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 The main purpose of this research was to study the driving force of government 
sector toward Thailand’s long run growth in order to create a Gross Domestic Product (GDP) 
paradigm under Solow’s growth model. Furthermore, the long run impact of each category of 
the government spending, which was divided by purposes in driving the long run growth, 
would be analyzed. From a methodological perspective, the data was employed from 
National income and Capital Stock of Thailand from Office of National Economic and Social 
Development Board as well as the report of Labor Force Survey from National Statistical 
Office. The analysis would begin with an estimation of elasticity of productivity according to 
conventional inputs. Afterwards, the government spending was applied as additional factors 
which could represent to Human and technology costs. The result of the first estimation 
indicates that government spending on Human had more impact than those on technology. 
Moreover, when the acquired elasticity was employed to classify factors of Thailand’s long-
run economic growth rate, it could be found that the government was unlikely to emphasize 
on productivity’s improvement in spite of having focused spending on labor rather than on 
technology. Even though conventional inputs were apt to be a main factor of Thailand’s long-
term economic growth, there were limitations in the long-term. Therefore, the government 
should more highlight on both human and technological investments so as to drive Thailand’s 
economic growth sustainably and consistently.      
 

 

 

 

 

 

 



  อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะกรรมการสอบ
ได้พจิารณาสารนิพนธเ์รือ่ง แรงขบัเคลื่อนของภาครฐัต่ออตัรากา รเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยใน
ระยะยาว ของ หทยัชนก เจยีมประเสรฐิสุข ฉบบัน้ีแลว้ เหน็สมควรรบัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตา ม
หลกัสตูรปรญิญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ  ของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒได ้
 
 อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์
       
   …..……………………………………………………… 
   (อาจารย ์ดร.จริวฒัน์ เจรญิสถาพรกุล)  
 
 ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
       
   …………………………………………………………… 
   (รองศาสตราจารย ์ดร.พศิมยั จารจุติตพินัธ์)  
 
 คณะกรรมการสอบ 
 
   …………………………………………………………  ประธาน 
   (อาจารย ์ดร.จริวฒัน์ เจรญิสถาพรกุล) 
 
   …………………………………………………...........  กรรมการสอบสารนิพนธ ์
   (รองศาสตราจารย ์ดร.พศิมยั จารจุติตพินัธ์) 
 
   …………………………………………………………  กรรมการสอบสารนิพนธ ์
   (รองศาสตราจารย ์ดร.ออ้ทพิย ์ราษฎรน์ิยม) 
 
     อนุมตัใิหร้บัสารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญา
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
   ………………………..............................................  คณบดสี านกัวชิาเศรษฐศาสตร ์
                                                                                      และนโยบายสาธารณะ 

(รองศาสตราจารย ์ดร. เรณู สุขารมณ์) 
วนัที ่....  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 



ประกาศคณูุปการ  
 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรณุาของ อาจารย ์ ดร.จริวฒัน์ เจรญิ
สถาพรกุล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย์  ดร.พศิมยั   จารจุติตพินัธ ์และ รอง
ศาสตราจารย ์ดร .ออ้ทพิย ์ราษฎรน์ิยม กรรมการสอบสารนิพนธ์  ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการให้
ค าแนะน า ค าปรกึษา และขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแนะแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆของสารนิพนธ ์ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีใ่หค้วามรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ  ซึง่เป็น
ประโยชน์ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอื  
 และทีส่ าคญัทีสุ่ดผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  บดิา มารดา และพีช่ายทีใ่หก้ารดแูล  ช่วยเหลอื ให้
ก าลงัใจ และคอยใหค้ าปรกึษา  ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุง่มัน่  อดทน จนสามารถบรรลุเป้าหม ายไดด้งัที่
ตัง้ใจไว ้
 คุณค่าอนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคุณแด่  คุณพ่อ คุณแม่ 
สมาชกิในครอบครวั ครู อาจารย์ เจา้ของเอกสารทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้  และผูม้พีระคุณทุกท่านทีไ่ด้
ใหก้ารช่วยเหลอืสนบัสนุน จนไดร้บัความส าเรจ็ในทีสุ่ด 
 

             หทยัชนก เจยีมประเสรฐิสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบญั 
 

บทท่ี                                            หน้า 
 1  บทน า 
   ภมูหิลงั………………………………………………………………………...........           1 
   ความมุง่หมายของการวจิยั…………………………………………………………         4 
   ความส าคญัของการวจิยั…………………………………………………………....         4 
   ขอบเขตการวจิยั…………………………………………………………………….         4 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะ…………………………………………………………………...         4 
   กรอบแนวคดิในการวจิยั…………………………………………………………….         6 
 
 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   สถานการณ์การใชจ้า่ยรฐับาล…………………………………………………..…..         7 
   แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ……………………………………………         9 
   ทฤษฎทีีใ่ชใ้นงานวจิยั……….………………………………………………………          11 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง………………………………………………………………….          14 
 
 3  วิธีการด าเนินการวิจยั 
   การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง……………………………………..        18 
   การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั…………………………………………………..        18 
   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู............................................................................ ...........        18 
   การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู…………………………………………........        19 
 
 4 ผลการวิเคราะห์ 
  ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัการผลติ………………………………………………….        22 
  ผลการประมาณฟงักช์นัการผลติและการจ าแนกองคป์ระกอบของอตัราการ  
        เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว…………….…………..………….        31 
     ผลของแรงขบัเคลื่อนภาครฐัต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย 
        ในระยะยาว………………………………………………………………………        38 
 
 
 
 



 สารบญั (ต่อ) 
 
บทท่ี                                        หน้า 
 5  สรปุการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  สงัเขปความมุง่หมายและวธิกีารด าเนินการวจิยั…………………………..………….      44 
  สรปุผลการวจิยั……………………………………………………………..................      45 
  อภปิรายผล………………………………………………………………………….….      46 
  ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………….…      50 
  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป……………………………………………………...      51
   
 
 บรรณานุกรม..................................................................................................... ........      52 
 
 ภาคผนวก…………………………………………………………………………………..      55  
 
 ประวติัย่อผูท้ าสารนิพนธ์…………………………………………………………………       60 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บญัชีตาราง 
 
ตาราง                                       หน้า 
      1  ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิและอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยเฉลีย่ในปี   
             2504-2552………………………………………………………………………………    1 
      2  มลูค่าและรอ้ยละขององคป์ระกอบของผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิโดยเฉลีย่ในช่วงปี  
    2504-2552………………………………………………………………………………    2 
      3  มลูค่าและรอ้ยละขององคป์ระกอบของผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิโดยเฉลีย่ในช่วงปี   
    2504-2552………………………………………………………………………………    3 
      4  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาล…...    8 
      5  มลูค่าและอตัราการเจรญิเตบิโตจ าแนกตามปจัจยัการผลติในปี 2514-2552…………….   23 
      6  ผลการประมาณฟงักช์นัการผลติ…………………………………………………………..   31 
      7  ค่าความยดืหยุน่จากการประมาณค่าแบบจ าลอง………………………………………….   38 
      8  องคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว………..   40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บญัชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                             หน้า        
       1  การเพิม่ขึน้ของผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี……….   12 
       2  สตอ็กทุนของประเทศไทย……………..…………………………..……………………   25 
       3  อตัราการเจรญิเตบิโตของสตอ็กทุนของประเทศไทย………………………………….    25 
       4  จ านวนแรงงาน………………………………………………………….………………    26 
       5  อตัราการเจรญิเตบิโตของจ านวนแรงงาน……………………………………………..    27 
       6  การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์……….………………………………………………    28 
       7  อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์……………………………   28 
       8  การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย…ี…………………………………………………….   29 
       9  อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี…………………………..   30 
 



 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 อตัราการเจรญิ เตบิโตทางเศรษฐกจิ ในระยะยาวนบัเป็นเป้าหมายส าคญัในการด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกจิมหภาคของประเทศไทย โดยในช่วง 49 ปีทีผ่่านมา (2504 - 2552) ประเทศ
ไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่รอ้ยละ 6.1 ทัง้นี้ในช่วงทศวรรษที ่ 20 (2525 – 2534) 
มอีตัราสงูสุดโดยเปรยีบเทยีบ อยา่งไรกต็ามในช่วงทศวรรษที ่ 30 (2535 – 2544) นบัจากทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 4.0 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิและอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยเฉลีย่ในปี   
      2504-2552 

 
ปี 

ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
 

(ลา้นบาท) 

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
(รอ้ยละ) 

2504-2514 (แผนพฒันาฯ ฉ.1-2) 360,707 7.5 

2515-2524 (แผนพฒันาฯ ฉ.3-4) 735,476 6.8 

2525-2534 (แผนพฒันาฯ ฉ.5-6) 1,442,656 8.2 

2535-2544 (แผนพฒันาฯ ฉ.7-8) 2,827,981 4.0 

2545-2552 (แผนพฒันาฯ ฉ.9-10) 3,899,115 4.2 
หมายเหตุ:  -ค านวณมาจากผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
   -ขอ้มลูในแต่ละช่วงเวลาหาไดจ้ากค่าเฉลีย่ 
   -แผนพฒันาฯ ฉ. หมายถงึ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่
            ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2554, เมษายน).   
บญัชรีายไดป้ระชาชาต.ิ 
 

 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิประกอบไปดว้ย การบรโิ ภค การใชจ้า่ยรฐับาล การลงทุน การ
ส่งออก และการน าเขา้ โดยมสีดัส่วนทีแ่ตกต่างกนัดงัตาราง 2 จากการศกึษาทีผ่่านมาผลผลติ
ประชาชาตนิัน้ประกอบไปดว้ยการบรโิภคมสีดัส่วนทีม่ากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 49.6 จนกระทัง่ในช่วงปี 
2545-2552 การส่งออกกลบัมสีดัส่วนทีม่ากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 30.6 รองลงมาคอืการน าเขา้รอ้ยละ 28.3 
และการบรโิภคอยูใ่นล าดบัที ่3 โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 24.4 และถงึแมว้่าการใชจ้า่ยรฐับาลจะมสีดัส่วน
ทีน้่อยเมือ่เทยีบกบัองคป์ระกอบอื่นๆ แต่อยา่งไรกต็ามองคป์ระกอบอื่นๆนัน้ไมส่ามารถจดัการและ
ก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จะมุง่เน้นการจดัการการใชจ้า่ยรฐับาลเป็นส าคญัอนั
เป็นองคป์ระกอบของอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งหนึ่ง 
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ตาราง 2 มลูค่าและรอ้ยละขององคป์ระกอบของผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิโดยเฉลีย่ในช่วงปี 2504-2552 
 

ปี 
การบรโิภค การใชจ้่ายรฐับาล การลงทุน การส่งออก การน าเขา้ ค่าคลาดเคลือ่นทาง

สถติ ิ
ผลผลติประชาชาติ

แทจ้รงิ 
(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

2504-2514 (แผนพฒันาฯ ฉ.1-2) 178,846 49.6 26,339 7.3 56,766 15.7 46,047 12.8 52,327 14.5 381 0.1 360,707 100.0 
2515-2524 (แผนพฒันาฯ ฉ.3-4) 323,316 44.0 54,027 7.3 124,190 16.9 104,157 14.2 123,349 16.8 6,436 0.8 735,476 100.0 
2525-2534 (แผนพฒันาฯ ฉ.5-6) 553,731 38.4 105,712 7.3 246,634 17.1 252,692 17.5 279,027 19.3 4,861 0.4 1,442,656 100.0 
2535-2544 (แผนพฒันาฯ ฉ.7-8) 789,744 28.2 152,690 5.4 478,143 16.9 710,821 25.1 685,339 24.2 2,243 0.2 2,827,981 100.0 
2545-2552 (แผนพฒันาฯ ฉ.9-10) 949,538 24.4 200,169 5.1 446,337 11.4 1,194,808 30.6 1,102,705 28.3 5,558 0.2 3,899,115 100.0 

 
หมายเหตุ:  -ขอ้มลูในแต่ละช่วงเวลาหาไดจ้ากค่าเฉลีย่ 
      -แผนพฒันาฯ ฉ. หมายถงึ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่
 
            ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  (2554, เมษายน).  บญัชรีายไดป้ระชาชาติ.  
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อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐ กจิวดัไดจ้ากการเปลีย่นแปลง ของผลผลิ ตประชาชาตทิี่
แทจ้รงิ ซึง่มอีงคป์ระกอบไดแ้ก่ การบรโิภค การลงทุน การใชจ้า่ย รฐับาล การส่งออกและการน าเขา้  
และเนื่องจากรฐับาลซึง่เป็นผูจ้ดัท านโยบายบรหิารประเทศเพื่อใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่องจ าเป็นตอ้งอาศยัเครือ่งมอืทีส่ าคญัประการหนึ่ง ไดแ้ก่ งบปร ะมาณรายจา่ยรฐับาล  ซึง่เมธ ี
ครองแกว้ ไดก้ล่าวไวว้่า “...สดัส่วนของการใชจ้า่ยของรฐับาลในภาคต่างๆจะเป็นเครือ่งพสิจูน์ไดเ้ป็น
อยา่งดถีงึความตัง้ใจของรฐับาลว่าตอ้งการส่งเสรมิภาคใดก่อนหลงั ...” ทัง้นี้หากพจิารณา สดัส่วน
ของการใชจ้า่ยรฐับาลทีเ่กดิขึน้จรงิจ าแนกตามวตั ถุประสงค ์ (Government spending classified by 
purpose) ในช่วงปี 2504–2552 พบว่า รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัในการศกึษาและวจิยั เนื่องจาก
สดัส่วนการใชจ้า่ยในดา้นดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 30.3 เมือ่เทยีบกบัการใชจ้า่ยรวม แมว้่า การใชจ้า่ย
รฐับาลในดา้นคมนาคม ขนส่ง และสื่อสา รมสีดัส่วนค่อนขา้งต ่ามากเมือ่เทยีบกบัการใชจ้า่ยรวม 
อยา่งไรกต็ามอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยในดา้นดงักล่าวในช่วงปี 2536 – 2552 คดิเป็น
ค่าเฉลีย่สงูถงึรอ้ยละ 11.4 (ตาราง 3) ดงันัน้จากประเดน็ปญัหาน าไปสู่ค าถามการวจิยัว่าการใชจ้า่ย
รฐับาลในแต่ละดา้นมผีลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยในระยะยาวอยา่งไร 

 
ตาราง 3 มลูค่า สดัส่วนและอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงค์โดย 
      เฉลีย่ในช่วงปี 2504–2552 
 

ประเภทของการใชจ้า่ยรฐับาล 
มลูค่า สดัส่วน อตัราการเจรญิเตบิโต 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
การบรหิารงานทัว่ไปของรฐั 33,877 24.6 6.7 
การป้องกนัประเทศ 35,433 22.4 5.4 
การรกัษาความสงบภายใน 15,323 9.7 7.1 
การศกึษาและวจิยั 47,542 30.3 7.5 
การสาธารณสุข 14,505 9.2 9.0 
การบรกิารสวสัดกิารในกรณพีเิศษ 1,470 0.9 10.2 
การคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร  5,139 3.2 11.4 
รวม  100.0  

 
หมายเหตุ:  ขอ้มลูในแต่ละช่วงเวลาหาไดจ้ากค่าเฉลีย่ 
  
            ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  (2554, เมษายน).   
บญัชรีายไดป้ระชาชาติ.  
 

http://www.nesdb.go.th/


4 
 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1. เพื่อสรา้งแบบจ าลองผลผลติรายไดป้ระชาชาตติามแนวความคดิของ “Solow” 
 2. เพื่อวเิคราะหผ์ล ของแรงขบัเคลื่อนจาก การใช้ จา่ยรฐับาล ดา้นทุนมนุษยแ์ละดา้น
เทคโนโลยต่ีออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 เมือ่ท าการวจิยัเสรจ็สิน้ลง ผลผลติของกา รวจิยั  คอื ขอ้มลูทีแ่สดงองคป์ระกอบ แหล่งทีม่า
ของอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้แหล่งทีม่าแยกออกเป็น 2 ส่วนคอื จากปจัจยัการผลติ
ดัง้เดมิและจากการใชจ้า่ยรฐับาล จ าแนกตามวตัถุประสงคอ์อกเป็น 2 ประเภท ซึง่ผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
ผลผลติของการวจิยัน้ี คอื หน่วยงานวาง แผนและจดัท างบประมาณ  เพื่อใชใ้นการวางแผนจดัท า
งบประมาณในแต่ละกระทรวงต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มลูทุตยิภมูิ  (Secondary Data) ประกอบดว้ยขอ้มลูผลผลติประชาชาติ
แทจ้รงิ สตอ็กทุน แรงงาน และการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงค์ ทีเ่ป็นตวัแทนดา้นทุ น
มนุษยแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นรายปี เป็นจ านวนทัง้สิน้ ตัง้แต่ปี 2514–2552 
โดยรวบรวมขอ้มลูมาจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านกังาน
สถติแิห่งชาต ิและธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ส าหรบัขอ้มลูดา้นการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นคมนมคม ขนส่งและสื่อสารอนัเป็นตวัแทนการใช้
จา่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ีพบว่าในปี 2548 กรมบญัชกีลางไดม้กีารปรบัเปลีย่นการลงบญัชใีนส่วนน้ี 
จงึพบความแต่ต่างจากขอ้มลูในปีก่อนหน้าเป็นอยา่งมาก 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การใช้จ่ายรฐับาลด้านการศึกษา และการวิจยั  หมายถงึ การใชจ้า่ยเพื่ อพฒันา
การศกึษา เสรมิสรา้งโอกาสทางการศกึษายกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา สนบัสนุน
กระบวนการสรา้งความรู ้สรา้งนกัวจิยั และสรา้งระบบการวจิยั เพื่อยกระดบัขดีความสามารถของ
ประเทศ 

2. การใช้จ่ายรฐับาลด้านการสาธารณสขุ หมายถงึ การใชจ้า่ยเพื่อพฒันาระบบสุขภาพที่
มคีุณภาพ ประสทิธภิาพ เละเสมอภาค เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาพด ี

3. การใช้จ่ายรฐับาลด้านการบริการสวสัดิการ ในกรณีพิเศษ หมายถงึ การใชจ้า่ยเพื่อ
สรา้งโอกาสกบัผูท้ีป่ระสบปญัหาต่างๆใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสวสัดกิารดา้นต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนไดร้บัการคุม้ครอง ปกป้อง และพฒันา ตลอดจนมหีลกัประกนัในการด ารงชวีติ 
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4. การใช้จ่ายรฐับาลด้านการคมนาคม ขนส่ง และส่ือสาร  หมายถงึ การใชจ้า่ยเพื่อ
พฒันาระบบการขนส่งและจราจรใหส้ะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ พฒันาใหเ้กดิการ
เชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคมขนส่งทุกระบบ ใหม้บีรกิารเพยีงพอ และทัว่ถงึ และ บรูณาการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารใหท้ัว่ถงึ 

5. ปัจจยัสตอ็กทุน (Capital Stock) หมายถงึ มลูค่าของทรพัยส์นิถาวรทีม่อียูท่ ัง้หมด ณ  ปี
ใดปีหนึ่ง  โดยมลูค่าดงักล่าวครอบคลุมทุ กส่วนทีไ่ดล้งไปในอดตีตัง้แต่ปีเริม่แรกของการใชง้านรวม
กบัทีจ่ดัหาเพิม่เตมิในปีต่อ มา หกัดว้ยส่วนทีร่ ือ้ถอนออกไปจากกระบวนการผลติจนถงึปีสุดทา้ยที่
ตอ้งการวดัสต๊อกทุน 

6. ปัจจยัแรงงาน หมายถงึ ประชากรของประเทศทีท่ างานเพื่อใหส้งัคมด ารงตนเองอยูไ่ด้
ต่อไป การท างานน้ีรวมทัง้การใชพ้ลงังานทางรา่งกายและสตปิญัญาในกระบวนการผลติ 
 7. ปัจจยัด้านทุนมนุษย ์หมายถงึ ผลรวมของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและการวจิยั 
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นสาธารณสุข และการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิารสวสัดกิารในกรณพีเิศษ 
 8. ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  หมายถงึ การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการคมนาคม ขนส่ง และการ
สื่อสาร 
 9. อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถงึ อตัราการเปลีย่นแปลงของผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
        10. แรงขบัเคล่ือน ภาครฐั  หมายถงึ การใชจ้า่ยรฐับาล ซึง่คาดว่าจะส่งผล ต่ออตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
        11. ผลของการขบัเคล่ือนภาครฐั  หมายถงึ อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอั น
เนื่องมาจากการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี
        12. ผลิตภาพปัจจยัการผลิต (Total Factor Productivity) หมายถงึ ผลติภาพจากการใชจ้า่ย
ของภาครฐัและปจัจยัอื่น 
        13. ปัจจยัอ่ืน หมายถงึ ปจัจยัที่นอกเหนือจาก ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์และปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปจัจยัการผลติ

- สตอ็กทุน

- แรงงาน

- ทุนมนุษย์ 

(การใชจ่้ายรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั

ดา้นสาธารณสุข และดา้นบรกิารสวสัดกิารในกรณพีเิศษ)

- เทคโนโลยี

(การใชจ่้ายรฐับาลดา้นคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร) 

จ าแนกองคป์ระกอบของแหลง่ที่มา

Growth Accounting

อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัดัง้เดมิ อตัราการเจรญิเตบิโต อตัราการเจรญิเตบิโตของ

การใชจ่้ายของรฐับาล Residual

- สตอ็กทุน

- แรงงาน - ทุนมนุษย์

(การใชจ่้ายรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั

ดา้นสาธารณสุข และดา้นบรกิารสวสัดกิารในกรณีพเิศษ)

- เทคโนโลยี

(การใชจ่้ายรฐับาลดา้นคมนาคม ขนส่งและสือ่สาร) 

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ประมาณฟังกช์นัการผลิต

ผลผลติประชาชาตทิี่แทจ้รงิ

สรา้งแบบจ าลอง
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1. สถานการณ์การใชจ้า่ยรฐับาล 
 2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 3. ทฤษฎทีีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. สถานการณ์การใช้จ่ายรฐับาล 
 งานวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายศกึษา แรงขบัเคลื่อนของภาครฐัต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิไทยในระยะยาวอนัเป็นแรงขบัจากการใชจ้า่ยของรฐับาล ในทีน่ี้ขอน าเสนอสถานการณ์การ
ใชจ้า่ยรฐับาลยอ้นหลงัในช่วงปี 2543-2552 ดงัตาราง 4 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา และรวบรวมขอ้มลู
จากเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกจิไทยทีจ่ดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตติัง้แต่ปี 2543-2552 โดยสรปุไดว้่า “…ภายหลงัการเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยในปี 2540 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิของประเทศไทยไดม้กีารปรบัตวัขึน้อยา่งต่อ เนื่องโดยใน
ปี 2543 ประเทศไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิรอ้ยละ 4.8 โดยในปีเดยีวกนันัน้มอีตัรา
การเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลรอ้ยละ 2.3 ซึง่เป็นการขยายตวัค่อนขา้งน้อยเนื่องจากรฐับาล
ยงัตอ้งควบคุมการใชจ้า่ยเพราะยงัตอ้งเรง่น าเงนิไปฟ้ืนฟูดา้นเศรษฐกจิเรง่ด่ วน ต่อมาช่วงปี 2546 
พบว่ามอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิรอ้ยละ 7.1 ทีเ่ป็นอตัราสงูเมือ่เทยีบกบัปีอื่นๆ แต่มอีตัรา
การเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลเพยีงรอ้ยละ 2.5 อนัสบืเนื่องมาจากอตัราการเจรญิเตบิโตของ
ปีนี้ไดร้บัผลจากการอุปสงคภ์ายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีเ่รง่ตวัเรว็ขึน้  โดยทีก่าร
ใชจ้า่ยเพื่ออุปโภคและบรโิภคกลบั มาขยายตวัไดส้งูในไตรมาสสุดทา้ย ของปีมากกว่าการใชจ้า่ยของ
รฐับาล และขอ้สงัเกตุอกีประการหน่ึงคอืในปี 2548 มอีตัราการเจรญิเตบิโตของรายจา่ยรฐับาลรอ้ย
ละ 11.3 ซึง่สงูทีสุ่ดในช่วง 10 ปีหลงันี้ เนื่อ งจากอยูใ่นช่วงทีร่ฐับาลมุง่เน้นการลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega project) และกลบัหดตวัลงในปี 2549 ซึง่เกดิเหตุการณ์ปฏริปูทาง
การเมอืงท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการใชจ้า่ยตามงบประมาณทีต่ัง้ไวไ้ด ้ภายหลงัรฐับาลสามารถใช้
จา่ยตามงบประมาณไดต้ามปกตหิลงัมกีารเลอืกตัง้ปลายปี 2551…” 
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ตาราง 4 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาล 
  

ปี 

 อตัราการเจรญิเตบิโต 

เศรษฐกจิ 
ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์

ปจัจยัดา้น
เทคโนโลย ี

การใชจ้า่ย
รฐับาล 

การศกึษาและวจิยั การสาธารณสุข การบรกิารสวสัดกิารฯ รวม รวม รวม 
2543 4.8 7.3 2.6 -6.8 5.8 -22.1 2.3 
2544 2.2 -1.0 8.2 -6.0 1.2 4.5 2.5 
2545 5.3 3.4 -4.9 19.5 1.5 66.3 0.7 
2546 7.1 6.9 -11.5 12.1 2.5 -51.8 2.5 
2547 6.3 1.9 0.9 9.1 1.8 37 5.7 
2548 4.6 4.4 30.6 0.2 9.9 221.5 11.3 
2549 5.1 2.9 -1.9 40.3 2.5 -6.1 2.2 
2550 5.0 11.8 12.8 37.4 12.8 14.6 9.8 
2551 2.5 1.2 2.9 4.9 1.8 -18.2 3.2 
2552 -2.3 2.5 2.5 13.1 5.5 26.6 7.5 

หมายเหตุ:  -ค านวณมาจากผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
 
   ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2554, เมษายน).  บญัชปีระชาชาต.ิ  
 

 

http://www.nesdb.go.th/
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2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิดัท าเพื่อก าหนดจดุหมายนโยบาย  การประมาณ
ก าลงัเงนิ และการใชจ้า่ยในพฒันาการเศรษฐกจิกบัแนวทางด าเนินงานเกีย่วกบัพฒันาการเศรษฐกจิ
ในแต่ละแขนง โดยเฉพาะแนวทางด าเนินงานเกีย่วกบัพฒันาการเศรษฐกจิในแต่ละแขนงนัน้ มี
มาตราการอนัจ าเป็นทีค่วรจดัใหม้ขีึน้ เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินงานพฒันาการเศรษฐกจิ ในแขนง
นัน้ๆ ไวด้ว้ย โดยผูว้จิยัขอสรปุสาระส าคญัโดยแบ่งเป็นช่วงๆตามความมุง่หมายหลกัของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตดิงันี้ 
 “…การด าเนินงานพฒันาในระยะของแผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่1 
(2504-2509) และ ฉบบัที่2 (2510-2514) รฐับาลไดก้ าหนดแนวทางการลงทุน เน้นการบรูณะและ
เสรมิสรา้งบรกิารขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นส่วนรวมเป็นอนัดบัแรก 
โดยเฉพาะระบบทางหลวง เขือ่นพลงัน ้าเพื่อบรกิารขัน้พืน้ฐานดงักล่าวออกไปอยา่งกวา้งขวาง ซึง่ได้
มสี่วนช่วยสนบัสนุนใหก้ารขยายผลผลติส่วนรวมของประเทศเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ถงึประมาณรอ้ยละ 7 
ต่อปี ในระยะปี 2504 – 2514 อยา่งไรกต็าม แมอ้ตัราการขยายการผลติโดยรวมไดเ้พิม่ขึน้ แต่
ปรากฏว่าความแตกต่างและช่องว่างของรายไดใ้นหมูป่ระชากรและระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศก็
ไดเ้พิม่สงูขึน้เป็นล าดบั ซึง่พอจะสรปุไดว้่า ความแตกต่างระหว่างรายไดท้ีเ่กดิขึน้น้ี ส่วนหน่ึงเป็นผล
สบืเนื่องมาจากแนวทางการพฒันาทีเ่น้นการเพิม่ประสทิธภิาพและอตัราการขยายตวัของการผลติ
และรายไดส้่วนรวมเป็นหลกั จงึท าใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่กลบ้รกิารขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมและปจัจยัการ
ผลติ สามารถใชป้ระโยชน์จากบรกิารเหล่านี้ในการเพิม่ผลผลติและรายไดข้องตนไดม้ากกว่าผูท้ีอ่ยู่
ห่างไกลหรอืผูท้ีข่าดปจัจยัการผลติ จงึท าใหช่้องว่างทางเศรษฐกจิ สงัคมในประเทศ เพิม่ขึน้ และท า
ใหก้ารกระจายรายไดไ้มเ่ป็นธรรม  
 ต่อมาแนวนโยบายการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (2515 - 
2519) นอกจากการเน้นถงึการปรบัปรงุโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและขยายขดีความสามารถของการ
ผลติ และเพิม่รายไดใ้หส้งูเพื่อมุง่รกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกิ จของประเทศแลว้ กไ็ดเ้ริม่ตระหนกัถงึ
ปญัหาความไมส่มดุลของการพฒันาทีก่่อใหเ้กดิความแตกต่างในดา้นรายได ้ตลอดจนเพิม่
ความส าคญัในการพฒันาบรกิารทางดา้นสงัคมเป็นนโยบายส าคญัอกีดว้ย ดงันัน้วิ ธกีารพฒันา
ในช่วงระยะของแผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่3 จงึไดเ้พิ่มมาตรการในดา้นการ
กระจายรายได ้และหนัมาใหค้วามส าคญัทางดา้นการพฒันาสงัคมมากยิง่ขึน้  และในช่วงกลางของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 ไดป้ระสบกบัปญัหาเศรษฐกจิซบเซาจาก การแปร
ผนัทางเศรษฐกจิของโลก เริม่ตัง้แต่ภาวะผนัผวนของระบบการเงนิระหว่างประเทศทีค่่าขอ งเงนิ
ดอลลารส์หรฐั อเมรกิา ลดต ่าลง  บวกกบัการเคลื่อนไหวของราคาอาหารและวตัถุดบิในตลาดโลกมี
ราคาสงูขึน้และตดิตามมาดว้ยวกิฤตการณ์น ้ามนัขึน้ราคา  ทัง้หมดน้ีไดก่้อใหเ้กดิภาวะเงนิเฟ้อและ
ภาวะเศรษฐกจิชะงกังนัทัว่โลก ดงันัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 4 (2520-2524) 
จงึมุง่เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ เรง่ใหม้กีารกระจายรายไดแ้ละยกฐานะทางเศรษฐกจิและ
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สงัคมของผูใ้ชแ้รงงาน และกลุ่มเป้าหมายต่างๆใหม้ัน่คงมคีวามเป็นอยูด่ขี ึน้ ตลอดทัง้การเรง่กระจาย
ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิและการขยายบรกิารสงัคมใหไ้ปถงึมอืประชาชนในส่วนภู มภิาคและ
ทอ้งถิน่ชนบทอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิัง้  4 ฉบบัขา้งตน้ไดมุ้ง่เน้นการ ระดมและจดัสรร
ทรพัยากรเศรษฐกจิ  ก าลงัเงนิ ก าลงัคน และระบบงานของรฐัมาท าการบรูณะ ขยายกจิกรรมขัน้
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการเสรมิสรา้งระบบการผลติ การจ าหน่าย แ ละความเป็นอยูข่องประชาชนจนท า
ใหป้ระเทศสามารถกา้วเขา้มาสู่สงัคมเศรษฐกจิทีม่ฐีานะความเป็นอยูด่ขี ึน้โดยล าดบั  เศรษฐกจิไทย
ไดป้ระสบผลส าเรจ็ในการขยายและกระจายฐานก าลงัผลติแทบทุกสาขาไปอยา่งกวา้งขวาง ตลอดทัง้
ไดเ้รง่การส่งออกและเพิม่การมงีานท าขึน้ในอตัราทีส่งูมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรรดาประเทศทีก่ าลงั
พฒันาดว้ยกนั  ทัง้หมดน้ีนบัว่าเป็นพลงัอนัส าคญัทีช่่วยผลกัดนัระดบัฐานะเศรษฐกจิไทยใหพ้น้จาก
ประเทศทีม่รีายไดต้ ่าเขา้มาอยูใ่นกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาทีม่รีายไดป้านกลางแลว้  ต่อมาแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่5 (2525-2529) ไดมุ้ง่เน้นในดา้นอุตสาหกรรมโดยจะพฒันา
เศรษฐกจิไทยใหก้า้วสู่การเป็นประเทศกึง่อุตสาหกรรม จากการ ผลติและรายไดจ้าก
ภาคอุตสาหกรรมไทยจะขยายสดัส่วนขึน้ใกลเ้คยีงกบัภาคเกษตรฐานเศรษฐกจิ  ต่อมาแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 6 (2530-2534) กย็งัคงใหค้วามส าคญักบัอุตส าหกรรมและไดใ้ห้
ความส าคญั เพิม่เตมิกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  เนื่องจากจะเป็นการวางรากฐานในการพฒันา
ขดีความสามารถทางการผลติและแปรรปูเพื่อยกฐานะของประเทศใหเ้ขา้ระดบัเดยีวกนัหรอืสู งกว่า
ประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่จะเป็นการช่วยใหป้ระชาชนในประเทศโดยส่วนรวมมรีะดั บความ
เป็นอยูท่ีส่งูขึน้ และเพื่อใหป้ระเทศสามารถแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในตลาดโลก อนัจะ
เป็นการช่วยเพิม่การจา้งงานแลประสทิธภิาพของแรงงานในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออกควบคู่
กบัการฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิ บบัที่7 (2535-2539) เริม่ใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาคน เนื่องจากการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม เป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบั
คนซึง่เป็นทัง้ผูก้ าหนด ผูส้นบัสนุน ใหก้ระบวนการพฒันาด าเนินตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวโ้ดยคนจะ
เป็นผูร้บัประโยชน์และรบัผลกระทบจากกา รพฒันานัน้โดยตรง ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้มจงึมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ และจะก่อใหเ้กดิความสมดุลในการพฒันา
ทัง้ในเชงิปรมิาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสงัคม  ในขณะทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที่8 (2540-2544) กย็งัมุง่เน้นดา้นการพฒันาศกัยภาพของคนเช่นเดยีวกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที่ 7 แต่ไดม้กีารเพิม่การพฒันาอื่นๆทีจ่ะส่งผลใหก้ารพฒันาคนมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมใหเ้อือ้ต่อการพฒันาคนการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพการพฒันาของภมูภิาคและชนบทเพื่อยกระดบัคุณภ าพชวีติของประชาชนอยา่ง
ทัว่ถงึและการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิเพื่อสนบัสนุนการพฒันาคนและคุณภาพชวีติ เป็นตน้ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที่9 (2545-2549) เป็นแผนทีไ่ดอ้ญัเชญิแนวปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรชัญาน าท างในการ
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พฒันาและบรหิารประเทศ โดยยดึหลกั ทางสายกลาง เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤต สามารถ
ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และน าไป สู่การพฒันาทีส่มดุล มคีุณภาพและยัง่ยนื ภายใตก้ระแสโลกาภิ
วตัน์และสถานการณ์เปลีย่น แปลงต่างๆ แต่ยงัคงยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในทุกมติอิยา่ง
เป็นองคร์วม และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทีส่มดุล ทัง้ดา้นตวัคน สงัคม เศรษฐกจิแล สิง่แวดลอ้ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งระบบบรหิารจดัการภายในทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในทุกระดบั อนัจะท าใหเ้กดิการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืทีม่คีนเป็นศูนยก์ลางไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  เช่นเดยีวกบั แผนพฒันาเศรษฐกิ จและสงัค ม
แห่งชาตฉิบบัที่10 (2550-2554) ที่มจีดุมุง่หมายทีจ่ะพฒันาสู่สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขรว่มกนั  (Green 
and Happiness Society) คนไทยมคีุณธรรมน าความรอบรู้  รูเ้ท่าทนัโลก  ครอบครวัอบอุ่น  ชุมชน
เขม้แขง็ สงัคมสนัตสิุขเศรษฐกจิมคีุณภาพ  เสถยีรภาพ และเป็นธรรม  สิง่แวดลอ้มมคีุณภาพและ
ทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนือยูภ่ายใตร้ะบบบรหิารจดัการประเทศทีม่ธีรรมาภบิาล  ด ารงไวซ้ึ่งระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์ร…ี” 
   
3. ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยั 
 นกัเศรษฐศาสตรม์หภาคแบ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิ จออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ เป้าหมายใน
ระยะสัน้  และระยะยาว  ซึง่นกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อว่าในระยะสัน้รฐับาลควรมบีทบาทในการรกัษา
เสถยีรภาพของเศรษฐกจิ  (Stabilization) ขณะทีเ่ป้าหมายระยะยาวนัน้ รฐับาลควรมสี่วนสนบัสนุน
การพฒันาเศรษฐกจิใหม้อีตัราการเจรญิเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภ าพ ทัง้นี้ส าหรบัศตวรรษที ่ 20 
แบบจ าลองแรกทีน่กัเศรษฐศาสตรม์หภาคจดัใหเ้ป็นตน้ก าเนิดของการพฒันาเศรษฐกจิ คอื  
แบบจ าลองของ “Roy Harrod and Evsey Domar” หรอืรูจ้กักนัในนามของ  “Harrod-Domar Model”
สาระส าคญั คอื  การสะสมทุน  (Capital Accumulation) โดยนกัเศรษฐศาสตรท์ั ้งสองเชื่อว่าประเทศ
ใดทีส่ามารถสะสมทุนไดม้ากประเทศนัน้ยอ่มมโีอกาสในการพฒันาเศรษฐกจิมากตามไปดว้ย  โดย
สรปุมาจาก ไพฑรูย์  ไกรพรศกัดิ ์ (2544)   อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัจะอาศยัแนวคดิดา้นอตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ “Solow” มาใชใ้นการประมาณฟงักช์นัการผลติ โดยมใีจคว ามสรปุ
ดงัต่อไปนี้ 
 สาระส าคญัของ แบบจ าลอง “Solow” คอื  ปจัจยัทีม่สี่วนในการพฒันาเศรษฐกจิ
นอกเหนือจากการสะสมทุนแลว้  การออมและจ านวนประชากรกม็สี่วนในการเพิม่ผลผลติมวลรวม
ของประเทศอกีดว้ย  อยา่งไรกต็าม “Solow” เชื่อว่าเมือ่ประเทศใดประเทศหนึ่งสะสมทุนกนัมาได้
ระดบัหนึ่งระบบเศรษฐกจินัน้จะเขา้สู่สภาวะทีเ่รยีกว่า  “Steady State” หรอืภาวะทีไ่มม่กีารพลวตั  
(Dynamic) ของการสะสมทุนแลว้ ขณะเดยีวกนัจ านวนประชากรทีม่ากยอ่มสะทอ้นใหเ้หน็ถงึก าลงั
แรงงาน (Labor force) ทีม่ากตามในระบบเศรษฐกจินัน้ ซึง่มสี่วนช่วยสนบัสนุนการสรา้งผลผลติมวล
รวมใหก้บัประเทศได้  ประเดน็ทีส่ าคญัคอื  “Solow” อธบิายว่าปจัจยัทัง้สองไมเ่พยีงพอต่อการพฒันา
เศรษฐกจิใหร้ดุหน้าไปกว่าทีเ่ป็นอยูห่ากไมม่กีารพฒันาเทคโนโลย ี(Technological progress) 
โดยสรปุมาจาก ไพฑรูย ์ไกรพรศกัดิ ์(2544) 
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 เทคโนโลย ีหมายถงึ ปจัจยัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจ ากปจัจยัดัง้เดมิ ซึง่ในทีน้ี่จะหมายถงึความรู้
ความสามารถของแรงงาน และจะใชต้วัยอ่ )(A  ดงันัน้ ฟงักช์นัการผลติ จะเขยีนไดด้งัสมการ (2.1) 
 
 ),( ALKFY                       (2.1) 
 
 Y   = ผลผลติประชาชาตแิทจ้รงิ 
 K   = สตอ็กทุน 
 L   = แรงงาน 
 A   = เทคโนโลย ี
    
 ดงันัน้ เราจะเหน็ไดว้่าเมือ่มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีรงงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถจะ
สามารถเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิได ้แกนตัง้แสดงถงึผล ผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ แกนนอน
แสดงถงึจ านวนแรงงานเสน้ F(K,L) คอื เสน้ฟงักช์นัการผลติดัง้เดมิ หมายความว่า เมือ่ใชแ้รงงาน Lt 

จะไดผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ YL และเมือ่มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีขา้มาท าใหเ้สน้ฟงักช์นั
การผลติเลื่อนขึน้เป็นเสน้ F(K,AL) คอื เสน้ฟงักช์นัการผลติทีค่วามกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีรงงานที่
มคีวามรูค้วามสามารถ หมายความว่า เมือ่ใชแ้รงงาน Lt เท่าเดมิแต่ไดผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
YAL (ภาพประกอบ 1) 
 
                

       Y 
 

    
      
    

    F(K,AL) 

             YAL 

     
        F(K,L)          YL 

   
      
      
      
      0 

  
Lt 

 
L 

  
          

   
    ภาพประกอบ 1 การเพิม่ขึน้ของผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

 
 ทีม่า:  Charles I Jones.  (1998).  Introduction to Economic Growth.  p.27.     
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 ผู้วิจยัจะประยกุตแ์นวคดิขา้งตน้เพื่อไปใชใ้นการประมาณฟงักช์นัการผลติผลผลติ
ประชาชาตขิองประเทศไทย โดยสมมตวิ่าการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนหนึ่ง
ของการพฒันาเทคโนโลย ีทัง้นี้รายละเอยีดของแบบจ าลองจะไปกล่าวในบทที ่ 3 ต่อไป นอกจากนี้
เพื่อจะจ าแนกองคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผูว้จิยัจะอาศยัแนวคดิ
เรือ่ง “Growth accounting” โดยสรปุมาจาก จริวฒัน์ เจรญิสถาพรกุล (2551) ดงันี้ 
 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีป็นสิง่จ าเป็นต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะ
ยาว ซึง่จรงิๆแลว้คอืปจัจยัอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ ปจัจยัสตอ็กทุน และปจัจยัแรงงาน เช่น ระบบคมนาคม 
ขนส่ง และสื่อสาร ระดบัการศกึษา การบรหิารงานของรฐั หรอืแมแ้ต่งานวจิยัต่างๆ ดงันัน้ แนวคดิ
ของการวเิคราะหแ์บบ “Growth accounting” อยูบ่นพืน้ฐานของแนวคดิเกีย่วกบัฟงักช์นัการผลติ 
จากแบบจ าลองของ Solow สามารถจ าแนกองค์ ประกอบของอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
โดยเริม่ตน้จากสมการ (2.2) 
 
 21 

L AKY 
β

                       (2.2) 
ซึง่  
 Y   = ผลผลติประชาชาตแิทจ้รงิ 
 K   = สตอ็กทุน 
 L   = แรงงาน 
 A   = เทคโนโลย ี
 1  =  ค่าความยดืหยุน่ต่อสตอ็กทุน 
 2  =  ค่าความยดืหยุน่ต่อแรงงาน 
  
เมือ่ปรบัสมการที ่(2.2) ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของลอ็กธรรมชาตจิะได ้ 
 
  )ln()ln()ln()ln( 21 LKAY                            (2.3) 
 
ซึง่   คอื ความยดืหยุน่ของการผลติต่อสตอ็กทุน รวมทัง้เมือ่หาอนุพนัธเ์ทยีบกบัเวลาจะได้ 
 

  
dt

Ld

dt

Kd

dt

Ad

dt

Yd )ln()ln()ln()ln(
21                       (2.4) 
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 ดงันัน้ สมการที ่ (2.5) คอื “Growth Accounting” แสดงถึงอตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ เท่ากบัผลรวมแบบถ่วงน ้าหนกัของอตัราการเจรญิเตบิโตของ สตอ็กทุน แรงงาน และ
เทคโนโลย ีทัง้นี้ผูว้จิยัจะน าสมการที ่2.5 ไปประยกุตใ์ชต่้อไปในบทที ่3  
 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 วรรณา โชคบรรดาลสุข  (2530) ศกึษาผลกระทบของรายจา่ยรฐับาลทีม่ต่ีอผลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศ โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิเกีย่วกบัรายได ้รายจา่ยรฐับาล และขอ้มลูเกีย่วกบัตวัผนัแปรที่
เป็นปจัจยัส าคญัในการวเิคราะห ์ระหว่างปี 2513 – 2528 วเิคราะหใ์นเชงิพรรณา เพื่อใหท้ราบถงึ
ลกัษณะโครงสรา้ง และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายจา่ยรฐับาลและผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศและเชงิปรมิาณ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรายจา่ยรฐับาลกบัผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศโดยการวเิคราะหท์างสถติ ิอาศยัสมการถดถอยเชงิเดีย่ว และเชงิซอ้น จากการศกึษาพ บว่า
รายจา่ยรฐับาลมผีลกระทบต่อผลติภณั ฑม์วลรวมในประเทศ โดยเปรยีบเทยีบกบัรายจา่ยเพื่อการ
บรโิภคของเอกชน และการลงทุนของเอกชน โดยใชส้มการอุปสงคร์วม แสดงใหเ้หน็ว่า การบรโิภค
ของเอกชนมผีลกระทบก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืราย จา่ยของรฐับาล และการลงทุนของเอกชน ตามล าดบั และเมือ่พจิารณาเฉพาะ
รายจา่ยของรฐับาลแต่ละดา้น พบว่า รายจา่ยทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศในทศิทางเดยีวกนั ยกเวน้ รายจา่ย ดา้นอื่นๆ ซึง่ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิและเมือ่พจิารณา
เป็นรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่  รายจา่ยดา้นการศกึษา ดา้นสาธารณสุข และสาธารณูปการ จะส่งผล
กระทบใหม้กีารเพิม่ขึน้ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ส่วนรายจา่ยดา้นเศรษฐกจิจะมเีฉพาะ
ภาคเหนือและภาคกลางเท่านัน้ ทีร่ายจา่ยดา้นเศรษฐกจิส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑภ์าคทัง้สองใน
ทศิทางลดลง  

ศวิลาภ สทิธธิรรม (2539) วเิคราะหง์บประมาณรายจา่ยของรฐับาลทีม่ต่ีอความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย เป็นการศกึษานโยบายการคลงัของรฐับาลในดา้นงบประมาณ
รายจา่ย โดยวเิคราะหง์บประมาณรายจา่ยของรฐับาลทีม่ผีลต่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ใน
ระหว่าง 2520 – 2537 โดยใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิวิ เคราะหใ์นเชงิพรรณา เพื่อศกึษาถงึแนวนโยบายการ
จดัสรรงบประมาณรายจา่ย และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
งบประมาณรายจา่ยของรฐับาลกบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยท าการวเิคราะหท์างสถติิ
อาศยัสมการถดถอยแบบพหุคณู  จากการศกึษาพบว่า รฐับาลยงัค งเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัต่อ
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะการใชม้าตรการทางการคลงัดา้นการใชจ้า่ย ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการ
ขยายตวัของงบประมาณรายจา่ยของรฐับาลดา้นเศรษฐกจิและการบรหิารชุมชนและสงัคมกบัอตัรา
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และความสมัพนัธร์ ะหว่างอตัราการ
ขยายตวัของงบประมาณรายจา่ยของรฐับาลดา้นการบรหิารทัว่ไปกบัอตัราความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
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สรพงษ์  เจรญิกฤตยาวุฒ ิ (2544) ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใชจ้า่ย
ภาครฐับาลต่อตวั แปรทางเศรษฐกจิมหภาคของประเทศไทย  โดยใชข้อ้มลูทุตยิภู มริายไตรมาส
ในช่วงปี 2532 ถงึ 2541 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ  ผลการศกึษาพบว่า ค่าสถติต่ิางๆ ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑท์ีด่แีละมคีวามเหมาะสมทีส่ามารถอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามไดเ้ป็นอยา่งดี
พอสมควร แต่ปญัหาทีม่กัพบเกอืบทุกสมการ คอื ปญัหาสหสมัพนัธใ์นตวั ซึง่ แกไ้ขปญัหาน้ีดว้ย 
“Auto regressive moving average” และการใชจ้า่ยภาครฐับาลจะมผีลกระทบต่ออุปสงคร์วมใน
ระบบเศรษฐกจิโดยตรง โดยถา้ใหก้ารใชจ้า่ยภาครฐับาลเพิม่ขึน้ จะท าใหผ้ลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ การผลติรวม การจา้งงาน การบรโิภคของภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การ
น าเขา้ ภาษอีากร รายรบัรวมภาครฐับาล ฐานะการคลงั ระดบัราคา ค่าจา้งแรงงาน อุปสงคแ์ละ
อุปทานของเงนิตราจะเพิม่ขึน้ ส่วนการส่งออก การส่งออกสุทธ ิและอตัราดอกเบีย้ จะลดลงไปจาก
เดมิ 

ศุภกร วรฤทธิ ์ (2546) วเิคราะหง์บประมาณรายจา่ยของรฐับาลกบัความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทย ใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิในช่วงปี 2523 – 2545 โดยศกึษาลกัษณะการจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยของรฐับาล และกระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยของรฐับาลจะใชว้ธิี
การศกึษาเชงิพรรณา และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างงบประมาณรายจา่ยของรฐับาลและ
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะใช้ วธิกีารศกึษาเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบจ าลอง “Granger’s 
Causality Test” ผลจากการศกึษาพบว่า เมือ่รฐับาลจดัสรรงบประมาณดา้นรายจา่ยของรฐับาล
โดยรวม ดา้นสนิคา้และบรกิารทีม่ผีลต่อสงัคม ดา้นบรกิารสงัคม ดา้นบรกิารทางเศรษฐกจิ และดา้น
สนิคา้และบรกิารสาธารณะ จะมผีลท าใหม้คีวา มเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ และจาก
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรายจา่ยของรฐับาลทีจ่ าแนกตามลกัษณะสนิคา้และบรกิารและความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ พบว่า รายจา่ยของรฐับาลทีจ่ าแนกตามลกัษณะสนิคา้และบรกิารมผีลต่อ
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดงันัน้สรปุไดว้่ารฐับาลสามารถใชง้บประมาณรายจา่ยเป็นเครือ่งมอื
ทางการคลงัในการควบคุมระบบเศรษฐกจิใหม้คีวามเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสมได้ 
 น ้าฝน บุญยรกัษ์โยธนิ (2550) ศกึษาโครงสรา้งรายจา่ยรฐับาลและการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ขอ้มลูทีน่ ามาวเิครา ะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภมูริายไตรมาส ในช่วงปี 2536 – 2546 โดย
วเิคราะหจ์ าแนกตามลกัษณะเศรษฐกจิ 2 ดา้น คอื รายจา่ยประจ า และรายจา่ยลงทุนต่อการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ พบว่า ในช่วงปี 2536 – 2540 รฐับาลจะใหค้วามส าคญักบัรายจา่ยลงทุน
มากกว่ารายจา่ยประจ า โดยมกีารจดัสรรสดัส่วนรายจา่ยลงทุนต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากรฐับาลตอ้งการน างบประมาณไปลงทุนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมเีสถยีรภาพ แต่หลงัจากเกดิวกิฤตเศรษฐกจิของไทยในปี 2540 รฐับาลจงึ
จดัสรรใหร้ายจา่ยประจ ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่เมือ่ศกึษาถงึสดัส่วนรายจา่ยรฐับาลประเภทต่างๆ ทีม่ ี
ต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยอาศยัวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด พบว่า สดัส่วนการลงทุนรวมของ
ประเทศต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ส่วนรายจา่ยลงทุนต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ และสดัส่วนงบประมาณต่อผลติภณัฑ์
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มวลรวมในประเทศ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยสดัส่วน
รายจา่ยประจ าต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ และอตัราการเจรญิเตบิโตของประชากรพบว่าไมม่ี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

 วลิเลีย่ม เอสเทอรล์ ีและ เซอรจ์โิอ เรเบอโล (William Easterly ;& Sergio Rebelo.1993) 
ศกึษานโยบายก ารคลงั และอตัราการเจรญิเตบิโตทา งเศรษฐกจิ ใชข้อ้มลูภาคตดัขวาง จ านวน 28 
ประเทศ ในช่วงปี 1970 – 1988 โดยใชว้ธิ ี “Cross-section regressions” ในการทดสอบ ผล
การศกึษาพบว่า การลงทุนดา้นการขนส่งและการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัการเจรญิเตบิโตดว้ยค่า
สมัประสทิธิท์ีส่งู (มคี่าระหว่าง 0.59 และ 0.66) และการลงทุนประเภทดงักล่าวไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
การลงทุนภาคเอกชน ส าหรบัการลงทุนภาครฐับาลโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัการ
ลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนดา้นโ ครงการของรฐับาลไมม่ผีลต่ออตัราก ารเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ขณะที่การลงทุนทัว่ไปของรฐับาลมคีวามสมัพนัธท์ัง้กบัอตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและการลงทุนภาคเอกชน ดว้ยค่าสมัประสทิธิป์ระมาณ 0.4 เมือ่วดักบัอตัราการเจรญิ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และมคี่าสมัประสทิธเ์ขา้ใกล ้ 1 เมือ่วดักบัการลงทุนภาคเอกชน ส าหรบั
การลงทุนดา้นเกษตร กรรม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัการลง ทุนภาคเอกชนดว้ยค่า
สมัประสทิธิร์ะหว่าง -0.64และ-0.94 

เฮอรร์ ีและ เอส .ลลั (Hsies ;& S.lal.1994) ศกึษารายจา่ยของรฐับาล และ อตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในประเทศแคนาดา ฝรัง่เศส เยอรมนั อติาล ีญีปุ่น่ องักฤษ และ
สหรฐัอเมรกิา โดยใชว้ธิ ี “Vector autoregressive analysis” (VAR) ขอ้คน้พบทีน่่าสนใจ คอื  ไมม่ี
ความชดัแจง้ว่าการใชจ้า่ยของรฐับาล สามารถเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมี
เสถยีรภาพยัง่ยนืต่ อไป ขณะเดยีวกนั  เดอวาราจนั สวารฟู และซนู (Devarajan, Swaroop ;& 
Zou.1996) ศกึษาองคป์ระกอบของการใชจ้า่ยของรฐับาลและอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ใช้
ขอ้มลูภาคตดัขวางในการวจิยัจาก 43 ประเทศทีก่ าลงัพฒันา ในช่วงปี 1970 – 1990 ซึง่มากกว่า 20 
ปี โดยใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติแิบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ถงึการเพิม่ขึน้ของการใชจ้า่ย
ปจัจบุนั ทีม่คีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยมคีวามแตกต่างคอื 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการใชจ้า่ยขององคป์ระกอบดา้นสาธารณะ และนอกจากนัน้จะมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั ดงันัน้ดเูหมอืนว่าเมือ่เราใชค้่าใชจ้า่ยทีม่ากเกนิไป อาจท าใหเ้กดิค วามไมม่ี
เสถยีรภาพขึน้ได ้

เอม็ อมานจา และ มอรสิซ ี (M’Amanja ;& Morrissey.2005) ศกึษานโยบายดา้น
งบประมาณ และอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศเคนยา่ ใชข้อ้มลูแบบอนุกรมเวลา 
ในช่วงปี 1964 – 2002 โดยใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติ ิ “Autoregressive distributed lag (ADL) model” 
พบว่าการใชจ้า่ยของรฐับาลไดแ้บ่งออกเป็น การใชจ้า่ยทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพ และการใชจ้า่ยทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิผลติภาพ และรายไดจ้ากภาษไีดแ้บ่งออกเป็น รายไดจ้ากภาษทีีถู่กบดิเบอืน และภาษทีีไ่ม่
ถูกบดิเบอืน พบว่า  การใชจ้า่ยทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลติภาพ และรายไดจ้ากภาษี ทีไ่มถู่กบดิเบอืน ไม่
ก่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่คาดการณ์ไดด้ว้ยทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์อยา่งไรกต็าม 
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การคาดการณ์ในทางกลบักนั ทีว่่า การใชจ้า่ยทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพ ส่งผลกระทบต่ออตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในทศิทางตรงขา้มอยา่งมาก ขณะทีร่ายไดจ้ากภาษี ทีถู่กบดิเบอืนไมส่่งผล
กระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในอกีทางหนึ่ง พบว่า การลงทุนของรฐับาลไดส้่งผลที่
เป็นประโยชน์ต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว 
 จากการตรวจสอบเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ งานวจิยัของประเทศไทยส่วนใหญ่ จะ
เป็นการวจิยั ผลกระทบการใชจ้า่ยรฐับาล ในระยะสัน้ โดยวเิคราะหผ์ลกระทบต่อ ผลผลติประชาชาต ิ
และการจา้งงาน ซึง่อาศยั ขอ้มลูงบประมาณ  ขณะทีก่ารด าเนินงานวจิยัฉบบัน้ีจะใชก้ารใชจ้า่ยจรงิ
ของรฐับาล อยา่งไรกต็ามกรอบความคดิของงานวจิยัฉบบัน้ี จะคลา้ยคลงึกบังานวจิยัต่างประเทศใน
ประเดน็การศึ กษาผลของการใชจ้า่ยรฐับาลทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพ และไมก่่อใหเ้กดิผลติภาพ 
(Productive and Unproductive expenditure) ต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว ใน
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น า 7 ประเทศ  และประเทศก าลงัพฒันา 43 ประเทศ นอกจากนี้ขอ้
คน้พบจะไดน้ าไปใชอ้ภปิรายผลต่อไป 

 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1.  ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู 
  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1. ข้อมลูและแหล่งข้อมลู 

ขอ้มลูทีใ่ชท้ าการศกึษาจะเป็นขอ้มลูทุตยิภมูิรายปี ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยสามารถแจก 
แจงไดด้งันี้ 
 1. ขอ้มลูการใชจ้า่ยของรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงค์ ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวม
จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 2. ขอ้มลูผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 3. ขอ้มลูสตอ็กทุน ในช่วง ปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 4. ขอ้มลูแรงงานในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แบบบนัทกึขอ้มลูทุตยิภมู ิโดยประกอบไปดว้ยตวัแปรทัง้ทัง้หมด 5 ตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ สตอ็กทุน แรงงาน ทุนมนุษยแ์ละเทคโนโลยี 
 2. แบบจ าลอง “Solow” 
  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วจิยัไดท้ าการเกบ็รว บรวมขอ้มลูการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงค ์ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ และสตอ็กทุนจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและขอ้มลูแรงงานจากส านกังานสถติแิห่งชาตใินเดอืนเมษายน 2554 
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4. การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
การจดักระท าข้อมลู 

1. การปรบัปีฐาน 
 เนื่องจากงานวจิยัน้ีไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูิ เกีย่วกบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
สตอ็กทุน และการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงค์  และขอ้มลูทุตยิภมูิดงักล่าวไดม้ขีอ้จ ากดัคอื 
ขอ้มลูแต่ละช่วงปีมกีารค านวณราคา ณ ปีฐานทีแ่ตกต่างกนัดงัต่อไปนี้ 
 - ขอ้มลูบญัชปีระชาชาตปีิ 2503-2518 ค านวณราคาโดยใชร้าคา ณ ปี 2505 เป็นฐาน 
 - ขอ้มลูบญัชปีระชาชาตปีิ 2513-2533 ค านวณราคาโดยใชร้าคา ณ ปี 2515 เป็นฐาน 
 - ขอ้มลูบญัชปีระชาชาตปีิ 2523-2552 ค านวณราคาโดยใชร้าคา ณ ปี 2531 เป็นฐาน 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการปรบัปีฐา นของขอ้มลูทัง้หมดใหเ้ป็นการค านวณโดยใชร้าคา ณ ปี 
2531 เป็นฐาน และขออธบิายวธิกีารปรบัปีฐานโดยสงัเขปดงันี้ 
 เริม่ตน้โดยการน าขอ้มลูจากบญัชปีระชาชาตปีิ 2503-2518 และปี 2513-2533 มาเรยีงต่อกนั
โดยจะสงัเกตุเหน็ว่า จะมชี่วงเวลาทีท่บัซอ้นกนัอยูค่อืช่วงปี 2513-2518 จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการหา
อตัราการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูปี 2503-2518 และเมือ่ไดอ้ตัราการเปลีย่นแปลงแลว้จงึน าไปหา
อตัราการเปลีย่นแปลงถอยหลงัในขอ้มลูปี 2513-2533 จงึไดข้อ้มลูชุดใหมท่ีเ่ร ิม่ตัง้แต่ปี 2503-2533 
โดยเป็นขอ้มลูทีค่ านวณราคาโดยใชร้าคา ณ ปี  2515 เป็นฐาน ใ นท านองเดยีวกนัผูว้จิยัไดท้ า
ขบวนการดงักล่าวกบัขอ้มลูปี 2513-2533 และปี 2523-2552 ในทีสุ่ดผูว้จิยัไดข้อ้มลูชุดทีค่ านวณโดย
ใชร้าคา ณ ปี 2531 เป็นฐาน โดยมขีอ้มลูตัง้แต่ปี 2503-2552 
 

2. ขอ้มลูดา้นแรงงาน 
 เนื่องจากงานวจิยัน้ีไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนแรงงานจากราย งานผลการส ารวจ
แรงงาน ซึง่จดัท าโดยส านกังานสถติแิห่งชาตทิีม่วีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัดงัต่อไปนี้ 
 - การส ารวจขอ้มลูภาวะการท างานปี 2514-2526 ไดท้ าการส ารวจปีละ 2 รอบ 
 - การส ารวจขอ้มลูภาวะการท างานปี 2527-2540 ไดท้ าการส ารวจปีละ 3 รอบ 
 - การส ารวจขอ้มลูภาวะการท างานปี 2541-2543 ไดท้ าการส ารวจปีละ 4 รอบ 
 - การส ารวจขอ้มลูภาวะการท างานปี 2544-ปจัจบุนั ไดท้ าการส ารวจเป็นรายเดอืน 
 ดงันัน้เมือ่ผูว้จิยัจะท าการวจิยัในช่วงปี 2514-2552 ซึง่มรีอบการส ารวจไมเ่ท่ากนั จงึไดท้ า
การหาค่าเฉลีย่ของแต่ละปีและน าขอ้มลูดงักล่าวมาท าการวจิยัในครัง้นี้ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สร้างแบบจ าลองโดยอาศยัแนวคิดของ “Solow” 

  โดยเริม่ตน้จากประมาณฟงักช์นัการผลติตามสมการ (3.1) 
 

 ti eXcY
n

i

c

itt







1

0                      (3.1) 

ซึง่  
 tY   = ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิในปีที ่t 
 0c   = ค่าคงตวั 
 ic   = พารามเิตอรต์วัที ่i 
 itX  = ปจัจยัการผลติชนิดที ่i ปีที ่t โดยทีม่ปีจัจยั n ชนิด 
 t   = ตวัคลาดเคลื่อนในปีที ่t (Error Terms) 
 

  
 ประมาณค่าความยื ดหยุน่ของการผลติต่อปจัจยัการผลติ โดยเริม่ดว้ยประมาณสมการที ่
(3.2) ซึง่มเีฉพาะตวัแปรอสิระดา้นปจัจยัการผลติดัง้เดมิ ไดแ้ก่ ปจัจยัทุน )(K และปจัจยัแรงงาน )(L  
หลงัจากนัน้เพิม่ตวัแปร ทีเ่ป็นตวัแทนของทุนมนุษย ์ )(H ในสมการที ่ (3.3) ต่อมาเพิม่ตวัแปรทีเ่ป็น
ตวัแทนของเทคโนโลย ี )(T  เขา้ไปแทนตวัแปรทีเ่ป็นตวัแทนของทุนมนุษยใ์นสมการที ่ (3.4) สุดทา้ย 
เพิม่ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแทนของทุนมนุษย ์และเทคโนโลยเีขา้ไปพรอ้มกนัในสมการที ่(3.5) 
 
 ttt LcKccY  )ln()ln()ln( 210                 (3.2) 
 tttt HcLcKccY  )ln()ln()ln()ln( 6543               (3.3) 
 tttt TcLcKccY  )ln()ln()ln()ln( 10987             (3.4) 
 ttt TcHcLcKccY  )ln()ln()ln()ln()ln( 1514131211          (3.5) 
 
 2. การจ าแนกองคป์ระกอบของอตัราการเจริญเติบโตในระยะยาว   
 จากนัน้ผูว้จิยั น าค่าควา มยดืหยุน่ทีป่ระมาณไดใ้ นสมการที่  (3.5) มาใชใ้นกา รจ าแนก
องคป์ระกอบของอตัราการเจริ ญเตบิโตในระยะยาว  โดยอาศยัหลกัการ Growth Accounting ดงั
แสดงไดด้งัแบบจ าลอง (3.6)-(3.9) ตามล าดบั 
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 15141312                (3.9) 

  
ซึง่ 

 
Y

Y


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของผลผลติมวลรวมประชาชาติ 

 
K

K


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัสตอ็กทุน 

 
L

L


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัแรงงาน 

 
H

H


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์

 
T

T


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี

 
A

A


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของ Residual 

 
 
 3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบจ าลองประกอบไปดว้ย 
 - ค่า t-statistic ทดสอบนยัส าคญัของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Dependent 
variables ) และตวัแปรอสิระ ( Independent variable ) ของสมการ ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ตาม และตวัแปรอสิระ สามารถดไูดจ้ากค่า probability ของตวัแปรแต่ละตวั 
 - ค่า R-Squared ( 2R ) เป็นค่าสถติ ิทีแ่สดงถงึสดัส่วน  หรอืรอ้ยละของความผดิพลาด ที่
แบบจ าลองสามารถอธบิายไดจ้ากสมการทีป่ระมาณการ โดยทีถ่า้ค่า 2R  มคี่าเขา้ใกล ้1 หมายความ
ว่าสมการทีป่ระมาณไดเ้ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากรทัง้หมด หรอืกล่าวไดอ้กีนยัหน่ึงว่า  ตวัแปรอสิระ 
สามารถอธบิายการแปรเปลีย่นของตวัแปรตามไดม้าก  อยา่งไรกต็ามค่า 2R  เป็นการประมาณความ
เหมาะสมของการแจกแจง ทีเ่กนิจรงิ จงึมกัใชค้่า  Adjusted 2R  ( 2

R ) ในการปรมาณความเหมาะสม
ของการแจกแจงแทน โดยทัว่ไปค่า 2

R  จะมคี่าต ่ากว่าค่า 2R  เลก็น้อย 
 



 

  
    

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 ในบทน้ีผูว้จิยัขอน าเสนอเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

1. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัการผลติ 
2. ผลการประมาณแบบจ าลองการผลติและการจ าแนกองคป์ระกอบของอตัราการ 

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 
3. ผลของแรงขบัเคลื่อนภาครฐัต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 

 
1. ผลการวิเคราะหด้์านปัจจยัการผลิต 
 จากการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมูิ  โดยประกอบไปดว้ยตวัแปรทัง้ หมด 5 ตวัแปร โดยเป็นตวัแปร
อสิระ 4 ตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัการผลติ ไดแ้ก่ ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละ
ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีและตวัแปรตาม 1 ตวัแปรคอืผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ ในช่วงปี 2514-2552 
ผูว้จิยัขอสรปุการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวดงัตาราง 5 โดยแบ่งเป็นช่วงตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 - ปจัจยัสตอ็กทุน จ าแนกเป็นมลูค่า หน่วยลา้นบาท และอตัราการเจรญิเตบิโต ของสตอ็ก
ทุน หน่วยรอ้ยละ 
 - ปจัจยัแรงงาน จ าแนกเป็นจ านวน หน่วยลา้นคน และอตัราการเจรญิเตบิโต ของแรงงาน  
หน่วยรอ้ยละ 
 - ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์ซึง่เป็นผลรวมของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั การใช้
จา่ยรฐับาลดา้นสาธารณสุข และการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิารสวสัดกิารในกรณี พเิศษ จ าแนก
เป็นมลูค่า หน่วยลา้นบาท และอตัราการเจรญิเตบิโตของทุนมนุษย ์หน่วยรอ้ยละ 
 - ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีซึง่เป็นการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร จ าแนก
เป็นมลูค่า หน่วยลา้นบาท และอตัราการเจรญิเตบิโตของเทคโนโลย ีหน่วยรอ้ยละ 
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ตาราง 5 มลูค่าและอตัราการเจรญิเตบิโตจ าแนกตามปจัจยัการผลติในปี 2514-2552 
 

แผนพฒันาฯ ปี 
ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์ ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นคน) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 
ฉบบั 2 2514 1,969,940 2.25 16.64 3.98 11,071 10.81 3,572 1.92 

ฉบบั 3-4 

2515 2,018,743 2.48 16.14 -2.98 12,539 13.26 3,066 -14.16 
2516 2,075,341 2.80 16.83 4.24 13,740 9.58 3,114 1.56 
2517 2,134,210 2.84 15.49 -7.92 15,210 10.70 2,704 -13.18 
2518 2,199,590 3.06 16.24 4.84 17,635 15.94 5,087 88.15 
2519 2,281,293 3.71 16.26 0.08 20,931 18.69 6,298 23.81 
2520 2,386,024 4.59 18.33 12.75 22,592 7.94 3,535 -43.86 
2521 2,496,001 4.61 19.39 5.79 26,131 15.66 3,580 1.27 
2522 2,621,485 5.03 19.22 -0.87 30,019 14.88 3,653 2.04 
2523 2,778,591 5.99 22.73 18.25 32,134 7.05 3,600 -1.46 
2524 2,951,947 6.24 21.14 -7.00 35,397 10.15 4,036 12.11 

ฉบบั 5-6 

2525 3,118,288 5.63 22.27 5.34 40,577 14.63 3,964 -1.78 
2526 3,322,354 6.54 25.05 12.50 44,221 8.98 3,635 -8.30 
2527 3,542,885 6.64 26.23 4.71 48,458 9.58 3,447 -5.17 
2528 3,744,061 5.68 26.83 2.30 51,852 7.00 3,184 -7.63 
2529 3,938,735 5.20 27.53 2.59 54,800 5.69 3,423 7.51 
2530 4,187,117 6.31 28.73 4.38 56,031 2.25 3,281 -4.15 
2531 4,519,636 7.94 29.61 3.07 58,970 5.25 3,711 13.11 
2532 4,954,229 9.62 30.28 2.26 62,072 5.26 3,783 1.94 
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ตาราง 5 (ต่อ)         

แผนพฒันาฯ ปี 
ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์ ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

ฉบบั 5-6 
2533 5,556,557 12.16 31.75 4.84 65,049 4.80 3,935 4.02 
2534 6,250,188 12.48 31.08 -2.10 68,876 5.88 3,787 -3.76 

ฉบบั 7-8 

2535 6,995,199 11.92 31.91 2.67 71,656 4.04 4,291 13.31 
2536 7,815,304 11.72 32.24 1.03 80,393 12.19 3,666 -14.57 
2537 8,740,942 11.84 31.87 -1.15 83,183 3.47 4,907 33.85 
2538 9,733,747 11.36 32.17 0.96 91,769 10.32 4,163 -15.16 
2539 10,823,170 11.19 32.38 0.65 98,994 7.87 5,147 23.64 
2540 11,611,327 7.28 32.78 1.22 105,995 7.07 4,941 -4.00 
2541 11,911,713 2.59 32.60 -0.56 122,055 15.15 5,102 3.26 
2542 12,163,043 2.11 32.91 0.96 118,854 -2.62 6,027 18.13 
2543 12,430,620 2.20 33.39 1.47 125,766 5.82 4,693 -22.13 
2544 12,649,512 1.76 33.81 1.26 127,243 1.17 4,904 4.50 

ฉบบั 9-10 

2545 12,880,761 1.83 34.26 1.33 129,113 1.47 8,153 66.25 
2546 13,171,145 2.25 34.90 1.87 132,307 2.47 3,928 -51.82 
2547 13,537,985 2.79 35.72 2.34 134,718 1.82 5,382 37.02 
2548 13,974,896 3.23 36.13 1.16 148,037 9.89 17,305 221.53 
2549 14,430,911 3.26 36.43 0.82 151,773 2.52 16,247 -6.11 
2550 14,895,285 3.22 36.94 1.41 171,204 12.80 18,621 14.61 
2551 15,380,132 3.26 37.70 2.05 174,211 1.76 15,232 -18.20 
2552 15,813,149 2.82 38.43 1.93 183,825 5.52 19,285 26.61 

 ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2554, เมษายน).  บญัชปีระชาชาต.ิ 
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 หลงัจากผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มลูจากตาราง 5 แลว้สามารถสรา้งกราฟและวเิคราะหร์าย
ตวัแปรไดด้งัต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2 สตอ็กทุนของประเทศไทย 

 
             ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน).  
สตอ็กทุนของประเทศไทย. 
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ภาพประกอบ 3 อตัราการเจรญิเตบิโตของสตอ็กทุนของประเทศไทย 

 
             ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ (2554, เมษายน).  
ค านวณจากสตอ็กทุนของประเทศไทย.  

ลา้นบาท 

ปี 

ปี 

รอ้ยละ 
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บญัชสีตอ็กทุนของประเทศไทย เป็นขอ้มลูทีส่ านกับญัช ีส านกังานคณะกรรมการพฒันา การ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิดัท า ขึน้เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งชีว้ดัสถานการณ์ปจัจยัทุนของประเทศ  การ
วเิคราะหส์มการการผลติ  ผลติภาพทุน  และผลติภาพการผลติรวมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดย
สตอ็กทุนหมายถงึ ผลรวมของทุนทีอ่ยูใ่นรปูของสนิทรพัยถ์าวรทีถู่กสะสมมาเรือ่ยๆ  ตามอายกุารใช้
งานของสนิทรพัยป์ระเภทนัน้ๆ  และเมือ่ท าการผลติช่วงระยะเวลาหนึ่งจะมกีารปลดระวางสนิทรพัย์
นัน้ๆ ออกจากกระบวนการผลติอนัเน่ืองมาจากไ มส่ามารถใหบ้รกิารการผลติไดโ้ดยทัว่ไปนิยมวดั
สตอ็กทุนทีม่อียูใ่นระบบเศรษฐกจิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คอื ณ วนัสิน้ปี ซึง่ประมวลผลโดยวธิกีาร
สะสมทุนนิรนัดร ์
 จากภาพประกอบ 2 และ 3  ซึง่เป็นกราฟทีแ่สดงการสะสมสตอ็กทุนของประเทศไทยนัน้
พบว่าประเทศไทยมกีารสะสมสตอ็กทุนอ ยา่งต่อเนื่องโดยในช่วงแรกซึง่เป็นช่วงทีอ่ยูป่ลาย
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 2 (2510-2514) และครอบคลุมไปจนถงึแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 4 (2515-2524) นัน้เป็นช่วงทีร่ฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบั
สิง่ก่อสรา้งขัน้พืน้ฐาน ในรปูแบบของระบบคมนาค มและ ขนส่ง ระบบเขือ่นเพื่อการชลประทานและ
พลงังานไฟฟ้า สาธารณูปการ  เป็นตน้ จากนัน้ในปี 2530-2539 พบว่ากราฟมคีวามชนัมากซึง่แสดง
ถงึอตัราการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็อนัเป็นผลมาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 6 
และ7 ซึง่ไดมุ้ง่เน้นดา้นอุตสาหกรรมการผลติโดยน าหลกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้มาเพื่อปรบั
โครงสรา้งการผลติซึง่ก่อใหเ้กดิการน าเขา้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัจงึท าใหใ้นช่วงนี้มกีารสะสมทุนเพิม่
มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน จากนัน้รฐับาลไดห้นัไปมุง่เน้นกบัการพฒันาคนและสงัคมเพิม่ขึน้จงึท า
ใหก้ารสะสมทุนมอีตัราการเพิม่ขึน้ทีล่ดลงกราฟจงึมคีวามชนัลดลง 
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ภาพประกอบ 4 จ านวนแรงงาน 

 
 ทีม่า:  ส านกังานสถติแิห่งชาติ.  (2554, เมษายน).  รายงานผลการส ารวจแรงงาน.  

ลา้นคน 

ปี 
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ภาพประกอบ 5 อตัราการเจรญิเตบิโตของจ านวนแรงงาน 

 
 ทีม่า:  ส านกังานสถติแิห่งชาติ.  (2554, เมษายน).  ค านวณจากรายงานผลการส ารวจ
แรงงาน. 
 

จ านวนแรงงานเกบ็รวบรวมจากรายงานผลการส ารวจแรงงานโดยส านกังานสถติแิห่งชาตไิด้
ส ารวจขอ้มลูภาวะการท างานอยา่งต่อเนื่องทุกปี  เริม่ตัง้แต่ปี 2514 โดย ในช่วงแรกจะส ารวจปีละ  2 
รอบ และในปี 2527-2540 ไดท้ าการส ารวจปีละ  3 รอบ คอื รอบที่ 1 ส ารวจในเดอืนกุมภาพนัธ์  รอบ
ที ่2 ส ารวจในเดอืนพฤษภาคม  และรอบที่ 3 ส ารวจในเดอืนสงิหาคม  ตัง้แต่ปี 2541 เป็นตน้มา ได้
เพิม่การส ารวจอกี  1 รอบ คอืรอบที่ 4 ในเดอืนพฤศจกิายน  แต่เนื่องจากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ
กลางปี 2540 ท าใหเ้กิดความตอ้งการใชข้อ้มลูเพื่อการวางแผนเพิม่มากขึน้และเรง่ด่วนขึน้  ดงันัน้
ตัง้แต่ปี 2544เป็นตน้มาส านกังานสถติแิห่งชาตจิงึไดด้ าเนินการส ารวจเป็นรายเดอืน  โดยขอ้มลูที่
น าเสนอเป็นรายปีนี้ผูว้จิยัไดท้ าการหาค่าเฉลีย่รายปีจากขอ้มลูทีส่ านกังานสถติแิห่งชาตเิกบ็รวบรวม
เป็นรอบนัน่เอง 
 จากภาพประกอบ 4 และ 5 แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมจี านวนแรงงานทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องโดยจะมเีพยีงไมก่ีปี่ทีม่กีารลดลงของจ านวนแรงงานแต่หากพจิารณารายละเอยีดแลว้นัน้จะ
พบว่าจ านวนแรงงานไดม้จี านวนลดลงในบางรอบของการส ารวจเท่านัน้ซึง่เมือ่น ามาหาค่าเฉลีย่แ ลว้
จงึไดค้่าทีล่ดลง ยกตวัอยา่งเช่นในปี 2517 ทีม่คี่าเฉลีย่รายปีลดลง เนื่องจากในรอบแรกของการ
ส ารวจมจี านวนแรงงานอยูเ่พยีง 13,755,550 คน แต่ในรอบที ่ 2 ส ารวจจ านวนแรงงานได ้
17,231,640 คนซึง่การส ารวจรอบที ่ 2 ไมไ่ดต้ ่ากว่าค่าเฉลีย่ในปี 2516 เลยดงันัน้จงึพอสรปุไดว้่ า
ไมไ่ดเ้กดิขอ้ผดิพลาดแต่ประการใดทีเ่กดิการลดลงของจ านวนแรงงานในปี 2517 หากแต่การส ารวจ
บางรอบอาจไมส่มบรูณ์นกั และเน่ืองจากปจัจยัแรงงานเป็นปจัจยัส าคญัในการก่อใหเ้กดิผลผลติ
ต่างๆจงึสมควรและจ าเป็นทีจ่ะมกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 

ปี 
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ภาพประกอบ 6 การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ 

 
 ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  (2554, เมษายน).  
บญัชปีระชาชาต.ิ  
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ภาพประกอบ 7 อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ 

 
  ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ.  (2554, 
เมษายน).  ค านวณจากบญัชปีระชาชาติ. 

ลา้นบาท 

ปี 

ปี 

รอ้ยละ 
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 ขอ้มลูดา้นการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยเ์กบ็รวบรวมจากบญัชปีระชาชาตดิา้นการใชจ้า่ยรฐับาล
จ าแนกตามวตุัประสงคอ์นัประกอบไปดว้ยการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั การใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นสาธารณสุขและการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิารในกรณพีเิศษ 
 จากภาพประกอบ 6 และ 7 พบว่ารฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการใชจ้า่ยอนัก่อใหเ้กดิทุน
ดา้นมนุษยเ์ป็นอยา่งมากเนื่องจากกราฟไดม้กีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2514 เป็นตน้มาอกีทัง้
ในช่วงปี 2535-2544 ไดม้กีารเพิม่ขึน้อยา่งมากโดยจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ราฟมคีวามชนัมากกว่าช่วง
อื่นๆนัน่เอง และช่วงปีดงักล่าวกอ็ยูใ่นช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 7 และ
8 ทีร่ฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของคน โดยเน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
คุณภาพชวีติ ซึง่รฐับา ลไดใ้ชจ้า่ยเป็นจ านวนมากเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตซิึง่ตอ้งการ เสรมิสรา้งศกัยภาพของคนทุกคนทัง้ในดา้น
รา่งกายจติใจและสตปิญัญา ใหม้สีุขภาพพลานามยัแขง็แรง มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการ
ประกอบอาชพี และสามารถปรบัตวัใหท้นัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
การปกครอง อกีทัง้ยงัพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมใหม้คีวามมัน่คงและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของครอบครวัและชุมชนใหส้นบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของคน รวมทัง้ใหชุ้มชนมี
ส่วนรว่มในการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้ 
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ภาพประกอบ 8 การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี 

 
  ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  (2554, 
เมษายน).  บญัชปีระชาชาติ. 

ลา้นบาท 

ปี 
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ภาพประกอบ 9 อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี

 
  ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  (2554, 
เมษายน).  บญัชปีระชาชาติ. 
 
 ขอ้มลูการใชจ้า่ยของรฐับาลดา้นเทคโนโลยเีกบ็รวมรวมจากบญัชปีระชาชาตดิา้นการใชจ้า่ย
รฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงคด์า้นการคมนาคม ขนส่งและการสื่อสาร  จากภาพประกอบ 8 และ 9 
พบว่ารฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นน้ีมากในช่วงปี 2519 ซึง่เป็นช่วงทีร่ฐับาลไดจ้ดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 3 (2515-2519) ทีมุ่ง่เน้นดา้นโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานอนัประกอบ
ไปดว้ยการก่อสรา้งถนนและสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานต่างๆอกีทัง้ยงัป รบัปรงุโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน
ต่างๆนัน้ใหเ้ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิอกีดว้ย จากนัน้การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นน้ีมกีารใชจ้า่ย
ค่อนขา้งคงทีเ่นื่องจากรฐับาลไดใ้หเ้อกชนเป็นผูด้ าเนินการดา้นการสื่อสารเป็นหลกัตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่6 (2530-2534) ทีเ่น้นบทบาทของภาคเอกชนเป็นตน้มา และขอ้
สงัเกตุอกีประการหน่ึงคอืในปี 2548 ทีม่กีารใชจ้า่ยดา้นน้ีเพิม่ขึน้อยา่งมากนัน้จงึไดท้ าการสอบถาม
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตซิึง่ไดท้ าการชีแ้จงว่าเกดิจาก 2 
สาเหตุคอืการลงบญัชขีองกรมบญัชกีลางทีน่ า เอาการเบกิจา่ยดา้นการซ่อมแซมถนนเพื่อเพิม่อายุ
การใชง้านมาลงบนัทกึในการใชจ้า่ยดา้นการลงทุนแทนการลงบนัทกึในค่าใชจ้า่ยประจ าและการ
เปลีย่นระบบการค านวณและจดัเกบ็ขอ้มลูของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ
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2. ผลการประมาณ แบบจ าลอง การผลิตและการจ าแนกองค์ ประกอบของอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

 จากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูต่างๆมาประมาณค่าฟงักช์นัการ
ผลติโดยอาศยัโปรแกรม Eviews เพื่อหาค่าความยดืหยุน่ไดด้งัตาราง 6 
 
 ในส่วนน้ีจะแสดงผลการประมาณฟงักช์นัทีใ่ชใ้นการศกึษาแรงขบัเคลื่อนของภาครฐัต่ออตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวดงัต่อไปนี้ 
 ผลการประมาณฟงักช์นัการผลติดัง้เดมิอนัประกอบไปดว้ยตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร คอื ปจัจยั
สตอ็กทุนและปจัจยัแรงงาน  
 
 ),( tt LKFY                       (4.1) 
 
ซึง่ Y  = ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 
 K  = สตอ็กทุน 
 L  = แรงงาน 
  
ตาราง 6 ผลการประมาณฟงักช์นัการผลติ 
 

 ตวัแปรตาม: ค่าลอ็กธรรมชาตขิอง GDP รวม 
 สมการ 4.2 สมการ 4.3 สมการ 4.4 สมการ 4.5 
ค่าคงที ่ 1.553 1.965 1.614 1.951 
 (4.567) (5.293) (4.803) (5.252) 
สตอ็กทุน 0.673 0.572 0.635 0.560 
 (16.870) (9.715) (13.616) (9.310) 
แรงงาน 0.699 0.449 0.745 0.512 
 (6.902) (3.041) (7.176) (3.192) 
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์ - 0.181 - 0.157 
  (2.240)  (1.868) 
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี - - 0.046 0.030 
   (1.540) (1.005) 
ตวัอยา่งปี 2514-2552 39 39 39 39 
Adjusted R2 0.990 0.991 0.991 0.992 

หมายเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า t-statistic   
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 สมการความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิกบัปจัจยัดัง้เดมิแสดงไดด้งัสมการ 
4.2 
 tt LKY 699.0673.0553.1                  (4.2) 
               )870.16( *** )902.6( *** 

2R  = 9900.0  
2

R  = 9895.0  
N  = 39  
*** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 99.0  
ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า t-statistic 
 
 ผลการวเิคราะหจ์ากสมการพบว่า 2

R  มคี่าเท่ากบั 0.9895 แสดงว่า สมการปจัจยัการผลติ
ดัง้เดมิมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูรอ้ยละ  98.95 และเครือ่งหมายหน้าสมัปร ะสทิธิข์องตวัแปรอสิระ
ตรงตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวซ้ึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 
 ผลกระทบของปจัจยัสตอ็กทุนต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุน ถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยัสตอ็กทุนมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเ ดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.673 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยัแรงงานคงที ่เมื่ อปจัจยั สตอ็กทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.673 เนื่องจากสตอ็กทุนทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมจี านวนสนิคา้ทุนทีส่ามารถเพิม่
ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของปจัจยัแรงงานต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ  
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั แรงงาน มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.699 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยั สตอ็กทุน คงที ่เมือ่ปจัจยั แรงงาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.699 เนื่องจาก แรงงาน ทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมี แรงงาน ทีส่ามารถเพิม่
ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 จากการวเิคราะหท์างสถติขิา้งตน้พบว่า ปจัจยัแรง งานส่งผลกระทบต่อผลผลติประชาชาตทิี่
แทจ้รงิมากกว่าปจัจยัสตอ็กทุนโดยเหน็ไดจ้ากการทีส่มัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานมคี่า เท่ากบั 0.699
ซึง่มากกว่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนซึง่มคี่าเท่ากบั 0.673 
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 ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ถา้ปจัจยัแรงงานส่งผลต่อผลผลติประชาชาตทิี่ แทจ้รงิเป็นอยา่งมาก
นัน้การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ซึง่ประกอบไปดว้ยการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั การ
ใชจ้า่ยรฐับาลดา้นสาธารณสุขและการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิารสวสัดกิารในกรณพีเิศษ น่าจะมี
ส่วนช่วยเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจงึน าปจัจยัดา้นการใชจ้่ ายรฐับาลดา้นทุนมนุษยใ์ส่เขา้ใน
ฟงักช์นัการผลติดัง้เดมิแสดงไดด้งัสมการ 4.3 
 
 ttt HLKY 181.0449.0572.0965.1               (4.3) 
                )715.9( *** )041.3( ** )240.2( * 

2R  = 9913.0  
2

R  = 9905.0  
N  = 39  
*** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 99.0  
** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 95.0  
* = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 90.0  
ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า t-statistic 
 
 ผลการวเิคราะหจ์ากสมการพบว่า 2

R  มคี่าเท่ากบั 0.9905 แสดงว่า สมการปจัจยัการผลติ ที่
เพิม่ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์มคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูรอ้ยละ  99.05 และเครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิ ์
ของตวัแปรอสิระตรงตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวซ้ึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 ผลกระทบของปจัจยัสตอ็กทุนต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยัสตอ็กทุนมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลิ ตประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.572 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยัแรงงาน และปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ คงที ่เมือ่ปจัจยัสตอ็กทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.572 เนื่องจากสตอ็กทุนทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมจี านว น
สนิคา้ทุนทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของปจัจยัแรงงานต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ  
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั แรงงาน มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิี่ แทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.449 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยั สตอ็กทุนและปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ คงที ่เมือ่ปจัจยั แรงงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.449 เนื่องจากแรงงานทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมี แรงงานที่
สามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
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 ผลกระทบของปจัจยัดา้นทุนมนุษยต่์อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์าง
สถติพิบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัดา้นทุนมนุษยถ์ูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั ดา้น
ทุนมนุษย์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั  0.181 
หมายความว่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่ปจัจยัดา้นทุนมนุษยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ
1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.181 เนื่องจากการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยท์ี่
เพิม่ขึน้หมายถงึการเพิม่พนูประสทิธภิาพการผลติโดยตรงเพราะการใชจ้า่ ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยน์ัน้
ประกอบไปดว้ยการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั ซึง่เป็นการเพิม่ความรูค้วามสามารถของ
แรงงาน การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นสาธารณสุขกล่าวคอืเมือ่แรงงานมสีุขภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงกจ็ะ
สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิาร สวสัดิ การ ในกรณพีเิศษนัน่
หมายถงึแรงงานจะไมต่อ้งกงัวลกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนื่องจากรฐับาลไดม้กีารสนบัสนุนและ
ดแูลสวสัดกิารต่างๆอยูแ่ลว้จงึท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ช่นกนั 
 จากการวเิคราะหท์างสถติขิา้งตน้สรปุไดว้่า เมือ่ผูว้จิยัไดเ้พิม่ปจัจยัดา้นทุนมนุษยเ์ข้ าไปนัน้
พบว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยก์เ็ป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ามารถเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิได ้
แต่ปจัจยัการผลติดัง้เดมิยงัเป็นปจัจยัหลกัในการเพิม่ผลผลตึประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ เน่ืองจาก
สมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนมคี่าเท่ากบั  0.572 และสมัประสทิธิข์องปจั จยัแรงงานมคี่าเท่ากบั
0.449 ทีม่ากกว่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัดา้นทุนมนุษยซ์ึง่มคี่าเท่ากบั 0.181 
 ผูว้จิยัไดล้องท าการเปลีย่น ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ ใหเ้ป็นปจัจยัดา้นเทคโนโลยโีดยแสดงไดด้งั
สมการ 4.4 
 
 ttt TLKY 046.0745.0635.0614.1                    (4.4) 
              )616.13( *** )176.7( *** )540.1( * 

2R  = 9907.0  
2

R  = 9897.0  
N  = 39  
*** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 99.0  
** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 95.0   
* = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 90.0  
ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า t-statistic 
 
 ผลการวเิคราะหจ์ากสมการพบว่า 2

R  มคี่าเท่ากบั 0.9897 แสดงว่า สมการปจัจยัการผลติที่
เพิม่ปจัจยัดา้นเทคโนโลยีมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูรอ้ยละ  98.97 และเครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิ ์
ของตวัแปรอสิระตรงตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวซ้ึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
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 ผลกระทบของปจัจยัสตอ็กทุนต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยัสตอ็กทุนมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.635 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยัแรงงานและปจัจยัดา้น เทคโนโลยีคงที ่เมือ่ปจัจยัสตอ็กทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.635 เนื่องจากสตอ็กทุนทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมจี านวน
สนิคา้ทุนทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของปจัจยัแรงงานต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ  
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิ ์ ของปจัจยัแรงงานถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั แรงงาน มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.745 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยั สตอ็กทุนและปจัจยัดา้น เทคโนโลยีคงที ่เมือ่ปจัจยั แรงงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึ้ นรอ้ยละ 0.745 เนื่องจากแรงงานทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึประเทศมี แรงงานที่
สามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของ ปจัจยัดา้นเทคโนโลยี ต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์าง
สถติพิบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์อง ปจัจยัดา้นเทคโนโลยีถูกตอ้งตามสมมตฐิ าน ปจัจยัดา้น
เทคโนโลยีมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.046 
หมายความว่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่ปจัจยัดา้นเทคโนโลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ
1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.046 เนื่องจากการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น เทคโนโลยีที่
เพิม่ขึน้หมายถงึ การเพิม่พนูประสทิธภิาพการผลติโดยตรงเพราะการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น เทคโนโลยี
นัน้คอืการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น คมนาคม ขนส่งและสื่อสารซึง่เมือ่มกีารพฒันาการคมนาคมจะท าใหม้ี
การขนส่งทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัต่อการซือ้ขายไมว่่าจะเพื่ อการขนส่งปจัจยัการผลติหรอืขนส่งสนิคา้
หลงัท าการผลติเสรจ็แลว้กต็าม อกีทัง้การสื่อสารกเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีส่ าคญัส าหรบัการเพิม่ผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิเนื่องจากการถา้มสีื่อสารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ยอ่มไมเ่กดิขอ้ผดิพลาดขึน้ในการ
ผลติ 
 จากการวเิคราะหท์างสถติขิา้งตน้สรปุไดว้่า เมือ่ผูว้จิยัไดเ้พิม่ปจัจยัดา้น เทคโนโลยีเขา้ไปนัน้
พบว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยีกเ็ป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ามารถเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิได ้
แต่ปจัจยัการผลติดัง้เดมิ ยงัเป็นปจัจยัหลกัในการเพิม่ผลผลิ ตประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ เนื่องจาก
สมัประสทิธิ ข์องปจัจยัสตอ็กทุนมคี่าเท่ากบั  0.635 และสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานมคี่าเท่ากบั
0.745 ทีม่ากกว่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัดา้นเทคโนโลยซีึง่มคี่าเท่ากบั 0.046 
 
 จากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าปจัจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละ ปจัจยัดา้นเทคโนโลยใีส่เขา้ไปในฟงักช์นัการ
ผลติดัง้เดมิพรอ้มกนัดงัสมการที ่4.5 
 
 tttt THLKY 030.0157.0512.0560.0951.1             (4.5) 
                )310.9( *** )192.3( ** )868.1( *  )005.1( * 
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2R  = 9915.0  
2

R  = 9905.0  
N  = 39  
*** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 99.0  
** = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 95.0  
* = มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 90.0  
ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า t-statistic 
 
 ผลการวเิคราะหจ์ากสมการพบว่า 2

R  มคี่าเท่ากบั 0.9905 แสดงว่า สมการปจัจยัการผลติที่
เพิม่ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัดา้นเทคโนโลยี มคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูรอ้ยละ  99.05 และ
เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระตรงต ามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวซ้ึง่สามารถอธบิายได้
ดงันี้ 
 ผลกระทบของปจัจยัสตอ็กทุนต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยัสตอ็กทุนมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิี่ แทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.560 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยัแรงงาน  ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัดา้นเทคโนโลยี คงที ่เมือ่ปจัจยัสตอ็กทุน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.560 เนื่องจากสตอ็กทุนทีเ่พิม่ขึน้
หมายถงึประเทศมจี านวนสนิคา้ทุนทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของปจัจยัแรงงานต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างสถติิ  
พบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยัแรงงานมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมี ค่าเท่ากบั 0.512 หมายความ
ว่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยัดา้นเทคโนโลยคีงที ่ เมือ่ปจัจยัแรงงาน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.512 เนื่องจากแรงงานทีเ่พิม่ขึน้
หมายถงึประเทศมแีรงงานทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการผลติโดยตรง 
 ผลกระทบของปจัจยัดา้นทุนมนุษยต่์อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จากการวเิคราะหท์าง
สถติิพบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์อง ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ ถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั ดา้น
ทุนมนุษย์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ ากบั 0.157 
หมายความว่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงานและปจัจยัดา้นเทคโนโลยคีงที่  เมือ่ปจัจยั ดา้น
ทุนมนุษย์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.157 เนื่องจากการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นทุนมนุษย์ ทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึ การเพิม่พนูประสทิธภิาพกา รผลติโดยตรงเพราะการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นทุนมนุษยน์ัน้ประกอบไปดว้ยการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยัซึง่เป็นการเพิม่
ความรูค้วามสามารถของแรงงาน การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นสาธารณสุขกล่าวคอืเมือ่แรงงานมสีุขภาพ
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รา่งกายทีแ่ขง็แรงกจ็ะสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการบรกิารสวสัดกิารใน
กรณพีเิศษนัน่หมายถงึแรงงานจะไมต่อ้งกงัวลกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนื่องจากรฐับาลไดม้กีาร
สนบัสนุนและดแูลสวสัดกิารต่างๆอยูแ่ลว้จงึท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ช่นกนั 
 ผลกระทบของปจัจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จ ากการวเิคราะหท์าง
สถติพิบว่า เครือ่งหมายหน้าสมัประสทิธิข์อง ปจัจยัดา้นเทคโนโลยีถูกตอ้งตามสมมตฐิาน ปจัจยั ดา้น
เทคโนโลยีมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.030 
หมายความว่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงานและปจัจยัดา้นทุ นมนุษยค์งที่  เมือ่ปจัจยั ดา้น
เทคโนโลยเีพิม่ขึน้รอ้ยละ1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.030 เนื่องจากการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นเทคโนโลยีทีเ่พิม่ขึน้หมายถงึการเพิม่พนูประสทิธภิาพการผลติโดยตรงเพราะการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นเทคโนโลยนีัน้คอืการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นคมนาคม ขนส่งและสื่อสารซึง่เมือ่มกีารพฒันาการ
คมนาคมจะท าใหม้กีารขนส่งทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัต่อการซือ้ขายไมว่่าจะเพื่อการขนส่งปจัจยัการ
ผลติหรอืขนส่งสนิคา้หลงัท าการผลติเสรจ็แลว้กต็าม อกีทัง้การสื่อสารกเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีส่ าคญั
ส าหรบัการเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิเนื่องจากการถา้มสีื่อสารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ยอ่มไมเ่กดิ
ขอ้ผดิพลาดขึน้ในการผลติ 
 จากการวเิคราะหท์างสถติขิา้งตน้สรปุไดว้่า เมือ่ผูว้จิยัไดเ้พิม่ปจัจยั ดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยั
ดา้นเทคโนโลยเีขา้ไปนัน้พบว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละ การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเ ทคโนโลยี
กเ็ป็นปจัจยัทีส่ามารถเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิได ้แต่ปจัจยัการผลติดัง้เดมิยงัเป็นปจัจยัหลกั
ในการเพิม่ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ เน่ืองจากสมัประสทิธิข์องปจัจยัสตอ็กทุนมคี่าเท่ากบั  0.560
และสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานมคี่าเท่ากบั  0.512 ทีม่ากกว่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นทุนมนุษยม์คี่าเท่ากบั  0.157 และสมัประสทิธิข์องปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี
ซึง่มคี่าเท่ากบั 0.030 ดงันัน้หากจะเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัทีเ่พิม่เขา้ไปในฟงักช์นัการผ ลติทัง้สอง
นัน้ ปจัจยัดา้นทุนมนุษยก์ย็งัส่งผลต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิมากกว่าปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี
 ดงันัน้ค่าความยดืหยุน่ของการผลติต่อปจัจยัการผลตินัน้พบว่าในช่วงปี 2514-2552 ปจัจยั
แรงงานเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิมากทีสุ่ดหากมปีจัจยัการผลติเพยีง  2 ปจัจยั
ดัง้เดมิดงัสมการที่  3.2 แต่ปจัจยัสตอ็กทุนเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ มากทีสุ่ด
เมือ่เพิม่ปจัจยัการผลติอื่นๆเขา้ไปดงัสมการที ่ 3.4 ส าหรบัแรงขบัเคลื่อนของภาครฐั อนัเกดิจากการ
ใชจ้า่ยของรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยของรฐับาลดา้นเทคโนโลยต่ีอผลผลติประชาชาตทิี่
แทจ้รงิกล่าวไดว้่า ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและแรงงานคงที ่เมือ่รฐับาลใชจ้า่ย ดา้นทุนมนุษย์รอ้ยละ 1
ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.157 ซึง่มากกว่าเมือ่รฐับาลใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยี รอ้ย
ละ 1 ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและแรงงานคงที ่ ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ จะเพิม่ขึน้ เพยีงรอ้ยละ 
0.03 ซึง่รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยม์ากกว่ าการใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยซีึง่
สอดคลอ้งกบัผลการประมาณฟงักช์นัการผลติทีไ่ด ้
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3. ผลของแรงขบัเคล่ือนภาครฐัต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยใน 
      ระยะยาว 
 จากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าค่าความยดืหยุ่ นทีไ่ดจ้ากการประมาณแบบจ าลองที ่4.5 ดงัตาราง 7 มา
จ าแนกองคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 
 
ตาราง 7 ค่าความยดืหยุน่จากการประมาณค่าแบบจ าลองที ่4.5 
 

ตวัแปร ค่าความยดืหยุน่ 
สตอ็กทุน 0.560 
แรงงาน 0.512 

ดา้นทุนมนุษย์ 0.157 
ดา้นเทคโนโลย ี 0.030 

 
 ในทีน่ี้ผูว้จิยัขอแสดงวธิคี านวณหาค่าเฉลีย่ของอตัราการเจรญิเตบิโตตามแนวคดิวเิคราะห์
แบบ “Growth accounting” โดยอาศยัค่าความยดืหยุน่จากตาราง 7 โดยจ าแนกตามช่วงเวลา
ดงัต่อไปนี้ 
 

    
A

A

T

T
C

H

H
C

L

L
C

K

K
C

Y

Y


 15141312  

 

ซึง่ 
Y

Y


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของผลผลติมวลรวมประชาชาติ 

 
K

K


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัสตอ็กทุน 

 
L

L


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัแรงงาน 

 
H

H


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์

 
T

T


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี

 
A

A


  = อตัราการเจรญิเตบิโตของ Residual 
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 12C  =  ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุน 
  13C  =  ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัแรงงาน 
  14C  =  ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์
  15C  =  ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี
 

ปี 2514-2524  6.65 = (0.560x3.96)+(0.512x2.83)+(0.157x12.24)+(0.030x5.29)+ 
A

A


 

    6.65  = 2.22+1.45+1.92+0.16+
A

A


 

ดงันัน้    
A

A


  = 0.90 

 

ปี 2525-2534  8.16 = (0.560x7.82)+(0.512x3.99)+(0.157x6.93)+(0.030x-0.42)+ 
A

A


 

    8.16  = 4.38+2.04+1.09-0.01+
A

A


 

ดงันัน้    
A

A


  = 0.66 

ปี 2535-2544  3.99 = (0.560x7.40)+(0.512x0.85)+(0.157x6.45)+(0.030x4.08)+ 
A

A


 

    3.99  = 4.14+0.44+1.01+0.12+
A

A


 

ดงันัน้    
A

A


  = -1.72 

 

ปี 2545-2552  4.21 = (0.560x2.83)+(0.512x1.61)+(0.157x4.78)+(0.030x36.24)+ 
A

A


 

    4.21  = 1.59+0.83+0.75+1.09+
A

A


 

ดงันัน้    
A

A


  = -0.05 

 
 โดยผูว้จิยัไดท้ าการสรปุองคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย
ในระยะยาวดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 องคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว  
 

 2514-2524 2525-2534 2535-2544 2545-2552 ค่าเฉลีย่รวม 
ปจัจยัการผลติ       

สตอ็กทุน 2.22 4.38 4.14 1.59 3.14 (53.58) 

แรงงาน 1.45 2.04 0.44 0.83 1.21 (20.65) 

รวม 3.67 6.42 4.58 2.42 4.35 (74.23) 

Total Factor Productivity       
TFP จากการใชจ้่ายรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์ 1.92 1.09 1.01 0.75 1.23 (20.99) 
TFP จากการใชจ้่ายรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี 0.16 -0.01 0.12 1.09 0.30 (5.12) 
Residual 0.90 0.66 -1.72 -0.05 -0.02 (-0.34) 

รวม 2.98 1.74 -0.59 1.79 1.51 (25.77) 

ผลผลติประชาชาตริวม 6.65 8.16 3.99 4.21 5.86 (100.00) 

หมายเหตุ:  ตวัเลขทีแ่สดง หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของอตัราการเจรญิเตบิโตในแต่ละช่วงเวลา 
     ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถงึ สดัสว่นแรงขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 
     Residual หมายถงึ ปจัจยัทีน่อกเหนือจากปจัจยัทีไ่ดท้ าการศกึษา 
           
 ผลการจ าแนกองคป์ระกอบของอตัราการเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกจิไทย ในระยะยาวดงั
ตาราง 8 มคี่าความยดืหยุน่ทีไ่ดจ้ากการประมาณฟงักช์นัการผลติเป็นน ้าหนกัในแต่ละองคป์ระกอบ 
ซึง่ไดข้อ้คน้พบดงันี้ 
 ในช่วงปี 2514-2524 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวเฉลีย่เท่ากบัรอ้ย
ละ 6.65 ซึง่เป็นส่วนผสมของอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติดัง้เดมิและอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆ  ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ  3.67 และ 2.98 ตามล าดบั แสดงว่าผล
การศกึษานี้พบว่าในช่วงปี 2514-2524 รฐับาลไทยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติ
ค่อนขา้งน้อย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยมาจากการขยายตวัของปจัจยัสตอ็กทุนเป็นส าคญั
ซึง่สอดคลอ้งกบัการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิี่ ครอบคลุมแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตถิงึ 3 ฉบบั  ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิ จและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 2 
(2510-2514) ฉบบัที ่3 (2515-2519) และฉบบัที ่4 (2520-2524) ซึง่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตทิี่ รฐับาลไดก้ าหนดแนวทางการลงทุน มุง่ เน้นการบรูณะและเสรมิสรา้งบรกิารขัน้
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นส่วนรวมเป็นอนัดบัแรก  ประสานโครงการพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิและโครงการพฒันาดา้นสงัคมเขา้ดว้ยกนัใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้โดยใหส้นบัสนุนซึง่กนัและ
กนั กล่าวคอืรฐับาลไดร้ะดมทรพัยากรก าลงัเงนิจากแหล่งภายในและต่างประเทศมาลงทุนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม  โดยลงทุนใน โครงการและแผนงานต่างๆ ของรฐัเพื่อปพูืน้ฐา นและปรบัปรงุ
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศส่วนรวมหลายดา้นใหส้ามารถเอือ้อ านวยต่อการขยาย
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ก าลงัผลติและบรกิารต่อประชาชนไดม้ากขึน้โดยล าดบั ขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้ง
การบรหิาร ตลอดทัง้สถาบนัและองคก์รของรฐัทีส่ าคญัๆ อนัจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศตลอ ดจน
การจดัท าโครงการและวางแนวนโยบายการพฒันาประเทศระยะยาวทีเ่ป็นรากฐานต่อการแกป้ญัหา
ทางเศรษฐกจิและสงัคมไวห้ลายดา้น  ถงึแมว้่าในระยะปลายแผนระบบเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที ่2 จะขยายตวัชา้ลงจนถงึขัน้มภีาวะเศรษฐกจิรดัตวัเป็นครัง้แรก หลงัจากทีไ่ดข้ยายตวัเป็น
เวลาตดิต่อกนัมากว่า 10 ปี โดยมีสาเหตุส าคญัจากอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงในปจัจยัทาง
เศรษฐกจิในต่างประเทศทีส่ าคญั 3 ประการ คอื โครงสรา้งความตอ้งการของตลาดโลกส าหรบัสนิคา้
หลายประเภทไดเ้ปลีย่นแปลงไป ท าใหร้าคาสนิคา้ออกทีส่ าคญัของไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้ว และ
ยางลดลงมาก  รายจา่ยทางทหารของสหรฐั อเมรกิาในประเทศไทย และ การลงทุนจากต่างประเทศ 
ซึง่เคยเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในระยะก่อนกลบัลดลงไปมากในระยะดว้ย  ในส่วนของอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆอนัประกอบไปดว้ยอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นทุนมนุษย ์อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยแีละอตัราการเจรญิเตบิโต
ของ Residual ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.92 0.16 และ 0.90 ตามล าดบั สะทอ้นใหเ้หน็ว่ารฐับาลไดใ้ห้
ความส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นล าดบัแรกซึง่ไดป้รากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่2 ดว้ย  
 ในช่วงปี 2525-2534 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวเฉลีย่เท่ากบัรอ้ย
ละ 8.16 ซึง่เป็นส่วนผสมของอตัราการเจรญิเตบิโตของ ปจัจยัการผลติดัง้เดมิและอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆ  ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 6.42 และ 1.74 ตามล าดบั แสดงว่าผ ล
การศกึษานี้พบว่าในช่วงปี 2524-2533 รฐับาลไทยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติ
ค่อนขา้งน้อย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยมาจากการขยายตวัของปจัจยัสตอ็กทุนเป็นส าคญั
ซึง่สอดคลอ้งกบัการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีค่รอบคลุมแผน พฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่ งชาติ  2 ฉบบั ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที ่ 5 
(2525-2529) และฉบบัที ่ 6 (2530-2534) โดยรฐับาลมุง่เน้นการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีบนความเชื่อมัน่ทีว่่า ฐานะเศรษฐกจิของไทยจะมัน่คงกา้วไปสู่ประเทศ
กึง่อุตสาหกรรมทีก่ารผลติและรา ยไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมไทยจะขยายสดัส่วนขึน้ใกลเ้คยีงกบัภาค
เกษตร ขยายขดีความสามารถในการส่งออกหารายไดเ้ขา้ประเทศ โดยการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
และเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรภายในประเทศใหม้ผีลตอบแทนสงูขึน้ และลดการพึง่การ
น าเขา้พลงังานและวตัถุดบิจากต่างประเทศลง  ในส่วนของอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติ
อื่นๆอนัประกอบไปดว้ยอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์อตัราการ
เจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยแีละอตัราการเจรญิเตบิโตของ Residual ซึง่มคี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 1.09 -0.01 และ 0.12 ตามล าดบั ซึง่เหน็ไดว้่า รฐับาลไดจ้ดัสรรการใชจ้า่ยลดลงจาก
มาตรการทางการคลงัของรฐัทีไ่ดม้กีารชีแ้จงในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 5 แต่
รฐับาลยงัคงใหค้วามส าคญักบัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยอ์ยูเ่ป็นล าดบัตน้ ในส่วนของ การเพิม่ขดี
ความสามารถการผลติของเกษตรกร โดยการคน้คว้ าทดลองและกระจายความรูใ้นการเพิม่ผลผลติ
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ต่อไรแ่ละปรบัปรงุการใชท้รพัยากรทีด่นิ แหล่งน ้าและปา่ไมใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยมเีป้าหมายที่
จะใหผ้ลผลติภาคเกษตรโดยส่วนรวมขยายเพิม่ขึน้  ดงันัน้จากอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ในช่วง 10 ปีนี้ทีม่คี่าเฉลีย่รอ้ยละ 8.16 แสดงใหเ้ป็นว่าการทีร่ฐับาลมุง่เน้นการพฒันาดา้น
อุตสาหกรรมเป็นแรงขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมาก 
 ในช่วงปี 2535-2544 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวเฉลีย่เท่ากบัรอ้ย
ละ 3.99 ซึง่เป็นส่วนผสมของอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติดัง้ เดมิและอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆ  ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 4.58 และ -0.59 ตามล าดบั แสดงว่าผล
การศกึษานี้พบว่าในช่วงปี 2535-2544 รฐับาลไทยไมใ่หค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติ
เลยเนื่องจากประเทศไทยประสบกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ การเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิไทยมา
จากการขยายตวัของปจัจยัสตอ็กทุนเป็นส าคญั  โดยในช่วงปีนี้อยูใ่นช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่7 (2535-2539) และฉบบัที ่8 (2540-2444) ซึง่มุง่เน้นการพฒันา 3 ดา้นหลกัๆ 
ไดแ้ก่ รกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพื่อ ใหก้ารเจรญิเตบิโตเป็นไป
อยา่งต่อเนื่องและมเีสถยีรภาพ  การกระจายรายไดแ้ละกระจายการพฒันาไปสู่ภมูภิาคและชนบทให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้  และดา้นสุดทา้ยทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งมากคอื เรง่รดัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
คุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ ซึง่เป็นจดุมุง่หมา ยหลกัของการก าหนด
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ 2 ฉบบัน้ี ในส่วนของอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติ
อื่นๆอนัประกอบไปดว้ยอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์อตัราการ
เจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยแีละอตัราการเจรญิเตบิโตของ Residual ซึง่มคี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 1.01 0.12 และ -1.72 ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการก าหนด
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว 
 ในช่วงปี 2545-2552 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวเฉลีย่เท่ากบัรอ้ย
ละ 4.21 ซึง่เป็นส่วนผสมของอตัราการเจริ ญเตบิโตของปจัจยัการผลติดัง้เดมิและอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆ  ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 2.42 และ 1.79 ตามล าดบั แสดงว่าผล
การศกึษานี้พบว่าในช่วงปี 2545-2552 รฐับาลไทยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติ
ค่อนขา้งน้อย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยมาจา กการขยายตวัของปจัจยัสตอ็กทุนเป็นส าคญั  
โดยในช่วงนี้ครอบคลุมแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 9 (2545-2549) และฉบบัที ่
10 (2550-2554) ซึง่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีก่ าหนดภายหลงัจากทีป่ระเทศ
ไทยประสบกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ แผนพฒันาเศรษฐกจิแล ะสงัคมแห่งชาตทิัง้ 2 ฉบบัน้ีจงึ
มุง่เน้นทีจ่ะพฒันาประเทศอยา่งไมเ่รง่รบีแต่เน้นใหเ้กดิความมัน่คงและยัง่ยนื  โดยอญัเชญิแนว
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรชัญา
น าทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ โดยยดึหลกัทางสายกลาง เพื่อ ใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤต  
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และน าไปสู่การพฒันาทีส่มดุล มคีุณภาพและยัง่ยนื ภายใตก้ระแส
โลกาภวิตัน์และสถานการณ์เปลีย่นแปลงต่างๆ  เนื่องจาก การพฒันาขาดสมดุล โดยประสบ
ความส าเรจ็เฉพาะในเชงิปรมิาณ แต่ขาดความสมดุลดา้นคุณภาพ และมีจดุอ่อนของการ พฒันาที่
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ส าคญั คอื ระบบบรหิารทางเศรษฐกจิ การเมอืง และ ราชการยงัเป็นการรวมศูนยอ์ านาจและขาด
ประสทิธภิาพ ระบบกฎหมายลา้สมยั น าไปสู่ปญัหาเรือ้รงัของประเทศ คอื การทุจรติประพฤตมิชิอบที่
เกดิขึน้ทัง้ในภาคราชการและในภาคธุรกจิเอกชน ขณะเดยีวกนัคุณภาพการศกึษาของคนไทยยงัไม่
กา้วหน้าเท่าทีค่วร ไมส่ามารถปรบัตวัรูเ้ท่าทนัวทิยาการสมยัใหม ่ทัง้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของไทยอ่อนแอ ไมเ่อือ้ต่อการพฒันานวตักรรม รวมทัง้ความสามารถในการบรหิารจดัการธุรกจิยงั
ดอ้ยประสทิธภิาพ จงึส่งผลใหข้ดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทยลดลงอยา่งต่อเนื่อง ขณะทีค่วาม
เหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้  ความยากจน  และความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทีร่นุแรงขึน้ ไดส้รา้งความขดัแยง้ในสงัคมมากขึน้ นอกจากนี้ความอ่อนแอของสงัคมไทย
ทีต่กอยูใ่นกระแสวตัถุนิยม ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาทางศลีธรรมและปญัหาสงัคมมากขึน้ดว้ย  ในส่วนของ
อตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆอนัประกอบไปดว้ยอตัราการเจรญิเตบิโตของการใช้
จา่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยแีละอตัราการ
เจรญิเตบิโตของ Residual ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.75 1.09 และ -0.05 ตามล าดบั จากที่ไดก้ล่าว
ขา้งตน้ รฐับาลจงึใหค้วามส าคญักบัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ 
 จากขอ้คน้พบทัง้ 4 ช่วงขา้งตน้ ผูว้จิยัขอกล่าวโดยสรปุดงันี้ ในช่วงปี 2514-2552 อตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวเฉลีย่เท่ากบั รอ้ยละ 5.86 ซึง่เป็นส่วนผสมของอตัราการ
เจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติดัง้เดมิและอตัราการเจรญิเตบิโตของปจัจยัการผลติอื่นๆ  ซึง่มคี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 4.35 และ 1.51 ตามล าดบั แสดงว่าผลการศกึษานี้พบว่าในช่วงปี 2514-2552 รฐับาล
ไทยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพ ของปจัจยั การผลติค่อนขา้งน้อย การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิไทยมาจากการขยายตวัของปจัจยัสตอ็กทุนเป็นส าคญั  ในส่วนของอตัราการเจรญิเตบิโต
ของปจัจยัการผลติอื่นๆอนัประกอบไปดว้ยอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุน
มนุษย ์อตัราการเจรญิเตบิโตของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยแีละอตัราการเจรญิเตบิโตของ 
Residual ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.23 0.30 และ -0.02 ตามล าดับ ส าหรบั Residual นัน้มนียัว่าการ
ใชจ้า่ยรฐับาลดา้นอื่นมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวในทศิ
ทางตรงขา้ม กล่าวคอืเมือ่รฐับาลใชจ้า่ยดา้นอื่นๆ รอ้ยละ 1 ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิลดลง รอ้ยละ 
0.02 เป็นตน้ 
 ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าปจัจยัการผลติดัง้เดมิมสีดัส่วนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยในระยะยาว
ต่อปจัจยัการผลติอื่นๆเท่ากบัรอ้ยละ 74.23 และ 25.77 ตามล าดบั โดยจ าแนกปจัจยัการผลติดัง้เดมิ
เป็น 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ปจัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงาน ซึง่มสีดัส่วนใ นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ไทยในระยะยาวเท่ากบั รอ้ยละ 53.58 และ 20.65 ตามล าดบั และจ าแนกปจัจยัการผลติอื่นๆเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี
และปจัจยั Residual ซึง่มสีดัส่วนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยในร ะยะยาวเท่ากบั รอ้ยละ  20.99 
5.12 และ -0.634 ตามล าดบั โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญัคอืงานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมกัพบว่าผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิมกัถูกขบัเคลื่อนดว้ยปจัจยัแรงงานเป็นส าคญัแต่จากการศกึษาน้ีพบว่า ปจัจยั
สตอ็กทุนมสี่วนส าคญัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัแรงงานมสีดัส่วนเท่ากบัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์



บทท่ี 5 
สรปุการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สงัเขปความมุ่งหมายและวิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัมคีวามมุง่หมาย ศกึษาแรงขบัเคลื่อนของภาครฐัต่ออตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว  โดยเริม่จากการประมาณค่าความยดืหยุน่ เพื่อสรา้ง
แบบจ าลองผลผลติรายไดป้ระชาชาตติามแนวความคดิของ “Solow” และวเิคราะห์ผลของการใช้จา่ย
รฐับาลทีจ่ าแนกตามวตัถุประสงคต่์ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไทยในระยะยาว โดยอาศยั
ขอ้มลูทุตยิภมูจิากบญัชปีระชาชาต ิและสตอ็กทุนของประเทศไทย จากส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชา ต ิและรายงานผลการส ารวจแรงงาน จากส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ เมือ่ท าการวจิยัเสรจ็สิน้ลง ผลผลติของการวจิยั  คอื ขอ้มลูทีแ่สดงองคป์ระกอบ แหล่งทีม่า
ของอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้แหล่งทีม่าแยกออกเป็น 2 ส่วนคอื จากปจัจยัการผลติ
ดัง้เดมิและจากการใชจ้า่ยรฐับาลจ าแนกตามวตัถุประสงคอ์อกเป็น 2 ประเภทคอื การใชจ้า่ยรฐับาลที่
เป็นตวัแทนดา้นทุนมนุษย ์และการใชจ้า่ยรฐับาลทีเ่ป็นตวัแทนดา้นเทคโนโลยี  ซึง่ผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
ผลผลติของการวจิยัน้ี คอื หน่วยงานวางแผนและจดัท างบประมาณ  เพื่อใชใ้นการวางแผนจดัท า
งบประมาณในแต่ละกระทรวงต่อไป  ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษามทีัง้หมด 5 ตวัแปร จ าแนกเป็นตวั
แปรอสิระจ านวน 4 ตวัแปร ประกอบไปดว้ย ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นทุนมนุษยแ์ละ ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี  และตวัแปรตามจ านวน 1 ตวัแปร คอื 
ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ  
 เริม่ตน้การศกึษาดว้ยการประมาณค่าความยดืหยุน่ของการผลติต่อปจัจยัการผลติดัง้เดมิ  ซึง่
ประกอบไปดว้ย ปจัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงาน  หลงัจากนัน้เพิม่ตวัแปรการใชจ้า่ย รฐับาลทีเ่ป็น
ตวัแทนของทุนมนุษย์ และเทคโนโลย ีผลการประมาณค่าพบว่า ผลของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุน
มนุษยม์ีพลงัมากกว่าผลของการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ีจากนัน้น าค่าความยดืหยุน่ทีไ่ดม้าใช้
ในการจ าแนกองคป์ระกอบของแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว โดย
พจิารณาแยกเป็นช่วงๆละ 10 ปี ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ผลการศกึษาพบว่า 
รฐับาลค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น ถงึแมว้่ารฐับาลจะ
ใหค้วามส าคญัต่อการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยม์ากกว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยซีึง่
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาทีค่น้พบ ในขณะทีป่จัจยัการผลติดัง้เดมิยงัคงเป็นปจัจยัหลกัในการ
ขบัเคลื่อนอตัรากา รเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว ซึง่ปจัจยัการผลติดัง้เดมิมขีอ้จ ากดั
มากในระยะยาว  
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สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาแรงขบัเคลื่อนของภาครฐัต่ออตัราการเจรญิ เตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะ
ยาว สรปุไดด้งันี้ 
 แบบจ าลองผลผลิตรายได้ประชาชาติตามแนวความคิดของ “Solow” 
 จากแบบจ าลองที ่1 พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัการผลติดัง้เดมิอนัประกอบไปดว้ย
ปจัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานมคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ีกล่าวคอื ภายใต้
ปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมี
คา่เพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนคงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลให้
ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ แต่อยา่งไรกต็าม ปจัจยัสตอ็กทุนมผีลต่อผลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิมากกว่าปจัจยัแรงงาน 
 จากแบบจ าลองที ่ 2 พบว่า ค่าความยดืหยุ่ นของปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงานและปจัจยั
การใชจ้า่ย รฐับาลดา้นทุนมนุษยม์คี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ีกล่าวคอื ภายใต้
ปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น ทุนมนุษย์คงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผล
ให้ผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่า เพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยั สตอ็กทุน และปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น ทุน
มนุษยค์งที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  
และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยั การใชจ้า่ยดา้นทุน
มนุษย์จะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  แต่อยา่งไรกต็าม  ค่าความยดืหยุน่ของ
ปจัจยัสตอ็กทุนกย็งัมคี่ามากกว่าปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์
 ต่อมาเมือ่มกีารน าปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยอ์อกแล ะเพิม่ปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น
เทคโนโลยเีข้าไปแทนดงัแบบจ าลองที ่ 3 พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน
และปจัจยัการใชจ้า่ย รฐับาล ดา้นเทคโนโลยมีคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ี
กล่าวคอื ภายใตป้จัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยั
สตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัการ
ใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิี่
แทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่มกี ารเพิม่ขึน้ของปจัจยั
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยจีะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  แต่อยา่งไรก็
ตาม ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัแรงงานมคี่ามากกว่าปจัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น
เทคโนโลย ี
 แบบจ าลองสุดทา้ยเป็นแบบจ าลองทีผู่ว้จิยัไดน้ า ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละ
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยเีพิม่เขา้ไปในแบบจ าลองพรอ้มกนั พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของ
ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น
เทคโนโลยมีคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤ ษฎ ีกล่าวคอื ภายใตป้จัจยัแรงงาน  ปจัจยั
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัการใชจ้า่ย รฐับาลดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้
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ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน  
ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของ
ปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน  ปจัจยั
แรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัการใชจ้า่ย รฐับาล
ดา้นทุนมนุษย์ จะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน 
ปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยค์งที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้น เทคโนโลยี จะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้  แต่อยา่งไรกต็า ม ค่า
ความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุนกย็งัมคี่ามากกว่าปจัจยัแรงงาน ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุน
มนุษยแ์ละปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี
 
 ผลของแรงขบัเคล่ือนจากการใช้ จ่ายรฐับาล ด้านทุนมนุษยแ์ละด้านเทคโนโลยี ต่อ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ค่าความยดืหยุน่ทีไ่ดจ้ากการประมาณแบบจ าลองที ่4 สามารถสรปุไดด้งัน้ี สมัประสทิธิข์อง
ปจัจยัสตอ็กทุนมคี่าเท่ากบั  0.560 และสมัประสทิธิข์องปจัจยัแรงงานมคี่าเท่ากบั  0.512 ทีม่ากกว่า
สมัประสทิธิข์องปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยม์คี่าเท่ากบั  0.157 และสมัประสทิธิข์องปจัจยั
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยซีึง่มคี่าเท่ากบั  0.030 จากค่าสมัประสทิธท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้สะทอ้น
ใหเ้หน็ว่าปจัจยัการผลติดัง้เดมิยงัคงเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะปจัจยัสตอ็กทุนทีม่คี่าสมัประสทิธิเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ปจัจั ยแรงงาน 
ปจัจยัดา้นทุนมนุษย ์และปจัจยัดา้นเทคโนโลยตีามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 แบบจ าลองผลผลิตรายได้ประชาชาติตามแนวความคิดของ “Solow” 
 จากแบบจ าลองที ่ 1 อนัเป็นแบบจ าลองทีแ่สดงถงึปจัจยัการผลติดัง้เดมิต่ออตัราการเจรญิ
ทางเศรษฐกจิ  พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัการผลติดั ้ งเดมิอนัประกอบไปดว้ยปจัจยัสตอ็กทุน
และปจัจยัแรงงานมคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ีกล่าวคอื ภายใตป้จัจยัแรงงาน
คงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ใน
ขณะเดยีวกนัภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนคงที ่เมื่ อมกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ แต่อยา่งไรกต็าม ปจัจยัสตอ็กทุนมผีลต่อผลผลติประชาชาตทิี่
แทจ้รงิมากกว่าปจัจยัแรงงาน  ซึง่เมือ่น าค่าความยดืหยุน่ มาจ าแนกองคป์ระกอบแหล่งทีม่าพบว่า
องคป์ระกอบดา้นสตอ็กทุนมสีดัส่วนม ากกว่าองคป์ระกอบดา้นแรงงานสอดคลอ้งกบัการก าหนด
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 2 (2510-2514) และครอบคลุมไปจนถงึแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 4 (2515-2524) นัน้เป็นช่วงทีร่ฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบั
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สิง่ก่อสรา้งขัน้พืน้ฐาน ในรปูแบบของระบบคมนาคมแล ะ ขนส่ง ระบบเขือ่นเพื่อการชลประทานและ
พลงังานไฟฟ้า สาธารณูปการ เป็นตน้   
 จากแบบจ าลองที ่2 อนัเป็นแบบจ าลองทีแ่สดงถงึปจัจยัการผลติดัง้เดมิ และเพิม่ปจัจยัการใช้
จา่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ ต่ออตัราการเจรญิทางเศรษฐกจิ  พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็ก
ทุน ปจัจยัแรงง านและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยม์คี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไป
ตามทฤษฎ ีกล่าวคอื ภายใตป้จัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยค์งที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้
ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุ นและ
ปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยค์งที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติ
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่มกีาร
เพิม่ขึน้ของปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยจ์ะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจ ะมคี่าเพิม่ขึน้ แต่
อยา่งไรกต็าม ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุนกย็งัมคี่ามากกว่าปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใช้
จา่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย ์ซึง่เมือ่น าค่าความยดืหยุน่มาจ าแนกองคป์ระกอบแหล่งทีม่าพบว่า
องคป์ระกอบดา้นสตอ็กทุนมสีดัส่วนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืองคป์ระกอบดา้นแ รงงานและการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นทุนมนุษยต์ามล าดบั ถงึแมว้่าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 7 
(2535-2539) และฉบบัที ่8 (2540-2544) จะมุง่เน้นการพฒันาดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยัการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นทุนมนุษยจ์ะมแีรงขบัเคลื่อนผลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิแต่ก็ ยงัไมม่สีดัส่วนทีม่ากนกัหาก
เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัการผลติดัง้เดมิ นัน่แสดงว่ารฐับาลยงัมกีารใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยค์่อนขา้งน้อย 
จงึท าใหป้จัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยม์สีดัส่วนน้อย มพีลงัในการขบัเคลื่อนอตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 
 ต่อมาเมือ่มกีา รน าปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยอ์อกแล ะเพิม่ปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น
เทคโนโลยเีขา้ไปแทนดงัแบบจ าลองที ่ 3 พบว่า ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน
และปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยมีคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ี
กล่าวคอื ภายใตป้จัจั ยแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยั
สตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัการ
ใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาติ ที่
แทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานคงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยั
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยจีะส่งผลใหผ้ลผลติ ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ แต่อยา่งไรก็
ตาม ค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุนกย็งัมคี่ามากกว่าปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นเทคโนโลย ีซึง่เมือ่น าค่าความยดืหยุน่มาจ าแนกองคป์ระกอบแหล่งทีม่าพบว่าองคป์ระกอบดา้น
แรงงานมสีดัส่วนมากทีสุ่ด รองลงมา คอืองคป์ระกอบดา้นสตอ็กทุนและการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น
เทคโนโลยี ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 5 
(2525-2529) และฉบบัที ่6 (2530-2534) ซึง่มุง่เน้นการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีอกีทัง้ยงัมกีารปรบัโครงสรา้งทางด้ านการผลติ  ถงึแมว้่าสดัส่วนจากการจ าแนก
องคป์ระกอบแหล่งทีม่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
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แห่งชาตฉิบบัที ่5 จะยงัมสีดัส่วนค่อนขา้งน้อยแต่สดัส่วนของปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี
ไดม้กีารปรบัเพิม่ขึน้เมือ่ปลายแผนพฒันาเศรษฐกจิแ ละสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 6 เนื่องจากการ
เบกิจา่ยของรฐับาลช่วงแรกจะยงัคงมปีรมิาณทีน้่อยกว่าช่วงปลายซึง่มกัจะมกีารเรง่รดัใหเ้กดิการ
เบกิจา่ย สะทอ้นใหเ้หน็ว่าแผนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 5 และฉบบัที ่ 6 
(2530-2534) ซึง่มุง่เน้นการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอกีทัง้ยงัมกีารปรบั
โครงสรา้งทางดา้นการผลติไดป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 
 แบบจ าลองสุดทา้ยเป็นแบบจ าลองทีผู่ว้จิยัไดน้ าปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละ
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยเีพิม่เขา้ไปในแบบจ าลองพรอ้มกนั พบว่า  ค่าความยดืหยุน่ของ
ปจัจยัสตอ็กทุน ปจัจยัแรงงาน ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัการใชจ้า่ยดา้น
เทคโนโลยมีคี่าความยดืหยุน่เป็นบวก ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ีกล่าวคอื ภายใตป้จัจยัแรงงาน ปจัจยั
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์ และปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโ ลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้
ของปจัจยัสตอ็กทุนจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน 
ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของ
ปจัจยัแรงงานจะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ท้ จรงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ ภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน ปจัจยั
แรงงานและปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยคีงที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นทุนมนุษยจ์ะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ และภายใตป้จัจยัสตอ็กทุน 
ปจัจยัแรงงานและปจัจยัการใ ชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยค์งที ่เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของปจัจยัการใชจ้า่ย
รฐับาลดา้นเทคโนโลยจีะส่งผลใหผ้ลผลติประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิจะมคี่าเพิม่ขึน้ แต่อยา่งไรกต็าม ค่า
ความยดืหยุน่ของปจัจยัสตอ็กทุนกย็งัมคี่ามากกว่าปจัจยัแรงงาน ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุน
มนุษยแ์ละปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี 
 ซึง่เมือ่น าค่าความยดืหยุน่มาจ าแนกองคป์ระกอบแหล่งทีม่าพบว่าองคป์ระกอบดา้นสตอ็ก
ทุนมสีดัส่วนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืองคป์ระกอบดา้นแรงงาน การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละ
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยตีามล าดบั  หากพจิารณาองคป์ระก อบแหล่งทีม่าอตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิพบว่า ในช่วงปลายของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 2 
จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 3 ซึง่เป็นแผนพฒันาทีมุ่ง่เน้นดา้นการสรา้ง
โครงสรา้งขัน้พืน้ฐานและน าโครงสรา้งทางพืน้ฐานดงักล่าวมาปรบัปรงุใหเ้ป็นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 
ซึง่ไดป้ระสบความส าเรจ็เป็นอยา่งมากโดยเหน็ไดจ้ากอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และ
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 5 (2525-2529) และครอบคลุมถงึแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 6 (2530-2534) มอีตัราการเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิสงูมากจา
การก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิัง้สองฉบบัทีมุ่ง่เน้นการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมถงึการปรบัโครงสรา้งดา้นการผลติ และสดัส่วนของการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นเทคโนโลยต่ีออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกม็สีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้  แต่ในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 7 (2535-2539) ถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบั
ที ่8 (2540-2544) ซึง่มุง่เน้นดา้นการพฒันาทุนมนุษย ์แต่ปจัจยัการใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยก์ลบัมี
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สดัส่วนเป็นอนัดบั 3 รองจากปจัจยัสตอ็กทุนและปจัจยัแรงงานซึง่เป็น ปจัจยัการผลติดัง้เดมิ และ
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดม้กีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากในช่วงนัน้ไดเ้กดิวกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิขึน้ในประเทศท าใหถ้งึแมจ้ะมกีารก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 7 
และ ฉบบัที ่8 ไวแ้ลว้กต็าม ท าใหส้่วนราชการต่างๆไดร้บันโยบ ายเรง่ด่วนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของ
ประเทศแทนนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิัน่เอง 
 
 ผลของแรงขบัเคล่ือนจากการใช้ จ่ายรฐับาล ด้านทุนมนุษยแ์ละด้านเทคโนโลยี ต่อ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 จากค่าความยดืหยุน่ทีไ่ดจ้ากการประมาณแบบจ าลองที ่ 4 พบว่า ปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาล
ดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยมีพีลงัในการขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิไทยในระยะยาวแต่มสีดัส่วนทีค่่อนขา้งน้อย  โดยการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยม์สีดัส่วน
มากกว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยี  ในขณะที่ ปจัจยั ทีม่สีดั ส่วนในการขบัเคลื่อนอตัราการ
เจรญิ เตบิโตทางเศรษฐกจิยงัคงเป็นปจัจยัการผลติดัง้เดมิ โดยปจัจยัสตอ็กทุนมสีดัส่วนมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืปจัจยัแรงงาน และถงึแมร้ฐับาลจะเพิม่การใชจ้า่ยดา้นทุนมนุษยอ์นัประกอบไปดว้ย การ
ใชจ้า่ยรฐับาลดา้นการศกึษาและวจิยั การสาธารณสุขและการบรกิารสวสัดกิารในกรณพีเิศษ และการ
ใชจ้า่ยไดเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร  อยา่งต่อเนื่องทุกๆปี อกี
ทัง้รฐับาลยงัไดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิึน้มา โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2504 จนถงึ
ปจัจบุนัรวม 10 ฉบบั จากงานวจิยัฉบบันี้พบว่า เมือ่รฐับาลไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่ 6 และ 7 ทีว่ตัถุประสงคเ์พื่อน าพาประเทศไทยกา้วเขา้สู่การเป็นประเทศกึง่
อุตสาหกรรม พบว่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีส่งู แต่ในขณะที่
รฐับาลจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัค มแห่งชาตฉิบบัที ่ 8 และ 9 ซึง่มวีตัถุประสงคพ์ฒันา
ศกัยภาพดา้นทุนมนุษย ์แต่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกลบัมอีตัราทีล่ดลง อาจกล่าวไดว้่า
เนื่องจากในระหว่างแผนพฒันาฉบบัที ่ 8 ประเทศไทยประสบกบัวกิฤตเศรษฐกจิท าใหอ้ตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไมบ่รรลุเป้าหมาย แต่ กม็สีาเหตุอกีประการหน่ึง ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได้
นัน่คอืการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าการพฒันาดา้นอื่นๆ อกีทัง้
คุณภาพทางการศกึษากม็สี่วนในการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมากเช่นกนั 
 จากการอภปิรายผลขา้งตน้สรปุไดว้่ารฐับาลค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการ
ผลติน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น ถงึแมว้่ารฐับาลจะใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตเิพื่อก าหนดเป้าหมายและทศิทางในการด าเนินนโยบายการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุน
มนุษยม์ากกว่าการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยซีึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาทีค่้ นพบ อกีทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณา (2530) ทีพ่บว่ารายจา่ยรฐับาลมผีลกระทบต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศในทศิทางเดยีวกนัถงึแมจ้ะเป็นการวจิยัในระยะสัน้ ในขณะที ่ศวิลาภ (2539) พบว่า
งบประมาณรายจา่ยของรฐับาลมผีลต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย แ มว้่า



50 
 

 

การศกึษาครัง้นัน้จะแยกตามลกัษณะการเบกิจา่ยทีไ่มเ่หมอืนกบัการวจิยัในครัง้ นี้แต่อยา่งไรกด็ ี
Easterly and Rebelo (1993) กลบัพบว่า การลงทุนดา้นการขนส่งและการสื่อสารทีใ่นงานวจิยัน้ีคอื
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยจีะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราการเจรญิเตบิโตดว้ยค่ าสมัประสทิธิท์ีส่งู
กว่าการลงทุนดา้นอื่น ในขณะทีก่ารศกึษาในกลุ่ม 7 ประเทศอุตสาหกรรม ชัน้น ากลบัไมม่คีวามชดั
แจง้ว่าการใชจ้า่ยรฐับาลจะสามารถเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมเีสถยีรภาพ แต่ผล
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยครัง้นี้จะคล้ ายคลงึในผลของการวจิยัใน
ประเทศเคนยา่ของ M'Amanja and Morrissey (2005) ในส่วนทีเ่ป็นการใชจ้า่ยทีก่่อใหเ้กดิผลติภาพ
ทีก่่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่อยา่งไรกต็ามปจัจยัการผลติดัง้เดมิยงัคงเป็นปจัจยัหลกั
ในการขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาว แต่อยา่งไรกต็ามปจัจยัการผลติ
ดัง้เดมิมขีอ้จ ากดัมากในระยะยาวเพราะปจัจยัดา้นสตอ็กทุนและปจัจยัดา้นแรงงานมอียูอ่ยา่งจ ากดั 
ดงันัน้ รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ผลติภาพใหม้ากขึน้  เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีส่ามารถ
ขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวไดเ้ช่นเดยีวกบัปจัจยัการผลติดัง้เดมิ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากการศกึษาพบว่า การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้น 
เทคโนโลยี ยงัมสีดัส่วนทีค่่อนขา้งน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัการผลติดัง้เดมิทีม่ขีอ้จ ากดั
ค่อนขา้งมาก ดงันัน้เมือ่กจิกรรมทาง เศรษฐกิจไดด้ าเนินไประยะหน่ึง ปจัจยัการผลติดัง้เดมิจะมอียู่
อยา่งจ ากดั เพื่อใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื รฐับาลควรให้
ความส าคญักบัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยมีากขึน้  อกีทัง้
การใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยสี่งผลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิค่อนขา้งเรว็ กว่า
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษย์  เนื่องจากสงัเกตไดว้่าเมือ่รฐับาลก าหนด
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ทีมุ่ง่เน้นดา้นเทคโนโลยี  กส็ามารถขบัเคลื่อนอตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิได้ ทนัท ีซึง่จะแตกต่างกบัการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยซ์ึง่เป็นปจัจยัที่
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขบัเคลื่อนอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ หากตอ้งการผลกัดนัให้
เศรษฐกจิขบัเคลื่อนอยา่งเรง่ด่วน รฐับาลควรเลอืกทีจ่ะใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยมีากขึน้ 

2. รฐับาลควรจดัใหม้กีารใชจ้า่ยรฐับาลดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลย ี
ส าหรบัภาคเอกชนเพิม่เตมิ เนื่องจาก บุคลากรภาคเอกชนจ านวนมากทีม่คีวามรูค้วามสามารถ แต่ไม่
มโีอกาสและทุนสนบัสนุนทางการศกึษาจากรฐับาลเพราะไมไ่ดอ้ยูใ่นภาครฐัซึง่มกัจะมโีอกาสและการ
สนบัสนุนจากรฐับาลอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการสนบัสนุนภาคเอกชนอาจจดัใหอ้ยูใ่นรปูของ
การจดัสอบชงิทุนส าหรบัการสนบัสนุนรายบุคคล หรอืถา้องคก์รเอกชนใดมโีครงการวจิยัและพฒันาก็
จะไดร้บัการลดหยอ่นภาษ ีเป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษาปจัจยัการใชจ้า่ยรฐับาลเพยีง 2 ดา้น คอื การใชจ้า่ยรฐับาล 

ดา้นทุนมนุษยแ์ละการใชจ้า่ยรฐับาลดา้นเทคโนโลยเีท่านัน้ ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปควรเพิม่ปจัจยั
ดา้นอื่นๆเขา้ไปในฟงักช์นัการผลติดัง้เดมิ 

2. การด าเนินการทางเศรษฐกจิของภาครฐัและภาคเอกชนไมส่ามารถแยกจากกนัไดอ้ยา่ง 
เดด็ขาด ดงันั ้นการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปจัจยัการใชจ้า่ยของภาครฐั ทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิภาคเอกชนเพิม่เตมิ หรอืศกึษาว่าการลงทุนภาครฐัและภาคเอกชนส่งผลต่ออตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในระยะยาวหรอืไมอ่ยา่งไร 

3. การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรมคีวามสมบรูณ์ในการสรา้งแบบจ าลองทางเศรษฐมติเิพิม่ 
มากขึน้ 
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ข้อมูลดิบ 
 

ปี 

สตอ็กทุน แรงงาน การใชจ้่าย
รฐับาลดา้น

การศกึษาและ
วจิยั 

การใชจ้่าย
รฐับาลดา้น
สาธารณสขุ 

การใชจ้่ายรฐับาล
ดา้นการบรกิาร
สวสัดกิารในกรณี

พเิศษ 

การใชจ้่ายรฐับาล
ดา้นคมนาคม 

ขนสง่และสือ่สาร 

(ลา้นบาท) (ลา้นคน) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
2514 1,969,940 16.64 8,703 2,070 297 3,572 
2515 2,018,743 16.14 10,052 2,184 303 3,066 
2516 2,075,341 16.83 11,089 2,349 303 3,114 
2517 2,134,210 15.49 12,477 2,436 297 2,704 
2518 2,199,590 16.24 14,270 3,036 330 5,087 
2519 2,281,293 16.26 16,132 4,442 356 6,298 
2520 2,386,024 18.33 17,257 4,955 381 3,535 
2521 2,496,001 19.39 20,396 5,244 490 3,580 
2522 2,621,485 19.22 23,435 6,080 504 3,653 
2523 2,778,591 22.73 25,619 5,963 552 3,600 
2524 2,951,947 21.14 27,950 6,862 585 4,036 
2525 3,118,288 22.27 32,153 7,738 686 3,964 
2526 3,322,354 25.05 34,569 8,985 667 3,635 
2527 3,542,885 26.23 38,082 9,610 766 3,447 
2528 3,744,061 26.83 40,399 10,684 769 3,184 
2529 3,938,735 27.53 43,200 10,708 892 3,423 
2530 4,187,117 28.73 43,950 11,171 910 3,281 
2531 4,519,636 29.61 46,178 11,868 924 3,711 
2532 4,954,229 30.28 48,162 12,614 1,296 3,783 
2533 5,556,557 31.75 51,057 12,941 1,051 3,935 
2534 6,250,188 31.08 53,998 13,741 1,137 3,787 
2535 6,995,199 31.91 55,498 15,035 1,123 4,291 
2536 7,815,304 32.24 60,901 18,227 1,265 3,666 
2537 8,740,942 31.87 62,091 19,656 1,436 4,907 
2538 9,733,747 32.17 67,375 22,167 2,227 4,163 
2539 10,823,170 32.38 72,982 23,904 2,108 5,147 
2540 11,611,327 32.78 75,726 28,120 2,149 4,941 
2541 11,911,713 32.60 89,421 30,651 1,983 5,102 
2542 12,163,043 32.91 86,022 30,307 2,525 6,027 
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ปี 

สตอ็กทุน แรงงาน การใชจ้่าย
รฐับาลดา้น

การศกึษาและ
วจิยั 

การใชจ้่าย
รฐับาลดา้น
สาธารณสขุ 

การใชจ้่ายรฐับาล
ดา้นการบรกิาร
สวสัดกิารในกรณี

พเิศษ 

การใชจ้่ายรฐับาล
ดา้นคมนาคม 

ขนสง่และสือ่สาร 

(ลา้นบาท) (ลา้นคน) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
2543 12,430,620 33.39 92,332 31,080 2,354 4,693 
2544 12,649,512 33.81 91,395 33,635 2,213 4,904 
2545 12,880,761 34.26 94,484 31,984 2,645 8,153 
2546 13,171,145 34.90 101,024 28,318 2,965 3,928 
2547 13,537,985 35.72 102,902 28,581 3,235 5,382 
2548 13,974,896 36.13 107,480 37,317 3,240 17,305 
2549 14,430,911 36.43 110,605 36,621 4,547 16,247 
2550 14,895,285 36.94 123,631 41,324 6,249 18,621 
2551 15,380,132 37.70 125,126 42,528 6,557 15,232 
2552 15,813,149 38.43 132,831 43,577 7,417 19,285 

 
  ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ.  (2554, เมษายน).  
บญัชปีระชาชาต.ิ 
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ผลการประมวลผลโดยโปรแกรมทางเศรษฐมิติ  
 

ฟงักช์นัการผลติดัง้เดมิ 
 

 
 
ฟงักช์นัการผลติโดยเพิม่ปจัจยัดา้นทุนมนุษย์ 
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ฟงักช์นัการผลติโดยเพิม่ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี
 

 
 

ฟงักช์นัการผลติโดยเพิม่ปจัจยัดา้นทุนมนุษยแ์ละปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ประวติัย่อผู้ท าสารนิพนธ ์ 
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ประวติัย่อผู้ท าสารนิพนธ ์ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวหทยัชนก เจยีมประเสรฐิสุข  
วนัเดอืนปีเกดิ     8 พฤศจกิายน 2526 
สถานทีเ่กดิ     กรงุเทพมหานคร  
สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั    549 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
ประวตักิารศกึษา     

พ.ศ. 2549   ศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาคณติศาสตร ์
     จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2554   เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 
จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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