 1998-2008 and the policy impacts on the national economic growth, based on 
the results of cointegration and error-correction regression techniques after Johansen and Juselius. 
The secondary data utilized were quarterly time series from the first quarter of 1998 to the fourth 
quarter of 2008. 
  

The total government spending through the fiscal policy during the studied period was 
found to be 1,400,000 million bath and spent on educational programs to the greatest extent at 
19.12% budget share followed by economic programs at 11.49% share. The total taxation during 
the same period amounted to about 1,500,000 million bath with value added tax being the main 
source sharing 31.26%, followed by corporate income tax (28.12%) and personal income tax 
(13.09%). The monetary policy was implemented through such instrument as reserve 
requirement, open market operation, and standing facilities to maintain desirable rate of interest 
which appeared to be 2.88% on the average during the studied period. 
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The finding on the impacts of fiscal policy on economic growth indicated that the 
government expenditure was financed principally by tax revenue followed by treasury reserve and 
borrowing through government bonds. The multiplier value of government spending was found to 
be 0.07. There existed the adjustment process from short-run deviation to long-run equilibrium of 
the government spending with coefficient value of the adjustment at 0.27. The government 
taxation had -4.87 multiplier effects and also exhibited the adjustment process from short-run 
deviation to long-run equilibrium with the estimated coefficient value of 0.41. 
 

The investigation on the impact of monetary policy on the national economic growth 
revealed the fundamental explanatory variables of money supply were inter-bank interest rate, 
fixed deposit interest rate, tax-income ratio, and real income level, in order of importance. The 
multiplier effect of change in money supply was 1.10. The adjustment process from short-run 
deviation to long-run equilibrium of the money supply was also existed with the coefficient value 
of 0.01. 
  

 


