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การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันา การลงทุนในเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิของไทย ขอ้มลูและตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็น

ขอ้มูลรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2556 ได้แก ่

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การสะสมทุน จํานวนแรงงาน ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและ

พัฒนา และค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผล

การศกึษาความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาว โดยวธิทีดสอบ Phillip-Ouliaris และ

วธิทีดสอบ Engle-Granger พบว่าการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์เชงิ

ดุลยภาพในระยะยาวกบัการสะสมทุน แรงงาน ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา และ

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนัน้การ
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ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ รฐับาลควรให้ความสําคัญในเรื่องการ
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คาํสาํคญั: การวจิยัและพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความสมัพนัธ ์

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 

The purpose of this study was to examine the 

relationship between the research and development 

expenditures, investments in information and 

communications technology, and Thailand’s economic 

growth.  The annual data from 2009 to 2013 showed 

that the variables used in the study including the economic growth, physical 

capital, labor, the research and development expenditures and the research 

expenditures in the information and communications technology. The results 

from the cointegration found that the economic growth were cointegrated with 

the physical capital, labor, the research and development expenditures and the 

research expenditures in the information and communications technology by 

Phillips-Ouliaris test and Engle-Granger methods. Furthermore, the results from 

regression analysis showed that the physical capital and labor affect to the 

economic growth. These findings suggest that, the government would develop 

on the economic growth including economic development, the increase in 

human resources development are important. 

Keywords: R&D, ICT, Relationships, Economic Growth 

 

ปัจจุบนัการวจิยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลย ีและ

ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์ ถอืได้ว่าเป็นกลไก

สําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และ

เกษตรกรรมของประเทศ ทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารวจิยัและ

พัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตที่เป็นที่

ตอ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ การสรา้งนวตักรรมใหม่จงึเป็นกระบวนการที่

ก่อใหเ้กดิอตัราการการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีแ่ทจ้รงิของประเทศ จะเหน็ไดว้่าอตัราการ

เจรญิเตบิโตของไทยยงัตํ่ากว่าอตัราการเจรญิเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศในเอเชยี

ตะวนัออกและแปซฟิิกอยูม่าก แต่อยา่งไรกต็ามประเทศไทยควรใหค้วามสาํคญักบัการ

วจิยัพฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม้ากขึน้เพราะทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้่าคา่ใชจ้่ายใน

Abstract 

1  

หลกัการและ

เหตผุล 
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การวจิยัพฒันาค่อนขา้งตํ่าอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 0.37 (สํานักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาต,ิ 2559) นอกจากนัน้ จากภาพ 1 สดัสว่นมลูค่าเพิม่ของอตุสาหกรรมการผลติ

ต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของไทย โดยอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 35.6 ซึง่เป็น

สดัสว่นทีส่งูกว่าประเทศอื่นๆ ในภมูภิาคเอเชยี ไดแ้ก ่ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้จนี อนิโดนีเซยี 

ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และมาเลเซยี ขณะทีก่ารลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ

ไทยกลบัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าประเทศอื่นๆ สดัสว่นการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาต่อ

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอยู่ทีเ่พยีงรอ้ยละ 0.4 ส่วนประเทศพฒันา

แล้ว เช่น เกาหลใีต้ ญี่ปุ่ น มสีดัส่วนการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศทีสู่งกว่าไทยค่อนขา้งมาก ทัง้ทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศที่มี

สดัส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการที่สูงแต่ปรากฏว่าค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศทีค่อ่นขา้งสงู ดงัภาพ 2 

 
ภาพ 1 สัดส่วนมูล ค่าเพิ่ มของอุตสาหกรรมการผลิต ต่อผลิตภัณ ฑ์ มวลรวม

ภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2556 (รอ้ยละต่อ GDP) 

ท่ีมา: ธนาคารโลก (2559) 

 
ภาพ 2 สดัสว่นการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

ปี พ.ศ. 2556 (รอ้ยละต่อ GDP) 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(2559)  
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 ในการพฒันาของประเทศในภาพรวมทีเ่กดิจากอตัราการเพิม่ขึน้ของ GDP แต่

ในขณะเดยีวกนั การพฒันาอกีทางหนึ่งที่สําคญั ที่มกัจะถูกมองขา้มคอืการวจิยัและ

คน้ควา้พฒันา การวจิยัและพฒันามคีวามสาํคญัอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ จากภาพ 3 จะเหน็ว่า GDP ของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ทุกปี 

ขณะทีค่่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันามแีนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทีเ่พิม่ขึน้ และ

ค่าใช้จ่ายในการวจิยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมกีารเปลี่ยนแปลงที่

ลดลง และจากภาพ 4 จะเห็นว่าการสะสมทุนของประเทศและจํานวนแรงงานมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องเชน่เดยีวกนักบัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

 
ภาพ 3   ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศ

ไทย  ค่ าใช้จ่ายในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2556 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(2559) 

 
ภาพ 4  มลูค่าการสะสมทุนถาวรและจาํนวนแรงงานปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2556 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2559) 
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 ดงันัน้ความรูค้วามกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ไดม้กีารเน้นและพฒันาการยกระดบัศกัยภาพ

โดยการส่งเสรมิการพฒันาดา้นการวจิยั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนวตักรรม โดย

สนับสนุนทัง้ด้านการลงทุน ด้านบุคลากร ด้านบรหิารการจัดการ ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน รวมไปถงึสนับสนุนและผลกัดนัใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมและบทบาทสาํคญัใน

ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยมีากขึน้ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต,ิ 2559) ดงันัน้การศกึษานี้จงึมุ่งทีจ่ะศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับการ

เจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของไทย เพื่อชี้ใหเ้ห็นถงึความสาํคญัของการวจิยัและการ

พฒันา และเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่คีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิมากน้อย

เพยีงใด เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาในเชงินโยบาย ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัหลายงานไดศ้กึษาถงึไดท้าํการศกึษาถงึผล

ของการลงทุนในวิจัยและพัฒนา (R&D) และการ

ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น

งานวจิยัของ Xi (2011) ศกึษาผลของการลงทุนใน

วจิยัและพฒันา (R&D) และการลงทนุในเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทีม่ต่ีอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศ 

OECD โดยวดัจาก GDP การศกึษาไดใ้ชข้อ้มลูแบบแพแนลตัง้แต่ปี 2003 ถงึปี 2008 

ของประเทศกลุ่ม OECD จํานวน 29 ประเทศ พบว่าการศกึษา พบว่าการลงทุนใน 

R&D และการลงทุนใน ICT มีผลต่อ GDP ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Bozkurt 

(2015) ซึง่ได้ทาํการศกึษาความสมัพนัธ์ในระยะยาวระหว่างค่าใชจ้่ายในการวจิยัและ

พฒันากบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยใชข้อ้มลูอนุกรมเวลารายปี ตัง้แต่ปี 

1998 – 2013 ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาซึง่เป็นสดัส่วนรอ้ยต่อ GDP เฉลีย่

ต่อประชากร และ GDP เฉลีย่ต่อประชากร ของประเทศตุรก ีผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่า

สัมประสิทธิค์่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหว่างการวจิยัและพฒันากบั GDP ในทศิทางเดยีวกนัโดยอตัราการ

2  

งานวิจยัและ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
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เจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจซึ่ งสอดคล้องกับ  Cioaca and Nedelcu (2015) ได้

ทําการศกึษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจการลงทุนในการวิจัยและพฒันา ในระบบ

เศรษฐกจิระดบัประเทศโดยประเมนิหาอตัราส่วนการเปลี่ยนแปลงระหว่างดชันีมวล

รวมของประเทศ (GDP) และค่าใชจ้่ายในการวจิยัพฒันา  โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูม ิตัง้แต่

ปี 2000 - 2012 โดยการหาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่าง ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศรายภาคและค่าใช้จ่ายการวิจยัและพฒันา ผลของการศึกษาพบว่า 

คา่ใชจ้่ายของการวจิยัพฒันา มผีลกระทบต่อววิฒันาการและอตัราการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิทัง้ในระดบัเศรษฐศาสตรม์หภาคและในระดบัเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 

 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

   แบบจําลองการเจรญิเติบโตของ Solow (1956) การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สามารถใหแ้นวคดิเชงิทฤษฎกีารวเิคราะห ์การเจรญิเตบิโตในเศรษฐกจิปัจจุบนัทีไ่ดนํ้า

เทคโนโลยมีาใชเ้ปลีย่นแปลงในกระบวนการผลติ ซึง่สามารถเขยีนออกมาในรปูแบบ

ฟังกช์นั ดงัสมการ (1)   

( ) ( , )q A t F K L=            (1) 

โดยที ่ q    คอื  ปรมิาณผลผลติทีส่ามารถผลติไดใ้นชว่งเวลาหนึ่ง 

        ( )A t   คอื  ปัจจยัทีเ่กดิจากความกา้วหน้าทางนวตักรรมและ  

                              เทคโนโลย ี

        K   คอื   ทนุในการผลติ 

        L   คอื  แรงงาน 

 

โดยตามแนวคดิของ Solow ใหปั้จจยัทีเ่กดิจากความกา้วหน้าทางนวตักรรม

และเทคโนโลย ี(A)  เป็นปัจจยัภายนอก (Exogenous factor) ทีค่่อนขา้งเปลีย่นแปลง

ช้า สามารถกําหนดให้คงที่ได้ในระยะสัน้ และกําหนดปรมิาณแรงงาน (L) ให้เป็น

สดัส่วนทีข่ ึน้อยู่กบัทุนในการผลติ (K) เพราะถ้าไม่เพิม่ความต้องการดา้นแรงงานเพื่อ

ทาํการผลติกจ็ะไม่เพิม่แรงงาน แต่ถา้ทุนในการผลติเพิม่ขึน้ (K) จะเกดิความตอ้งการ

ในการใชแ้รงงานเพื่อผลติสนิคา้ และแรงงานในการควบคุมเครื่องจกัรมากขึน้ ดัง้นัน้

แรงงาน (L) กจ็ะเพิม่มากขึน้ จงึทาํใหแ้รงงาน (L) เป็นสดัสว่นของทนุในการผลติ (K) 

ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (Endogenous growth 

theory) ได้ถูกพฒันาขึน้ในปลายปี 1990 โดย Romer  (1990) แนวคดินี้ได้ดดัแปลง

มาจากเป็นทฤษฎีทีพ่ฒันาจากแบบจําลอง Solow โดยแกไ้ขจุดอ่อนของแบบจําลอง
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แนว Exogenous growth โดยการกาํหนดความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีใหเ้ป็นปัจจยั

ที่มาจากภายนอก  (Exogenous technological progress)  และจากแบบจําลองของ 

Solow  ทีส่ามารถหาอตัราการเจรญิเตบิโตรายไดต่้อประชากร ในระยะยาว ทฤษฎกีาร

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแนวใหม่ มุ่งเน้นปัจจยัหลกัของการเจรญิเศรษฐกจิในระยะ

ยาวและไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัการทุนแค่เพยีงกายภาพเท่านัน่ แต่ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นๆ ดว้ย 

โดยฟังกช์ัน่การผลติ ( , , )Y f K H R=  จะเหน็ว่าการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไมไ่ด้

ขึน้อยู่แค่การลงทุนในปัจจยัทุนทางกายภาพเพยีงเท่านัน้แต่ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัในการ

ลงทุนในทุนมนุษย์ เช่น การลงทุนในด้านการศกึษา การลงทุนด้านพฒันาฝีมอืและ

แรงงาน รวมไปถงึการลงทนุในการทาํวจิยัและพฒันา (R&D) ซึง่การลงทนุดา้นปัจจยันี้

เป็นสิง่สาํคญัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและมกีารพฒันาประสทิธภิาพใน

การผลิตที่สูงมากขึ้น การลงทุนในทุนมนุษย์จะส่งผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม โดย

กระบวนการการส่งผ่านของผลกระทบ และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิทีเ่ป็นผลมาจาก

การพฒันาทกัษะผมีอื การวจิยัและพฒันา (R&D) สง่ผลใหแ้รงงานมคีวามสามารถและ

การผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเกดิการเรยีนรูต่้อยอดความรูไ้ด้อกีเรื่อยๆ ดงันัน้

กระบวนการการส่งผา่นของผลกระทบ และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิจงึทาํใหเ้กดิการ

พฒันาประสทิธภิาพของแรงงานทีส่งูขึน้และส่งผลใหเ้ศรษฐกจิเกดิการขยายตวัได ้ใน

งานการศกึษาเชงิประจกัษ์ ไดม้กีารศกึษาถงึผลกระทบของค่าใชจ้่ายในการวจิยัและ

พฒันาที่มต่ีอการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ เช่น Coe and Helpman (1995) พบว่า 

ปัจจยัทนุทางดา้นการวจิยัและพฒันามผีลต่อผลผลติทีเ่พิม่ขึน้และการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมาก ในการศึกษาของ Bayoumi, Coe, and Helpman (1999) และ 

Coe, Helpman, and Hoffmaister (1997) ยงัได้เน้นการศกึษาถงึผลกระทบของการ

ส่งผ่านของการวจิยัและพฒันา (R&D) ซึ่งผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบของการ

ส่งผ่านของการวิจัยและพัฒนามีผลในระดับภูมิภาค แบบจําลองของ Coe and 

Helpman (1995) 

 

  

3.1 ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปี 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2542 ถงึปี พ.ศ. 2556 แหล่งขอ้มูลจาก

สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(สศช .) สํ านั กงาน คณ ะกรรมการวิจัยแห่ งชาต ิ

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี แ ห่ ง ช า ติ  สํ า นั ก ง า น

        3 
วิธีการศึกษา 
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คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิธนาคารแห่ง

ประเทศไทย สาํนักงานสถติแิห่งชาต ิธนาคารโลก และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก ่

1) ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

2) คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศไทย  

3) คา่ใชจ้่ายในการวจิยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

4) การสะสมทนุถาวร โดยเป็นมลูคา่การสะสมทนุถาวรเบือ้งตน้ 

5)    จํานวนแรงงาน ซึ่งเป็นกําลังแรงงานทัง้หมดทัง้ในและนอกภาค

เกษตรกรรม 

โดยตวัแปรทุกตวัจะถูกแปลงใหอ้ยู่ในรปูแบบของค่าลอการทิมึ แลว้จงึนํามาใชใ้นการ

วเิคราะห ์

 

 

3.2 แบบจาํลองและตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

การศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา การลงทุน

ในเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย โดย

สมการการวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 4 แบบจาํลองดงันี้  

การศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา การลงทุน

ในเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย โดย

สมการการวเิคราะหด์งันี้  

 

 1 1 2 1ln ln ln lnt t t t ty k l RDα β β γ ε− −= + + + +      (2) 

 1 1 2 1ln ln ln lnt t t t ty k l ICTα β β γ ε− −= + + + +      (3) 

 1 1 2 1ln ln ln lnt t t t ty k l Interactα β β γ ε− −= + + + +     (4) 

 1 1ln lnt t ty RDα β ε−= + +        (5) 

 

โดยที ่ ln ty  คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ณ เวลา t   

 1ln tk −  คอื   อตัราการเปลีย่นแปลงของปรมิาณของการสะสมทนุ ณ 

เวลา 1t −  

 ln tl  คอื   อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแรงงาน   

ณ เวลา t  
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 1ln tRD −  คือ  อตัราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ

พฒันา ณ เวลา 1t −  

 1ln tICT −  คือ  อตัราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ณ เวลา 1t −  

        1ln tInteract −  คือ   อัต ราการ เป ลี่ ยน แป ลงของ R&D คูณ กับ  ICT  

ณ เวลา 1t −  

   tε   คอื คา่ความคลาดเคลื่อน 

 

การศึกษานี้ได้ทําการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรได้ โดยวธิทีดสอบ Augmented  Dickey-Fuller (ADF Test) 

โดย Dickey and Fuller (1979) และวิธีทดสอบ Phillips-Perron (PP) โดย Phillips 

and Perron (1988) วธิีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาว โดยวิธ ี

Engle-Granger  โดยการประมาณค่าสมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด 

(Ordinary Least Square: OLS) แล้วนําส่วนที่เหลือ (Residuals) ที่ประมาณได้จาก

สมการถดถอยมาทดสอบความนิ่งวธิทีดสอบ ADF โดยสมมตฐิานการทดสอบ หาก 

สว่นทีเ่หลอื (Residuals) มลีกัษณะนิ่ง ตวัแปรมกีารรว่มไปดว้ยกนั 

นอกจากนัน้ การศกึษายงัได้ทําการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพใน

ระยะยาว โดย Phillips and Ouliaris (1990) เป็นการประมาณการของสมการถดถอย

ด้วยวิธีกําลงัสองน้อยที่สุด และทดสอบความนิ่งของส่วนที่เหลือ (Residuals) การ

ทดสอบนี้มีลักษณะการกระจายแบบ Asymptotic ซึ่งขึ้นอยู่กับ จํานวนของส่วนที่

สามารถหาค่าได้ในการประมาณค่า (Deterministic terms), η และจํานวนตัวแปร 

(Variables), )1( −m  โดยการทดสอบจะไม่สนใจรูปแบบการกระจายของค่า 

Residual ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากการทดสอบแบบ Engle-Granger โดยพิจารณา

จากค่าสถติทิดสอบหากมคี่าน้อยกว่าค่าวกิฤตของ Mackinnon จะปฏิเสธสมมตฐิาน

หลกั หรอืตวัแปรมกีารรว่มไปดว้ยกนั 

 

ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล  พบว่ามีเพียง

คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา และคา่ใชจ้่ายในการวจิยั

และพัฒนาคูณค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมีลักษณะนิ่งที่ระดับ level 

ส่วนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ การสะสมทุนถาวร 

และแรงงาน มลีกัษณะไม่นิ่งที่ level แต่มลีกัษณะนิ่งที่

        3 
วิธีการศึกษา 
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ระดบั 1st difference ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการวิจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารมลีกัษณะไมน่ิ่ง แสดงดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1  ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลโดยวิธีทดสอบ Augmented Dickey-

Fuller (ADF Test) ทีร่ะดบั 1st difference หรอื I(1)  

ตวัแปร GDP K L RD ICT INT 

ค่าสถติทิดสอบ ADF -3.885 -3.176 -4.643 -5.403 -2.012 -180.4 

ค่าวกิฤต (α = 0.05) -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 

ค่าสถติทิดสอบ PP -3.892 -3.176 -5.067 -10.99 -2.068 -211.2 

ค่าวกิฤต (α = 0.05) -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 -3.175 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

 การทดสอบความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวโดยวธิทีดสอบ Phillips-

Ouliaris และวิธีทดสอบ  Engle-Granger ของแบบจําลองในการศึกษาครัง้นี้  4 

แบบจาํลอง แสดงดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ผลการทดสอบโคอนิทเิกรชนั (Cointegration) 

วิธีทดสอบ 

Phillips-Ouliaris 

ค่าสถิติทดสอบ z 

ตวัแปรตาม GDP K L RD ICT INT 

แบบจาํลองท่ี 1 -15.45* -12.44 -12.23 -12.20 - - 

แบบจาํลองท่ี 2 -14.82 -11.85 -15.94 - -7.479 - 

แบบจาํลองท่ี 3 -14.80 -11.78 -14.72 - - -14.77 

แบบจาํลองท่ี 4 -8.137 - - -12.96* - - 

วิธีทดสอบ Engle-Granger   คา่สถติทิดสอบ z 

แบบจาํลองท่ี 1 -82.88*** -14.09 -12.43 -12.77 - - 

แบบจาํลองท่ี 2 -16.98** -13.80 -16.49** - -5.991 - 

แบบจาํลองท่ี 3 -68.41*** -13.84 -14.58 - - -11.75 

แบบจาํลองท่ี 4 -9.298 - - -13.52** - - 

หมายเหต:ุ *, **, ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลาํดบั  

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  
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ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวตามแบบจําลองทีใ่ช้

ในการศกึษา 4 แบบจําลอง โดยวธิทีดสอบ Phillips-Ouliaris และวธิทีดสอบ Engle-

Granger ซึ่งเป็นวิธีที่วิเคราะห์ส่วนที่เหลือจากสมการถดถอยนัน้มลีักษณะนิ่ง โดย

พิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ z พบว่า ในแบบจําลองที่หนึ่งการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิมีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกบัการสะสมทุนและแรงงาน ใน

แบบจําลองทีส่ ี ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิดุลยภาพในระยะยาว

กบัคา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกนัทัง้สองวธิ ี

 การประมาณคา่สมการถดถอยของจากแบบจาํลองทีห่นึ่งและแบบจาํลองทีส่ ี ่

ดงัสมการ (6) และ (7) ตามลาํดบั 

 ˆln ty = 1.223 + 0.287 1
ˆln tk − + 0.922 ˆln tl + 0.008 1

ˆln tRD −    

 (6) 

            (3.592)***  (5.547) ***        (2.897)***     (0.723) 

การสะสมทุนและแรงงานมผีลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในทศิทาง

เดยีวกนั เมื่อการสะสมทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 รายไดป้ระชาชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ย

ละ 0.29 และเมือ่จาํนวนแรงงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 รายไดป้ระชาชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณ

รอ้ยละ 0.92 

  ˆln ty  =  5.645 + 0.141 1
ˆln tRD −        (7) 

                     (5.853) ***  (3.366)***         

ค่าใช้จ่ายในการวจิัยและพฒันามผีลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิใน

ทิศทางเดียวกัน เมื่อค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 รายได้

ประชาชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 0.14 

 

ผลการหาความนิ่งของตวัแปรทีนํ่ามาใช้ในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว พบว่า ตัวแปร

ต่างๆ มีลักษณะนิ่งที่ระดับ 1st difference และผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวตาม

แบบจําลองในการศึกษานี้  โดยวิธีทดสอบ Phillips-Ouliaris และวิธีทดสอบ Engle-

Granger พบว่าในแบบจําลองทีห่นึ่งและแบบจาํลองทีส่ ี ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

มคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวกบัการสะสมทุนและแรงงานและค่าใชจ้่ายใน

        5 
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การวจิยัและพฒันาตามลําดบั โดยการสะสมทุน แรงงาน และคา่ใชจ้่ายในการวจิยัและ

พฒันามีผลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั เมื่อการสะสมทุน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 รายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.29 เมื่อจํานวน

แรงงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 รายได้ประชาชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 0.92 และเมื่อ

คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 รายไดป้ระชาชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณ

รอ้ยละ 0.14 กล่าวคอืการวจิยัและพฒันามผีลของการส่งผ่านใหเ้กดิการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว 

 

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างค่าใชจ้่ายใน

การวิจัยและพัฒ นา การลงทุน ใน เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจของไทย  พบว่าการเจริญ เติบโตทาง

เศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาว

กบัการสะสมทุน แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา ประเทศไทยควรให้

ความสําคญักบับุคลากรและแรงงานมากยิง่ขึน้ และเพื่อใหป้ระเทศไทยได้พฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัมากขึน้ควร เพิม่ลงทนุในสว่นของคา่ใชจ้่ายในการวจิยัและ

พฒันา การลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ โดยใหม้กีารมุ่งเน้นและ

ยกระดบัศกัยภาพทางดา้นการวจิยั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนวตักรรม โดยการให้

งบสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ทัง้นี้ด้านงบประมาณการลงทุนควรมาจากความ

ร่วมมือระว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพทางด้านบุคลากร การ

บรหิารจดัการ การพฒันาทางด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ไปตลอดจนถึงการผลกัดนัให้

ภาคเอกชนมสี่วนร่วมและบทบาทเพิม่มากขึน้ในการวจิยั โดยการสรา้งแรงจูงใจ เช่น 

การใหป้ระโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศไทย และเพือ่ยกอนัดบัฐานะประเทศกาํลงัพฒันา 
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