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หนว่ยครัวเรือน 

หนว่ย 

ธุรกิจ 

ตลาดทนุ ตลาดตวัแทน 

ผู้ผลติ 

  B 

     A 

ตลาด  4 

ผลผลติ 

งบประมาณ
ภาครัฐ 

แบบฝึกหัดบทที ่2 หน้าทีท่างเศรษฐกจิของรัฐบาล 
วชิาการบริหารงานคลงัและงบประมาณ 

 
1. ในปัจจุบนัรัฐบาลของประเทศต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน หรือไม่  

………………………………………………………………………………………………………. 
2. ทฤษฎีทางเศรษฐกิจเดิมท่ีส่งเสริมใหเ้ป็น………………………………………………………  โดย

อาศยั………………………………………………….ในการท าใหเ้กิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ 
3.  ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะผกูขาดทางการตลาด ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งมีบทบาทโดย

ใชม้าตรการต่างๆเพื่ออะไร
...………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. จากแผนภาพแสดงใหเ้ห็นบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจสรุปไดว้า่อยา่งไร 
เส้นทึบในภาพ แสดงการไหลเวยีนของรายไดแ้ละการใชจ่้ายในภาคเอกชน  
ส่วนเส้นประ แสดงการไหลเวยีนของรายไดแ้ละการใชจ่้ายของภาครัฐ  
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...………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศจ าเป็นตอ้งมีรัฐบาล
เพื่อ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

6.  รัฐบาลมีหนา้ท่ีในการดูแลประชาชนในดา้นใดบา้ง 
...………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. เหตุผลใดท่ีรัฐบาลเขา้มามีบทบาทหรือแทรกแซงการประกอบการทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ี
ส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
1)…………………………………………………………………………………………………….
. 
2)  …………………………………………………………………………………………………... 
3)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………… 
5)  ………………………………………………………………………………………………….. 
6)  ………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาครัฐบาลและภาคเอกชนโดยทัว่ไปมกัจะมีลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี 
1)…………………………………………………………………………………………………….
. 
2)  …………………………………………………………………………………………………... 
3)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

9. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ คือ  
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1)…………………………………………………………………………………………………….
. 
2)  …………………………………………………………………………………………………... 

10. โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเป็นระบบแบบ
ใด   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

11. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ( Capitalist Economic) หรือเรียกอีกอยา่ง
วา่…………………………………………………………………. โดยมีกิจการดา้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐในสัดส่วนมากถึงกวา่หน่ึงในสามของกิจการท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ 

บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐประกอบดว้ยบทบาทส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
 1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ( Capitalist Economic) ในโลกยคุปัจจุบนัตามท่ีเราเรียกกนันั้น แท้
ท่ีจริงแลว้ก็คือเศรษฐกิจแบบผสม ( Mixed Economic) โดยมีกิจการดา้นเศรษฐกิจของภาครัฐในสัดส่วนมาก
ถึงกวา่หน่ึงในสามของกิจการท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ 
 2) ภาครัฐบาลในท่ีน้ีหมายถึง ส่วนหน่ึงของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงหมายความรวมถึง
กระบวนการงบประมาณ ทั้งในดา้นรายจ่ายและรายรับของรัฐบาล 
 3) กิจกรรมดา้นงบประมาณ 3 กิจกรรมหลกัท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่  
  3.1) การจดัสรรสินคา้และบริการท่ีแน่นอนแก่ประชาชน ไดแ้ก่ประเภทสินคา้สังคม  
  3.2) การกระจายรายไดแ้ละส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึง  
  3.3) การก าหนดวธีิการในการจดัการกบัการวา่งงาน ภาวะเงินเฟ้อ และการกระจายรายไดท่ี้
ไม่เป็นธรรม 
 4) ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัการจดัใหมี้สินคา้สังคม โดยการใชจ่้ายเงินงบประมาณของรัฐบาลวา่ควรให้
หน่วยงานภาครัฐเป็นผูจ้ดัใหบ้ริการ หรือควรจะเป็นสินคา้และบริการท่ีใหภ้าคประชาชนจ่ายเงินซ้ือกนัเอง 
 5) การจดัสรรสินคา้สังคมก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการใชสิ้นคา้และบริการ
ส่วนบุคคล เน่ืองจากสินคา้สังคมไม่มีปัญหาการเป็นปฏิปักษต่์อกนัในการบริโภค กล่าวคือความช่ืนชอบ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ไม่ไดเ้กิดจากการแข่งขนักนัในดา้นราคาระหวา่งผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยักระบวนการทางการเมืองและการงบประมาณ 
 6) รูปแบบของการกระจายรายไดซ่ึ้งเป็นผลจากการลงทุนไปในปัจจยัต่างๆ รวมทั้งการจ าหน่ายจ่าย
แจกในระบบตลาดซ่ึงสามารถพิจารณาวา่ยงัมีความไม่เท่าเทียมกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งอาศยันโยบายดา้น
ภาษีอากรและงบประมาณของรัฐบาลเขา้มาท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพในการกระจายรายได ้
 7) นโยบายดา้นภาษีอากรและรายจ่ายสาธารณะมีผลต่ออุปสงคร์วมและระดบัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลอยา่งส าคญัต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท าใหภ้าวการณ์จา้งงานอยู่



4 

ช่ือ…………………….……นามสกุล…………………..…รหสันกัศึกษา…………………….หมู่เรียน………… เรียนร่วมห้อง………….. 

อาจารย์ธิดารัตน์  สบืญาต ิ
 

ในระดบัสูง และการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ดงันั้น การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงเป็นหนา้ท่ีส าคญั
ประการท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ 

8) ปัญหาส าคญัประการหน่ึงคือจะท าอยา่งไรในการด าเนินนโยบายการคลงัท่ีจะสามารถประสาน
วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัสรรหารใชท้รัพยากรของสังคม การกระจายรายได ้และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหส้ามารถด าเนินไปดว้ยกนัได้ 

12. ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และสังคมมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
โดย…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………ท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสาน
หรือปรับพฤติกรรมในการอุปโภคหรือการผลิตระหวา่งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
และอ านวยประโยชน์ทั้งต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตเพื่อใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัในสังคม 
กรณีอุปสงคร์วม ( Aggregate Demand) ต่อสินคา้หน่ึงมากกวา่อุปทานรวม ( Aggregate Supply ) 
ของสินคา้เดียวกนัแสดงวา่ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เกิดการปรับตวัก็จะเกิดข้ึนใน 2 ดา้น คือ 
1.1) ……………………………………………………………………………………………….. 
1.2) ……………………………………………………………………………………………….. 

กรณีท่ีอุปสงคร์วม ( Aggregate Demand) ต่อสินคา้หน่ึงนอ้ยกวา่อุปทานรวม  ( Aggregate Supply ) ของ
สินคา้เดียวกนั จะท าใหร้าคาสินคา้และบริการนั้น…………………………………….เกิดการปรับตวัของอุป
สงคแ์ละอุปทาน กล่าวคือ 
 2.1)………………………………………………………………………………………………… 
 2.2) ………………………………………………………………………………………………… 

13. ผูผ้ลิตอาจจะสามารถก าหนดราคาหรือก าหนดปริมาณการผลิตเองไดโ้ดยไม่ตอ้งสนใจความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อและผูบ้ริโภค ดงันั้นสินคา้และการบริการประเภทน้ีจึงถือเป็นสินคา้และบริการท่ีมี
ผลกระทบต่อการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม ซ่ึงรัฐบาลจ าตอ้งเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้ง จึงมกัเรียก
สินคา้และบริการประเภทน้ีวา่ …………………………………………………………….. 

14. สินคา้สังคม เรียกวา่ ……………………………………………………………………. 
15. Nicholas Henry   อธิบายลกัษณะของสินคา้และบริการตามแนวคิดของ  Saves   โดยแบ่งประเภท

ของสินคา้และบริการเป็นก่ีประเภท………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลย 

1. ใช่ 
2. ระบบการแขง่ขนัแบบเสรี     โดยอาศยักลไกตลาดและกลไกราคา 
3. เพ่ือให้กลไกตลาดท างานได้ดีขึน้ และมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  รวมทัง้

เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสงัคม 
4. ระบบเศรษฐกิจของทกุประเทศจ าเป็นต้องมีรัฐบาลเพ่ือรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการ

สาธารณะ 
5. ระบบเศรษฐกิจของทกุประเทศจ าเป็นต้องมีรัฐบาลเพ่ือรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการ

สาธารณะ 
6. การดแูลรักษาความมัน่คงของประเทศในด้านการทหาร การรักษาสวสัดภิาพของประชาชนโดย

การจดัให้มีต ารวจ การออกลอตเตอร่ีของรัฐบาล การจดับริการการศกึษาแก่ประชาชนการ
รักษาพยาบาล การเคหะ ตลอดจนการจดัให้มีสินค้าและบริการขัน้จ าเป็นพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเป็น

สินค้าบริการก่ึงสาธารณะ  ( Semi – Public Goods and Services ) เน่ืองจากกลไกตลาดและ
ภาคเอกชนไมอ่าจท าได้ 

7. เหตผุลท่ีสนบัสนนุให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการประกอบการทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนท่ีส าคญัๆ ได้แก่ 
1)  เพ่ือการรักษากฎหมายและการจดัระเบียบภายในสงัคม 
2)  เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีจะชว่ยให้กลไกคลาดท าหน้าท่ีได้ดียิ่งขึน้ 
3)  เพ่ือท าหน้าท่ีจดัสรรสินค้าและบริการท่ีกลไกตลาดไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้ โดยเฉพาะ สินค้า

สาธารณะและ / หรือสินค้าท่ีมีผลภายนอก ( Externalities) เชน่ โครงการทอ่ก๊าซ การสร้างเข่ือน 
การสร้างนิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น 
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4)  เพ่ือสร้างกลไกซึง่น าไปสูก่ารตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกท่ีจะบริโภคในปัจจบุนัหรือในอนาคต 
หรือ 
5)  เพ่ือป้องกนัการผนัผวนในทางเศรษฐกิจ 
6)  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 
 

8. ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาครัฐบาลและภาคเอกชนโดยทัว่ไปมกัจะมีลกัษณะทัว่ไป ดงันี  ้
  1)  ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม ซึง่รัฐบาลมกัจะมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจ เชน่ 
ประเทศจีน 
  2)  ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม โดยทัว่ไปรัฐบาลมกัจะมีบทบาทน้อย 

 3)  ระบบเศรษฐกิจยคุข้อมลูขา่วสาร (Information Technology) 
9. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ คือ  
 
  ( 1) ภาครัฐบาล ( Public Sector)  
  (2) ภาคเอกชน ( Private Sector)  
10. เศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economic) ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวความคดิทางการเมือง
การบริหาร เศรษฐกิจ สงัคมและนโยบายในการบริหารประเทศซึง่แตกตา่งกนัไป 
11. แบบผสม 
12. กลไกตลาด ( Market Mechanism) หรือกลไกราคา (Price Mechanism ) 
13. ผู้ ท่ีต้องการจะบริโภคสินค้าหรือบริการนัน้มีมากกวา่ปริมาณท่ีมีการผลิต สินค้าหรือบริการนัน้ก็จะมี
ราคาแพงขึน้ 

1.1) อปุสงค์จะปรับตวัลดลง โดยผู้อปุโภคบริโภคก็จะอปุโภคบริโภคสินค้านัน้น้อยลง และหนัไป
อปุโภคบริโภคสินค้าหรือบริการอ่ืนท่ีทดแทนกนัได้เป็นการทดแทน 
1.2) อปุทานจะปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากราคาสินค้าและบริการสงูขึน้ จะท าให้ผู้ผลิตท าการผลิต
เพิ่มมากขึน้ให้เพียงพอกบัความต้องการของตลาด ผู้ผลิตสินค้าและบริการอ่ืนท่ีมีอปุสงค์ในตลาด
ไมม่ากก็จะหนัมาผลิตสินค้าและบริการท่ีมีผู้ ต้องการมาก โดยผู้ผลิตทกุคนก็จะต้องพยายามผลิต
ด้วยต้นทนุท่ีต ่าท่ีสดุ เพ่ือแขง่ขนักนัในระบบตลาด โดยการปรับตวัระหวา่งผู้อปุโภคและผู้ผลิต จะ
เกิดขึน้จนกระทัง่ปริมาณการผลิตหรืออปุทานเทา่กบัปริมาณท่ีผู้อปุโภคต้องการหรือเทา่เทียมกบั
อปุสงค ์

13. ลดลง 
2.1) อปุสงค์รวมจะปรับตวัเพิ่มขึน้ ผู้อปุโภคบริโภคจะหนัมาอปุโภคบริโภคสินค้าและบริการนัน้

เพิ่มขึน้ 
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 2.2) อปุทานจะปรับตวัลดลง เน่ืองจากราคาสินค้าและบริการมีราคาถกูผู้ผลิตสินค้าและบริการจะ
ผลิตสินค้าและบริการนัน้น้อยลง หรือหนัไปผลิตสินค้าและบริการอ่ืนท่ีมีผู้อปุโภคบริโภคมากกวา่แทน 
 

14. ผู้ผลิตอาจจะสามารถก าหนดราคาหรือก าหนดปริมาณการผลิตเองได้โดยไมต้่องสนใจความ
ต้องการของผู้ ซือ้และผู้บริโภค กรณีของสินค้าและการบริการประเภทนีจ้งึถือเป็นสินค้าและบริการ
ท่ีมีผลกระทบตอ่การอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม ซึง่รัฐบาลจ าต้องเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้อง จงึมกั
เรียกสินค้าและบริการประเภทนีว้า่ สินค้าสาธารณะ หรือสินค้าสังคม 

15. สินค้าสงัคม เรียกวา่ (Social Goods) 
 
 
 


