บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษานี้ ทาการเปรี ยบเทียบถึงผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ของแหล่ง
เงินทุนต่างๆ อันประกอบด้วย หน่ วยธุ รกิ จ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และแหล่งเงิ นทุนอื่นๆ ที่มีต่อ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบความสาคัญของการวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่มีต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ระหว่างกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ว กลุ่ ม ประเทศก าลังพัฒ นา และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยใช้ขอ้ มูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2555 จาก 70 ประเทศทัว่
โลก โดยแบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ นกลุ่ ม ประเทศตามระดั บ การพัฒ นา ตามเกณฑ์ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติ (The United Nations: UN) และท าการประมาณค่ าโดยวิธี ก ารถดถอยแบบพาแนล
ควอนไทล์ (Panel Quantile Regression)
ผลการศึกษา พบว่า จากการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ อัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตของค่ า ใช้จ่า ยด้า นการวิจ ัย และพัฒ นาของวิ ท ยาลัย และมหาวิท ยาลัย และอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยทดสอบความนิ่ งของข้อมูลช่ วงยาว
รุ่ น ที่ 1 (First Generation of Panel Unit Root Test) ด้วยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) และทดสอบ
ความนิ่ งของข้อมู ลช่ วงยาวรุ่ นที่ 2 (Second Generation of Panel Unit Root Test) ด้วยวิธี Pesaran ที่
ระดับ Level ผลปรากฎว่า ข้อมูลอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของหน่ วยธุ รกิ จ อัตราการเจริ ญ เติ บโตของ
ค่ าใช้จ่ ายด้านการวิจ ัย และพัฒ นาของวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย และอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
ค่ า ใช้จ่า ยด้า นการวิจยั และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น ๆ มี ค วามนิ่ ง ที่ ระดับ Level ดังนั้น ข้อ มู ล
ทั้งหมดจึงมีลกั ษณะข้อมูลแบบ I(0)
เมื่อพบว่าข้อมูลทั้งหมดมีความนิ่ งแล้ว จึงนาข้อมูลไปทาการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel
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Quantile Regression) เพื่อหาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยกาหนดให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็ นตัวแปรตาม
และอัตราการเจริ ญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ อัตราการเจริ ญเติบโต
ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และอัตราการเจริ ญเติบโตของ
ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นการวิ จ ัย และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น ๆ เป็ นตัว แปรอิ ส ระ ท าการประมาณค่ า
แบบจาลองของทั้ง 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่ มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ ม
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยทาการประมาณค่าที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75
ผลปรากฎว่า สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของหน่วยธุ รกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก และมีผลกระทบน้อยลง เมื่อ
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ส่ วนกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของ
แหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆที่ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยมี ผลกระทบทางบวก และมี
ผลกระทบน้อยลง เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ค่ าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของแหล่ ง เงิ น ทุ น ต่ างๆไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ทั้งในกรณี ที่เศรษฐกิ จมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ าๆ
กรณี ที่เศรษฐกิ จมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกลางๆ และในกรณี ที่
เศรษฐกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสู งๆ
ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละกลุ่มประเทศแล้ว จะเห็นได้วา่ สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒนาที่มีบทบาทสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒ นาของหน่ วยธุ รกิ จ โดยมี ผลกระทบทางบวกต่ อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และจะมี
ผลกระทบลดลง เมื่อเศรษฐกิ จตกขยายตัวมากขึ้น ส่ วนกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจยั และพัฒ นาที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ คื อ ค่ าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาของแหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆ โดยมี ผลกระทบทางบวกต่อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ และจะมี
ผลกระทบลดลง เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นเช่นเดียวกัน และสาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทุกกรณี
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นว่า ประเภทของแหล่ งเงิ นทุ นที่ ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาที่
ต่างกันมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มประเทศ
ทั้งสามมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาการวิจยั และพัฒนา (R&D) ของแต่ละประเทศ
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ดังนั้น รัฐบาล และหน่ วยงาน หรื อองค์กรที่ เกี่ ยวข้อง ควรตระหนักถึ งความสาคัญของการวิจยั และ
พัฒ นา (R&D) และให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น การวิจยั และพัฒ นา (R&D) ที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริ ญเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึ ก ษา ท าให้ท ราบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของหน่ วยธุ รกิ จมี
ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้น รัฐบาล และหน่วยงาน
หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักวิจยั แห่ งชาติ (National Research) จึงควรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้
หน่วยธุ รกิจมีการลงทุนในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น และพัฒนาศักยภาพของการวิจยั
และพัฒ นาของประเทศ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานมากยิ่ง ขึ้ น รวมทั้งน าผลการ
ดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆสู่ ตลาดโลก อันจะก่อให้เกิด
รายได้และการจ้างงาน ซึ่ งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริ ญเติบโตได้ในระยะยาว
สาหรับ กลุ่ มประเทศกาลังพัฒนา พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่ งเงิ นทุ นอื่ นๆมี
ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งแหล่ งเงิ นทุนอื่นๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ หน่ วยงาน
เอกชนที่ไม่แสวงหากาไร หน่วยงานและองค์กรจากต่างประเทศ และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน ซึ่ ง
รัฐบาลควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้หน่ วยงานเหล่านี้ มี การลงทุ นด้านการวิจยั และพัฒนามากขึ้ น
โดยเฉพาะภาครั ฐ ควรมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาการวิจ ัย และพัฒ นาของประเทศ ตลอดจนสร้ า ง
แรงจูงใจในการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา โดยการนาผลการดาเนิ นการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมส่ ว นรวม อัน จะช่ ว ยให้ ป ระเทศเกิ ด การพัฒ นาทั้ง ทางด้า นองค์ ค วามรู ้ แ ละ
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนช่วยให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย
ทั้งนี้ สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แม้วา่ ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และ
พัฒนาของแหล่งเงินทุนต่างๆไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การวิจยั และพัฒนา
(R&D) ล้วนก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ ทรัพยากรมนุ ษย์ และผลิตภัณฑ์
ซึ่ งก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยอาจไม่สามารถวัดค่าออกมา
เป็ นตัวเงินได้ ดังนั้น รัฐบาล หน่ วยงาน หรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้อง จึงควรตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจยั และพัฒนา (R&D) โดยให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง และพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถนาผลการดาเนิ นงานไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
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เหมาะสม
5.2.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาในครั้ งต่ อ ไป อาจท าการแยกค่ าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒ นาของแหล่ ง
เงิ น ทุ น อื่น ๆ (Research and Development of other funding) ออกเป็ นหลายๆตัวแปร เช่ น ค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒ นาของรั ฐบาล ค่ า ใช้จ่ายด้า นการวิจยั และพัฒ นาของหน่ วยงานเอกชนที่ ไ ม่
แสวงหากาไร และค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ เป็ นต้น เพื่อให้
เกิดความชี้เฉพาะและเจาะจงมากขึ้น

60

