บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุนต่างๆ อันประกอบด้วย
หน่ วยธุ รกิจ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่งเงินทุนอื่นๆ ต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของ
กลุ่มตัวอย่าง 70 ประเทศทัว่ โลก โดยแบ่งประเทศตามระดับการพัฒนาออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ ม
ประเทศพัฒ นาแล้ว จานวน 33 ประเทศ กลุ่ ม ประเทศก าลังพัฒ นา จานวน 33 ประเทศ และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จานวน 4 ประเทศ ซึ่ งผลการวิเคราะห์มี 2 ส่ วน ประกอบด้วย ผลกระทบ
ของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ของแหล่ งเงิ นทุ นต่ างๆ ที่ มีต่อการเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้วธิ ี การถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) และความสาคัญ
ของการวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ผลกระทบของการใช้ จ่ายด้ านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของแหล่ งเงินทุนต่ างๆ ทีม่ ีต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ วธิ ีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression)
4.1.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลช่ วงยาว (Panel Unit Root Test)
การทดสอบความนิ่ งของข้ อ มู ล อัต ราการเจริ ญเติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDPG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ
(RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ั และพัฒ นาของแหล่ งเงิ นทุ น อื่ น ๆ
(RDUG ) และอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่ ายด้า นการวิจ ย
(RDOG ) ประกอบด้ว ย การทดสอบความนิ่ งของข้อ มู ล ช่ ว งยาวรุ่ น ที่ 1 (First Generation of Panel
Unit Root Test) โดยวิธีของ Levin, Lin and Chu (LLC) และการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลช่ วงยาว
รุ่ น ที่ 2 (Second Generation of Panel Unit Root Test) โดยวิธี ข อง Pesaran (CIPS) ซึ่ งมี รายละเอี ย ด
ดังนี้
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1)

การทดสอบความนิ่ ง ของข้ อ มู ล ช่ วงยาวรุ่ นที่ 1 (First Generation of Panel
Unit Root Test)

การทดสอบความนิ่ ง ของข้อ มู ล ช่ ว งยาวรุ่ น ที่ 1 เป็ นการทดสอบที่ ต้ งั อยู่บ น
พื้นฐานของสมมุติฐานว่า ข้อมูลภาคตัดขวางอิสระต่อกัน (Cross-sectional independency hypothesis)
ซึ่ งในการศึกษานี้ จะใช้วิธีการทดสอบของ Levin, Lin and Chu (LLC) ที่ระดับ Level หรื อ I(0) ใน
การทดสอบความนิ่ งของข้อมู ล ของกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ว กลุ่ ม ประเทศก าลังพัฒ นา และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 1 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC)
ตัวแปร

GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

ค่ าสถิติ LLC ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มที ้งั
รู ปแบบทีม่ ที ้งั ค่ าคงทีแ่ ละ
รู ปแบบทีม่ แี ต่ ค่าคงที่
ค่ าคงทีแ่ ละแนวโน้ ม
แนวโน้ มเวลา (Intercept
(Intercept)
เวลา (None)
and Trend)
-8.03696***
-9.73301***
-10.3857***
-12.5014***
-12.4049***
-14.1836***
-18.4655***
-14.7724***
-10.8422***
-12.8821***
-18.1761***
-13.9152***

Order of
integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) ที่ระดับ Level พบว่า ค่าสถิติที่ได้จาก
การทดสอบของตัวแปรทุกตัว ทั้งในกรณี รูปแบบของแบบจาลองที่ไม่มีท้ งั ค่าคงที่และแนวโน้มเวลา
(None) กรณี รูป แบบที่ มี แ ต่ ค่ าคงที่ (Intercept) และกรณี รูป แบบที่ มี ท้ งั ค่ าคงที่ และแนวโน้ม เวลา
(Intercept and Trend) อยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 หมายความว่า ที่ระดับ
Level ข้อ มู ล GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG ของกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ ว มี ค วามนิ่ ง
ดัง นั้น ข้อมู ล อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDPG ) อัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโต
ของค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นการวิ จ ัย และพัฒ นาของวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย (RDUG ) และอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (RDOG ) ของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว มีลกั ษณะข้อมูลแบบ I(0)
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ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 1 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนา โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC)
ตัวแปร

GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

ค่ าสถิติ LLC ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มที ้งั ค่ าคงที่
รู ปแบบทีม่ ที ้งั ค่ าคงทีแ่ ละ
รู ปแบบทีม่ แี ต่
และแนวโน้ มเวลา
แนวโน้ มเวลา
ค่ าคงที่ (Intercept)
(None)
(Intercept and Trend)
-3.69853***
-9.49143***
-10.6415***
-13.9607***
-15.4376***
-12.4304***
-13.5372***
-15.9559***
-16.7110***
-12.4188***
-21.7096***
634.021

Order of
integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.2 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่ มประเทศกาลังพัฒนา โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) ที่ระดับ Level พบว่า ค่าสถิ ติที่ได้
จากการทดสอบของตัวแปร GDPG , RDBG และ RDUG ทุ กกรณี อยู่ในช่ วงปฏิ เสธสมมุ ติฐาน
หลัก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ยกเว้น ค่าสถิ ติที่ได้จากการทดสอบของตัวแปร RDOG กรณี รูปแบบ
ของแบบจาลองมีท้ งั ค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (Intercept and Trend) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงยอมรับสมมุติฐาน
หลัก หมายความว่า ที่ ระดับ Level ข้อมูล GDPG , RDBG และ RDUG มี ความนิ่ ง ส่ วนตัวแปร
RDOG แม้ก ารทดสอบในกรณี ที่ รูปแบบของแบบจ าลองมี ท้ งั ค่ าคงที่ แ ละแนวโน้ม เวลา (Intercept
and Trend) จะพบว่าข้อมูลมีความไม่นิ่ง แต่ในกรณี อื่นๆ คือ กรณี ที่รูปแบบของแบบจาลองไม่มีท้ งั
ค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (None) และกรณี รูปแบบที่มีแต่ค่าคงที่ (Intercept) พบว่า ข้อมูลมีความนิ่ ง
ดังนั้น ข้อมูล RDOG จึงมีความนิ่ ง (เนื่องจากกรณี ที่ขอ้ มูลมีความนิ่ งมีมากกว่า) จึงสามารถสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) อัตราการเจริ ญเติบโต
ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ (RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒ นาของวิท ยาลัย และมหาวิท ยาลัย (RDUG ) และอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุนอื่นๆ (RDOG ) ของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา มี
ลักษณะข้อมูลแบบ I(0)
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ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 1 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC)
ค่ าสถิติ LLC ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มที ้งั ค่ าคงที่
รู ปแบบทีม่ ที ้งั ค่ าคงทีแ่ ละ
รู ปแบบทีม่ แี ต่ ค่าคงที่
และแนวโน้ มเวลา
แนวโน้ มเวลา
(Intercept)
(None)
(Intercept and Trend)
-1.19464
-5.52269***
-6.76650***
-7.78084***
-7.24734***
-5.02644***
-7.39367***
-7.01413***
-4.77511***
-7.28965***
-6.74646***
-4.43390***

ตัวแปร

GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

Order of
integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) ที่ระดับ Level พบว่า ค่าสถิติที่
ได้จากการทดสอบของตัวแปร RDBG , RDUG และ RDOG ทุกกรณี อยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ยกเว้น ค่าสถิ ติที่ได้จากการทดสอบของตัวแปร GDPG กรณี รูปแบบ
ของแบบจาลองไม่ มี ท้ ัง ค่ า คงที่ แ ละแนวโน้ ม เวลา (None) ซึ่ งอยู่ใ นช่ ว งยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านหลัก
หมายความว่า ที่ระดับ Level ข้อมูล RDBG , RDUG และ RDOG มีความนิ่ ง ส่ วนตัวแปร GDPG
แม้การทดสอบในกรณี ที่รูปแบบของแบบจาลองไม่มีท้ งั ค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (None) จะพบว่า
ข้อมูลมีความไม่นิ่ง แต่ในกรณี อื่นๆ คือ กรณี ที่รูปแบบของแบบจาลองมีแต่ค่าคงที่ (Intercept) และ
กรณี รูป แบบที่ มีท้ งั ค่ าคงที่ และแนวโน้ม เวลา (Intercept and Trend) พบว่า ข้อมูลมี ความนิ่ ง ดังนั้น
ข้อมูล GDPG จึงมีความนิ่ง (เนื่องจากกรณี ที่ขอ้ มูลมีความนิ่งมีมากกว่า) จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูล
อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ (RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (RDUG ) และอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (RDOG ) ของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีลกั ษณะ
ข้อมูลแบบ I(0)
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2)

การทดสอบความนิ่งของข้ อมูลช่ วงยาวรุ่ นที่ 2 (Second Generation of Panel
Unit Root Test)

การทดสอบความนิ่ ง ของข้อ มู ล ช่ ว งยาวรุ่ น ที่ 2 เป็ นการทดสอบที่ ต้ งั อยู่บ น
พื้ น ฐานของสมมุ ติ ฐ านว่ า ข้อ มู ล ภาคตัด ขวางมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน (Cross-sectional dependency
hypothesis) ซึ่ งในการศึกษานี้ จะใช้วิธีการทดสอบของ Pesaran (CIPS) ที่ระดับ Level หรื อ I(0) ใน
การทดสอบความนิ่ งของข้อมู ล ของกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ว กลุ่ ม ประเทศก าลังพัฒ นา และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 2 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว โดยวิธี Pesaran (CIPS)
ตัวแปร
GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

ค่ าสถิติ CIPS ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มแี นวโน้ มเวลา
รู ปแบบทีม่ แี นวโน้ มเวลา
(Without trend)
(With trend)
-4.287***
-3.219***
-10.442***
-9.031***
-13.161***
-10.601***
-10.133***
-7.772***

Order of integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ว โดยวิธี Pesaran (CIPS) ที่ ร ะดับ Level พบว่า ค่ า สถิ ติ ที่ ไ ด้จ ากการ
ทดสอบของตัวแปรทุกตัว ทั้งในกรณี รูปแบบของแบบจาลองไม่มีแนวโน้มเวลา (Without trend) และ
กรณี รูปแบบที่มีแนวโน้มเวลา (With trend) อยูใ่ นช่วงปฏิ เสธสมมุติฐานหลัก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
หมายความว่า ที่ ร ะดับ Level ข้อ มู ล GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG ของกลุ่ ม ประเทศ
พัฒนาแล้ว มี ค วามนิ่ ง ดังนั้น ข้อมูล อัตราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ
ั และพัฒ นาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG )
(GDPG ) อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่ า ยด้านการวิจ ย
อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (RDUG )
และอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (RDOG ) ของ
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีลกั ษณะข้อมูลแบบ I(0)
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ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 2 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนา โดยวิธี Pesaran (CIPS)
ตัวแปร
GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

ค่ าสถิติ CIPS ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มแี นวโน้ มเวลา
รู ปแบบทีม่ แี นวโน้ มเวลา
(Without trend)
(With trend)
-5.262***
-3.868***
-8.693***
-6.642***
-9.933***
-7.808***
-9.637***
-6.668***

Order of integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.5 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่ ม ประเทศก าลัง พัฒ นา โดยวิธี Pesaran (CIPS) ที่ ร ะดับ Level พบว่า ค่ าสถิ ติ ที่ ไ ด้จ ากการ
ทดสอบของตัว แปรทุ ก ตัว ทุ ก กรณี อยู่ใ นช่ ว งปฏิ เสธสมมุ ติ ฐ านหลัก ที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.01
หมายความว่า ที่ระดับ Level ข้อมูล GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG ของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒ นา มี ค วามนิ่ ง ดัง นั้ น ข้อ มู ล อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(GDPG ) อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่ า ยด้านการวิจ ยั และพัฒ นาของหน่ ว ยธุ ร กิ จ (RDBG )
อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (RDUG )
และอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (RDOG ) ของ
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา มีลกั ษณะข้อมูลแบบ I(0)
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ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงยาวรุ่ นที่ 2 ของข้อมูลของกลุ่มประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยวิธี Pesaran (CIPS)
ตัวแปร
GDPG it

RDBG it
RDUGit
RDOGit

ค่ าสถิติ CIPS ในระดับ Level
รู ปแบบทีไ่ ม่ มแี นวโน้ มเวลา
รู ปแบบทีม่ แี นวโน้ มเวลา
(Without trend)
(With trend)
-2.518***
-2.863***
-3.451***
-2.304**
-3.282***
-2.133**
-2.843***
-1.787**

Order of integration
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามลาดับ
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จากตารางที่ 4.6 แสดงถึงการทดสอบความนิ่ งของตัวแปร GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG
ของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยวิธี Pesaran (CIPS) ที่ระดับ Level พบว่า ค่าสถิ ติที่ได้จากการ
ทดสอบของตัวแปรทุกตัว ทุกกรณี อยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก โดยค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบ
ของตัวแปร GDPG ทั้ง สองกรณี อยู่ใ นช่ วงปฏิ เสธสมมุ ติ ฐานหลัก ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 ส่ ว น
ค่ า สถิ ติ ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบของตั ว แปร RDBG , RDUG และ RDOG กรณี รู ปแบบของ
แบบจาลองไม่มีแนวโน้มเวลา (Without trend) อยู่ในช่ วงปฏิ เสธสมมุติฐานหลัก ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 และกรณี รูป แบบที่ มี แ นวโน้ม เวลา (With trend) อยู่ใ นช่ ว งปฏิ เสธสมมุ ติ ฐานหลัก ที่ ระดับ
นั ย ส าคัญ 0.05 ดั ง นั้ น ที่ ร ะดั บ Level ข้อ มู ล GDPG , RDBG , RDUG และ RDOG ของกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่ สุด จึงมี ความนิ่ ง นั่นคื อ ข้อมู ลอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDPG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ
(RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ั และพัฒ นาของแหล่ งเงิ นทุ น อื่ น ๆ
(RDUG ) และอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่ ายด้า นการวิจ ย
ั ษณะข้อมูลแบบ I(0)
(RDOG ) ของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีลก
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ดังนั้น เมื่อทาการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล และพบว่าข้อมูลทั้งหมดมีความนิ่ งแล้ว จากนั้นจึงนา
ข้อมูลไปทาการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) ต่อไป
4.1.2 ผลการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression)
ผลการประมาณค่าแบบจาลองของข้อมูลช่ วงยาว ซึ่ งกาหนดให้อตั ราการเจริ ญเติบโต
ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เป็ นตัวแปรตาม โดยอัตราการเจริ ญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ (RDBG ) อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (RDUG ) และอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ด้า นการวิจยั และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น ๆ (RDOG ) เป็ นตัว แปรอิ ส ระ ท าการประมาณค่ า
แบบจาลองของทั้ง 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่ มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ด้วยวิธี การถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) เพื่อ
หาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาต่อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยทาการ
ประมาณค่าที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 ซึ่ งมีผลการศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 4.7 ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์
(Panel Quantile Regression)
Quantile
ค่าคงที่ (Intercept) [0.25]
RDBG it [0.25]
RDUGit [0.25]
RDOGit [0.25]
ค่าคงที่ (Intercept) [0.5]
RDBG it [0.5]
RDUGit [0.5]
RDOGit [0.5]
ค่าคงที่ (Intercept) [0.75]
RDBG it [0.75]
RDUGit [0.75]
RDOGit [0.75]

ค่ าสัมประสิทธิ์
(Coefficient)
0.01556***
0.03824***
-0.00071
-0.00838
0.02957***
0.02677*
0.00038
0.00215
0.04056***
0.01699*
-0.00014
0.00665

ค่ าสถิติ t-test
6.68174
2.99085
-0.12517
-0.34185
22.88211
1.93538
0.21491
0.11012
34.28791
1.90418
-0.18882
0.38166

ความน่ าจะเป็ น
(Probability)
0.00000
0.00293
0.90044
0.73262
0.00000
0.05357
0.82994
0.91236
0.00000
0.05752
0.85032
0.70289

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ : สั ญ ลัก ษณ์ ***, **, * หมายถึ ง มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ ,
ตัวเลขใน […] คือค่าระดับควอนไทล์
จากตารางที่ 4.7 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ โดย
ทาการประมาณค่าที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า มีเพียงค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDBG
เท่านั้น ที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดยที่ระดับควอนไทล์ 0.25 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDBG มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ส่ วนที่ระดับควอนไทล์ 0.5 และ 0.75 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDBG มี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDBG ที่ระดับควอนไทล์ 0.25 มีค่า
เท่ากับ 0.03824 แสดงว่า เมื่ออัตราการเจริ ญเติ บโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่ วย
ธุ รกิจ (RDBG ) เพิ่มขึ้น 1 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ จะมีผลทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เพิ่ ม ขึ้ น 0.03824 พัน ล้า นดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ณ ระดับ อัต ราการ
เจริ ญเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ าๆ ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDBG ที่ระดับ
ควอนไทล์ 0.5 มีค่าเท่ากับ 0.02677 แสดงว่า เมื่ออัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
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พัฒ นาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG ) เพิ่ ม ขึ้ น 1 พันล้านดอลล่ าร์ ส หรั ฐ จะมี ผ ลท าให้ อตั ราการเจริ ญ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เพิ่มขึ้น 0.02677 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ณ
ระดับอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกลางๆ และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
RDBG ที่ระดับควอนไทล์ 0.75 มีค่าเท่ากับ 0.01699 แสดงว่า เมื่ออัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG ) เพิ่มขึ้น 1 พันล้านดอล-ล่ าร์ สหรัฐ จะมีผลทาให้
อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เพิ่มขึ้น 0.01699 พันล้านดอล
ล่าร์ สหรัฐ ณ ระดับอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสู งๆ
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นัน่ คือ ในกรณี ที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่าๆ (ที่ระดับควอนไทล์ 0.25) ผลของอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒ นาของหน่ ว ยธุ ร กิ จ (RDBG ) ต่ อ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายใน
ประเทศ (GDPG ) มี ม ากกว่าในกรณี ที่ เศรษฐกิ จมี อ ัตราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศกลางๆ (ที่ ระดับ ควอนไทล์ 0.5) และกรณี ที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภาย ในประเทศสู งๆ (ที่ ร ะดับ ควอนไทล์ 0.75) หมายความว่า เมื่ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG ) เพิ่มขึ้น จะมี ผลทาให้
อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เพิ่มขึ้น โดยจะมีผลกระทบลดลง เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
it

it

it

it

ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์
(Panel Quantile Regression)
Quantile

ค่ าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)

ค่ าสถิติ t-test

ค่าคงที่ (Intercept) [0.25]
RDBG it [0.25]
RDUGit [0.25]
RDOGit [0.25]
ค่าคงที่ (Intercept) [0.5]
RDBG it [0.5]
RDUGit [0.5]
RDOGit [0.5]

0.02474***
0.00005
-0.00004
0.79×10-7***
0.04702***
0.00006
-0.00008
0.48×10-7*

10.44156
0.13977
-0.38680
3.07529
55.20746
0.22759
-0.36600
1.81842

52

ความน่ าจะเป็ น
(Probability)
0.00000
0.88890
0.69909
0.00223
0.00000
0.82006
0.71454
0.06966

ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์
(Panel Quantile Regression) (ต่อ)
Quantile

ค่ าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)

ค่ าสถิติ t-test

ค่าคงที่ (Intercept) [0.75]
RDBG it [0.75]
RDUGit [0.75]
RDOGit [0.75]

0.06312***
-0.00003
0.27×10-5
0.19×10-7

31.61715
-0.04166
0.00757
1.44537

ความน่ าจะเป็ น
(Probability)
0.00000
0.96679
0.99396
0.14904

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ : สั ญ ลัก ษณ์ ***, **, * หมายถึ ง มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ ,
ตัวเลขใน […] คือค่าระดับควอนไทล์
จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการ
เจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ด้วยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์
โดยท าการประมาณค่ า ที่ ร ะดับ ควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า มี เพี ย งค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของ
ั สาคัญทางสถิติ เฉพาะที่ระดับควอนไทล์ 0.25 กับ 0.5 เท่านั้น ซึ่ งที่ระดับควอนไทล์
RDOG ที่ มีนย
0.25 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDOG มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ส่ วนที่ระดับควอนไทล์
0.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDOG มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
-7
RDOG ที่ ร ะดับ ควอนไทล์ 0.25 มี ค่ า เท่ า กั บ 0.79×10 แสดงว่ า เมื่ อ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุนอื่นๆ (RDOG ) เพิ่มขึ้น 1 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ
จะมี ผ ลท าให้ อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เพิ่ ม ขึ้ น
0.79×10-7 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ RDOG ที่ระดับควอนไทล์ 0.5 มีค่าเท่ากับ
0.48×10-7 แสดงว่า เมื่ออัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุ น
อื่นๆ (RDOG ) เพิ่มขึ้น 1 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ จะมีผลทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) เพิม่ ขึ้น 0.48×10-7 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ
it

it

it

it

it

it

it

it

it

โดยในกรณี ที่เศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนามีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่าๆ (ที่ระดับควอนไทล์ 0.25) ผลของอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น ๆ (RDOG ) ต่ อ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDPG ) มี มากกว่าในกรณี ที่เศรษฐกิ จมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศกลางๆ (ที่ระดับควอนไทล์ 0.5) และกรณี ที่เศรษฐกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของ
it

it
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศสู ง ๆ (ที่ ร ะดับ ควอนไทล์ 0.75) หมายความว่า เมื่ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ (RDOG ) เพิ่มขึ้น จะมีผลทา
ให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิต-ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPG ) ของกลุ่ มประเทศกาลัง
พัฒนาเพิ่มขึ้ น โดยจะมี ผลกระทบลดลง เมื่ อเศรษฐกิ จขยายตัวมากขึ้ น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น ๆ ประกอบด้ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นการวิ จ ัย และพัฒ นาของภาครั ฐ
หน่ วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร หน่ วยงานและองค์กรจากต่างประเทศ และแหล่งเงินทุนอื่นๆที่
ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน
it

it

ตารางที่ 4.9 ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression)
Quantile
ค่าคงที่ (Intercept) [0.25]
RDBG it [0.25]
RDUGit [0.25]
RDOGit [0.25]
ค่าคงที่ (Intercept) [0.5]
RDBG it [0.5]
RDUGit [0.5]
RDOGit [0.5]
ค่าคงที่ (Intercept) [0.75]
RDBG it [0.75]
RDUGit [0.75]
RDOGit [0.75]

ค่ าสัมประสิทธิ์
(Coefficient)
0.04016***
0.01077
0.01433
-0.02401
0.05611***
0.01491
-0.00292
-0.01169
0.06739***
0.01793
-0.01530
-0.00289

ความน่ าจะเป็ น
(Probability)
0.00000
0.86481
0.76322
0.16341
0.00000
0.68167
0.93550
0.39452
0.00000
0.44384
0.71493
0.89466

ค่ าสถิติ t-test
11.05234
0.17125
0.30313
-1.41739
18.93126
0.41292
-0.08139
-0.85988
22.15953
0.77269
-0.36760
-0.13318

ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ : สั ญ ลัก ษณ์ ***, **, * หมายถึ ง มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ ,
ตัวเลขใน […] คือค่าระดับควอนไทล์
จากตารางที่ 4.9 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ด้วยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์
โดยทาการประมาณค่าที่ ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า ค่าสัมประสิ ท ธิ์ ของอัตราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่ วยธุ รกิ จ (RDBG ) สัมประสิ ทธิ์ ของอัตรา
it
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การเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (RDUG ) และ
สัมประสิ ทธิ์ ของอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุนอื่ นๆ
ั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ วิทยาลัย
(RDOG ) ไม่มีนย
และมหาวิทยาลัย และแหล่ งเงินทุ นอื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของกลุ่ ม
ประเทศพัฒ นาน้อ ยที่ สุ ด ทั้ง ในกรณี ที่ เศรษฐกิ จมี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศต่าๆ (ที่ระดับควอนไทล์ 0.25) กรณี ที่เศรษฐกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศกลางๆ (ที่ ระดับควอนไทล์ 0.5) และในกรณี ที่เศรษฐกิ จมี อตั ราการเจริ ญ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสู งๆ (ที่ระดับควอนไทล์ 0.75)
it

it

4.2 ความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทีม่ ีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่ างกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่มประเทศพัฒนาน้ อยทีส่ ุ ด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลการถดถอยแบบควอนไทล์ เพื่ อหาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาของแหล่ งเงิ นทุ นต่างๆ อันประกอบด้วย หน่ วยธุ รกิ จ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่ ง
เงินทุนอื่นๆ ต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด พบว่า สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ ที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก
หมายความว่า เมื่ออัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจเพิ่มขึ้น
จะมีผลทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยจะมี
ผลกระทบลดลง เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ผลดังตารางที่ 4.7
ส่ วนกลุ่ มประเทศก าลังพัฒนา มี เพี ยงค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของแหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆ ที่ มี
ผลกระทบต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยมี ผ ลกระทบทางบวก นั่ น คื อ เมื่ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุ นอื่นๆเพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้อตั รา
การเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยจะมีผลกระทบลดลง
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ผลดังตารางที่ 4.8
และสาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่
มี ผ ลกระทบต่ อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทั้งในกรณี ที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ าๆ กรณี ที่เศรษฐกิ จมี อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศกลางๆ และในกรณี ที่เศรษฐกิ จมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศสู งๆ ผลดังตารางที่ 4.9
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ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละกลุ่มประเทศ พบว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาที่ มีบทบาทสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของ
หน่วยธุ รกิจ โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีผลกระทบลดลง เมื่อ
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ส่ วนกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาที่มีบทบาท
สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงิ นทุ นอื่นๆ
โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ และจะมีผลกระทบลดลง เมื่ อเศรษฐกิ จ
ขยายตัวมากขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน และส าหรับ กลุ่ มประเทศพัฒนาน้อยที่ สุด ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกกรณี
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