บทที่ 1
บทนำ

1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
ในยุค โลกาภิ ว ตั น์ โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว อัน เกิ ด จากความเจริ ญ ก้าวหน้ า ทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศต่างๆมีการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน และเชื่ อมโยงเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน ซึ่ งทาให้ตลาดมีลกั ษณะเป็ นตลาดเดียวและเปลี่ยนแปลงเร็ ว (Drucker, 1994; Kanungo, 1999
และ Zhao, 2001) เนื่องจากค่านิยมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา สิ นค้า
และบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จึงต้องเป็ นสิ่ งที่มีความทันสมัยและ
แปลกใหม่ อันแสดงถึงวิทยาการล้ าหน้า ที่เรี ยกว่า “นวัตกรรม (Innovation)” (Smith, 2006) ซึ่ งอาจอยู่
ในรู ปแบบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ที่มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ
โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์คิดค้น หรื อเป็ นนวัตกรรม
ทางการบริ หาร (Administrative Innovation) ที่เป็ นการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
โดยใช้วิธีการหรื อกระบวนการใหม่ๆ นวัตกรรมจึงเป็ นสิ่ งที่พบได้ทวั่ ไปและมีความสอดคล้องกับวิถี
การดารงชีวติ ของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั (Schilling, 2008)
ดัง นั้ น เศรษฐกิ จ โลกในปั จ จุ บ ัน จึ ง อยู่ ใ นยุ ค “เศรษฐกิ จ เชิ ง นวัต กรรม (Innovative Economy)”
(Romer, 2010) ที่ ต่ อ ยอดวิว ฒ
ั นาการมาจากยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ (Knowledge Economy) และ
เศรษฐกิ จเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่ งการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จเชิ งนวัตกรรมนั้น จาเป็ น
จะต้องใช้ท้ งั ความรู ้ และความคิ ดสร้ างสรรค์ (Lemon & Sahota, 2003; DTI, 2004; Schilling, 2008)
โดยอาศัยกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ในการคิ ดค้นและประดิ ษฐ์สิ่ ง
ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อมนุ ษย์และสังคมส่ วนรวม ซึ่ งมีงานวิจยั มากมายที่แสดงให้เห็ นถึงความสาคัญ
ของนวัตกรรมต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ The National
Endowment for Science, Technology & the Arts หรื อ NESTA ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรของ
ประเทศอัง กฤษ ได้ศึ ก ษาโดยเปรี ย บเที ย บผลกระทบของการเพิ่ ม ปริ ม าณปั จ จัย การผลิ ต กับ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง
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ปี 2551 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ส่ งผลให้เศรษฐกิ จมี การเจริ ญ เติบโตถึ งร้ อยละ 63
ส่ วนการเพิ่มปริ มาณปั จจัยการผลิ ตส่ งผลให้เศรษฐกิ จเจริ ญเติบโตเพียงร้ อยละ 2.24 เท่านั้น และได้
สรุ ปว่า นวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งรัฐบาลควร
ให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้มีการสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้
เจริ ญ ก้าวหน้า เนื่ องจากนวัตกรรมจะช่ วยกระตุ น้ ให้เกิ ดการจ้างงานและการพัฒนาทุ นมนุ ษย์ของ
ประเทศ อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด การเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว ทั้ งยัง เป็ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุ นแรงในปั จจุบนั
ทั้ง นี้ การสร้ า งสรรค์น วัต กรรมจาเป็ นจะต้อ งอาศัย กระบวนการวิจยั และพัฒ นา (R&D) ในการ
ดาเนิ นการ ซึ่ งการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) หมายถึง กระบวนการศึกษา
ค้นคว้า และเรี ยนรู ้สิ่งหนึ่ งสิ่ งใด (ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคน หรื อองค์ความรู ้) อย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งเป็ นลักษณะหนึ่ งของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (Action Research) ที่ มุ่งพัฒนาทางเลื อกหรื อ
วิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรื อคุณภาพชี วติ และนาความรู ้ความเข้าใจนั้น มาใช้
ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง หรื อ พัฒ นาในสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ใ ห้ ดี ข้ ึ น หรื อ เป็ นการสร้ า งสิ่ ง ใหม่ (Innovation) ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุ ษย์และสังคม ซึ่ งประเทศที่จะสามารถดาเนินการวิจยั และพัฒนาได้ จะต้อง
มีความพร้อม ทั้งทางด้านเงิ นทุนและองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข้ นั สู ง รวมถึ ง
ต้องมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพและมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง ดังนั้น การวิจยั และ
พัฒนา (R&D) นอกจากจะเป็ นการแสดงถึ งความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศแล้ว ยังแสดงถึ งศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศอีกด้วย (กฤษิยากร เต
ชะปิ ยะพร, 2552)
จากข้อมูลของมูลนิธิวทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) พบว่า ในช่วง 20 ปี ที่
ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของโลกโดยประมาณ มีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดย
เพิ่มขึ้นเป็ น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 18 ปี จาก 525 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2539 เป็ น 1,558
พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 ดังแสดงในภาพที่ 1.1
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ภำพที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของโลกโดยประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2556
ทีม่ ำ: มูลนิธิวทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (NSF), 2557
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนามี ป ริ มาณเพิ่มขึ้ นเพียงเล็กน้อยเมื่ อ
เทียบกับปี ที่ผา่ นมา อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กา ที่ ส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จถดถอยไปทัว่
โลก แต่ดว้ ยแรงขับเคลื่อนของการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาในภูมิภาคเอเชี ยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ทาให้แนวโน้มของการลงทุนในด้านการวิจยั และพัฒนาจะ
ยังเพิ่มสู งขึ้นอีกในอนาคต
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ร้อยละ 5
ร้อยละ 34
ร้อยละ 23

ทวีปอเมริ กา
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ประเทศอื่นๆ

ร้อยละ 38
ภำพที่ 1.2 สัดส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของทวีปต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556
ทีม่ ำ: The Battelle and R&D Magazine, 2557
จากภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า ทวีปเอเชียมีสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนามากที่สุด โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของโลก รองลงมาเป็ นทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ประเทศอื่นๆ โดยมีสัดส่ วนร้อยละ 34 ร้อยละ 23 และร้อยละ 5 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 1.1 ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาในปี พ.ศ. 2556 มากที่สุด 10 อันดับ
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6

สหรัฐอเมริ กา
จีน
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
เกาหลีใต้
ฝรั่งเศส
สหราช
อาณาจักร
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ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำร
ภำยในประเทศเบือ้ งต้ น (GDP) วิจยั และพัฒนำ
(พันล้ ำนดอลล่ ำร์ สหรัฐ)
(ร้ อยละของ GDP)
16,195
2.80
13,568
1.90
4,798
3.40
3,266
2.80
1,686
3.60
2,296
2.30
2,408

1.80
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ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรวิจยั
และพัฒนำ (GERD*)
(พันล้ ำนดอลล่ ำร์ สหรัฐ)
450
258
163
92
61
52
44

ตำรำงที่ 1.1 ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาในปี พ.ศ. 2556 มากที่สุด 10 อันดับ (ต่อ)
อันดับ
8
9
10

ประเทศ
อินเดีย
รัสเซีย
บราซิล

ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำร
ภำยในประเทศเบือ้ งต้ น (GDP) วิจยั และพัฒนำ
(พันล้ ำนดอลล่ ำร์ สหรัฐ)
(ร้ อยละของ GDP)
4,942
0.85
2,593
1.50
2,454
1.30

ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรวิจยั
และพัฒนำ (GERD*)
(พันล้ ำนดอลล่ ำร์ สหรัฐ)
42
38
31

*GERD ย่อมาจาก Gross domestic expenditure on R&D
ทีม่ ำ: The Battelle and R&D Magazine, 2557
จากตารางที่ 1.1 พบว่า ประเทศสหรั ฐอเมริ กามี ป ริ มาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนามากที่ สุ ด
เท่ ากับ 450 พันล้านดอลล่ าร์ สหรั ฐ รองมาเป็ นประเทศจี นและญี่ ปุ่ น เท่ ากับ 258 พันล้านดอลล่ าร์
สหรัฐ และ 163 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ตามลาดับ โดยปริ มาณค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของทั้ง
10 ประเทศนี้ รวมกันมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาของโลก และ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของสหรัฐอเมริ กา จีน และญี่ปุ่น รวมกันมีสัดส่ วนมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของมูลค่าการลงทุ นในการวิจยั และพัฒนาของโลก ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ประเทศเหล่ านี้ ส่ วนใหญ่เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิ จที่ แข็งแรง โดยมี ความพร้อมทั้งทางด้านเงิ นทุนใน
การดาเนินการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ขั้นสู ง ทาให้สามารถดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาได้อย่างมีศกั ยภาพ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอัน
ทันสมัยสู่ ตลาดโลกได้เป็ นจานวนมาก
ตำรำงที่ 1.2 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา (GERD) ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนา และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2552
กลุ่มประเทศ

ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรวิจยั และ
พัฒนำ (GERD) (พัน
ล้ ำนดอลล่ ำร์ สหรัฐ)

พัฒนาแล้ว
กาลังพัฒนา
พัฒนาน้อยที่สุด
รวมทั้งโลก

931.5
343.3
2.1
1,276.9

ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำร ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำร
วิจยั และพัฒนำ
วิจยั และพัฒนำ
(GERD)
(GERD)
(ร้ อยละของโลก) (ร้ อยละของ GDP)
72.9
2.32
26.9
1.11
0.2
0.20
100
1.77

ทีม่ ำ: ธนาคารโลก (The World Bank), 2557
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ค่ ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำร
วิจยั และพัฒนำ
(GERD)
ต่ อประชำกร
756.6
71.9
2.6
187.3

จากตารางที่ 1.2 เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของกลุ่มประเทศที่แบ่งตามระดับ
การพัฒนา พบว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนามากที่สุด ถึงร้อยละ 72.9
ของมูลค่าการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของโลก รองมาเป็ นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา มีสัดส่ วน
ร้อยละ 26.9 และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 0.2 ตามลาดับ ซึ่ งค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจยั และพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มี สัดส่ วนเป็ น 3 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และมีสัดส่ วนถึ ง 443 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา
ของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ก็ปรากฎผลเช่นเดี ยวกัน นัน่ คือ พบว่า กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วมีสัดส่ วนต่อ GDP มากที่สุด คือ ร้อยละ 2.32 ต่างจากกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ม
ประเทศพัฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 1.11 และร้ อ ยละ 0.20 ตามล าดับ จึ ง จะเห็ น ได้ว่า
ปริ มาณการลงทุ นด้านการวิจยั และพัฒนาของแต่ละกลุ่มประเทศมี ความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก
เนื่ องด้วยความพร้อมทางด้านเงินทุน องค์ความรู้ และศักยภาพในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ของประเทศ
รวมถึงการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาจากภาครัฐที่ต่างกัน ทาให้
กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาแตกต่างกันก็จะมีระดับการวิจยั และพัฒนา (R&D) แตกต่างกันด้วย
ทั้งนี้ การวิจยั และพัฒ นามี จุดประสงค์เพื่ อให้ได้องค์ความรู ้ ใหม่ ๆ และเพื่ อพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอันทันสมัย โดยแหล่งเงินทุนในการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาก็จะแตกต่างกัน
ไปตามจุดประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทของหน่วยงานหรื อองค์กรที่เป็ นแหล่งเงินทุน
ส าหรั บ การวิจ ัย และพัฒ นาได้ 6 ประเภท ได้แ ก่ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ภาครั ฐ สถาบัน การศึ ก ษาขั้น สู ง
(วิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ) หน่ ว ยงานเอกชนที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไร หน่ ว ยงานและองค์ ก รจาก
ต่ างประเทศ และอื่ น ๆ ซึ่ ง หน่ วยธุ รกิ จ นับ เป็ นแหล่ งเงิ น ทุ น ส าคัญ ที่ มี บ ทบาทต่ อการสร้ างสรรค์
นวัต กรรมใหม่ ๆ จ านวนมาก โดยมี สั ด ส่ ว นของการลงทุ น ในการวิ จ ัย และพัฒ นาถึ ง ร้ อ ยละ 71
โดยประมาณ รองลงมาเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นสู ง และภาครัฐ ซึ่ งมีสัดส่ วนของเงินลงทุนประมาณ
ร้อยละ 13 และร้อยละ 8 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 1.3
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ร้อยละ 4

ร้อยละ 4
หน่วยธุรกิจ

ร้อยละ 13

ภาครัฐ
สถาบันการศึกษาขั้นสูง
ร้อยละ 8

ร้อยละ 71

หน่วยงานเอกชนที่ไม่
แสวงหากาไร
อื่นๆ

ภำพที่ 1.3 สัดส่ วนของเงินลงทุนที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556
ทีม่ ำ: Battelle and R&D Magazine, 2557
ดังนั้น หน่วยธุ รกิจ และสถาบันการศึกษาขั้นสู ง (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) จึงเป็ นแหล่งเงินทุนหลัก
ของการวิจยั และพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่ วนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่ องจากหน่วยธุ รกิจและ
สถาบันการศึกษาขั้นสู ง มีพร้อมทั้งเงินทุนในการดาเนิ นการ องค์ความรู ้ และเทคโนโลยีข้ นั สู ง และ
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ จึงมีศกั ยภาพในการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนามากกว่าแหล่งเงินทุน
อื่ นๆ ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ได้ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อสั งคมโดยส่ วนรวม และสามารถสร้ างรายได้ให้ก ับ
ประเทศได้เป็ นจานวนมาก หลายๆประเทศจึงสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการลงทุนด้านการวิจยั และ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาเป็ นปั จจัยที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประเด็นการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลกระทบของการ
ใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาที่มีแหล่งเงิ นทุนต่างกัน ซึ่ งได้แก่ การวิจยั และพัฒนาของหน่ วยธุ รกิ จ
การวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ ต่อ
อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยแบ่งประเทศออกเป็ น 3 กลุ่ม ตาม
ระดับการพัฒนา คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด จึงเป็ นประเด็นที่มีความน่ าสนใจและอาจมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศได้ใน
อนาคต ดังนั้น จึงทาการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโต
7

ทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ ซึ่ งวิธีการนี้ จะทาให้ทราบความแตกต่างของ
ผลกระทบของการใช้จ่ายด้า นการวิจยั และพัฒ นาต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ระดับ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้นนั่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บถึ ง ผลกระทบระหว่า งการใช้จ่า ยด้านการวิ จยั และพัฒ นา
(R&D) ของแหล่ งเงิ นทุ นต่างๆ อันประกอบด้วย หน่ วยธุ รกิ จ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่ ง
เงินทุนอื่นๆ ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้วธิ ี การถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel
Quantile Regression) ในการวิเคราะห์
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความสาคัญของการวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่างกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ มประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ทราบถึงผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ
ซึ่ ง ได้แก่ หน่ วยธุ รกิ จ วิท ยาลัยและมหาวิท ยาลัย และแหล่ งเงิ น ทุ น อื่ น ๆ ต่ อการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ
1.3.2 ทราบถึ งความส าคัญของการวิจยั และพัฒนา (R&D) ต่อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ซึ่ งมี ระดับ การพัฒ นาประเทศที่ แตกต่ างกัน เพื่ อเป็ นแนวทางให้ก ับ หน่ วยงาน หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการวางแผนและกาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศในอนาคต
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึ กษาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่ อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดย
วิธี การถดถอบแบบพาแนลควอนไทล์น้ ี เป็ นการศึ ก ษาจากข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) แบบ
ข้อมูลช่ วงยาว (Panel Data) โดยเป็ นข้อมูลรายปี ย้อนหลัง 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึ งปี พ.ศ. 2555
จาก 70 ประเทศทัว่ โลก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนา ตามเกณฑ์ของ
องค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ดังนี้
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จานวน 33 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรี ย สหราชอาณาจักร
เครื อรัฐออสเตรเลี ย เบลเยีย ม สาธารณรัฐบัล แกเรี ย แคนาดา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ ก
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สาธารณรัฐเอสโตเนี ย สาธารณรัฐฟิ นแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ สาธารณรัฐ
อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิทวั เนีย เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ฮังการี
อิตาลี ญี่ ปุ่น สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิ ทวั เนี ย เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรัฐไอซ์ แลนด์ ฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิ ก (กรี ซ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิ วซี แลนด์ นอร์ เวย์ สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐโรมาเนี ย เดนมาร์ ก สมาพันธรัฐสวิส สหรัฐอเมริ กา สวีเดน สเปน
สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐสโลวัก
กลุ่ ม ประเทศกาลังพัฒ นา จานวน 33 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอาร์ เจนติ นา สาธารณรั ฐ
เบลารุ ส รัฐพหุ ชนชาติแห่ งโบลิเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิ ล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินเดี ย สาธารณรั ฐอาเซอร์ ไบจาน สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ สาธารณรัฐอิ สลามอิ หร่ าน สาธารณรั ฐ
กัว เตมาลา สาธารณรั ฐ โครเอเชี ย สาธารณรั ฐ โคลอมเบี ย รั ฐ อิ ส ราเอล สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน
สาธารณรั ฐคี ร์กี ซ มาเลเซี ย สหรั ฐเม็กซิ โก มองโกเลี ย สาธารณรั ฐปานามา สาธารณรั ฐปารากวัย
สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรั ฐรัสเซี ย สาธารณรัฐสิ งคโปร์ รัฐคูเวต สาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐชิ ลี
สาธารณรัฐตุรกี ยูเครน สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย สาธารณรัฐตูนิเซี ย ยูโกสลาเวีย ไทย และสาธารณรัฐ
ทาจิกิสถาน
และกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 4 ประเทศ ประกอบด้ว ย สาธารณรั ฐ มาดากัส การ์
สาธารณรัฐแซมเบีย สาธารณรัฐยูกนั ดา และบูร์กินาฟาโซ
1.5 นิยำมศัพท์
กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) หมายถึง กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู้
สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด (ผลิ ตภัณฑ์ วิธี การ กระบวนการ กลุ่ ม คน หรื อองค์ความรู ้ ) อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะหนึ่ งของการวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิก าร (Action Research) ที่ มุ่งพัฒนาทางเลื อกหรื อวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อใช้ในการยกระดับคุ ณภาพงานหรื อคุ ณภาพชี วิต และนาความรู ้ ความเข้าใจนั้นมาใช้ให้เกิ ดการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อพัฒ นาในสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ดี ข้ ึ น หรื อ เป็ นการสร้ า งสิ่ งใหม่ (Innovation) ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั มนุษย์และสังคม
กำรวิ จั ย และพั ฒ น ำของห น่ วยธุ ร กิ จ (Research and Development of Business Enterprise)
หมายถึ ง กระบวนการวิจยั และพัฒ นาที่ มี แหล่ งเงิ น ทุ น ส าหรั บ การดาเนิ นงานมาจากหน่ วยธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม หรื อกิจการทุกประเภทที่ดาเนินงานโดยเอกชนที่แสวงหากาไร

9

กำรวิจั ย และพั ฒ นำของวิท ยำลัย และมหำวิท ยำลัย (Research and Development of College and
University) หมายถึ ง กระบวนการวิจยั และพัฒ นาที่ มี แหล่ งเงิ นทุ นส าหรั บ การดาเนิ นงานมาจาก
สถาบันการศึกษาขั้นสู ง โดยมีจุดประสงค์ของการวิจยั เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีการแสวงหากาไรแต่
อย่างใด
กำรวิจัยและพัฒนำของแหล่ งเงินทุนอื่นๆ (Research and Development of other funding) หมายถึง
กระบวนการวิจยั และพัฒนาที่มีแหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนิ นงานมาจากภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่
ไม่แสวงหาก าไร หน่ วยงานและองค์กรจากต่ างประเทศ และแหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆที่ ไม่ ได้ระบุ อย่าง
ชัดเจน
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic Growth) หมายถึง การขยายตัวของผลผลิตในเชิ งปริ มาณ
(quantitative dimensions) อันแสดงถึงความสามารถในการผลิตสิ นค้าต่างๆของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
โดยวัดจากอัตราการเจริ ญเติบโตของมูลค่าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Growth of GDP)
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