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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาน้ี ท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันา (R&D) ของแหล่ง
เงินทุนต่างๆ อนัประกอบดว้ย หน่วยธุรกิจ วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบความส าคญัของการวจิยัและพฒันา (R&D) ท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และกลุ่ม
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดยใช้ขอ้มูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2555 จาก 70 ประเทศทัว่
โลก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนา ตามเกณฑ์ขององค์การ
สหประชาชาติ (The United Nations: UN) และท าการประมาณค่าโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนล 
ควอนไทล ์(Panel Quantile Regression)  

ผลการศึกษา พบวา่ จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ อตัราการ
เจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และอัตราการ
เจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 
กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดยทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาว
รุ่นท่ี 1 (First Generation of Panel Unit Root Test) ด้วยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) และทดสอบ
ความน่ิงของขอ้มูลช่วงยาวรุ่นท่ี 2 (Second Generation of Panel Unit Root Test) ด้วยวิธี Pesaran ท่ี
ระดบั Level ผลปรากฎวา่ ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัรา
การเจริญเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ อตัราการเจริญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และอัตราการเจริญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ มีความน่ิง ท่ีระดับ Level ดังนั้ น ข้อมูล
ทั้งหมดจึงมีลกัษณะขอ้มูลแบบ I(0)  

เม่ือพบว่าขอ้มูลทั้งหมดมีความน่ิงแลว้ จึงน าขอ้มูลไปท าการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ (Panel 
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Quantile Regression) เพื่อหาผลกระทบของการใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยก าหนดใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเป็นตวัแปรตาม 
และอตัราการเจริญเติบโตของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ อตัราการเจริญเติบโต
ของค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั  และอตัราการเจริญเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เป็นตัวแปรอิสระ ท าการประมาณค่า
แบบจ าลองของทั้ง 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่ม
ประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด โดยท าการประมาณค่าท่ีระดบัควอนไทล ์0.25, 0.5 และ 0.75  

ผลปรากฎวา่ ส าหรับกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ มีเพียงค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจ
ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก และมีผลกระทบนอ้ยลง เม่ือ
เศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึน ส่วนกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา มีเพียงค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของ
แหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทางบวก และมี
ผลกระทบนอ้ยลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึนเช่นเดียวกนั แต่ส าหรับกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต ่าๆ 
กรณีท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศกลางๆ และในกรณีท่ี
เศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศสูงๆ  

ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มประเทศแลว้ จะเห็นไดว้า่ ส าหรับกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ค่าใชจ่้าย
ดา้นการวิจยัและพฒันาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั
และพฒันาของหน่วยธุรกิจ โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมี
ผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจตกขยายตวัมากข้ึน ส่วนกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจยัและพฒันาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและ
พฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ โดยมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมี
ผลกระทบลดลง เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัมากข้ึนเช่นเดียวกนั และส าหรับกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด 
ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทุกกรณี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่า ประเภทของแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัและพฒันาท่ี
ต่างกนัมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆแตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มประเทศ
ทั้งสามมีความแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวฒันธรรม ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการพฒันาการวิจยัและพฒันา (R&D) ของแต่ละประเทศ 
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ดงันั้น รัฐบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรตระหนักถึงความส าคญัของการวิจยัและ
พัฒนา (R&D) และให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจยัและพัฒนา (R&D) ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วยธุรกิจมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ดงันั้น รัฐบาล และหน่วยงาน 
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกัวิจยัแห่งชาติ (National Research) จึงควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้
หน่วยธุรกิจมีการลงทุนในดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์มากข้ึน และพฒันาศกัยภาพของการวิจยั
และพฒันาของประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งน าผลการ
ด าเนินงานไปประยกุตใ์ช ้เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์หรือนวตักรรมใหม่ๆสู่ตลาดโลก อนัจะก่อใหเ้กิด
รายไดแ้ละการจา้งงาน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตไดใ้นระยะยาว  

ส าหรับกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานและองคก์รจากต่างประเทศ และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยา่งชดัเจน ซ่ึง
รัฐบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานเหล่าน้ี มีการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันามากข้ึน 
โดยเฉพาะภาครัฐ ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ตลอดจนสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา โดยการน าผลการด าเนินการท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อันจะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาทั้ งทางด้านองค์ความรู้และ
ทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 

ทั้งน้ี ส าหรับกลุ่มประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด แมว้า่ผลการศึกษาท่ีได ้พบว่า ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและ
พฒันาของแหล่งเงินทุนต่างๆไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การวิจยัและพฒันา 
(R&D) ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาทางด้านองค์ความรู้ ทรัพยากรมนุษย ์และผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยอาจไม่สามารถวดัค่าออกมา
เป็นตวัเงินได ้ดงันั้น รัฐบาล หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรตระหนักถึงความส าคญัของ
การวจิยัและพฒันา (R&D) โดยใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การด าเนินการวจิยัและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และพฒันาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่าง
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เหมาะสม 

 5.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

  การศึกษาในคร้ังต่อไป อาจท าการแยกค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนาของแหล่ง
เงินทุนอ่ืนๆ (Research and Development of other funding) ออกเป็นหลายๆตวัแปร เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยัและพฒันาของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของหน่วยงานเอกชนท่ีไม่
แสวงหาก าไร และค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาของแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ เป็นตน้ เพื่อให้
เกิดความช้ีเฉพาะและเจาะจงมากข้ึน  

 


