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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ในยุคโลกาภิวตัน์ โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศต่างๆมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั และเช่ือมโยงเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ซ่ึงท าให้ตลาดมีลกัษณะเป็นตลาดเดียวและเปล่ียนแปลงเร็ว (Drucker, 1994; Kanungo, 1999 
และ Zhao, 2001) เน่ืองจากค่านิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สินคา้
และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีความทนัสมยัและ
แปลกใหม่ อนัแสดงถึงวทิยาการล ้าหนา้ ท่ีเรียกวา่ “นวตักรรม (Innovation)” (Smith, 2006) ซ่ึงอาจอยู่
ในรูปแบบของนวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
โดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์คิดคน้ หรือเป็นนวตักรรม
ทางการบริหาร (Administrative Innovation) ท่ีเป็นการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
โดยใชว้ิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ นวตักรรมจึงเป็นส่ิงท่ีพบไดท้ัว่ไปและมีความสอดคลอ้งกบัวิถี
การด ารงชีวติของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนั (Schilling, 2008) 

ดังนั้ น  เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจึงอยู่ในยุค “เศรษฐกิจเชิงนวตักรรม (Innovative Economy)” 
(Romer, 2010) ท่ีต่อยอดวิวฒันาการมาจากยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซ่ึงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงนวตักรรมนั้น จ  าเป็น
จะตอ้งใช้ทั้ งความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Lemon & Sahota, 2003; DTI, 2004; Schilling, 2008) 
โดยอาศยักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ในการคิดคน้และประดิษฐ์ส่ิง
ใหม่ๆท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสังคมส่วนรวม ซ่ึงมีงานวิจยัมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญั
ของนวตักรรมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของ The National 
Endowment for Science, Technology & the Arts หรือ NESTA ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรของ
ประเทศองักฤษ ได้ศึกษาโดยเปรียบเทียบผลกระทบของการเพิ่มปริมาณปัจจยัการผลิตกับการ
สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพบวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง
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ปี 2551 การสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovation) ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเจริญ เติบโตถึงร้อยละ 63 
ส่วนการเพิ่มปริมาณปัจจยัการผลิตส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 2.24 เท่านั้น และได้
สรุปวา่ นวตักรรมเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลควร
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า เน่ืองจากนวตักรรมจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการจา้งงานและการพฒันาทุนมนุษยข์อง
ประเทศ อันจะก่อให้ เกิดการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้ งย ังเป็นการเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในปัจจุบนั  

ทั้ งน้ี การสร้างสรรค์นวตักรรมจ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการวิจยัและพัฒนา (R&D) ในการ
ด าเนินการ ซ่ึงการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) หมายถึง กระบวนการศึกษา 
คน้ควา้ และเรียนรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใด (ผลิตภณัฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคน หรือองคค์วามรู้) อยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ท่ีมุ่งพฒันาทางเลือกหรือ
วธีิการใหม่ๆ เพื่อใชใ้นการยกระดบัคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวติ และน าความรู้ความเขา้ใจนั้น มาใช้
ให้ เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาในส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดี ข้ึน หรือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ (Innovation) ท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่มนุษยแ์ละสังคม ซ่ึงประเทศท่ีจะสามารถด าเนินการวจิยัและพฒันาได ้จะตอ้ง
มีความพร้อม ทั้งทางดา้นเงินทุนและองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง
ตอ้งมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ดงันั้น การวิจยัและ
พฒันา (R&D) นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศแลว้ ยงัแสดงถึงศกัยภาพในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศอีกดว้ย  (กฤษิยากร เต
ชะปิยะพร, 2552) 

จากขอ้มูลของมูลนิธิวทิยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) พบวา่ ในช่วง 20 ปีท่ี
ผา่นมา ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของโลกโดยประมาณ มีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย
เพิ่มข้ึนเป็น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 18 ปี จาก 525 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 1,558 
พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
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ภำพที ่1.1 ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของโลกโดยประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2556  
ทีม่ำ: มูลนิธิวทิยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF), 2557 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันามีปริมาณเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในทวปียุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งไปยงัประเทศอ่ืนๆ ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทัว่
โลก แต่ดว้ยแรงขบัเคล่ือนของการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาในภูมิภาคเอเชียท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอินเดีย ท าใหแ้นวโนม้ของการลงทุนในดา้นการวิจยัและพฒันาจะ
ยงัเพิ่มสูงข้ึนอีกในอนาคต  
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ภำพที ่1.2 สัดส่วนของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของทวปีต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 
ทีม่ำ: The Battelle and R&D Magazine, 2557 

จากภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา่ ทวีปเอเชียมีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันามากท่ีสุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาของโลก รองลงมาเป็นทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ประเทศอ่ืนๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ร้อยละ 23 และร้อยละ 5 ตามล าดบั  

ตำรำงที ่1.1 ประเทศท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในปี พ.ศ. 2556 มากท่ีสุด 10 อนัดบั 

อนัดบั ประเทศ 
ผลติภัณฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศเบือ้งต้น (GDP) 
(พนัล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
วจิยัและพฒันำ 

(ร้อยละของ GDP) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวจิยั
และพฒันำ (GERD*) 
(พนัล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

1 สหรัฐอเมริกา 16,195 2.80 450 
2 จีน 13,568 1.90 258 
3 ญ่ีปุ่น 4,798 3.40 163 
4 เยอรมนี 3,266 2.80 92 
5 เกาหลีใต ้ 1,686 3.60 61 
6 ฝร่ังเศส 2,296 2.30 52 

7 
สหราช
อาณาจกัร 

2,408 1.80 44 
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ตำรำงที ่1.1 ประเทศท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในปี พ.ศ. 2556 มากท่ีสุด 10 อนัดบั (ต่อ) 

อนัดบั ประเทศ 
ผลติภัณฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศเบือ้งต้น (GDP) 
(พนัล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
วจิยัและพฒันำ 

(ร้อยละของ GDP) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวจิยั
และพฒันำ (GERD*) 
(พนัล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

8 อินเดีย 4,942 0.85 42 
9 รัสเซีย 2,593 1.50 38 
10 บราซิล 2,454 1.30 31 

*GERD ยอ่มาจาก Gross domestic expenditure on R&D 
ทีม่ำ: The Battelle and R&D Magazine, 2557 

จากตารางท่ี 1.1 พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันามากท่ีสุด 
เท่ากับ 450 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ รองมาเป็นประเทศจีนและญ่ีปุ่น เท่ากบั 258 พนัล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และ 163 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ตามล าดบั โดยปริมาณค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาของทั้ง 
10 ประเทศน้ีรวมกนัมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนในการวิจยัและพฒันาของโลก และ
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของสหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่น รวมกนัมีสัดส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของมูลค่าการลงทุนในการวิจยัและพฒันาของโลก ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ประเทศเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจท่ีแข็งแรง โดยมีความพร้อมทั้งทางดา้นเงินทุนใน
การด าเนินการ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง ท าให้สามารถด าเนินการวจิยัและพฒันาไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ และก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆอนั
ทนัสมยัสู่ตลาดโลกไดเ้ป็นจ านวนมาก  

ตำรำงที ่1.2  ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา (GERD) ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มประเทศ
  ก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2552 

กลุ่มประเทศ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวจิยัและ
พฒันำ (GERD) (พนั
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
วจิยัและพฒันำ 

(GERD)  
(ร้อยละของโลก) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
วจิยัและพฒันำ 

(GERD)  
(ร้อยละของ GDP) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
วจิยัและพฒันำ 

(GERD)  
ต่อประชำกร 

พฒันาแลว้ 931.5 72.9 2.32 756.6 
ก าลงัพฒันา 343.3 26.9 1.11 71.9 
พฒันานอ้ยท่ีสุด 2.1 0.2 0.20 2.6 

รวมทั้งโลก  1,276.9 100 1.77 187.3 

ทีม่ำ: ธนาคารโลก (The World Bank), 2557 
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จากตารางท่ี 1.2 เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของกลุ่มประเทศท่ีแบ่งตามระดบั
การพฒันา พบวา่ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ มีค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันามากท่ีสุด ถึงร้อยละ 72.9 
ของมูลค่าการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาของโลก รองมาเป็นกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา มีสัดส่วน
ร้อยละ 26.9 และกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.2 ตามล าดบั ซ่ึงค่าใชจ่้ายดา้น
การวิจยัและพฒันาของกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว มีสัดส่วนเป็น 3 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและ
พฒันาของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และมีสัดส่วนถึง 443 เท่าของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันา
ของกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อ
มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ก็ปรากฎผลเช่นเดียวกนั นัน่คือ พบวา่ กลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้มีสัดส่วนต่อ GDP มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.32 ต่างจากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่ม
ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 1.11 และร้อยละ 0.20 ตามล าดับ จึงจะเห็นได้ว่า 
ปริมาณการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาของแต่ละกลุ่มประเทศมีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก 
เน่ืองดว้ยความพร้อมทางด้านเงินทุน องค์ความรู้และศกัยภาพในการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศ 
รวมถึงการสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาจากภาครัฐท่ีต่างกนั ท าให้
กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาแตกต่างกนัก็จะมีระดบัการวจิยัและพฒันา (R&D) แตกต่างกนัดว้ย 

ทั้งน้ี การวิจยัและพฒันามีจุดประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และ
สร้างสรรค์นวตักรรมอนัทนัสมยั โดยแหล่งเงินทุนในการด าเนินการวิจยัและพฒันาก็จะแตกต่างกนั
ไปตามจุดประสงคข์องการวจิยั ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับการวิจัยและพัฒนาได้  6 ประเภท ได้แก่ หน่วยธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษาขั้นสูง 
(วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) หน่วยงานเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานและองค์กรจาก
ต่างประเทศ และอ่ืนๆ ซ่ึงหน่วยธุรกิจ นับเป็นแหล่งเงินทุนส าคญัท่ีมีบทบาทต่อการสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆจ านวนมาก โดยมีสัดส่วนของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาถึงร้อยละ 71 
โดยประมาณ รองลงมาเป็นสถาบนัการศึกษาขั้นสูง และภาครัฐ ซ่ึงมีสัดส่วนของเงินลงทุนประมาณ
ร้อยละ 13 และร้อยละ 8 ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 
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ภำพที ่1.3 สัดส่วนของเงินลงทุนท่ีใชใ้นการวจิยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 
ทีม่ำ: Battelle and R&D Magazine, 2557 

ดงันั้น หน่วยธุรกิจ และสถาบนัการศึกษาขั้นสูง (วทิยาลยัและมหาวิทยาลยั) จึงเป็นแหล่งเงินทุนหลกั
ของการวจิยัและพฒันา และมีแนวโนม้ท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากหน่วยธุรกิจและ
สถาบนัการศึกษาขั้นสูง มีพร้อมทั้งเงินทุนในการด าเนินการ องคค์วามรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง และ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จึงมีศกัยภาพในการด าเนินการวิจยัและพฒันามากกวา่แหล่งเงินทุน
อ่ืนๆ  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม และสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก หลายๆประเทศจึงสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการลงทุนดา้นการวิจยัและ
พฒันาเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น ประเด็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของการ
ใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาท่ีมีแหล่งเงินทุนต่างกนั ซ่ึงไดแ้ก่ การวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 
การวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั และการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ต่อ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว่โลก โดยแบ่งประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม
ระดบัการพฒันา คือ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันานอ้ย
ท่ีสุด จึงเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจและอาจมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพฒันาประเทศไดใ้น
อนาคต ดงันั้น จึงท าการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโต

ร้อยละ 71

ร้อยละ 8

ร้อยละ 13

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4

หน่วยธุรกิจ

ภาครัฐ

สถาบนัการศึกษาขั้นสูง

หน่วยงานเอกชนท่ีไม่
แสวงหาก าไร 
อ่ืนๆ
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ทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้ทราบความแตกต่างของ
ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไดน้ัน่เอง 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงผลกระทบระหว่างการใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนา 
(R&D) ของแหล่งเงินทุนต่างๆ อนัประกอบดว้ย หน่วยธุรกิจ วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั และแหล่ง
เงินทุนอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชว้ธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel 
Quantile Regression) ในการวเิคราะห์ 

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของการวิจยัและพฒันา (R&D) ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันาน้อย
ท่ีสุด 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.3.1 ทราบถึงผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ 
ซ่ึงได้แก่ หน่วยธุรกิจ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

 1.3.2 ทราบถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันา (R&D) ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซ่ึงมีระดับการพฒันาประเทศท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน หรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ใชใ้นการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาประเทศในอนาคต 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
วิธีการถดถอบแบบพาแนลควอนไทล์น้ี เป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
ขอ้มูลช่วงยาว (Panel Data) โดยเป็นขอ้มูลรายปียอ้นหลงั 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2555 
จาก 70 ประเทศทัว่โลก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มประเทศตามระดบัการพฒันา ตามเกณฑ์ของ
องคก์ารสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ดงัน้ี 

กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ จ  านวน 33 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรีย สหราชอาณาจกัร 
เครือรัฐออสเตรเลีย เบลเยียม สาธารณรัฐบลัแกเรีย แคนาดา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
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สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐ
อิตาลี ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐลตัเวยี สาธารณรัฐลิทวัเนีย เนเธอร์แลนด ์สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์ฮงัการี  

อิตาลี ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิทวัเนีย เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ฮงัการี 
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ นอร์เวย ์สาธารณรัฐโปแลนด ์
สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐโรมาเนีย เดนมาร์ก สมาพนัธรัฐสวิส สหรัฐอเมริกา สวีเดน สเปน 
สาธารณรัฐสโลวเีนีย และสาธารณรัฐสโลวกั 

กลุ่มประเทศก าลังพฒันา จ านวน 33 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สาธารณรัฐ
เบลารุส รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวยี สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐ
กัวเตมาลา สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐโคลอมเบีย รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐคีร์กีซ มาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก มองโกเลีย สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐปารากวยั 
สาธารณรัฐเกาหลี สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐคูเวต สาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐชิลี 
สาธารณรัฐตุรกี ยเูครน สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวยั สาธารณรัฐตูนิเซีย ยโูกสลาเวีย ไทย และสาธารณรัฐ
ทาจิกิสถาน 

และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด จ านวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐมาดากัสการ์  
สาธารณรัฐแซมเบีย สาธารณรัฐยกูนัดา และบูร์กินาฟาโซ  

1.5 นิยำมศัพท์ 

กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) หมายถึง กระบวนการศึกษา คน้ควา้ และเรียนรู้
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด (ผลิตภณัฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคน หรือองค์ความรู้) อย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ท่ีมุ่งพฒันาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ 
เพื่อใช้ในการยกระดบัคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต และน าความรู้ความเขา้ใจนั้นมาใช้ให้เกิดการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดี ข้ึน หรือเป็นการสร้างส่ิงใหม่  (Innovation) ท่ี ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัมนุษยแ์ละสังคม   

กำรวิ จั ยและพัฒ นำของห น่ วย ธุรกิจ  (Research and Development of Business Enterprise) 
หมายถึง กระบวนการวิจยัและพฒันาท่ีมีแหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินงานมาจากหน่วยธุรกิจ 
อุตสาหกรรม หรือกิจการทุกประเภทท่ีด าเนินงานโดยเอกชนท่ีแสวงหาก าไร 
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กำรวิจัยและพัฒนำของวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย (Research and Development of College and 
University) หมายถึง กระบวนการวิจยัและพฒันาท่ีมีแหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินงานมาจาก
สถาบนัการศึกษาขั้นสูง โดยมีจุดประสงคข์องการวจิยัเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีการแสวงหาก าไรแต่
อยา่งใด  

กำรวิจัยและพัฒนำของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (Research and Development of other funding) หมายถึง 
กระบวนการวิจยัและพฒันาท่ีมีแหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินงานมาจากภาครัฐ หน่วยงานเอกชนท่ี
ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานและองค์กรจากต่างประเทศ และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุอย่าง
ชดัเจน  

กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic Growth) หมายถึง การขยายตวัของผลผลิตในเชิงปริมาณ 
(quantitative dimensions) อนัแสดงถึงความสามารถในการผลิตสินคา้ต่างๆของประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 
โดยวดัจากอตัราการเจริญเติบโตของมูลค่าของผลิตภณัฑภ์ายในประเทศ (Growth of GDP) 

 

 


