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บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบของการใชจายของภาครัฐบาลท่ีมีตอการบริโภคของ

ภาคเอกชน โดยไดแบงการใชจายของรัฐบาลออกเปนสองกลุม คือ สินคาสาธารณะ และสินคากึ่งสาธารณะ และแบง

สินคากึ่งสาธารณะออกเปนสองกลุมยอย คือ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคม สวนการบริโภค

ของเอกชนไดแบงออกเปนสี่กลุม ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาหาร คาใชจายในครัวเรือน คาใชจายในการขนสงและ

ส่ือสาร และคาใชจายดานบริการตางๆ ในการศึกษาจะวิเคราะหดวย Cointegration, Vector Error Correction, 

Impulse Response Function และ Variance Decomposition ผลการศึกษาพบวาในระยะสั้นการใชจายภาครัฐใน

กลุมสินคาสาธารณะจะไปลดการบริโภคของภาคเอกชนแตในระยะยาวจะมีผลชวยใหบริโภคมากขึ้น สวนการใชจาย

ภาครัฐในกลุมสินคากึ่งสาธารณะโดยการใชจายดานโครงสรางพ้ืนฐานมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการบริโภคในขณะที่

การใชจายดานสวัสดิการสังคมกลับไปลดการบริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
คําสําคัญ : การใชจายของภาครัฐบาล  การบริโภคของภาคเอกชน 

 

ABSTRACT 
This study aims to analyse the effects between government spending and private consumption. 

We divide government spending into two major groups i.e. pure public goods and impure public goods. 

Divide impure public goods into two groups which are economic infrastructure and social 

welfare. In addition we divide private consumption into four groups : (1) food, beverages, tobacco and 

clothing (2) housing expenditures (3) transport and communication (4) all other goods and services. We 

analyse these relationship with Cointegration, Vector Error Correction, Impulse Response Function and 

Variance Decomposition. The results show, in short run, pure public goods are substitute to private 

consumption in all groups but they are complement in long run. Impure public goods such as economic 
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infrastructures are substitute but social welfares are complement to private consumption in all groups 

both in short run and long run. 
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คํานาํ 
การใชจายของรัฐบาลเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในนโยบายการคลังที่รัฐบาลทุกๆ ประเทศใชสําหรับ

กระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชวงเร่ิมแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาที่จําเปนจะตองมีการ

ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญตางๆ จึงเปนหนาที่ของรัฐท่ีจําเปนจะตองระดมเงินทุน เพ่ือนํามาลงทุนใหเกิด

สาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ เหลานี้ ซึ่งจะเปนกลไกอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนใหเกิดความสะดวกใน

กระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา และยังเปนผลใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต 

 ในปจจุบันมักจะใชรายไดประชาชาติเปนตัววัดวาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความเจริญเติบโตเพียงใด โดย

จะเห็นไดวาขนาดของการใชจายของภาครัฐบาล เม่ือพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

พบวาอยูในอัตรารอยละ 16.9 - 18.8 ในขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนอยูในอัตราสูงถึงรอยละ 51.6 - 54 ในชวงป 

2545-2550 ซึ่งสะทอนใหเห็นวารัฐบาลไทยไมไดเขาไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจมากนัก ยังคงใหความสําคัญกับ

ภาคเอกชนในการจัดใหมีสินคาและบริการอันเปนสวนใหญอยู 

อยางไรก็ตาม แมตัวเลขของสวนประกอบในรายไดประชาชาติจะแสดงใหเห็นเชนนี้ แตก็ยังมีความจําเปน

ของการใชนโยบายการคลังในดานการใชจายภาครัฐ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่ซบเซา หรือเพ่ือลงทุนโครงการ

ขนาดใหญของภาครัฐท่ีเอกชนไมสามารถดําเนินการได หรือเปนโครงการที่จะชวยผลักดันใหเกิดความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้กอนที่จะเศรษฐกิจจะสะทอนวาเติบโตไดน้ัน จะตองมีการสะทอนในสวนประกอบทั้งหาสวน (การ

บริโภค การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การสงออก และการนําเขา) ของรายไดประชาชาติเสียกอน ซึ่งในชวงที่

เศรษฐกิจตกต่ํานั้น เปนไปไดยากที่จะมีสวนประกอบใดที่จะเปนแรงขับเคลื่อนในรายไดประชาชาติไดดีไปกวาการใช

จายของภาครัฐ เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลจําเปนตองมีมาตรการเพื่อกระตุนในทุกภาคสวนของระบบ

เศรษฐกิจใหเคลื่อนตัวไปพรอมๆ กัน การกระตุนโดยการใชจายของรัฐน้ีจะมีสวนชวยผลักดันใหภาคเอกชนมีการใช

จายทั้งอุปโภคบริโภคและเพิ่มการลงทุนได เปนการแสดงวาในระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ น้ัน จะมีความสัมพันธระหวาง

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจหนึ่งจึงมักสงผลกระทบตออีกภาคเศรษฐกิจหนึ่ง

ตลอดเวลา 

เม่ือจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย รายจายประจํา รายจายลงทุน และ

รายจายชําระคืนตนเงินกู จะพบวารัฐบาลไทยมีการใชจายในรูปของรายจายประจํามากถึงรอยละ 70 อีกประมาณ

รอยละ 30 จะเปนรายจายลงทุน น้ันหมายถึงวาไมวาสภาวะเศรษฐกิจจะเปนอยางไร รัฐบาลจะยังคงมีการใชจายใน

ระบบเศรษฐกิจอยู โดยจะมีการวิเคราะหวิจารณกันวารายจายประจํานั้นไมกอใหเกิดการผลิต ในขณะที่รายจาย
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ลงทุนกลับกอใหเกิดการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้ เม่ือจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงาน ซึ่ง

ประกอบดวยสวนหลักๆ 4 สวน ไดแก การบริหารทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ ก็มักจะมี

การคาดการณวารายจายในดานการศึกษา การสาธารณสุข จะเปนการใชจายที่สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ แตก็มีงาน

ศึกษาที่พบวามีท้ังสงผลดีและผลเสียเกิดขึ้น เนื่องจากเปนการบริการของภาครัฐท่ีมีภาคเอกชนเปนผูจัดหาดวย สงผล

ใหในระบบเศรษฐกิจมีการผลิตมากเกินไป ในขณะที่การดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ  

ในการศึกษาคร้ังนี้ จะพิจารณาถึงการใชจายของภาครัฐบาลโดยใชงบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะ

งานวามีผลกระทบตอการบริโภคในภาคเอกชนอยางไร เนื่องจากสินคาสาธารณะบางอยาง เชน การศึกษา การแพทย 

การสาธารณสุข ท่ีรัฐมีการใชจายอยูแลวและมีโครงการจัดหาใหแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจายในบางชวงนั้น ไมได

หมายความวาประชาชนที่มารับบริการจะไมมีคาใชจายอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นเลย จริงอยูท่ีประชาชนอาจจะไมตอง

เสียคาใชจายดังกลาว แตจะมีคาใชจายอุปโภคบริโภคอื่นเกิดขึ้น เชน ดานการศึกษา ก็จะตองมีการใชจายในอุปกรณ

การเรียน หนังสือเรียน เปนตน ดังนั้นจึงเปนที่มาของการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการใชจายของภาครัฐกับการ

บริโภคภาคเอกชน เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนกําหนดนโยบายการใชจายของภาครัฐตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

ในการวิเคราะหความสัมพันธของการใชจายภาครัฐบาลตอการบริโภคภาคเอกชน  จะใช Vector 

Autoregressive Model (VAR Approach) ซึ่งจะแสดงความสัมพันธท้ังขนาดและทิศทางระหวางตัวแปรดังกลาว 

สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะใชเฉพาะตัวแปรภายในเทานั้น ซึ่งประกอบดวย 

1) การบริโภคภาคเอกชน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 

- C1 หมายถึง อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ และเครื่องนุงหม 

- C2 หมายถึง คาใชจายในครัวเรือน (คาเชา นํ้าประปา เชื้อเพลิง ของใช และเคร่ืองตกแตง) 

- C3 หมายถึง การขนสงและการสื่อสาร 

- C4 หมายถึง การบริการตางๆ (การศึกษา การรักษาพยาบาล บันเทิง รานอาหารและโรงแรม และอื่นๆ) 

2) การใชจายภาครัฐ ไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

- G1 หมายถึง การใชจายภาครัฐในกลุมสินคาและบริการสาธารณะ (Pure Public Goods) ไดแก  

(1) การบริหารทั่วไป ไดแก การบริหารทั่วไปของรัฐ การปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน  

(2) การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- G2 หมายถึง การใชจายภาครัฐในกลุมสินคาและบริการกึ่งสาธารณะ (Impure Public Goods) ไดแก  

(1) การบริการชุมชนและสังคม ไดแก การศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การเคหะและ

ชุมชน  

(2) การเศรษฐกิจ ไดแก การเชื้อเพลิงและพลังงาน การเกษตร การเหมืองแร ทรัพยากรธรณี และการ

โยธา การคมนาคม ขนสง และสื่อสาร การบริการเศรษฐกิจอื่น และคาใชจายอื่น  
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a. GG1 หมายถึง การใชจายภาครัฐในกลุมโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Economic 

Infrastructures) ไดแก การเชื้อเพลิงและพลังงาน การเกษตร การเหมืองแร ทรัพยากรธรณี และการโยธา การ

คมนาคม ขนสง และสื่อสาร การบริการเศรษฐกิจอื่น 

b. GG2 หมายถึง การใชจายภาครัฐในกลุมสวัสดิการสังคม (Social Welfares) ไดแก การศึกษา 

การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การเคหะและชุมชน 

ในการวิเคราะหไดแบงออกเปน 2 แบบจําลอง ดังนี้ 

แบบจําลองที่ 1 เปนการวิเคราะหผลกระทบของการใชจายภาครัฐในกลุมสินคาสาธารณะและกลุมสินคากึ่ง

สาธารณะที่มีตอการบริโภคในกลุมตางๆ มีตัวแปร 6 ตัว ไดแก C1, C2, C3, C4, G1, G2 

แบบจําลองที่ 2 เปนการวิเคราะหผลกระทบของการใชจายภาครัฐในกลุมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ

กลุมสวัสดิการสังคมที่มีตอการบริโภคในกลุมตางๆ มีตัวแปร 6 ตัว ไดแก C1, C2, C3, C4, GG1, GG2 

สําหรับข้ันตอนในการวิเคราะหดวย VAR Approach มีดังนี้ 

1. ทดสอบคุณสมบัติ Stationary ของตัวแปรทุกตัวดวย Unit Root Test 

2. ทดสอบ Cointegration เพ่ือดูความสัมพันธระยะยาว 

3. ทดสอบ Vector Error Correction Model เพ่ือดูความสัมพันธระยะสั้น 

4. ทดสอบ Impulse Response เพ่ือดูทิศทางการตอบสนองของตัวแปรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

(Shock) 

5. ทดสอบ Variance Decomposition เพ่ือดูขนาดของผลกระทบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

(Shock) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการทดสอบ Unit Root พบวาตัวแปรทุกตัวเปน Nonstationary ท่ีระดับ Level จึงทําการทดสอบในระดับ 

First Difference ซึ่งพบวาตัวแปร C4, และ GG2 มีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับ First Difference [I(1)] สวนตัวแปร

ท่ีเหลือ ไดแก C1, C2, C3, G1, G2 และ GG1 ไดทําการทดสอบที่ระดับ Second Difference ตอ พบวาตัวแปร

ดังกลาวมีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับ Second Difference [I(2)] จะเห็นวาตัวแปรขางตนมีคุณสมบัติ Stationary 

ท่ีระดับตางกัน ดังนั้นจึงตองนําตัวแปรดังกลาวไปแกไข Nonstationary ที่ระดับ Second Difference ซึ่งพบวาตัวแปร

ท้ังหมดมีคุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับ Second Difference [I(2)] และเมื่อพิจารณาคา Durbin-Watson Statistics 

ของแตละตัวแปรจะพบวามีคาใกล 2 จึงกลาวไดวาไมเกิดปญหา Autocorrelation  

 ผลการทดสอบ Cointegration และ VECM แสดงดังตารางขางลาง 
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LR SR 
ตัวแปร 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

-2.83 (1) -2.3 (1) -2.82 (1) 
G1 0.47 1.12 1.45 1.13 

-1.32 (2) -1.03 (2) 
-2.97 (1) 

-1.47 (2) 

1.22 (1) 1.09 (1) 
G2 Insig -0.79 -0.33 -1 

0.65 (2) 0.57 (2) 
1.24 (1) 1.07 (1,2) 

0.57 (1) 0.48 (1) 0.7 (1) 
GG1 0.61 0.94 0.95 0.93 

0.38 (2) 0.3 (2) 
Insig 

0.41 (2) 

GG2 Insig -0.43 -0.37 -0.42 -0.44 (1) -0.34 (1) -0.6 (1) -0.48 (1) 

หมายเหตุ - พิจารณาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีรอยละ 5 

               - ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคา Lag 

 

จากการศึกษาโดยใชขอมูลอนุกรมเวลาในชวงป 2511-2550 พบวา 

 ตัวแปรการใชจายภาครัฐในกลุมสินคาสาธารณะในระยะสั้นจะสงผลตอการบริโภคภาคเอกชนทุกกลุมใน

ลักษณะหักลางกัน น่ันคือไปลดการบริโภคลง ท้ังนี้เนื่องมาจากการใชจายภาครัฐในในกลุมสินคาสาธารณะนี้ถือวา

เปนการไปแยงทรัพยากรมาจากภาคเอกชนเพื่อมาใชจาย ซึ่งเปนไปไดวาเงินที่รัฐนํามาใชจายนี้เปนการนําเงินภาษีมา

ใช ทําใหประชาชนผูเสียภาษีมีอํานาจซื้อลดลง การบริโภคจึงลดลงตาม อยางไรก็ตามในระยะยาวแลวการใชจายของ

รัฐในกลุมสินคาสาธารณะกลับชวยกระตุนการบริโภคของเอกชนได เนื่องจากวาการใชจายนี้สวนใหญจะอยูในสวน

ของรายจายประจํา ซึ่งเปนรายจายประเภทเงินเดือน คาจาง น่ันหมายถึงรายไดท่ีจะนําไปใชจายอุปโภคบริโภคตอ 

เม่ือพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของการใชจายภาครัฐในกลุมสินคาสาธารณะอยางฉับพลัน (Shock) จะสงผลตอ

การบริโภคในทุกกลุมในทิศทางลบ ซึ่งสอดคลองกับผลในระยะส้ัน แตก็สงผลลบเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยในชวง

แรกๆ แทบจะไมสงผลเลย 

 ตัวแปรการใชจายภาครัฐในกลุมสินคากึ่งสาธารณะในระยะสั้นจะมีผลชวยกระตุนใหเกิดการบริโภคใน

ภาคเอกชนทุกกลุม แสดงวาภาคเอกชนมีการตอบสนองตอนโยบายการใชจายของรัฐในกลุมน้ีอยางรวดเร็ว แตใน

ระยะยาวกลับทําใหการบริโภคในกลุมการใชจายในครัวเรือน การขนสงและสื่อสาร และการบริการตางๆ ลดลงไป 

โดยการบริโภคในกลุมการบริการตางๆ ไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากคาใชจายภาครัฐในกลุมน้ีสินคาและ

บริการที่มีความคลายคลึงกับท่ีภาคเอกชนจัดหาใหกับระบบเศรษฐกิจเชนกัน ซึ่งการที่รัฐมีการใชจายจะมีสวนชวยให

ผูบริโภคประหยัดการใชจายลงได หรืออาจเปนการแยงทรัพยากรมาจากภาคเอกชนก็เปนได เม่ือพิจารณาผลการ

เปล่ียนแปลงของการใชจายภาครัฐในกลุมสินคากึ่งสาธารณะอยางฉับพลัน (Shock) จะสงผลตอการบริโภคในทุก

กลุมในชวงแรกๆ ในทิศทางบวก ซึ่งสอดคลองกับผลในระยะสั้น แตก็สงผลเล็กนอย สวนในชวงหลังๆ จะสงผลใน
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ทิศทางลบ ซึ่งก็สอดคลองกับผลในระยะยาว อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเห็นผลของการใชจายภาครัฐในกลุมสินคากึ่ง

สาธารณะตอการบริโภคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจะพิจารณาผลของการใชจายภาครัฐในกลุมโครงสรางพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจและกลุมสวัสดิการสังคม 

 ตัวแปรการใชจายภาครัฐในกลุมโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้นจะมีผลชวยกระตุนใหเกิดการ

บริโภคในภาคเอกชนในกลุมอาหาร การใชจายในครัวเรือน และการบริการตางๆ โดยทั่วไปในทางทฤษฎีผลของการใช

จายของรัฐในกลุมน้ีอาจจะตองใชเวลาสักระยะหนึ่งกวาจะเห็นผล แตสําหรับการศึกษาครั้งนี้พบวามีผลเกิดขึ้นทันที 

อาจเปนเพราะภาคเอกชนใหการตอบรับกับแผนนโยบายที่รัฐดําเนินการก็เปนได สําหรับผลกระทบในระยะยาวก็ชวย

กระตุนใหเกิดการบริโภคเชนเดียวกัน เพราะในความเปนจริงการใชจายที่เกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจจะ

ชวยอํานวยใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเกิดการขยายตัวในดานตางๆ ตามมา รวมถึงการบริโภคดวย ในขณะที่

การบริโภคในกลุมการขนสงและสื่อสารไมมีนัยสําคัญในระยะสั้น แตมีผลในระยะยาว นั่นคือจะตองใชเวลาในการ

ดําเนินโครงการใหเสร็จส้ินเสียกอนจึงจะเกิดการบริโภคขึ้นได ตัวอยางเชน ระบบการขนสง จะตองรอใหมีการ

ดําเนินการและมีเปดใชบริการเสียกอน ซึ่งใชระยะเวลาหลายปกวาจะมีผลกระตุนใหเกิดการบริโภค เปนตน เม่ือ

พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของการใชจายภาครัฐในกลุมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจอยางฉับพลัน (Shock) จะ

สงผลตอการบริโภคในกลุมอาหาร การใชจายในครัวเรือน และการบริการตางๆ ในชวงแรกในทิศทางบวก ขนาดของ

ผลกระทบไมมากนัก ซึ่งสอดคลองกับผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แตในชวงหลังกลับสงผลในทิศทางลบ โดย

ขนาดของผลกระทบมากกวาในชวงแรก ในขณะที่ผลตอการบริโภคในกลุมการขนสงและสื่อสารคอนขางผันผวนใน

ชวงแรก 

 ตัวแปรการใชจายภาครัฐในกลุมสวัสดิการสังคม ในระยะสั้นจะมีผลไปลดการบริโภคของภาคเอกชนในทุก

กลุมลง โดยการบริโภคในกลุมการบริการตางๆ ไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากการใชจายของรัฐในกลุมน้ีคลาย

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีภาคเอกชนผลิตดวย และโดยปกติก็มักจะสงผลทันทีในระยะสั้น ยกตัวอยางเชน การให

เงินอุดหนุนประชาชนเพื่อกระตุนในชวงเศรษฐกิจซบเซา ผลก็คือประชาชนไมไดนําเงินรายไดท่ีมีมาใชจาย หรือใน

กรณีการรักษาสิ่งแวดลอม ท่ีรัฐเปนผูดําเนินการ ประชาชนจึงไมมีคาใชจายในสวนนี้หรือชวยใหประชาชนลด

คาใชจายลง เปนตน สวนในระยะยาวการใชจายของรัฐดังกลาวนี้มีผลไปลดการบริโภคในกลุมการใชจายในครัวเรือน 

การขนสงและสื่อสาร และการบริการตางๆ ยกตัวอยางเชน การที่รัฐมีนโยบายใหเรียนฟรีก็ดี การอุดหนุนดานการ

รักษาพยาบาลก็ดี ชวยใหครัวเรือนประหยัดคาใชจายเพื่อการบริโภคลง เปนตน เม่ือพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของ

การใชจายภาครัฐในกลุมสวัสดิการสังคมอยางฉับพลัน (Shock) จะสงผลตอการบริโภคในทุกกลุมในทิศทางบวกโดย

ตลอด แตมีผลในขนาดไมมากนัก และทิศทางไมสอดคลองกับผลในระยะสั้นและระยะยาว 

 อยางไรก็ตามการพิจารณา Shock ของตัวแปรการใชจายในกลุมสินคาสาธารณะ สินคากึ่งสาธารณะ 

โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือสวัสดิการสังคมก็ดี กลับพบวาไมคอยจะมีประสิทธิผลตอการบริโภคภาคเอกชน

นัก  
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รูปท่ี 1 การตอบสนองของการบริโภคภาคเอกชนในกลุมตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของการใชจาย 

 ภาครัฐในกลุมตางๆ 
 หมายเหตุ:  -  แกนตั้ง คือ ขนาดของการตอบสนองของการบริโภคภาคเอกชนในกลุมตางๆ สวนแกนนอน คือ จํานวนป 

    - เสนทึบ คือ การตอบสนองของการบริโภคภาคเอกชนในกลุมตางๆ สวนเสนประ คือ ชวงของคาที่แสดง 

  การตอบสนองของการบริโภคภาคเอกชน 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ในระยะสั้นการใชจายภาครัฐในกลุมสินคาสาธารณะจะไปลดการบริโภคของภาคเอกชนแตในระยะยาวจะมี

ผลชวยใหบริโภคมากขึ้น สวนการใชจายภาครัฐในกลุมสินคากึ่งสาธารณะโดยการใชจายดานโครงสรางพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคในขณะที่การใชจายดานสวัสดิการสังคมกลับไปลดการบริโภคทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 
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จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาการใชจายของรัฐในกลุมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีสวนชวยกระตุนให

เกิดการบริโภคตามมา ถึงแมวารัฐบาลอาจจะตองใชเงินจํานวนมากและใชระยะเวลาสักระยะกวาจะเห็นผลก็ตาม 
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