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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เศรษฐกิจในปจจุบันภาครัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาเศรษฐกิจ และทําให
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยการใชนโยบายทางการเงิน และการคลัง ซ่ึง
รัฐบาลดําเนินนโยบายทางดานการคลังผานทางใชจาย และการเก็บภาษีอากร เพื่อกระตุนระบบ
เศรษฐกิจ และกระจายรายได เนื่องจากการใชจาย และการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเปนสวนหน่ึง
ของคาใชจายมวลรวมในตลาดผลผลิต หากมีการเปล่ียนแปลงการใชจาย และการเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาลจะสงผลทําใหรายไดประชาชาติเกิดการเปล่ียนแปลงดวย ดังนั้นการดําเนินนโยบายการคลัง
ผานการใชจาย และการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล จึงเปนเครื่องมือท่ีมีบทบาทสําคัญในการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระจายความเปนธรรม
ใหสังคมซ่ึง มัสเกรฟ (Musgrave, 1989) ไดกลาวถึงหนาท่ีหลักของรัฐบาลไว 3 ประการ ดังนี้ 
ประการแรก หนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation Function) รัฐบาลตองจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยูเพื่อผลิตสินคาและบริการท้ังในสวนสินคาของเอกชน และสินคาสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ประการท่ีสอง หนาท่ีในการกระจาย (Distribution Function) ท้ังกระจายรายได และการ
กระจายความม่ังค่ังใหแกประชาชนในสังคมอยางเทาเทียมกัน และประการสุดทาย หนาท่ีในการ
รักษาเสถียรภาพ (Stabilization Function) เพื่อใหเศรษฐกิจมีการจางงานในอัตราท่ีสูง ระดับราคามี
เสถียรภาพ และมีความเจริญเติบโตในทุกดาน รวมท้ังมีดุลชําระเงินท่ีเหมาะสม 

  การดําเนินนโยบายการเงินเปนการจัดการปริมาณเงินท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจโดยธนาคาร

กลาง จากการท่ีเงินทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนของการทําธุระกรรมตาง ดังนั้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศจะดําเนินไปได อยางม่ันคงจึงข้ึนอยู กับปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ และสินเช่ือในประเทศท่ีเหมาะสมกลาวคือ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจตองมีไม มาก 

และไม นอยเกินไป ถ าในขณะใดขณะหน่ึงระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินมากเกินไปก็จะเกิดปญหา

เงินเฟอ แตถามีนอยเกินไปก็จะเกิดปญหาเงินฝดลวนแลวแตเปนผลเสียของระบบเศรษฐกิจท้ังส้ิน 
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ตารางท่ี 1.1  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รายจายของรัฐบาล ภาษี และ ปริมาณเงินของ   
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2541-2551  

       (ลานบาท) 

  ผลิตภณัฑมวลรวมภาย รายจายของ  ภาษี  ปริมาณเงิน 
ป ในประเทศ  รัฐบาล     
  มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

2541 4,626,447  842,861  717,779  5,858,631 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) -2.24  -1.16  -15.33  9.42 

2542 4,637,079  833,064  713,079  5,964,477 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 0.23  2.42  -0.65  1.81 

2543 4,922,731  853,193  745,138  6,203,418 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 6.16  2.42  4.5  4.01 

2544 5,133,502  908,613  775,802  6,561,477 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 4.28  6.5  4.12  5.77 

2545 5,450,643  955,504  876,901  6,647,163 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 6.18  0.52  13.03  1.31 

2546 5,917,369  996,198  1,012,588  7,062,321 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 8.56  4.26  15.47  6.25 

2547 6,489,476  1,109,332  1,109,422  7,471,427 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 9.67  11.36  9.56  5.79 

2548 7,092,893  1,276,747  1,241,236  7,926,921 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 9.3  15.09  11.88  6.1 

2549 7,841,297  1,279,715  1,388,728  8,573,377 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 10.55  0.23  11.88  8.16 

2550 8,493,311  1,629,101  1,455,059  9,109,468 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 8.32  27.3  4.78  6.25 

2551 9,102,785  1,597,792  1,495,822  9,950,105 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 7.18  -1.92  2.8  9.23 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ภาพท่ี 1.1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รายจายของรัฐบาล ภาษี และ  
ปริมาณเงินของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2541-2551  
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ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รายจายของรัฐบาล

ภาษีอากร ปริมาณเงิน

 ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

เศรษฐกิจในปจจุบันรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการสรางการเจริญเติบโตดังกลาว โดยการ
ดําเนินนโยบายการคลังผานการใชจาย และการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึน 
โดยการดําเนินนโยบายการคลังผานการใชจายของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2541 มีการใชจายของ
ภาครัฐบาล 842,861.00 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 1,597,792.00 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 และการ
ดําเนินนโยบายการคลังผานการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2541 การเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล 717,779 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 1,495,822 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึนจาก 4,626,447 ลานบาท ในปพ.ศ.2541 เพิ่มข้ึนเปน 9,102,785 ลาน
บาทในปพ.ศ. 2551 (ตารางท่ี 1.1) ซ่ึงจะเห็นไดวา การดําเนินนโยบายการคลังผานการใชจาย และ
การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือการดําเนินนโยบายการคลังผานการใชจาย และการเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล จะสงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ภาพท่ี 1.1) และการดําเนินนโยบายการเงิน
ผานการจัดการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีแนวโนมท่ีเพิ่มมาก
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ข้ึน จากในป พ.ศ. 2541 มีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 5,858,631 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 9,950,105 
ลานบาทในป พ.ศ. 2551 ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนจาก 4,626,447 ลาน
บาท ในปพ.ศ.2541 เพิ่มข้ึนเปน 9,102,785 ลานบาท ในปพ.ศ. 2551 (ตารางท่ี 1.1) ซ่ึงจะเห็นไดการ
ดําเนินนโยบายการเงินผานการจัดการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือการดําเนินนโยบายการเงินผานการ
ควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ จะสงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ภาพท่ี 1.1) 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลโดยการใชนโยบายการเงิน และนโยบาย
การคลังมีผลตอเศรษฐกิจ การศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล จะ
เปนประโยชนในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมตอไป          
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินนโยบายการเงิน และการคลังของรัฐบาลประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบขอการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงลักษณะ และโครงสรางการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล 
นอกจากนั้นยังเปนประโยชนในการศึกษาถึงผลกระทบของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อันจะเปนประโยชนในการกําหนด
นโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิธีวิจัย 

ขอบเขตในการศึกษาคร้ังนี้ จะทําการศึกษาการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล
ไทยในชวงระยะเวลา ปพ.ศ. 2541 ถึง ปพ.ศ. 2551 เปนขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 


