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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ อนัประกอบดว้ย 
หน่วยธุรกิจ วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มตวัอย่าง 70 ประเทศทัว่โลก โดยแบ่งประเทศตามระดบัการพฒันาออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ประเทศพฒันาแล้ว จ านวน 33 ประเทศ กลุ่มประเทศก าลังพฒันา จ านวน 33 ประเทศ และกลุ่ม
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด จ านวน 4 ประเทศ ซ่ึงผลการวิเคราะห์มี 2 ส่วน ประกอบดว้ย ผลกระทบ
ของการใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันา (R&D) ของแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยใชว้ธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) และความส าคญั
ของการวิจยัและพฒันา (R&D) ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหวา่งกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของแหล่งเงินทุนต่างๆ ทีม่ีต่อการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกจิ โดยใช้วธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression)  

 4.1.1  ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูลช่วงยาว (Panel Unit Root Test) 

  การทดสอบความน่ิงของข้อมูลอัตราการเจริญ เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ประกอบด้วย การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 1 (First Generation of Panel 
Unit Root Test) โดยวิธีของ Levin, Lin and Chu (LLC) และการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาว
รุ่นท่ี 2 (Second Generation of Panel Unit Root Test) โดยวิธีของ Pesaran (CIPS) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี  
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  1)  การทดสอบความน่ิงของข้อมูลช่วงยาวรุ่นที่  1 (First Generation of Panel 
   Unit Root Test) 

   การทดสอบความน่ิงของข้อมูลช่วงยาวรุ่นท่ี 1 เป็นการทดสอบท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของสมมุติฐานวา่ ขอ้มูลภาคตดัขวางอิสระต่อกนั (Cross-sectional independency hypothesis) 
ซ่ึงในการศึกษาน้ี จะใช้วิธีการทดสอบของ Levin, Lin and Chu (LLC) ท่ีระดบั Level หรือ I(0) ใน
การทดสอบความน่ิงของข้อมูลของกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว กลุ่มประเทศก าลังพฒันา และกลุ่ม
ประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด โดยมีผลการทดสอบ ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 1 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศพฒันา
  แลว้ โดยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) 

ตวัแปร 

ค่าสถิต ิLLC ในระดบั Level 
Order of 

integration 
รูปแบบทีไ่ม่มทีั้ง

ค่าคงทีแ่ละแนวโน้ม
เวลา (None) 

รูปแบบทีม่แีต่ค่าคงที ่
(Intercept) 

รูปแบบทีม่ทีั้งค่าคงทีแ่ละ
แนวโน้มเวลา (Intercept 

and Trend) 

itGDPG  -8.03696*** -9.73301*** -10.3857*** I(0) 

itRDBG  -12.5014*** -12.4049*** -14.1836*** I(0) 

itRDUG  -18.4655*** -14.7724*** -10.8422*** I(0) 

itRDOG  -12.8821*** -18.1761*** -13.9152*** I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ โดยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) ท่ีระดบั Level พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดจ้าก
การทดสอบของตวัแปรทุกตวั ทั้งในกรณีรูปแบบของแบบจ าลองท่ีไม่มีทั้งค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(None) กรณีรูปแบบท่ีมีแต่ค่าคงท่ี (Intercept) และกรณีรูปแบบท่ีมีทั้ งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา 
(Intercept and Trend) อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หมายความวา่ ท่ีระดบั 
Level ข้อมูล 

itGDPG , 
itRDBG , 

itRDUG  และ 
itRDOG  ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีความน่ิง 

ดังนั้ น ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
it(GDPG )  อตัราการ

เจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 
it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโต

ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
it(RDUG )  และอัตราการ

เจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 
it(RDOG )  ของกลุ่มประเทศ

พฒันาแลว้ มีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0) 
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ตารางที ่4.2  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 1 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศก าลงั
  พฒันา โดยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) 

ตวัแปร 

ค่าสถิต ิLLC ในระดบั Level 
Order of 

integration 
รูปแบบทีไ่ม่มทีั้งค่าคงที่

และแนวโน้มเวลา 
(None) 

รูปแบบทีม่แีต่
ค่าคงที ่(Intercept) 

รูปแบบทีม่ทีั้งค่าคงทีแ่ละ
แนวโน้มเวลา  

(Intercept and Trend) 

itGDPG  -3.69853*** -9.49143*** -10.6415*** I(0) 

itRDBG  -13.9607*** -15.4376*** -12.4304*** I(0) 

itRDUG  -13.5372*** -15.9559*** -16.7110*** I(0) 

itRDOG  -12.4188*** -21.7096*** 634.021 I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) ท่ีระดบั Level พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
จากการทดสอบของตวัแปร 

itGDPG , 
itRDBG  และ 

itRDUG  ทุกกรณี อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ยกเวน้ ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบของตวัแปร 

itRDOG  กรณีรูปแบบ
ของแบบจ าลองมีทั้งค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Intercept and Trend) ซ่ึงอยูใ่นช่วงยอมรับสมมุติฐาน
หลัก หมายความว่า ท่ีระดบั Level ขอ้มูล 

itGDPG , 
itRDBG  และ 

itRDUG  มีความน่ิง ส่วนตวัแปร 

itRDOG  แมก้ารทดสอบในกรณีท่ีรูปแบบของแบบจ าลองมีทั้งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Intercept 
and Trend) จะพบว่าขอ้มูลมีความไม่น่ิง แต่ในกรณีอ่ืนๆ คือ กรณีท่ีรูปแบบของแบบจ าลองไม่มีทั้ง
ค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (None) และกรณีรูปแบบท่ีมีแต่ค่าคงท่ี (Intercept) พบวา่ ขอ้มูลมีความน่ิง 
ดงันั้น ขอ้มูล 

itRDOG จึงมีความน่ิง (เน่ืองจากกรณีท่ีขอ้มูลมีความน่ิงมีมากกวา่) จึงสามารถสรุปไดว้า่ 
ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโต
ของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้าย
ด้านการวิจยัและพฒันาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

it(RDUG )  และอตัราการเจริญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา มี
ลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0) 
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ตารางที ่4.3  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 1 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศพฒันา
  นอ้ยท่ีสุด โดยวธีิ Levin, Lin and Chu (LLC) 

ตวัแปร 

ค่าสถิต ิLLC ในระดบั Level 
Order of 

integration 
รูปแบบทีไ่ม่มทีั้งค่าคงที่

และแนวโน้มเวลา 
(None) 

รูปแบบทีม่แีต่ค่าคงที ่
(Intercept) 

รูปแบบทีม่ทีั้งค่าคงทีแ่ละ
แนวโน้มเวลา 

(Intercept and Trend) 

itGDPG  -1.19464 -5.52269*** -6.76650*** I(0) 

itRDBG  -7.78084*** -7.24734*** -5.02644*** I(0) 

itRDUG  -7.39367*** -7.01413*** -4.77511*** I(0) 

itRDOG  -7.28965*** -6.74646*** -4.43390*** I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) ท่ีระดบั Level พบว่า ค่าสถิติท่ี
ไดจ้ากการทดสอบของตวัแปร 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  ทุกกรณี อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ยกเวน้ ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบของตวัแปร 

itGDPG  กรณีรูปแบบ
ของแบบจ าลองไม่มีทั้ งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (None) ซ่ึงอยู่ในช่วงยอมรับสมมุติฐานหลัก 
หมายความวา่ ท่ีระดบั Level ขอ้มูล 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG มีความน่ิง ส่วนตวัแปร 
itGDPG  

แมก้ารทดสอบในกรณีท่ีรูปแบบของแบบจ าลองไม่มีทั้งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (None) จะพบว่า
ขอ้มูลมีความไม่น่ิง แต่ในกรณีอ่ืนๆ คือ กรณีท่ีรูปแบบของแบบจ าลองมีแต่ค่าคงท่ี (Intercept) และ
กรณีรูปแบบท่ีมีทั้งค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Intercept and Trend) พบว่า ขอ้มูลมีความน่ิง ดงันั้น 
ขอ้มูล 

itGDPG  จึงมีความน่ิง (เน่ืองจากกรณีท่ีขอ้มูลมีความน่ิงมีมากกวา่) จึงสามารถสรุปไดว้า่ ขอ้มูล
อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโตของ
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้น
การวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ดา้นการวจิยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ของกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะ
ขอ้มูลแบบ I(0) 
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  2)  การทดสอบความน่ิงของข้อมูลช่วงยาวรุ่นที ่2 (Second Generation of Panel  
   Unit Root Test) 

   การทดสอบความน่ิงของข้อมูลช่วงยาวรุ่นท่ี 2 เป็นการทดสอบท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของสมมุติฐานว่า ข้อมูลภาคตัดขวางมีความสัมพันธ์กัน (Cross-sectional dependency 
hypothesis) ซ่ึงในการศึกษาน้ี จะใช้วิธีการทดสอบของ Pesaran (CIPS) ท่ีระดบั Level หรือ I(0) ใน
การทดสอบความน่ิงของข้อมูลของกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว กลุ่มประเทศก าลังพฒันา และกลุ่ม
ประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด โดยมีผลการทดสอบ ดงัน้ี 

ตารางที ่4.4  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 2 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศพฒันา
  แลว้ โดยวธีิ Pesaran (CIPS) 

ตวัแปร 
ค่าสถิต ิCIPS ในระดบั Level 

Order of integration รูปแบบทีไ่ม่มแีนวโน้มเวลา 
(Without trend) 

รูปแบบทีม่แีนวโน้มเวลา  
(With trend) 

itGDPG  -4.287*** -3.219*** I(0) 

itRDBG  -10.442*** -9.031*** I(0) 

itRDUG  -13.161*** -10.601*** I(0) 

itRDOG  -10.133*** -7.772*** I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยวิธี Pesaran (CIPS) ท่ีระดับ Level พบว่า ค่าสถิติท่ีได้จากการ
ทดสอบของตวัแปรทุกตวั ทั้งในกรณีรูปแบบของแบบจ าลองไม่มีแนวโนม้เวลา (Without trend) และ
กรณีรูปแบบท่ีมีแนวโน้มเวลา (With trend) อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
หมายความว่า ท่ีระดับ Level ข้อมูล 

itGDPG , 
itRDBG , 

itRDUG  และ 
itRDOG  ของกลุ่มประเทศ

พฒันาแล้ว มีความน่ิง ดงันั้น ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ it(RDBG )  
อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  
และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ของ
กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ มีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0) 
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ตารางที ่4.5  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 2 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศก าลงั
  พฒันา โดยวธีิ Pesaran (CIPS) 

ตวัแปร 
ค่าสถิต ิCIPS ในระดบั Level 

Order of integration รูปแบบทีไ่ม่มแีนวโน้มเวลา 
(Without trend) 

รูปแบบทีม่แีนวโน้มเวลา 
(With trend) 

itGDPG  -5.262*** -3.868*** I(0) 

itRDBG  -8.693*** -6.642*** I(0) 

itRDUG  -9.933*** -7.808*** I(0) 

itRDOG  -9.637*** -6.668*** I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา โดยวิธี Pesaran (CIPS) ท่ีระดับ Level พบว่า ค่าสถิติท่ีได้จากการ
ทดสอบของตัวแปรทุกตัว ทุกกรณี อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 
หมายความวา่ ท่ีระดบั Level ขอ้มูล 

itGDPG , 
itRDBG , 

itRDUG  และ 
itRDOG  ของกลุ่มประเทศก าลงั

พัฒนา มีความน่ิง ดังนั้ น ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ it(RDBG )  
อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  
และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ของ
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา มีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0) 

ตารางที ่4.6  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 2 ของขอ้มูลของกลุ่มประเทศพฒันา
  นอ้ยท่ีสุด โดยวธีิ Pesaran (CIPS) 

ตวัแปร 
ค่าสถิต ิCIPS ในระดบั Level 

Order of integration รูปแบบทีไ่ม่มแีนวโน้มเวลา 
(Without trend) 

รูปแบบทีม่แีนวโน้มเวลา  
(With trend) 

itGDPG  -2.518*** -2.863*** I(0) 

itRDBG  -3.451*** -2.304** I(0) 

itRDUG  -3.282*** -2.133** I(0) 

itRDOG  -2.843*** -1.787** I(0) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดบั 
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จากตารางท่ี 4.6 แสดงถึงการทดสอบความน่ิงของตวัแปร 
itGDPG , 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  
ของกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดยวิธี Pesaran (CIPS) ท่ีระดบั Level พบว่า ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบของตวัแปรทุกตวั ทุกกรณี อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลกั โดยค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ของตวัแปร 

itGDPG  ทั้ งสองกรณีอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วน
ค่าสถิ ติ ท่ีได้จากการทดสอบของตัวแปร 

itRDBG , 
itRDUG  และ 

itRDOG  กรณี รูปแบบของ
แบบจ าลองไม่มีแนวโน้มเวลา (Without trend) อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.01 และกรณีรูปแบบท่ีมีแนวโน้มเวลา (With trend) อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้ น  ท่ีระดับ Level ข้อมูล 

itGDPG , 
itRDBG , 

itRDUG  และ 
itRDOG ของกลุ่ม

ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด จึงมีความน่ิง นั่นคือ ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

it(GDPG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ของกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0)  

ดงันั้น เม่ือท าการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล และพบว่าขอ้มูลทั้งหมดมีความน่ิงแลว้ จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลไปท าการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล ์(Panel Quantile Regression) ต่อไป 

 4.1.2  ผลการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) 

  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองของขอ้มูลช่วงยาว ซ่ึงก าหนดให้อตัราการเจริญเติบโต
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  เป็นตวัแปรตาม โดยอตัราการเจริญเติบโตของ
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้น
การวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

it(RDUG )  และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยัและพัฒนาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  เป็นตัวแปรอิสระ ท าการประมาณค่า
แบบจ าลองของทั้ง 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่ม
ประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ดว้ยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel Quantile Regression) เพื่อ
หาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยท าการ
ประมาณค่าท่ีระดบัควอนไทล ์0.25, 0.5 และ 0.75 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.7  ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ โดยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล ์
  (Panel Quantile Regression) 

Quantile 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าสถิต ิt-test 
ความน่าจะเป็น 
(Probability) 

ค่าคงท่ี (Intercept) [0.25] 0.01556*** 6.68174 0.00000 

itRDBG  [0.25] 0.03824*** 2.99085 0.00293 

itRDUG  [0.25] -0.00071 -0.12517 0.90044 

itRDOG  [0.25] -0.00838 -0.34185 0.73262 
ค่าคงท่ี (Intercept) [0.5] 0.02957*** 22.88211 0.00000 

itRDBG  [0.5] 0.02677* 1.93538 0.05357 

itRDUG  [0.5] 0.00038 0.21491 0.82994 

itRDOG  [0.5] 0.00215 0.11012 0.91236 
ค่าคงท่ี (Intercept) [0.75] 0.04056*** 34.28791 0.00000 

itRDBG  [0.75] 0.01699* 1.90418 0.05752 

itRDUG  [0.75] -0.00014 -0.18882 0.85032 

itRDOG  [0.75] 0.00665 0.38166 0.70289 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ , 
ตวัเลขใน […] คือค่าระดบัควอนไทล ์

จากตารางท่ี 4.7 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ โดย
ท าการประมาณค่าท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า มีเพียงค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  
เท่านั้น ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25 ค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ส่วนท่ีระดบัควอนไทล ์0.5 และ 0.75 ค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  มี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  ท่ีระดบัควอนไทล ์0.25 มีค่า
เท่ากบั 0.03824 แสดงว่า เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วย
ธุรกิจ 

it(RDBG )  เพิ่มข้ึน 1 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ จะมีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  เพิ่มข้ึน 0.03824 พ ันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ณ ระดับอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต ่าๆ ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  ท่ีระดบั 
ควอนไทล์ 0.5 มีค่าเท่ากบั 0.02677 แสดงวา่ เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและ
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พฒันาของหน่วยธุรกิจ 
it(RDBG )  เพิ่มข้ึน 1 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ จะมีผลท าให้อตัราการเจริญ 

เติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
it(GDPG )  เพิ่มข้ึน 0.02677 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ณ 

ระดบัอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศกลางๆ และค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDBG  ท่ีระดบัควอนไทล ์0.75 มีค่าเท่ากบั 0.01699 แสดงวา่ เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้าย
ดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG ) เพิ่มข้ึน 1 พนัลา้นดอล-ล่าร์สหรัฐ จะมีผลท าให้
อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  เพิ่มข้ึน 0.01699 พนัลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐ ณ ระดบัอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศสูงๆ 

นัน่คือ ในกรณีท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้มีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต ่าๆ (ท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25) ผลของอตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั
และพัฒนาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  ต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ 

it(GDPG )  มีมากกว่าในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศกลางๆ (ท่ีระดับควอนไทล์ 0.5) และกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย ในประเทศสูงๆ (ท่ีระดับควอนไทล์ 0.75) หมายความว่า เม่ืออัตราการ
เจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  เพิ่มข้ึน จะมีผลท าให้
อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้
เพิ่มข้ึน โดยจะมีผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน  

ตารางที ่4.8  ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา โดยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล ์
  (Panel Quantile Regression) 

Quantile ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ค่าสถิต ิt-test 
ความน่าจะเป็น 
(Probability) 

ค่าคงท่ี (Intercept) [0.25] 0.02474*** 10.44156 0.00000 

itRDBG  [0.25] 0.00005 0.13977 0.88890 

itRDUG  [0.25] -0.00004 -0.38680 0.69909 

itRDOG  [0.25] 0.79×10-7*** 3.07529 0.00223 
ค่าคงท่ี (Intercept) [0.5] 0.04702*** 55.20746 0.00000 

itRDBG  [0.5] 0.00006 0.22759 0.82006 

itRDUG  [0.5] -0.00008 -0.36600 0.71454 

itRDOG  [0.5] 0.48×10-7* 1.81842 0.06966 
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ตารางที ่4.8  ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา โดยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล ์
  (Panel Quantile Regression) (ต่อ) 

Quantile ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ค่าสถิต ิt-test 
ความน่าจะเป็น 
(Probability) 

ค่าคงท่ี (Intercept) [0.75] 0.06312*** 31.61715 0.00000 

itRDBG  [0.75] -0.00003 -0.04166 0.96679 

itRDUG  [0.75] 0.27×10-5 0.00757 0.99396 

itRDOG  [0.75] 0.19×10-7 1.44537 0.14904 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ , 
ตวัเลขใน […] คือค่าระดบัควอนไทล ์

จากตารางท่ี 4.8 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ด้วยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ 
โดยท าการประมาณค่าท่ีระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า มีเพียงค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDOG  ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ เฉพาะท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25 กบั 0.5 เท่านั้น ซ่ึงท่ีระดบัควอนไทล ์
0.25 ค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDOG  มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ส่วนท่ีระดบัควอนไทล ์
0.5 ค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDOG  มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 โดยค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDOG  ท่ีระดับควอนไทล์ 0.25 มีค่าเท่ากับ 0.79×10-7 แสดงว่า เม่ืออัตราการเจริญเติบโตของ
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  เพิ่มข้ึน 1 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 
จะมีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

it(GDPG )  เพิ่มข้ึน 
0.79×10-7 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และค่าสัมประสิทธ์ิของ 

itRDOG  ท่ีระดบัควอนไทล์ 0.5 มีค่าเท่ากบั 
0.48×10-7 แสดงว่า เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุน
อ่ืนๆ 

it(RDOG )  เพิ่มข้ึน 1 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ จะมีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  เพิ่มข้ึน 0.48×10-7 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ   

โดยในกรณีท่ีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต ่าๆ (ท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25) ผลของอตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั
และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ  

it(RDOG )  ต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

it(GDPG )  มีมากกว่าในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศกลางๆ (ท่ีระดบัควอนไทล์ 0.5) และกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงๆ (ท่ีระดับควอนไทล์ 0.75) หมายความว่า เม่ืออัตราการ
เจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  เพิ่มข้ึน จะมีผลท า
ให้อตัราการเจริญเติบโตของผลิต-ภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it(GDPG )  ของกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันาเพิ่มข้ึน  โดยจะมีผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒนาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานและองคก์รจากต่างประเทศ และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดร้ะบุอยา่งชดัเจน 

ตารางที ่4.9  ผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด โดยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอน-
  ไทล ์(Panel Quantile Regression) 

Quantile 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าสถิต ิt-test 
ความน่าจะเป็น 
(Probability) 

ค่าคงท่ี (Intercept) [0.25] 0.04016*** 11.05234 0.00000 

itRDBG  [0.25] 0.01077 0.17125 0.86481 

itRDUG  [0.25] 0.01433 0.30313 0.76322 

itRDOG  [0.25] -0.02401 -1.41739 0.16341 
ค่าคงท่ี (Intercept) [0.5] 0.05611*** 18.93126 0.00000 

itRDBG  [0.5] 0.01491 0.41292 0.68167 

itRDUG  [0.5] -0.00292 -0.08139 0.93550 

itRDOG  [0.5] -0.01169 -0.85988 0.39452 
ค่าคงท่ี (Intercept) [0.75] 0.06739*** 22.15953 0.00000 

itRDBG  [0.75] 0.01793 0.77269 0.44384 

itRDUG  [0.75] -0.01530 -0.36760 0.71493 

itRDOG  [0.75] -0.00289 -0.13318 0.89466 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ***, **, * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ , 
ตวัเลขใน […] คือค่าระดบัควอนไทล ์

จากตารางท่ี 4.9 แสดงถึงผลการประมาณค่าผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ดว้ยวธีิการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล ์
โดยท าการประมาณค่าท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราการ
เจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ 

it(RDBG )  สัมประสิทธ์ิของอตัรา



 

55 

การเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 
it(RDUG )  และ

สัมประสิทธ์ิของอตัราการเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

it(RDOG )  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ วทิยาลยั
และมหาวิทยาลยั และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ทั้ งในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต ่าๆ (ท่ีระดบัควอนไทล์ 0.25) กรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศกลางๆ (ท่ีระดับควอนไทล์ 0.5) และในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญ 
เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศสูงๆ (ท่ีระดบัควอนไทล ์0.75)  

4.2 ความส าคัญของการวจัิยและพฒันา (R&D) ทีม่ีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิระหว่างกลุ่ม 
ประเทศพฒันาแล้ว กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด  

เม่ือเปรียบเทียบผลการถดถอยแบบควอนไทล์ เพื่อหาผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจยัและ
พฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ อนัประกอบด้วย หน่วยธุรกิจ วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั และแหล่ง
เงินทุนอ่ืนๆ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 
และกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด พบวา่ ส าหรับกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ มีเพียงค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยั
และพฒันาของหน่วยธุรกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก 
หมายความวา่ เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจเพิ่มข้ึน 
จะมีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยจะมี
ผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน ผลดงัตารางท่ี 4.7 

ส่วนกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก นั่นคือ เม่ืออัตราการ
เจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน จะมีผลท าให้อตัรา
การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยจะมีผลกระทบลดลง 
เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน ผลดงัตารางท่ี 4.8 

และส าหรับกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต ่าๆ กรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศกลางๆ และในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศสูงๆ ผลดงัตารางท่ี 4.9 



 

56 

ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มประเทศ พบวา่ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและ
พฒันาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของ
หน่วยธุรกิจ โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีผลกระทบลดลง เม่ือ
เศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน ส่วนกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 
โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจ
ขยายตวัมากข้ึนเช่นเดียวกัน และส าหรับกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและ
พฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกกรณี 

 


