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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงผลกระทบระหวา่งการใชจ่้าย
ดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D) ของแหล่งเงินทุนต่างๆ อนัประกอบด้วย หน่วยธุรกิจ วิทยาลยัและ
มหาวิทยาลยั และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการถดถอยแบบ
พาแนลควอนไทล ์(Panel Quantile Regression) ในการวิเคราะห์ และเพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของ
การวจิยัและพฒันา (R&D) ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหวา่งกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดยใช้ขอ้มูลช่วงยาว จ านวน 17 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2555 จาก 70 ประเทศทัว่โลก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มประเทศตามระดบั
การพฒันา ตามเกณฑข์ององคก์ารสหประชาชาติ (The United Nations: UN) 

ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพฒันาท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ คือ ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจเท่านั้น 
โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีผลกระทบน้อยลง เม่ือเศรษฐกิจ
ขยายตวัมากข้ึน ส่วนกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆเท่านั้น ซ่ึง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของภาครัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร 
หน่วยงานและองค์กรจากต่างประเทศ และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน โดยมีผล 
กระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีผลกระทบน้อยลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวั
มากข้ึนเช่นกนั และส าหรับกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่ง
เงินทุนต่างๆไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกกรณี ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ ประเภท
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ของแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยัและพฒันาท่ีต่างกนัมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศต่างๆแตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

The objectives of this study are: 1) to investigate and compare the impact of research and 
development expenditure of the various funding sources comprising business enterprise, college 
and university and other funding on economic growth using panel quantile regression technique; 
and 2) to compare the importance of research and development expenditure on economic growth 
between developed country, developing country and least developed country by using panel data 
from 70 countries during the period of 1996 to 2012. The sample countries are divided into the 
groups with level of development according to classified by The United Nations. 

The results show that; the dominant research and development expenditure on economic growth of 
the developed country is only the research and development expenditure of business enterprise 
funding, the positive impact on economic growth and impact diminishing when the economy 
expands. For the developing country, the dominant research and development expenditure on 
economic growth is only the research and development expenditure of other funding; including 
government, private non-profit, abroad, and not specified. It also has the positive impact on 
economic growth and impact diminishing when the economy expands. However, for the least 
developed country, none of the research and development expenditure of various funding source 
affect to economic growth in all cases. Therefore, it is predicated on the different type of research 
and development funding affects to economic growth of the development country’s group differ. 


