บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

3.1 แบบจำลองทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
การศึ ก ษาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาต่อการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดย
วิธีการถดถอบแบบพาแนลควอนไทล์น้ ี สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจยั และพัฒนากับ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในรู ปแบบของฟังก์ชนั ได้ ดังนี้
GDPGit  f ( RDBGit , RDUGit , RDOGit )

โดย GDPGit
RDBGit

RDUGit
RDOGit

(3.1)

แทน อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ
ที่ i ณ เวลาที่ t
แทน อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของหน่ ว ย
ธุ รกิจของประเทศที่ i ณ เวลาที่ t
แทน อัตราการเจริ ญเติ บโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยของประเทศที่ i ณ เวลาที่ t
แทน อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่ ายด้านการวิ จยั และพัฒ นาของแหล่ ง
เงินทุนอื่นๆของประเทศที่ i ณ เวลาที่ t

โดยที่ i คือ ประเทศต่างๆ และ t คือ ระยะเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2555
3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
การศึ ก ษานี้ ใช้ข ้อมู ล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) แบบข้อมูล ช่ วงยาว (Panel Data) ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2555 รวมระยะเวลา 17 ปี จาก 70 ประเทศทัว่ โลก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.2.1 ข้อมู ลผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2005 (GDP at constant price)
(หน่ วย: ดอลลาร์ สหรัฐ ) จากฐานข้อมูลดัชนี การพัฒนาโลก (World Development Indicator: WDI)
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ของธนาคารโลก (The World Bank)
3.2.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาที่ แบ่งตามแหล่งที่ มาของเงิ นทุ น ณ ราคาคงที่ปี
2005 (หน่วย: ดอลล่าร์ สหรัฐ) จากฐานข้อมูลของสถาบัน UIS (UNESCO Institute for Statistics)
3.3 วิธีกำรวิจัย
การศึ ก ษานี้ ใช้ข ้อ มู ล ช่ วงยาว (Panel Data) ที่ มี ล ัก ษณะของข้อมู ล ภาคตัด ขวางและอนุ ก รมเวลา
ร่ วมกัน โดยมีขอ้ มูลอนุ กรมเวลาจานวน 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2555 และข้อมูลภาคตัดขวางตาม
จานวนประเทศที่ทาการศึกษา ซึ่ งได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จานวน 33 ประเทศ ดังนั้น
i  1, 2,3,...,33 และ t  1, 2,3,...,17 กลุ่ ม ป ระเท ศก าลั ง พั ฒ น า จ าน วน 33 ป ระเทศ ดั ง นั้ น
i  1, 2,3,...,33 และ t  1, 2,3,...,17 และกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 4 ประเทศ ดัง นั้ น
i  1, 2, 3, 4 และ t  1, 2,3,...,17 และทาการวิเคราะห์ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (Panel Unit Root Test) ซึ่ งก่อนที่จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์น้ นั
จะต้องมีการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการถดถอยที่ไม่แท้จริ ง โดยจะทาการ
ทดสอบความนิ่ งของตัวแปรทุกตัวในแบบจาลอง โดยทาการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่
1 (First Generation of Panel Unit Root Test) ด้วยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) และทดสอบความ
นิ่ ง ของข้อ มู ล ช่ ว งยาวรุ่ น ที่ 2 (Second Generation of Panel Unit Root Test) ซึ่ งอยู่บ นพื้ น ฐานของ
สมมุติฐานว่า ข้อมูลภาคตัดขวางมีความสัมพันธ์กนั (Cross-sectional dependency hypothesis) ด้วยวิธี
Pesaran
3.3.2 ท าการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) เพื่ อหาผลกระทบ
ของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาต่ อการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยท าการประมาณค่าที่
ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75
3.3.3 เปรี ยบเทียบผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ของแหล่งเงิ นทุน
ต่างๆ อันประกอบด้วย หน่ วยธุ รกิ จ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆ ที่ มี ต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3.3.4 เปรี ย บเที ย บความส าคัญ ของการวิจยั และพัฒ นา (R&D) ที่ มี ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่างกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ มประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด
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