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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน   ท าการศึกษาจ านวน  6  ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยใช้โดยใช้ขอ้มูลพาแนล ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) 
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) อตัราการว่างงาน (
t6lnX ) 

ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว (
t13lnX ) ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น

สุขาภิบาลและสุขอนามยั (
t15lnX ) ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท  (

t10lnX ) จ  านวนผู้
ลงทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (
t9lnX ) 

และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (
t8lnX ) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2554 จ  านวน

ทั้งส้ิน 11 ปี ดงันั้นจ านวนค่าสังเกตของขอ้มูลพาแนลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 66=11×6 ค่า
สังเกต ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนลแบบไม่น่ิง ไดแ้ก่ การทดสอบพาแนลยู
นิทรูทเพื่อท าการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีน ามาศึกษา และท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกร
ชนัเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร เพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Pooled OLS วิธี Fixed Effects Model 
และวธีิ Random Effects Model 

5.1.1 สรุปผลกำรทดสอบพำแนลยูนิทรูท 
 การทดสอบพาแนลของตวัแปรท่ีน ามาศึกษาดว้ยวิธี LCC Test, Breitung Test, Hadri 

Test, IPS Test และวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF และ Fisher-PP ผลท่ีไดมี้ดงัน้ี  
 ผลการทดสอบด้วยวิธี LCC Test พบว่า ตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง           

( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (
t5lnX ) ตวัแปรอตัรา

การวา่งงาน (
t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ี
เขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน 
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(
t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) และตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (
t8lnX ) มี

ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test พบวา่ ตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง                 

( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (
t5lnX ) ตวัแปรร้อย

ละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (
t15lnX ) ตวัแปรร้อย

ละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (
t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อ

ประชากร 100 คน (
t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) และตวัแปรกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) แต่ตวัแปรอตัราการว่างงาน              
(

t6lnX ) และตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (
t13lnX )ไม่มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือ I(0) 

และท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) 
 ผลการทดสอบด้วยวิธี Hadri Test พบว่า ตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง              

( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (
t5lnX ) ตวัแปรอตัรา

การวา่งงาน (
t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ี
เขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน           
(

t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (
t9lnX ) และตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่
มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือ I(0) และท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) 

 ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test พบว่า ตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง               
( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ตวัแปรอตัรา
การวา่งงาน (

t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (
t13lnX ) ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ี

เขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและสุขอนามยั (
t15lnX ) ตวัร้อยละของจ านวนผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ท (
t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน         

(
t11lnX ) และตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ 
I(1) แต่ตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือ I(0) และท่ีระดบั 
First Difference หรือ I(1) 

 ผลการทดสอบด้วยวิธี Fisher-Type Test โดยใช้ Fisher-ADF พบว่า ตวัแปร
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติ
ท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ตวัแปรอตัราการวา่งงาน (
t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) 
ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) 
ตัวแปรร้อยละของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ท  (

t10lnX ) ตัวแปรจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน
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โทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (
t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) และตวั
แปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX )  มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) 
 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP พบวา่ ตวัแปรผลิตภณัฑ์

ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง    
(

t5lnX ) ตวัแปรอตัราการวา่งงาน (
t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) ตวัแปร
ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ตวัแปร
ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อ
ประชากร 100 คน (

t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่น(
t9lnX ) และตวัแปรกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์น (
t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ I(1) 

  จากการศึกษาพบวา่การทดสอบดว้ยวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้
Fisher-ADF และ Fisher-PP ให้ผลการทดสอบพบวา่ตวัแปรมีความน่ิงท่ีระดบั First Difference 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ดงันั้นการศึกษาใน
คร้ังน้ีจึงเลือกใชผ้ลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทจากวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้
Fisher-ADF และ Fisher-PP ซ่ึงให้ผลการทดสอบท่ีว่ามีตวัแปรมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
เดียวกัน คือ อนัดับท่ี 1 หรือ I(1) เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรใน
แบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกชนั 

5.1.2 สรุปผลกำรทดสอบพำแนลโคอนิทเิกรชัน 
 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันในแบบจ าลองการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยวิธีของ Kao สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรในแบบจ าลองอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนดงักล่าวมีโคอินทิเกรชนั หรือมีความสัมพนัธ์
กนั 
 5.1.3 สรุปผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของแบบจ ำลอง 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ดว้ยวธีิ Pooled OLS, Fixed Effects Model และ Random Effects Model ผลการศึกษาแต่ละ
วธีิเป็นดงัน้ี 

 จากการศึกษาด้วยวิธี Pooled OLS พบว่า ถา้อตัราการว่างงานของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง
ร้อยละ 0.1351 ถา้ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท า
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ใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9257 ถา้ร้อยละ
ของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล และสุขอนามยัของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง
ร้อยละ 1.2760 ถา้ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0871 ถ้า
จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.0759 
ถา้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5493 

 จากการศึกษาดว้ยวิธี Fixed Effects Model พบวา่ ถา้สัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริงของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.4347  ถา้อตัราการวา่งงานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1333  ถา้ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 0.5948 ถา้ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 1.2586  ถา้จ  านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 
คนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1530 ถา้ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1414 ถา้ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8276 ถา้
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6169 

 จากการศึกษาดว้ยวธีิ Random Effects Model พบวา่ ถา้สัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริงของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.2398 ถา้อตัราการวา่งงานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1351 ถา้ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน
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เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 0.9257 ถา้ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 1.2760 ถา้จ  านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 
คนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.0759 ถา้ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0871 ถา้ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 1  ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0588 
ถา้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5493 
 จากผลการทดสอบ Pooled OLS, Fixed Effects Model และ Random Effects Model เราไม่
สามารถสรุปไดว้า่วิธีการใดเป็นวิธีการท่ีให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือ หรือมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ดงันั้นเราจึงตอ้งท าการทดสอบ The Hausman Test เพื่อท าการเลือกวา่แบบจ าลองใดมีความ
น่าเช่ือถือหรือมีประสิทธิภาพในการอธิบายผลการศึกษาไดดี้ท่ีสุด ระหวา่ง Fixed Effects Model 
และ Random Effects Model 
 ผลการทดสอบ The Hausman Test พิจารณาค่า p-value มีค่าเท่ากบั 0.0000 แสดงวา่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( :H0  Random Effects Model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ) 

หมายความวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% แบบจ าลอง Fixed Effects 
Model  เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

จากการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบั
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสร้างขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อให้ประเทศเกิดการพฒันาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง
ประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ย กล่าวคือ 

การลดลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากอตัรา
การว่างงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน จะสังเกตได้ว่าความเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับความเปล่ียนแปลงของอตัราการว่างงานของประชาชนใน
ประเทศ ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลควรมีนโยบายให้การสนบัสนุนการจดัโครงการเก่ียวกบัการสร้างอาชีพ 
โดยเนน้กระจายโครงการและศูนยฝึ์กอบรมเพื่อพฒันาอาชีพให้เขา้สู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง อาทิเช่น 
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โครงการเพื่อสร้างอาชีพในแก่ประชาชนในถ่ินทุรกันดาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจดัข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงรัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณ และส่งเสริมให้กระทรวงต่างๆ จดั
กิจกรรมในลกัษณะดงักล่าว เพื่อสร้างอาชีพใหม่ใหแ้ก่ผูว้า่งงาน 

การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยของประชากร ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ตรงกันข้ามกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีหลากหลายเป็นตวัก าหนด ดงันั้นจึงเกิด
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั โดยการให้ความรู้ ความ
เขา้ใจ และตระหนกัถึงสุขลกัษณะหรือหลกัสุขาภิบาลท่ีถูกตอ้งอย่างทัว่ถึง เพราะถา้หากแผนการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินและชาติ ขาดความชดัเจนและไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบ
ต่อการจดัการสุขาภิบาลท่ีดี 

ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตเป็นตวัแปรในกลุ่มเทคโนโลยี ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ีเม่ืออตัรา
ของการเขา้ถึงการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสูงข้ึน ย่อมผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันั้น
รัฐบาลควรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตรวมถึงการบริการ และ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลดตน้ทุนการด าเนินงานตลอดจนเป็นช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจดัท าโครงการเก่ียวกับ การพฒันา
อุปกรณ์และเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตอย่างทัว่ถึง รวมถึงการ
ให้ความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต อีกทั้งต้องมีการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางการผลิตและ
การคา้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทกัษะของผูป้ระกอบการ อนัจะเอ้ือประโยชน์ในด้านการติดต่อส่ือสาร
และการบริหารจดัการธุรกิจตน้ทุนต ่าใหป้ระสบความส าเร็จ 

ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการลงทุนของ
ต่างประเทศ อนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวควรมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้เกิดตน้แบบของสังคมทั้งใน
ระดบัองค์กรและระดบับุคคล ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นเร่ือง ความซ่ือสัตยเ์ป็นหลัก 
รัฐบาลควรสร้างเครือข่ายการท างานในการตรวจสอบการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ทั้งในระดบัประเทศ
และระดบัสากล เช่น การร่วมมือกบัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
ออกกฎระเบียบของรัฐให้รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการร่วมท างานกับ
องคก์รอิสระต่าง ๆ เพื่อจดักิจกรรมต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งทัว่ถึง และปลูกฝังจิตส านึกเยาวชน
ในการสนบัสนุนโครงการโตไปไม่โกง 

 



128 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาค จ านวน 6 ประเทศ ส่งผลให้ผล
การศึกษาไม่ครอบคลุมในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเพิ่มจ านวน
ประเทศท่ีศึกษา เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุม และอาจเพิ่มตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอ่ืน ๆ 
เช่น ภาษีทางตรง  ระดบัรายไดข้องประชากร ซ่ึงอาจมีผลต่อสัมประสิทธ์ิของอตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อย่างถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีข้อมูลตัวเลขทาง
เศรษฐกิจมหภาคในบางประเทศมีไม่เพียงพอหรือมีการจัดเก็บรวบรวมค่อนข้างน้อย และใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้การประมาณค่าแบบจ าลองพาแนลโคอินทิเกรชั่นโดยวิธีอ่ืนเพื่อ
เปรียบเทียบและคน้หาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดท่ีใชใ้นการประมาณค่า 
 


