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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 longrun 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 longterm 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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
อัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวนับเป็ นเป้าหมายสาคัญในการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย โดยในช่วง 49 ปีทผ่ี ่านมา (2504 - 2552) ประเทศ
ไทยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ร้อยละ 6.1 ทัง้ นี้ในช่วงทศวรรษที่ 20 (2525 – 2534)
มีอตั ราสูงสุดโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ 30 (2535 – 2544) นับจากทีป่ ระเทศ
ไทยต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 4.0 (ตาราง 1)
ตาราง 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลีย่ ในปี
2504-2552
ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
ปี
2504-2514 (แผนพัฒนาฯ ฉ.1-2)
2515-2524 (แผนพัฒนาฯ ฉ.3-4)
2525-2534 (แผนพัฒนาฯ ฉ.5-6)
2535-2544 (แผนพัฒนาฯ ฉ.7-8)
2545-2552 (แผนพัฒนาฯ ฉ.9-10)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
360,707
735,476
1,442,656
2,827,981
3,899,115

7.5
6.8
8.2
4.0
4.2

หมายเหตุ: -คานวณมาจากผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
-ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหาได้จากค่าเฉลีย่
-แผนพัฒนาฯ ฉ. หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554, เมษายน).
บัญชีรายได้ประชาชาติ.

ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงประกอบไปด้วย การบริโ ภค การใช้จา่ ยรัฐบาล การลงทุน การ
ส่งออก และการนาเข้า โดยมีสดั ส่วนทีแ่ ตกต่างกันดังตาราง
2 จากการศึกษาทีผ่ ่านมาผลผลิต
ประชาชาตินนั ้ ประกอบไปด้วยการบริโภคมีสดั ส่วนทีม่ ากทีส่ ุดถึงร้อยละ 49.6 จนกระทังในช่
่ วงปี
2545-2552 การส่งออกกลับมีสดั ส่วนทีม่ ากทีส่ ุดถึงร้อยละ 30.6 รองลงมาคือการนาเข้าร้อยละ 28.3
และการบริโภคอยูใ่ นลาดับที่ 3 โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 24.4 และถึงแม้ว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลจะมีสดั ส่วน
ทีน่ ้อยเมือ่ เทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบอื่นๆนัน้ ไม่สามารถจัดการและ
กาหนดได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จะมุง่ เน้นการจัดการการใช้จา่ ยรัฐบาลเป็นสาคัญอัน
เป็นองค์ประกอบของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง

ตาราง 2 มูลค่าและร้อยละขององค์ประกอบของผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยเฉลีย่ ในช่วงปี 2504-2552
การบริโภค

การใช้จ่ายรัฐบาล

การลงทุน

การส่งออก

การนาเข้า

ปี
2504-2514 (แผนพัฒนาฯ ฉ.1-2)
2515-2524 (แผนพัฒนาฯ ฉ.3-4)
2525-2534 (แผนพัฒนาฯ ฉ.5-6)
2535-2544 (แผนพัฒนาฯ ฉ.7-8)
2545-2552 (แผนพัฒนาฯ ฉ.9-10)

(ล้านบาท) (ร้อยละ)
178,846
49.6
323,316
44.0
553,731
38.4
789,744
28.2
949,538
24.4

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
26,339
7.3
56,766
15.7
54,027
7.3
124,190
16.9
105,712
7.3
246,634
17.1
152,690
5.4
478,143
16.9
200,169
5.1
446,337
11.4

(ล้านบาท)
46,047
104,157
252,692
710,821
1,194,808

(ร้อยละ)
12.8
14.2
17.5
25.1
30.6

(ล้านบาท)
52,327
123,349
279,027
685,339
1,102,705

(ร้อยละ)
14.5
16.8
19.3
24.2
28.3

ค่าคลาดเคลือ่ นทาง
สถิติ
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
381
0.1
6,436
0.8
4,861
0.4
2,243
0.2
5,558
0.2

ผลผลิตประชาชาติ
แท้จริง
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
360,707
100.0
735,476
100.0
1,442,656 100.0
2,827,981 100.0
3,899,115 100.0

หมายเหตุ: -ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหาได้จากค่าเฉลีย่
-แผนพัฒนาฯ ฉ. หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน). บัญชีรายได้ประชาชาติ.
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐ กิจวัดได้จากการเปลีย่ นแปลง ของผลผลิ ตประชาชาติท่ี
แท้จริง ซึง่ มีองค์ประกอบได้แก่ การบริโภค การลงทุน การใช้จา่ ย รัฐบาล การส่งออกและการนาเข้า
และเนื่องจากรัฐบาลซึง่ เป็นผูจ้ ดั ทานโยบายบริหารประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจาเป็นต้องอาศัยเครือ่ งมือทีส่ าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ งบปร ะมาณรายจ่ายรัฐบาล ซึง่ เมธี
ครองแก้ว ได้กล่าวไว้ว่า “...สัดส่วนของการใช้จา่ ยของรัฐบาลในภาคต่างๆจะเป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้เป็น
อย่างดีถงึ ความตัง้ ใจของรัฐบาลว่าต้องการส่งเสริมภาคใดก่อนหลัง ...” ทัง้ นี้หากพิจารณา สัดส่วน
ของการใช้จา่ ยรัฐบาลทีเ่ กิดขึน้ จริงจาแนกตามวัต ถุประสงค์ (Government spending classified by
purpose) ในช่วงปี 2504–2552 พบว่า รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการศึกษาและวิจยั เนื่องจาก
สัดส่วนการใช้จา่ ยในด้านดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30.3 เมือ่ เทียบกับการใช้จา่ ยรวม แม้ว่า การใช้จา่ ย
รัฐบาลในด้านคมนาคม ขนส่ง และสื่อสา รมีสดั ส่วนค่อนข้างต่ามากเมือ่ เทียบกับการใช้จา่ ยรวม
อย่างไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยในด้านดังกล่าวในช่วงปี 2536 – 2552 คิดเป็น
ค่าเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 11.4 (ตาราง 3) ดังนัน้ จากประเด็นปญั หานาไปสู่คาถามการวิจยั ว่าการใช้จา่ ย
รัฐบาลในแต่ละด้านมีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวอย่างไร
ตาราง 3 มูลค่า สัดส่วนและอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์โดย
เฉลีย่ ในช่วงปี 2504–2552
ประเภทของการใช้จา่ ยรัฐบาล
การบริหารงานทัวไปของรั
่
ฐ
การป้องกันประเทศ
การรักษาความสงบภายใน
การศึกษาและวิจยั
การสาธารณสุข
การบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ
การคมนาคม ขนส่ง และสื่อ สาร
รวม

มูลค่า
(ล้านบาท)
33,877
35,433
15,323
47,542
14,505
1,470
5,139

สัดส่วน
(ร้อยละ)
24.6
22.4
9.7
30.3
9.2
0.9
3.2
100.0

อัตราการเจริญเติบโต
(ร้อยละ)
6.7
5.4
7.1
7.5
9.0
10.2
11.4

หมายเหตุ: ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหาได้จากค่าเฉลีย่
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน).
บัญชีรายได้ประชาชาติ.
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ความมุ่งหมายของงานวิ จยั
1. เพื่อสร้างแบบจาลองผลผลิตรายได้ประชาชาติตามแนวความคิดของ “Solow”
2. เพื่อวิเคราะห์ผล ของแรงขับเคลื่อนจาก การใช้ จ่ายรัฐบาล ด้านทุนมนุษย์และด้าน
เทคโนโลยีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความสาคัญของการวิ จยั
เมือ่ ทาการวิจยั เสร็จสิน้ ลง ผลผลิตของกา รวิจยั คือ ข้อมูลทีแ่ สดงองค์ประกอบ แหล่งทีม่ า
ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้แหล่งทีม่ าแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ จากปจั จัยการผลิต
ดัง้ เดิมและจากการใช้จา่ ยรัฐบาล จาแนกตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ประเภท ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตของการวิจยั นี้ คือ หน่วยงานวาง แผนและจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทา
งบประมาณในแต่ละกระทรวงต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) ประกอบด้วยข้อมูลผลผลิตประชาชาติ
แท้จริง สต็อกทุน แรงงาน และการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ ทีเ่ ป็นตัวแทนด้านทุ น
มนุษย์และเทคโนโลยี ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นรายปี เป็นจานวนทัง้ สิน้ ตัง้ แต่ปี 2514–2552
โดยรวบรวมข้อมูลมาจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับข้อมูลด้านการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านคมนมคม ขนส่งและสื่อสารอันเป็นตัวแทนการใช้
จ่ายรัฐบาลด้านเทคโนโลยี พบว่าในปี 2548 กรมบัญชีกลางได้มกี ารปรับเปลีย่ นการลงบัญชีในส่วนนี้
จึงพบความแต่ต่างจากข้อมูลในปีก่อนหน้าเป็นอย่างมาก

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษา และการวิ จยั
หมายถึง การใช้จา่ ยเพื่ อพัฒนา
การศึกษา เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
กระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจยั และสร้างระบบการวิจยั เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศ
2. การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการสาธารณสุข หมายถึง การใช้จา่ ยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เละเสมอภาค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
3. การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการบริ การสวัสดิ การ ในกรณี พิ เศษ หมายถึง การใช้จา่ ยเพื่อ
สร้างโอกาสกับผูท้ ป่ี ระสบปญั หาต่างๆให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้รบั การคุม้ ครอง ปกป้อง และพัฒนา ตลอดจนมีหลักประกันในการดารงชีวติ
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4. การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร หมายถึง การใช้จา่ ยเพื่อ
พัฒนาระบบการขนส่งและจราจรให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พัฒนาให้เกิดการ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกระบบ ให้มบี ริการเพียงพอ และทัวถึ
่ ง และ บูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทวถึ
ั่ ง
5. ปัจจัยสต็อกทุน (Capital Stock) หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สนิ ถาวรทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด ณ ปี
ใดปีหนึ่ง โดยมูลค่าดังกล่าวครอบคลุมทุ กส่วนทีไ่ ด้ลงไปในอดีตตัง้ แต่ปีเริม่ แรกของการใช้งานรวม
กับทีจ่ ดั หาเพิม่ เติมในปีต่อ มา หักด้วยส่วนทีร่ อ้ื ถอนออกไปจากกระบวนการผลิตจนถึงปีสุดท้ายที่
ต้องการวัดสต๊อกทุน
6. ปัจจัย แรงงาน หมายถึง ประชากรของประเทศทีท่ างานเพื่อให้สงั คมดารงตนเองอยูไ่ ด้
ต่อไป การทางานนี้รวมทัง้ การใช้พลังงานทางร่างกายและสติปญั ญาในกระบวนการผลิต
7. ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ หมายถึง ผลรวมของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและการวิจยั
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านสาธารณสุข และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ
8. ปัจจัย ด้านเทคโนโลยี หมายถึง การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการคมนาคม ขนส่ง และการ
สื่อสาร
9. อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงของผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงในช่วงเวลาหนึ่งๆ
10. แรงขับเคลื่อน ภาครัฐ หมายถึง การใช้จา่ ยรัฐบาล ซึง่ คาดว่าจะส่งผล ต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
11. ผลของการขับเคลื่อนภาครัฐ หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอั น
เนื่องมาจากการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
12. ผลิ ตภาพปัจจัยการผลิ ต (Total Factor Productivity) หมายถึง ผลิตภาพจากการใช้จา่ ย
ของภาครัฐและปจั จัยอื่น
13. ปัจจัยอื่น หมายถึง ปจั จัยที่นอกเหนือจาก ปจั จัยด้านทุนมนุ ษ ย์ และปจั จัยด้านเทคโนโลยี
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ปจั จัยการผลิต

ประมาณฟั งก์ชนั การผลิ ต

- สต็อกทุน
- แรงงาน
- ทุนมนุษย์

ผลผลิตประชาชาติท่แี ท้จริง

(การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั
ด้านสาธารณสุข และด้านบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ)
- เทคโนโลยี
(การใช้จ่ายรัฐบาลด้านคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร)
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จาแนกองค์ประกอบของแหล่งที่มา
Growth Accounting

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยดัง้ เดิม
- สต็อกทุน
- แรงงาน

อัตราการเจริญเติบโต
การใช้จ่ายของรัฐบาล
- ทุนมนุษย์
(การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั
ด้านสาธารณสุข และด้านบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ)

- เทคโนโลยี
(การใช้จ่ายรัฐบาลด้านคมนาคม ขนส่งและสือ่ สาร)

อัตราการเจริญเติบโตของ
Residual

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. สถานการณ์การใช้จา่ ยรัฐบาล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ทฤษฎีทใ่ี ช้ในงานวิจยั
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. สถานการณ์ การใช้จ่ายรัฐบาล
งานวิจยั นี้มจี ดุ มุง่ หมายศึกษา แรงขับเคลื่อนของภาครัฐต่ออัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวอันเป็นแรงขับจากการใช้จา่ ยของรัฐบาล ในทีน่ ้ขี อนาเสนอสถานการณ์การ
ใช้จา่ ยรัฐบาลย้อนหลังในช่วงปี 2543-2552 ดังตาราง 4 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยทีจ่ ดั ทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตงั ้ แต่ปี 2543-2552 โดยสรุปได้ว่า “…ภายหลังการเผชิญวิกฤตเศ รษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงของประเทศไทยได้มกี ารปรับตัวขึน้ อย่างต่อ เนื่องโดยใน
ปี 2543 ประเทศไทยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.8 โดยในปีเดียวกันนัน้ มีอตั รา
การเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลร้อยละ 2.3 ซึง่ เป็นการขยายตัวค่อนข้างน้อยเนื่องจากรัฐบาล
ยังต้องควบคุมการใช้จา่ ยเพราะยังต้องเร่งนาเงินไปฟื้นฟูดา้ นเศรษฐกิจเร่งด่ วน ต่อมาช่วงปี 2546
พบว่ามีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.1 ทีเ่ ป็นอัตราสูงเมือ่ เทียบกับปีอ่นื ๆ แต่มอี ตั รา
การเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลเพียงร้อยละ 2.5 อันสืบเนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตของ
ปีน้ไี ด้รบั ผลจากการอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีเ่ ร่งตัวเร็วขึน้ โดยทีก่ าร
ใช้จา่ ยเพื่ออุปโภคและบริโภคกลับ มาขยายตัวได้สงู ในไตรมาสสุดท้าย ของปีมากกว่าการใช้จา่ ยของ
รัฐบาล และข้อสังเกตุอกี ประการหนึ่งคือในปี 2548 มีอตั ราการเจริญเติบโตของรายจ่ายรัฐบาลร้อย
ละ 11.3 ซึง่ สูงทีส่ ุดในช่วง 10 ปีหลังนี้ เนื่อ งจากอยูใ่ นช่วงทีร่ ฐั บาลมุง่ เน้นการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานขนาดใหญ่ (Mega project) และกลับหดตัวลงในปี 2549 ซึง่ เกิดเหตุการณ์ปฏิรปู ทาง
การเมืองทาให้ไม่สามารถดาเนินการใช้จา่ ยตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ได้ ภายหลังรัฐบาลสามารถใช้
จ่ายตามงบประมาณได้ตามปกติหลังมีการเลือกตัง้ ปลายปี 2551…”
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ตาราง 4 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาล
อัตราการเจริญเติบโต
ปี

เศรษฐกิจ

ปจั จัยด้านทุนมนุษย์

การศึกษาและวิจยั
การสาธารณสุข
2543
4.8
7.3
2.6
2544
2.2
-1.0
8.2
2545
5.3
3.4
-4.9
2546
7.1
6.9
-11.5
2547
6.3
1.9
0.9
2548
4.6
4.4
30.6
2549
5.1
2.9
-1.9
2550
5.0
11.8
12.8
2551
2.5
1.2
2.9
2552
-2.3
2.5
2.5
หมายเหตุ: -คานวณมาจากผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง

การบริการสวัสดิการฯ
-6.8
-6.0
19.5
12.1
9.1
0.2
40.3
37.4
4.9
13.1

รวม
5.8
1.2
1.5
2.5
1.8
9.9
2.5
12.8
1.8
5.5

ปจั จัยด้าน
เทคโนโลยี
รวม
-22.1
4.5
66.3
-51.8
37
221.5
-6.1
14.6
-18.2
26.6

การใช้จา่ ย
รัฐบาล
รวม
2.3
2.5
0.7
2.5
5.7
11.3
2.2
9.8
3.2
7.5

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554, เมษายน). บัญชีประชาชาติ.
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจดั ทาเพื่อกาหนดจุดหมายนโยบาย การประมาณ
กาลังเงิน และการใช้จา่ ยในพัฒนาการเศรษฐกิจกับแนวทางดาเนินงานเกีย่ วกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
ในแต่ละแขนง โดยเฉพาะแนวทางดาเนินงานเกีย่ วกับพัฒนาการเศรษฐกิจในแต่ละแขนงนัน้ มี
มาตราการอันจาเป็นทีค่ วรจัดให้มขี น้ึ เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ ในแขนง
นัน้ ๆ ไว้ดว้ ย โดยผูว้ จิ ยั ขอสรุปสาระสาคัญโดยแบ่งเป็นช่วงๆตามความมุง่ หมายหลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดงั นี้
“…การดาเนินงานพัฒนาในระยะของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(2504-2509) และ ฉบับที่ 2 (2510-2514) รัฐบาลได้กาหนดแนวทางการลงทุน เน้นการบูรณะและ
เสริมสร้างบริการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวมเป็นอันดับแรก
โดยเฉพาะระบบทางหลวง เขือ่ นพลังน้าเพื่อบริการขัน้ พืน้ ฐานดังกล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ซึง่ ได้
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การขยายผลผลิตส่วนรวมของประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ถึงประมาณร้อยละ 7
ต่อปี ในระยะปี 2504 – 2514 อย่างไรก็ตาม แม้อตั ราการขยายการผลิตโดยรวมได้เพิม่ ขึน้ แต่
ปรากฏว่าความแตกต่างและช่องว่างของรายได้ในหมูป่ ระชากรและระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศก็
ได้เพิม่ สูงขึน้ เป็นลาดับ ซึง่ พอจะสรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้ทเ่ี กิดขึน้ นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและอัตราการขยายตัวของการผลิต
และรายได้ส่วนรวมเป็ นหลัก จึงทาให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ กล้บริการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและปจั จัยการ
ผลิต สามารถใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ในการเพิม่ ผลผลิตและรายได้ของตนได้มากกว่าผูท้ อ่ี ยู่
ห่างไกลหรือผูท้ ข่ี าดปจั จัยการผลิต จึงทาให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมในประเทศ เพิม่ ขึน้ และทา
ให้การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม
ต่อมาแนวนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515 2519) นอกจากการเน้นถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถของการ
ผลิต และเพิม่ รายได้ให้สงู เพื่อมุง่ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิ จของประเทศแล้ว ก็ได้เริม่ ตระหนักถึง
ปญั หาความไม่สมดุลของการพัฒนาทีก่ ่อให้เกิดความแตกต่างในด้านรายได้ ตลอดจนเพิม่
ความสาคัญในการพัฒนาบริการทางด้านสังคมเป็นนโยบายสาคัญอีกด้วย ดังนัน้ วิ
ธีการพัฒนา
ในช่วงระยะของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงได้เพิ่ มมาตรการในด้านการ
กระจายรายได้ และหันมาให้ความสาคัญทางด้านการพัฒนาสังคมมากยิง่ ขึน้ และในช่วงกลางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ประสบกับปญั หาเศรษฐกิจซบเซาจาก การแปร
ผันทางเศรษฐกิจของโลก เริม่ ตัง้ แต่ภาวะผันผวนของระบบการเงินระหว่างประเทศทีค่ ่าขอ
งเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา ลดต่าลง บวกกับการเคลื่อนไหวของราคาอาหารและวัตถุดบิ ในตลาดโลกมี
ราคาสูงขึน้ และติดตามมาด้วยวิกฤตการณ์น้ามันขึน้ ราคา ทัง้ หมดนี้ได้ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและ
ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันทัวโลก
่
ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524)
จึงมุง่ เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เร่งให้มกี ารกระจายรายได้และยกฐานะทางเศรษฐกิจและ
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สังคมของผูใ้ ช้แรงงาน และกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มนคงมี
ั ่ ความเป็นอยูด่ ขี น้ึ ตลอดทัง้ การเร่งกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการขยายบริการสังคมให้ไปถึงมือประชาชนในส่วนภู มิภาคและ
ท้องถิน่ ชนบทอย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทงั ้ 4 ฉบับข้างต้นได้มงุ่ เน้นการ ระดมและจัดสรร
ทรัพยากรเศรษฐกิจ กาลังเงิน กาลังคน และระบบงานของรัฐมาทาการบูรณะ ขยายกิจกรรมขัน้
พืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการเสริมสร้างระบบการผลิต การจาหน่าย แ ละความเป็นอยูข่ องประชาชนจนทา
ให้ประเทศสามารถก้าวเข้ามาสู่สงั คมเศรษฐกิจทีม่ ฐี านะความเป็นอยูด่ ขี น้ึ โดยลาดับ เศรษฐกิจไทย
ได้ประสบผลสาเร็จในการขยายและกระจายฐานกาลังผลิตแทบทุกสาขาไปอย่างกว้างขวาง ตลอดทัง้
ได้เร่งการส่งออกและเพิม่ การมีงานทาขึน้ ในอัตราทีส่ งู มากเมือ่ เปรียบเทียบกับบรรดาประเทศทีก่ าลัง
พัฒนาด้วยกัน ทัง้ หมดนี้นบั ว่าเป็นพลังอันสาคัญทีช่ ่วยผลักดันระดับฐานะเศรษฐกิจไทยให้พน้ จาก
ประเทศทีม่ รี ายได้ต่าเข้ามาอยูใ่ นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาทีม่ รี ายได้ปานกลางแล้ว ต่อมาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) ได้มงุ่ เน้นในด้านอุตสาหกรรมโดยจะพัฒนา
เศรษฐกิจไทยให้กา้ วสู่การเป็นประเทศกึง่ อุตสาหกรรม จากการ
ผลิตและรายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมไทยจะขยายสัดส่วนขึน้ ใกล้เคียงกับภาคเกษตรฐานเศรษฐกิจ ต่อมาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) ก็ยงั คงให้ความสาคัญกับอุตส าหกรรมและได้ให้
ความสาคัญ เพิม่ เติม กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการผลิตและแปรรูปเพื่อยกฐานะของประเทศให้เข้าระดับเดียวกันหรือสู งกว่า
ประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่ จะเป็นการช่วยให้ประชาชนในประเทศโดยส่วนรวมมีระดั บความ
เป็นอยูท่ ส่ี งู ขึน้ และเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในตลาดโลก อันจะ
เป็นการช่วยเพิม่ การจ้างงานแลประสิทธิภาพของแรงงานในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกควบคู่
กับการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ บับที่7 (2535-2539) เริม่ ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคน เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับ
คนซึง่ เป็ นทัง้ ผูก้ าหนด ผูส้ นับสนุ น ให้กระบวนการพัฒนาดาเนินตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยคนจะ
เป็นผูร้ บั ประโยชน์และรับผลกระทบจากกา รพัฒนานัน้ โดยตรง ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ และจะก่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนา
ทัง้ ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม ในขณะทีแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) ก็ยงั มุง่ เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพของคนเช่นเดียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 แต่ได้มกี ารเพิม่ การพัฒนาอื่นๆทีจ่ ะส่งผลให้การพัฒนาคนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอือ้ ต่อการพัฒนาคนการ
เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมภิ าคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภ าพชีวติ ของประชาชนอย่าง
ทัวถึ
่ งและการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวติ เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9 (2545-2549) เป็นแผนทีไ่ ด้อญ
ั เชิญแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นปรัชญานาท างในการ
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พัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลัก ทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถ
ดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคง
่ และนาไป สู่การพัฒนาทีส่ มดุล มีคุณภาพและยังยื
่ น ภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์และสถานการณ์เปลีย่ น แปลงต่างๆ แต่ยงั คงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิตอิ ย่าง
เป็นองค์รวม และให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีส่ มดุล ทัง้ ด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจแล สิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างระบบบริหารจัดการภายในทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ในทุกระดับ อันจะทาให้เกิดการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังค ม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มจี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาสู่สงั คมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้ รูเ้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิง่ แวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยงยื
ั ่ นอยูภ่ ายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศทีม่ ธี รรมาภิบาล ดารงไว้ซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี…”

3. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิ จยั
นักเศรษฐศาสตร์มหภาคแบ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิ จออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ เป้าหมายใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าในระยะสัน้ รัฐบาลควรมีบทบาทในการรักษา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Stabilization) ขณะทีเ่ ป้าหมายระยะยาวนัน้ รัฐบาลควรมีส่วนสนับสนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มอี ตั ราการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภ าพ ทัง้ นี้สาหรับศตวรรษที่ 20
แบบจาลองแรกทีน่ กั เศรษฐศาสตร์มหภาคจัดให้เป็นต้นกาเนิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
แบบจาลองของ “Roy Harrod and Evsey Domar” หรือรูจ้ กั กันในนามของ “Harrod-Domar Model”
สาระสาคัญ คือ การสะสมทุน (Capital Accumulation) โดยนักเศรษฐศาสตร์ท ั ้ งสองเชื่อว่าประเทศ
ใดทีส่ ามารถสะสมทุนได้มากประเทศนัน้ ย่อมมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจมากตามไปด้วย โดย
สรุปมาจาก ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ ์ (2544) อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั จะอาศัยแนวคิดด้านอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ “Solow” มาใช้ในการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิต โดยมีใจคว ามสรุป
ดังต่อไปนี้
สาระสาคัญของ แบบจาลอง “Solow” คือ ปจั จัยทีม่ สี ่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการสะสมทุนแล้ว การออมและจานวนประชากรก็มสี ่วนในการเพิม่ ผลผลิตมวลรวม
ของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม “Solow” เชื่อว่าเมือ่ ประเทศใดประเทศหนึ่งสะสมทุนกันมาได้
ระดับหนึ่ งระบบเศรษฐกิจนัน้ จะเข้าสู่สภาวะทีเ่ รียกว่า “Steady State” หรือภาวะทีไ่ ม่มกี ารพลวัต
(Dynamic) ของการสะสมทุนแล้ว ขณะเดียวกันจานวนประชากรทีม่ ากย่อมสะท้อนให้เห็นถึงกาลัง
แรงงาน (Labor force) ทีม่ ากตามในระบบเศรษฐกิจนัน้ ซึง่ มีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างผลผลิตมวล
รวมให้กบั ประเทศได้ ประเด็นทีส่ าคัญคือ “Solow” อธิบายว่าปจั จัยทัง้ สองไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจให้รดุ หน้าไปกว่าทีเ่ ป็นอยูห่ ากไม่มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี (Technological progress)
โดยสรุปมาจาก ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ ์ (2544)
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เทคโนโลยี หมายถึง ปจั จัยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจ ากปจั จัยดัง้ เดิม ซึง่ ในทีน่ ้จี ะหมายถึงความรู้
ความสามารถของแรงงาน และจะใช้ตวั ย่อ ( A) ดังนัน้ ฟงั ก์ชนั การผลิต จะเขียนได้ดงั สมการ (2.1)
(2.1)

Y  F ( K , AL)
Y
K
L

A

=
=
=
=

ผลผลิตประชาชาติแท้จริง
สต็อกทุน
แรงงาน
เทคโนโลยี

ดังนัน้ เราจะเห็นได้ว่าเมือ่ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแรงงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจะ
สามารถเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงได้ แกนตัง้ แสดงถึงผล ผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง แกนนอน
แสดงถึงจานวนแรงงานเส้น F(K,L) คือ เส้นฟงั ก์ชนั การผลิตดัง้ เดิม หมายความว่า เมือ่ ใช้แรงงาน Lt
จะได้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง YL และเมือ่ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาทาให้เส้นฟงั ก์ชนั
การผลิตเลื่อนขึน้ เป็นเส้น F(K,AL) คือ เส้นฟงั ก์ชนั การผลิตทีค่ วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแรงงานที่
มีความรูค้ วามสามารถ หมายความว่า เมือ่ ใช้แรงงาน Lt เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
YAL (ภาพประกอบ 1)

Y
F(K,AL)
YAL
F(K,L)

YL

0

Lt

L

ภาพประกอบ 1 การเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทีม่ า: Charles I Jones. (1998). Introduction to Economic Growth. p.27.
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ผู้ ว ิจยั จะประยุกต์แนวคิดข้างต้นเพื่อไปใช้ในการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิตผลผลิต
ประชาชาติของประเทศไทย โดยสมมติว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาเทคโนโลยี ทัง้ นี้รายละเอียดของแบบจาลองจะไปกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป นอกจากนี้
เพื่อจะจาแนกองค์ประกอบของแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผูว้ จิ ยั จะอาศัยแนวคิด
เรือ่ ง “Growth accounting” โดยสรุปมาจาก จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล (2551) ดังนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิง่ จาเป็นต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ซึง่ จริงๆแล้วคือปจั จัยอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ ปจั จัยสต็อกทุน และปจั จัยแรงงาน เช่น ระบบคมนาคม
ขนส่ง และสื่อสาร ระดับการศึกษา การบริหารงานของรัฐ หรือแม้แต่งานวิจยั ต่างๆ ดังนัน้ แนวคิด
ของการวิเคราะห์แบบ “Growth accounting” อยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิดเกีย่ วกับฟงั ก์ชนั การผลิต
จากแบบจาลองของ Solow สามารถจาแนกองค์ ประกอบของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเริม่ ต้นจากสมการ (2.2)
(2.2)

Y  AK β1 L2

ซึง่
=
K =
L =
A =
1 =
2 =

ผลผลิตประชาชาติแท้จริง
สต็อกทุน
แรงงาน
เทคโนโลยี
ค่าความยืดหยุน่ ต่อสต็อกทุน
ค่าความยืดหยุน่ ต่อแรงงาน

Y

เมือ่ ปรับสมการที่ (2.2) ให้อยูใ่ นรูปแบบของล็อกธรรมชาติจะได้
ln(Y )  ln( A)  1 ln( K )   2 ln( L)

ซึง่



(2.3)

คือ ความยืดหยุน่ ของการผลิตต่อสต็อกทุน รวมทัง้ เมือ่ หาอนุพนั ธ์เทียบกับเวลาจะได้
d ln(Y ) d ln( A)
d ln( K )
d ln( L)

 1
 2
dt
dt
dt
dt

(2.4)

สมการที่ (2.4) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น








Y A
K
L
  1   2
Y A
K
L

(2.5)

14

ดังนัน้ สมการที่ (2.5) คือ “Growth Accounting” แสดงถึ งอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เท่ากับผลรวมแบบถ่วงน้าหนักของอัตราการเจริญเติบโตของ สต็อก ทุน แรงงาน และ
เทคโนโลยี ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนาสมการที่ 2.5 ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในบทที่ 3

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วรรณา โชคบรรดาลสุข (2530) ศึกษาผลกระทบของรายจ่ายรัฐบาลทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ เกีย่ วกับรายได้ รายจ่ายรัฐบาล และข้อมูลเกีย่ วกับตัวผันแปรที่
เป็ นปจั จัยสาคัญในการวิเคราะห์ ระหว่างปี 2513 – 2528 วิเคราะห์ในเชิงพรร ณา เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะโครงสร้าง และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของรายจ่ายรัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลกับผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ อาศัยสมการถดถอยเชิงเดีย่ ว และเชิงซ้อน จากการศึกษาพ บว่า
รายจ่ายรัฐบาลมีผลกระทบต่อผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคของเอกชน และการลงทุนของเอกชน โดยใช้สมการอุปสงค์รวม แสดงให้เห็นว่า การบริโภค
ของเอกชนมีผลกระทบก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมากทีส่ ุด
รองลงมาคือราย จ่ายของรัฐบาล และการลงทุนของเอกชน ตามลาดับ และเมือ่ พิจารณาเฉพาะ
รายจ่ายของรัฐบาลแต่ละด้าน พบว่า รายจ่ายทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น รายจ่าย ด้านอื่นๆ ซึง่ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่ รายจ่ายด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และสาธารณูปการ จะส่งผล
กระทบให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนรายจ่ายด้านเศรษฐกิจจะมีเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคกลางเท่านัน้ ทีร่ ายจ่ายด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ภาคทัง้ สองใน
ทิศทางลดลง
ศิวลาภ สิทธิธรรม (2539) วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลทีม่ ตี ่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการศึกษานโยบายการคลังของรัฐบาลในด้านงบประมาณ
รายจ่าย โดยวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน
ระหว่าง 2520 – 2537 โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ วิ เคราะห์ในเชิงพรรณา เพื่อศึกษาถึงแนวนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
อาศัยสมการถดถอยแบบพหุคณ
ู จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลยังค งเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญต่อ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางการคลังด้านการใช้จา่ ย ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ขยายตัวของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการบริหารชุมชนและสังคมกับอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และความสัมพันธ์ร
ะหว่างอัตราการ
ขยายตัวของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้านการบริหารทัวไปกั
่ บอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางตรงข้าม
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สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒ ิ (2544) ศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงการใช้จา่ ย
ภาครัฐบาลต่อตัว แปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภู มิรายไตรมาส
ในช่วงปี 2532 ถึง 2541 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ค่าสถิตติ ่างๆ ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ทด่ี แี ละมีความเหมาะสมทีส่ ามารถอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามได้เป็นอย่างดี
พอสมควร แต่ปญั หาทีม่ กั พบเกือบทุกสมการ คือ ปญั หาสหสัมพันธ์ในตัว ซึง่ แก้ไขปญั หานี้ดว้ ย
“Auto regressive moving average” และการใช้จา่ ยภาครัฐบาลจะมีผลกระทบต่ออุปสงค์รวมใน
ระบบเศรษฐกิจโดยตรง โดยถ้าให้การใช้จา่ ยภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ จะทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ การผลิตรวม การจ้างงาน การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การ
นาเข้า ภาษีอากร รายรับรวมภาครัฐบาล ฐานะการคลัง ระดับราคา ค่าจ้างแรงงาน อุปสงค์และ
อุปทานของเงินตราจะเพิม่ ขึน้ ส่วนการส่งออก การส่งออกสุทธิ และอัตราดอกเบีย้ จะลดลงไปจาก
เดิม
ศุภกร วรฤทธิ ์ (2546) วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ ในช่วงปี 2523 – 2545 โดยศึกษาลักษณะการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล และกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจะใช้วธิ ี
การศึกษาเชิงพรรณา และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะใช้ วิธกี ารศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบจาลอง “Granger’s
Causality Test” ผลจากการศึกษาพบว่า เมือ่ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านรายจ่ายของรัฐบาล
โดยรวม ด้านสินค้าและบริการทีม่ ผี ลต่อสังคม ด้านบริการสังคม ด้านบริการทางเศรษฐกิจ และด้าน
สินค้าและบริการสาธารณะ จะมีผลทาให้มคี วา มเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ และจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายของรัฐบาลทีจ่ าแนกตามลักษณะสินค้าและบริการและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า รายจ่ายของรัฐบาลทีจ่ าแนกตามลักษณะสินค้าและบริการมีผลต่อ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายเป็นเครือ่ งมือ
ทางการคลังในการควบคุมระบบเศรษฐกิจให้มคี วามเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสมได้
น้าฝน บุญยรักษ์โยธิน (2550) ศึกษาโครงสร้างรายจ่ายรัฐบาลและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลทีน่ ามาวิเครา ะห์เป็นข้อมูลทุตยิ ภูมริ ายไตรมาส ในช่วงปี 2536 – 2546 โดย
วิเคราะห์จาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 2 ด้าน คือ รายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุนต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ในช่วงปี 2536 – 2540 รัฐบาลจะให้ความสาคัญกับรายจ่ายลงทุน
มากกว่ารายจ่ายประจา โดยมีการจัดสรรสัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมี
แนวโน้ มเพิม่ ขึน้ เนื่องจากรัฐบาลต้องการนางบประมาณไปลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ แต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี
2540 รัฐบาลจึง
จัดสรรให้รายจ่ายประจามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่เมือ่ ศึกษาถึงสัดส่วนรายจ่ายรัฐบาลประเภทต่างๆ ทีม่ ี
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยวิธกี าลังสองน้อยทีส่ ุด พบว่า สัดส่วนการลงทุนรวมของ
ประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่วนรายจ่ายลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์
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มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสัดส่วน
รายจ่ายประจาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราการเจริญเติบโตของประชากรพบว่าไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ
วิลเลีย่ ม เอสเทอร์ล ี และ เซอร์จโิ อ เรเบอโล (William Easterly ;& Sergio Rebelo.1993)
ศึกษานโยบายก ารคลัง และอัตราการเจริญเติบโตทา งเศรษฐกิจ ใช้ขอ้ มูลภาคตัดขวาง จานวน 28
ประเทศ ในช่วงปี 1970 – 1988 โดยใช้วธิ ี “Cross-section regressions” ในการทดสอบ ผล
การศึกษาพบว่า การลงทุนด้านการขนส่งและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั การเจริญเติบโตด้วยค่า
สัมประสิทธิ ์ทีส่ งู (มีค่าระหว่าง 0.59 และ 0.66) และการลงทุนประเภทดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การลงทุนภาคเอกชน สาหรับการลงทุนภาครัฐบาลโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการ
ลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนด้านโ ครงการของรัฐบาลไม่มผี ลต่ออัตราก ารเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่ การลงทุนทัวไปของรั
่
ฐบาลมีความสัมพันธ์ทงั ้ กับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชน ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ประมาณ 0.4 เมือ่ วัดกับอัตราการเจริญ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีค่าสัมประสิทธ์เข้าใกล้ 1 เมือ่ วัดกับการลงทุนภาคเอกชน สาหรับ
การลงทุนด้านเกษตร กรรม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการลง ทุนภาคเอกชนด้วยค่า
สัมประสิทธิ ์ระหว่าง -0.64และ-0.94
เฮอร์ร ี และ เอส .ลัล (Hsies ;& S.lal.1994) ศึกษารายจ่ายของรัฐบาล และ อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในประเทศแคนาดา ฝรังเศส
่ เยอรมัน อิตาลี ญีป่ นุ่ อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา โดยใช้วธิ ี “Vector autoregressive analysis” (VAR) ข้อค้นพบทีน่ ่าสนใจ คือ ไม่ม ี
ความชัดแจ้งว่าการใช้จา่ ยของรัฐบาล สามารถเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพยังยื
่ นต่ อไป ขณะเดียวกัน เดอวาราจัน สวารูฟ และซูน (Devarajan, Swaroop ;&
Zou.1996) ศึกษาองค์ประกอบของการใช้จา่ ยของรัฐบาลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้
ข้อมูลภาคตัดขวางในการวิจยั จาก 43 ประเทศทีก่ าลังพัฒนา ในช่วงปี 1970 – 1990 ซึง่ มากกว่า 20
ปี โดยใช้วธิ กี ารทางเศรษฐมิตแิ บบกาลังสองน้อยทีส่ ุด แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ ขึน้ ของการใช้จา่ ย
ปจั จุบนั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีความแตกต่างคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จา่ ยขององค์ประกอบด้านสาธารณะ และนอกจากนัน้ จะมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ดังนัน้ ดูเหมือนว่าเมือ่ เราใช้ค่าใช้จา่ ยทีม่ ากเกินไป อาจทาให้เกิดค วามไม่ม ี
เสถียรภาพขึน้ ได้
เอ็ม อมานจา และ มอริสซี (M’Amanja ;& Morrissey.2005) ศึกษานโยบายด้าน
งบประมาณ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเคนย่า ใช้ขอ้ มูลแบบอนุกรมเวลา
ในช่วงปี 1964 – 2002 โดยใช้วธิ กี ารทางเศรษฐมิติ “Autoregressive distributed lag (ADL) model”
พบว่าการใช้จา่ ยของรัฐบาลได้แบ่งออกเป็น การใช้จา่ ยทีก่ ่อให้เกิดผลิตภาพ และการใช้จา่ ยทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดผลิตภาพ และรายได้จากภาษีได้แบ่งออกเป็น รายได้จากภาษีทถ่ี ูกบิดเบือน และภาษีทไ่ี ม่
ถูกบิดเบือน พบว่า การใช้จา่ ยทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลิตภาพ และรายได้จากภาษี ทีไ่ ม่ถูกบิดเบือน ไม่
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่ คาดการณ์ได้ดว้ ยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
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การคาดการณ์ในทางกลับกัน ทีว่ ่า การใช้จา่ ยทีก่ ่อให้เกิดผลิตภาพ ส่งผลกระทบต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงข้ามอย่างมาก ขณะทีร่ ายได้จากภาษี ทีถ่ ูกบิดเบือนไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอีกทางหนึ่ง พบว่า การลงทุนของรัฐบาลได้ส่งผลที่
เป็นประโยชน์ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
จากการตรวจสอบเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น งานวิจยั ของประเทศไทยส่วนใหญ่ จะ
เป็นการวิจยั ผลกระทบการใช้จา่ ยรัฐบาล ในระยะสัน้ โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อ ผลผลิตประชาชาติ
และการจ้างงาน ซึง่ อาศัย ข้อมูลงบประมาณ ขณะทีก่ ารดาเนินงานวิจยั ฉบับนี้จะใช้การใช้จา่ ยจริง
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามกรอบความคิดของงานวิจยั ฉบับนี้ จะคล้ายคลึงกับงานวิจยั ต่างประเทศใน
ประเด็นการศึ กษาผลของการใช้จา่ ยรัฐบาลทีก่ ่อให้เกิดผลิตภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพ
(Productive and Unproductive expenditure) ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ใน
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นา 7 ประเทศ และประเทศกาลังพัฒนา 43 ประเทศ นอกจากนี้ขอ้
ค้นพบจะได้นาไปใช้อภิปรายผลต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ทาการศึกษาจะเป็นข้อมูลทุตยิ ภูม ิรายปี ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยสามารถแจก
แจงได้ดงั นี้
1. ข้อมูลการใช้จา่ ยของรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวม
จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ข้อมูลผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ข้อมูลสต็อกทุน ในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ข้อมูลแรงงานในช่วงปี 2514 – 2552 โดยรวบรวมจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แบบบันทึกข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยประกอบไปด้วยตัวแปรทัง้ ทัง้ หมด 5 ตัวแปรดังต่อไปนี้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สต็อกทุน แรงงาน ทุนมนุษย์และเทคโนโลยี
2. แบบจาลอง “Solow”

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ทาการเก็บรว บรวมข้อมูลการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริง และสต็อกทุนจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และข้อมูลแรงงานจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติในเดือนเมษายน 2554
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4. การจัดกระทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. การปรับปีฐาน
เนื่องจากงานวิจยั นี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เกีย่ วกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
สต็อกทุน และการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ดงั กล่าวได้มขี อ้ จากัดคือ
ข้อมูลแต่ละช่วงปีมกี ารคานวณราคา ณ ปีฐานทีแ่ ตกต่างกันดังต่อไปนี้
- ข้อมูลบัญชีประชาชาติปี 2503-2518 คานวณราคาโดยใช้ราคา ณ ปี 2505 เป็นฐาน
- ข้อมูลบัญชีประชาชาติปี 2513-2533 คานวณราคาโดยใช้ราคา ณ ปี 2515 เป็นฐาน
- ข้อมูลบัญชีประชาชาติปี 2523-2552 คานวณราคาโดยใช้ราคา ณ ปี 2531 เป็นฐาน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับปีฐา นของข้อมูลทัง้ หมดให้เป็นการคานวณโดยใช้ราคา ณ ปี
2531 เป็นฐาน และขออธิบายวิธกี ารปรับปีฐานโดยสังเขปดังนี้
เริม่ ต้นโดยการนาข้อมูลจากบัญชีประชาชาติปี 2503-2518 และปี 2513-2533 มาเรียงต่อกัน
โดยจะสังเกตุเห็นว่า จะมีช่วงเวลาทีท่ บั ซ้อนกันอยูค่ อื ช่วงปี 2513-2518 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการหา
อัตราการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลปี 2503-2518 และเมือ่ ได้อตั ราการเปลีย่ นแปลงแล้วจึงนาไปหา
อัตราการเปลีย่ นแปลงถอยหลังในข้อมูลปี 2513-2533 จึงได้ขอ้ มูลชุดใหม่ทเ่ี ริม่ ตัง้ แต่ปี 2503-2533
โดยเป็นข้อมูลทีค่ านวณราคาโดยใช้ราคา ณ ปี 2515 เป็นฐาน ใ นทานองเดียวกันผูว้ จิ ยั ได้ทา
ขบวนการดังกล่าวกับข้อมูลปี 2513-2533 และปี 2523-2552 ในทีส่ ุดผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลชุดทีค่ านวณโดย
ใช้ราคา ณ ปี 2531 เป็นฐาน โดยมีขอ้ มูลตัง้ แต่ปี 2503-2552
2. ข้อมูลด้านแรงงาน
เนื่องจากงานวิจยั นี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนแรงงานจากราย งานผลการสารวจ
แรงงาน ซึง่ จัดทาโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติทม่ี วี ธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีแ่ ตกต่างกันดังต่อไปนี้
- การสารวจข้อมูลภาวะการทางานปี 2514-2526 ได้ทาการสารวจปีละ 2 รอบ
- การสารวจข้อมูลภาวะการทางานปี 2527-2540 ได้ทาการสารวจปีละ 3 รอบ
- การสารวจข้อมูลภาวะการทางานปี 2541-2543 ได้ทาการสารวจปีละ 4 รอบ
- การสารวจข้อมูลภาวะการทางานปี 2544-ปจั จุบนั ได้ทาการสารวจเป็นรายเดือน
ดังนัน้ เมือ่ ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจยั ในช่วงปี 2514-2552 ซึง่ มีรอบการสารวจไม่เท่ากัน จึงได้ทา
การหาค่าเฉลีย่ ของแต่ละปีและนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิจยั ในครัง้ นี้
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สร้างแบบจาลองโดยอาศัยแนวคิ ดของ “Solow”
โดยเริม่ ต้นจากประมาณฟงั ก์ชนั การผลิตตามสมการ (3.1)
n

Yt  c0  X itci e t

(3.1)

i 1

ซึง่
Yt
c0
ci
X it

t

=
=
=
=
=

ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงในปี ท่ี t
ค่าคงตัว
พารามิเตอร์ตวั ที่ i
ปจั จัยการผลิตชนิดที่ i ปีท่ี t โดยทีม่ ปี จั จัย n ชนิด
ตัวคลาดเคลื่อนในปีท่ี t (Error Terms)

ประมาณค่าความยื ดหยุน่ ของการผลิตต่อปจั จัยการผลิต โดยเริม่ ด้วยประมาณสมการที่
(3.2) ซึง่ มีเฉพาะตัวแปรอิสระด้านปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม ได้แก่ ปจั จัยทุน (K ) และปจั จัยแรงงาน (L)
หลังจากนัน้ เพิม่ ตัวแปร ทีเ่ ป็นตัวแทนของทุนมนุษย์ (H ) ในสมการที่ (3.3) ต่อมาเพิม่ ตัวแปรทีเ่ ป็น
ตัวแทนของเทคโนโลยี (T ) เข้าไปแทนตัวแปรทีเ่ ป็นตัวแทนของทุนมนุษย์ในสมการที่ (3.4) สุดท้าย
เพิม่ ตัวแปรทีเ่ ป็นตัวแทนของทุนมนุษย์ และเทคโนโลยีเข้าไปพร้อมกันในสมการที่ (3.5)
ln(Y )  c0  c1 ln( K t )  c2 ln( Lt )   t
ln(Y )  c3  c4 ln( K t )  c5 ln( Lt )  c6 ln( H t )   t
ln(Y )  c7  c8 ln( K t )  c9 ln( Lt )  c10 ln(Tt )   t
ln(Y )  c11  c12 ln( K t )  c13 ln( Lt )  c14 ln( H )  c15 ln(T )   t

(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)

2. การจาแนกองค์ประกอบของอัตราการเจริ ญเติ บโตในระยะยาว
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาค่าควา มยืดหยุน่ ทีป่ ระมาณได้ใ นสมการที่ (3.5) มาใช้ในกา รจาแน ก
องค์ประกอบของอัตราการเจริ ญเติบโตในระยะยาว โดยอาศัยหลักการ Growth Accounting ดัง
แสดงได้ดงั แบบจาลอง (3.6)-(3.9) ตามลาดับ








Y
K
L A
 C1  C 2 
Y
K
L A

(3.6)
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(3.7)
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(3.8)




Y
K
L
H
T A
 C12  C13  C14  C15 
Y
K
L
H
T A

(3.9)

ซึง่


Y
Y

= อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ



K
K

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยสต็อกทุน



L
L

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยแรงงาน



H
H

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยด้านทุนมนุษย์



T
T

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยด้านเทคโนโลยี



A
A

= อัตราการเจริญเติบโตของ Residual

3. สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจาลองประกอบไปด้วย
- ค่า t-statistic ทดสอบนัยสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent
variables ) และตัวแปรอิสระ ( Independent variable ) ของสมการ ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตาม และตัวแปรอิสระ สามารถดูได้จากค่า probability ของตัวแปรแต่ละตัว
- ค่า R-Squared ( R 2 ) เป็นค่าสถิติ ทีแ่ สดงถึงสัดส่วน หรือร้อยละของความผิดพลาด ที่
แบบจาลองสามารถอธิบายได้จากสมการทีป่ ระมาณการ โดยทีถ่ า้ ค่า R 2 มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายความ
ว่าสมการทีป่ ระมาณได้เป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรทัง้ หมด หรือกล่าวได้อกี นัยหนึ่งว่า ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายการแปรเปลีย่ นของตัวแปรตามได้มาก อย่างไรก็ตามค่า R 2 เป็นการประมาณความ
2
เหมาะสมของการแจกแจง ทีเ่ กินจริง จึงมักใช้ค่า Adjusted R 2 ( R ) ในการปรมาณความเหมาะสม
2
ของการแจกแจงแทน โดยทัวไปค่
่ า R จะมีค่าต่ากว่าค่า R 2 เล็กน้อย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ผวู้ จิ ยั ขอนาเสนอเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ดา้ นปจั จัยการผลิต
2. ผลการประมาณแบบจาลองการผลิตและการจาแนกองค์ประกอบของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
3. ผลของแรงขับเคลื่อนภาครัฐต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

1. ผลการวิ เคราะห์ด้านปัจจัยการผลิ ต
จากการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยประกอบไปด้วยตัวแปรทัง้ หมด 5 ตัวแปร โดยเป็นตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยการผลิต ได้แก่ ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน ปจั จัยด้านทุนมนุษย์และ
ปจั จัยด้านเทคโนโลยี และตัวแปรตาม 1 ตัวแปรคือผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง ในช่วงปี 2514-2552
ผูว้ จิ ยั ขอสรุปการเก็บรวบรวม ข้อมูลดังกล่าวดังตาราง 5 โดยแบ่งเป็นช่วงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ปจั จัยสต็อกทุน จาแนกเป็ นมูลค่า หน่ วยล้านบาท และอัตราการเจริญเติบโต ของสต็อ ก
ทุน หน่วยร้อยละ
- ปจั จัยแรงงาน จาแนกเป็ นจานวน หน่ วยล้านคน และอัตราการเจริญเติบโต ของแรงงาน
หน่วยร้อยละ
- ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นผลรวมของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั การใช้
จ่ายรัฐบาลด้านสาธารณสุข และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการสวัสดิการในกรณี พิเศษ จาแนก
เป็นมูลค่า หน่วยล้านบาท และอัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย์ หน่วยร้อยละ
- ปจั จัยด้านเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร จาแนก
เป็นมูลค่า หน่วยล้านบาท และอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี หน่วยร้อยละ

ตาราง 5 มูลค่าและอัตราการเจริญเติบโตจาแนกตามปจั จัยการผลิตในปี 2514-2552
แผนพัฒนาฯ

ปี

ฉบับ 2

2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532

ฉบับ 3-4

ฉบับ 5-6

ปจั จัยสต็อกทุน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,969,940
2.25
2,018,743
2.48
2,075,341
2.80
2,134,210
2.84
2,199,590
3.06
2,281,293
3.71
2,386,024
4.59
2,496,001
4.61
2,621,485
5.03
2,778,591
5.99
2,951,947
6.24
3,118,288
5.63
3,322,354
6.54
3,542,885
6.64
3,744,061
5.68
3,938,735
5.20
4,187,117
6.31
4,519,636
7.94
4,954,229
9.62

ปจั จัยแรงงาน
(ล้านคน)
(ร้อยละ)
16.64
3.98
16.14
-2.98
16.83
4.24
15.49
-7.92
16.24
4.84
16.26
0.08
18.33
12.75
19.39
5.79
19.22
-0.87
22.73
18.25
21.14
-7.00
22.27
5.34
25.05
12.50
26.23
4.71
26.83
2.30
27.53
2.59
28.73
4.38
29.61
3.07
30.28
2.26

ปจั จัยด้านทุนมนุษย์
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
11,071
10.81
12,539
13.26
13,740
9.58
15,210
10.70
17,635
15.94
20,931
18.69
22,592
7.94
26,131
15.66
30,019
14.88
32,134
7.05
35,397
10.15
40,577
14.63
44,221
8.98
48,458
9.58
51,852
7.00
54,800
5.69
56,031
2.25
58,970
5.25
62,072
5.26

ปจั จัยด้านเทคโนโลยี
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,572
1.92
3,066
-14.16
3,114
1.56
2,704
-13.18
5,087
88.15
6,298
23.81
3,535
-43.86
3,580
1.27
3,653
2.04
3,600
-1.46
4,036
12.11
3,964
-1.78
3,635
-8.30
3,447
-5.17
3,184
-7.63
3,423
7.51
3,281
-4.15
3,711
13.11
3,783
1.94
23
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปี

ปจั จัยด้านเทคโนโลยี
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,935
4.02
3,787
-3.76
4,291
13.31
3,666
-14.57
4,907
33.85
4,163
-15.16
5,147
23.64
4,941
-4.00
5,102
3.26
6,027
18.13
4,693
-22.13
4,904
4.50
8,153
66.25
3,928
-51.82
5,382
37.02
17,305
221.53
16,247
-6.11
18,621
14.61
15,232
-18.20
19,285
26.61
24

ปจั จัยสต็อกทุน
ปจั จัยแรงงาน
ปจั จัยด้านทุนมนุษย์
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2533
5,556,557
12.16
31.75
4.84
65,049
4.80
ฉบับ 5-6
2534
6,250,188
12.48
31.08
-2.10
68,876
5.88
2535
6,995,199
11.92
31.91
2.67
71,656
4.04
2536
7,815,304
11.72
32.24
1.03
80,393
12.19
2537
8,740,942
11.84
31.87
-1.15
83,183
3.47
2538
9,733,747
11.36
32.17
0.96
91,769
10.32
2539
10,823,170
11.19
32.38
0.65
98,994
7.87
ฉบับ 7-8
2540
11,611,327
7.28
32.78
1.22
105,995
7.07
2541
11,911,713
2.59
32.60
-0.56
122,055
15.15
2542
12,163,043
2.11
32.91
0.96
118,854
-2.62
2543
12,430,620
2.20
33.39
1.47
125,766
5.82
2544
12,649,512
1.76
33.81
1.26
127,243
1.17
2545
12,880,761
1.83
34.26
1.33
129,113
1.47
2546
13,171,145
2.25
34.90
1.87
132,307
2.47
2547
13,537,985
2.79
35.72
2.34
134,718
1.82
2548
13,974,896
3.23
36.13
1.16
148,037
9.89
ฉบับ 9-10
2549
14,430,911
3.26
36.43
0.82
151,773
2.52
2550
14,895,285
3.22
36.94
1.41
171,204
12.80
2551
15,380,132
3.26
37.70
2.05
174,211
1.76
2552
15,813,149
2.82
38.43
1.93
183,825
5.52
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554, เมษายน). บัญชีประชาชาติ.

แผนพัฒนาฯ
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หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลจากตาราง 5 แล้วสามารถสร้างกราฟและวิเคราะห์ราย
ตัวแปรได้ดงั ต่อไปนี้
ล้านบาท
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

ปี
46

42

38

50
25

25

25

25

30

34
25

26

25

22

25

25

18
25

25

14

0

ภาพประกอบ 2 สต็อกทุนของประเทศไทย
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน).
สต็อกทุนของประเทศไทย.
ร้อยละ
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

ปี

0.00
2514

2519

2524

2529

2534

2539

2544

2549

ภาพประกอบ 3 อัตราการเจริญเติบโตของสต็อกทุนของประเทศไทย
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ. (2554, เมษายน).
คานวณจากสต็อกทุนของประเทศไทย.
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บัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย เป็นข้อมูลทีส่ านักบัญชี สานักงานคณะกรรมการพัฒนา การ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจดั ทา ขึน้ เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งชีว้ ดั สถานการณ์ปจั จัยทุนของประเทศ การ
วิเคราะห์สมการการผลิต ผลิตภาพทุน และผลิตภาพการผลิตรวมต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดย
สต็อกทุนหมายถึง ผลรวมของทุนทีอ่ ยูใ่ นรูปของสินทรัพย์ถาวรทีถ่ ูกสะสมมาเรือ่ ยๆ ตามอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ประเภทนัน้ ๆ และเมือ่ ทาการผลิตช่วงระยะเวลาหนึ่งจะมีการปลดระวางสินทรัพย์
นัน้ ๆ ออกจากกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากไ ม่สามารถให้บริการการผลิตได้โดยทัวไปนิ
่ ยมวัด
สต็อกทุนทีม่ อี ยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ณ วันสิน้ ปี ซึง่ ประมวลผลโดยวิธกี าร
สะสมทุนนิรนั ดร์
จากภาพประกอบ 2 และ 3 ซึง่ เป็นกราฟทีแ่ สดงการสะสมสต็อกทุนของประเทศไทยนัน้
พบว่าประเทศไทยมีการสะสมสต็อกทุนอ ย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกซึง่ เป็นช่วงทีอ่ ยูป่ ลาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (2510-2514) และครอบคลุมไปจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (2515-2524) นัน้ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ให้ความสาคัญกับ
สิง่ ก่อสร้างขัน้ พืน้ ฐาน ในรูปแบบของระบบคมนาค มและ ขนส่ง ระบบเขือ่ นเพื่อการชลประทานและ
พลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ เป็นต้น จากนัน้ ในปี 2530-2539 พบว่ากราฟมีความชันมากซึง่ แสดง
ถึงอัตราการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6
และ7 ซึง่ ได้มงุ่ เน้นด้านอุตสาหกรรมการผลิตโดย นาหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับ
โครงสร้างการผลิตซึง่ ก่อให้เกิดการนาเข้าเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยจึงทาให้ในช่วงนี้มกี ารสะสมทุนเพิม่
มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เจน จากนัน้ รัฐบาลได้หนั ไปมุง่ เน้นกับการพัฒนาคนและสังคมเพิม่ ขึน้ จึงทา
ให้การสะสมทุนมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ทีล่ ดลงกราฟจึงมีความชันลดลง
ล้านคน
45
40
35
30
25
20
15
10
5

ปี

0
2514

2519

2524

2529

2534

2539

2544

2549

ภาพประกอบ 4 จานวนแรงงาน
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2554, เมษายน). รายงานผลการสารวจแรงงาน.
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ร้อยละ
0.20
0.15
0.10
0.05

ปี

0.00
2514

2519

2524

2529

2534

2539

2544

2549

-0.05
-0.10
-0.15

ภาพประกอบ 5 อัตราการเจริญเติบโตของจานวนแรงงาน
ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2554, เมษายน). คานวณจากรายงานผลการสารวจ
แรงงาน.
จานวนแรงงานเก็บรวบรวมจากรายงานผลการสารวจแรงงานโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้
สารวจข้อมูลภาวะการทางานอย่างต่อเนื่องทุกปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2514 โดย ในช่วงแรกจะสารวจปีละ 2
รอบ และในปี 2527-2540 ได้ทาการสารวจปีละ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 สารวจในเดือนกุมภาพันธ์ รอบ
ที่ 2 สารวจในเดือนพฤษภาคม และรอบที่ 3 สารวจในเดือนสิงหาคม ตัง้ แต่ปี 2541 เป็นต้นมา ได้
เพิม่ การสารวจอีก 1 รอบ คือรอบที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน แต่เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
กลางปี 2540 ทาให้เกิดความต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนเพิม่ มากขึน้ และเร่งด่วนขึน้ ดังนัน้
ตัง้ แต่ปี 2544เป็นต้นมาสานักงานสถิตแิ ห่งชาติจงึ ได้ดาเนินการสารวจเป็นรายเดือน โดยข้อมูลที่
นาเสนอเป็นรายปีน้ผี วู้ จิ ยั ได้ทาการหาค่าเฉลีย่ รายปีจากข้อมูลทีส่ านักงานสถิตแิ ห่งชาติเก็บรวบรวม
เป็นรอบนันเอง
่
จากภาพประกอบ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจานวนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องโดยจะมีเพียงไม่กป่ี ีทม่ี กี ารลดลงของจานวนแรงงานแต่หากพิจารณารายละเอียดแล้วนัน้ จะ
พบว่าจานวนแรงงานได้มจี านวนลดลงในบางรอบของการสารวจเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ นามาหาค่าเฉลีย่ แ ล้ว
จึงได้ค่าทีล่ ดลง ยกตัวอย่างเช่นในปี 2517 ทีม่ คี ่าเฉลีย่ รายปีลดลง เนื่องจากในรอบแรกของการ
สารวจมีจานวนแรงงานอยูเ่ พียง 13,755,550 คน แต่ในรอบที่ 2 สารวจจานวนแรงงานได้
17,231,640 คนซึง่ การสารวจรอบที่ 2 ไม่ได้ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในปี 2516 เลยดังนัน้ จึงพอสรุปได้ว่ า
ไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดแต่ประการใดทีเ่ กิดการลดลงของจานวนแรงงานในปี 2517 หากแต่การสารวจ
บางรอบอาจไม่สมบูรณ์นกั และเนื่องจากปจั จัยแรงงานเป็ นปจั จัยสาคัญในการก่อให้เกิดผลผลิต
ต่างๆจึงสมควรและจาเป็นทีจ่ ะมีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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ภาพประกอบ 6 การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน).
บัญชีประชาชาติ.
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ภาพประกอบ 7 อัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554,
เมษายน). คานวณจากบัญชีประชาชาติ.
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ข้อมูลด้านการใช้จา่ ยด้านทุนมนุษย์เก็บรวบรวมจากบัญชีประชาชาติดา้ นการใช้จา่ ยรัฐบาล
จาแนกตามวัตุประสงค์อนั ประกอบไปด้วยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั การใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านสาธารณสุขและการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการในกรณีพเิ ศษ
จากภาพประกอบ 6 และ 7 พบว่ารัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการใช้จา่ ยอันก่อให้เกิดทุน
ด้านมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากกราฟได้มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2514 เป็นต้นมาอีกทัง้
ในช่วงปี 2535-2544 ได้มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างมากโดยจะเห็นได้จากการทีก่ ราฟมีความชันมากกว่าช่วง
อื่นๆนันเอง
่
และช่วงปีดงั กล่าวก็อยูใ่ นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และ
8 ทีร่ ฐั บาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณภาพชีวติ ซึง่ รัฐบา ลได้ใช้จา่ ยเป็ นจานวนมากเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซง่ึ ต้องการ เสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทัง้ ในด้าน
ร่างกายจิตใจและสติปญั ญา ให้มสี ุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การปกครอง อีกทัง้ ยัง พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้มคี วามมันคงและเสริ
่
มสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชนให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของคน รวมทัง้ ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึน้
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ภาพประกอบ 8 การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554,
เมษายน). บัญชีประชาชาติ.
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ภาพประกอบ 9 อัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554,
เมษายน). บัญชีประชาชาติ.
ข้อมูลการใช้จา่ ยของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเก็บรวมรวมจากบัญชีประชาชาติดา้ นการใช้จา่ ย
รัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ดา้ นการคมนาคม ขนส่งและการสื่อสาร จากภาพประกอบ 8 และ 9
พบว่ารัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณด้านนี้มากในช่วงปี 2519 ซึง่ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้จดั ทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) ทีม่ งุ่ เน้นด้านโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานอันประกอบ
ไปด้วยการก่อสร้างถนนและสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานต่างๆอีกทัง้ ยังป รับปรุงโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน
ต่างๆนัน้ ให้เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอีกด้วย จากนัน้ การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านนี้มกี ารใช้จา่ ย
ค่อนข้างคงทีเ่ นื่องจากรัฐบาลได้ให้เอกชนเป็นผูด้ าเนินการด้านการสื่อสารเป็นหลักตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) ทีเ่ น้นบทบาทของภาคเอกชนเป็นต้นมา และข้อ
สังเกตุอกี ประการหนึ่งคือในปี 2548 ทีม่ กี ารใช้จา่ ยด้านนี้เพิม่ ขึน้ อย่างมากนัน้ จึงได้ทาการสอบถาม
ไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซง่ึ ได้ทาการชีแ้ จงว่าเกิดจาก 2
สาเหตุคอื การลงบัญชีของกรมบัญชีกลางทีน่ า เอาการเบิกจ่ายด้านการซ่อมแซมถนนเพื่อเพิม่ อายุ
การใช้งานมาลงบันทึกในการใช้จา่ ยด้านการลงทุนแทนการลงบันทึกในค่าใช้จา่ ยประจาและการ
เปลีย่ นระบบการคานวณและจัดเก็บข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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2. ผลการประมาณ แบบจาลอง การผลิ ตและการจาแนกองค์ ประกอบของอัตรา
การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จไทยในระยะยาว
จากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาข้างต้นนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลต่างๆมาประมาณค่าฟงั ก์ชนั การ
ผลิตโดยอาศัยโปรแกรม Eviews เพื่อหาค่าความยืดหยุน่ ได้ดงั ตาราง 6
ในส่วนนี้จะแสดงผลการประมาณฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้ในการศึกษาแรงขับเคลื่อนของภาครัฐต่ออัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวดังต่อไปนี้
ผลการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิตดัง้ เดิมอันประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ ปจั จัย
สต็อกทุนและปจั จัยแรงงาน
Y  F ( K t , Lt )

ซึง่

(4.1)

= ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
K = สต็อกทุน
L = แรงงาน

Y

ตาราง 6 ผลการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิต
ตัวแปรตาม: ค่าล็อกธรรมชาติของ GDP รวม
สมการ 4.2
สมการ 4.3 สมการ 4.4 สมการ 4.5
ค่าคงที่
1.553
1.965
1.614
1.951
(4.567)
(5.293)
(4.803)
(5.252)
สต็อกทุน
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)
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์
0.181
0.157
(2.240)
(1.868)
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
0.046
0.030
(1.540)
(1.005)
ตัวอย่างปี 2514-2552
39
39
39
39
Adjusted R2
0.990
0.991
0.991
0.992
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic
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สมการความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงกับปจั จัยดัง้ เดิมแสดงได้ดงั สมการ
4.2
(4.2)

Y  1.553  0.673K t  0.699Lt
(16.870) *** (6.902) ***

= 0.9900
2
= 0.9895
R
= 39
N
*** = มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic
R2

0.99

2
ผลการวิเคราะห์จากสมการพบว่า R มีค่าเท่ากับ 0.9895 แสดงว่า สมการปจั จัยการผลิต
ดัง้ เดิมมีความเหมาะสมกับข้อมูลร้อยละ 98.95 และเครือ่ งหมายหน้าสัมปร ะสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระ
ตรงตามสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ซง่ึ สามารถอธิบายได้ดงั นี้

ผลกระทบของปจั จัยสต็อกทุนต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุน ถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัยสต็อกทุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเ ดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.673 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัยแรงงานคงที่ เมื่ อปจั จัย สต็อกทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.673 เนื่องจากสต็อกทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมีจานวนสินค้าทุนทีส่ ามารถเพิม่
ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของปจั จัยแรงงานต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย
แรงงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.699 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัย สต็อกทุน คงที่ เมือ่ ปจั จัย แรงงาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.699 เนื่องจาก แรงงาน ทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมี แรงงาน ทีส่ ามารถเพิม่
ความสามารถในการผลิตโดยตรง
จากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ า้ งต้นพบว่า ปจั จัยแรง งานส่งผลกระทบต่อผลผลิตประชาชาติท่ี
แท้จริงมากกว่าปจั จัยสต็อกทุนโดยเห็นได้จากการทีส่ มั ประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานมีค่า เท่ากับ 0.699
ซึง่ มากกว่าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.673
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ผูว้ จิ ยั จึง มีความเห็นว่า ถ้าปจั จัยแรงงานส่งผลต่อผลผลิตประชาชาติท่ี แท้จริงเป็นอย่างมาก
นัน้ การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ ซง่ึ ประกอบไปด้วยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั การ
ใช้จา่ ยรัฐบาลด้านสาธารณสุขและการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ น่าจะมี
ส่วนช่วยเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจึงนาปจั จัยด้านการใช้จ่ ายรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ใส่เข้าใน
ฟงั ก์ชนั การผลิตดัง้ เดิมแสดงได้ดงั สมการ 4.3
Y  1.965  0.572K t  0.449Lt  0.181H t

(4.3)

(9.715) *** (3.041) ** (2.240) *

= 0.9913
2
= 0.9905
R
= 39
N
*** = มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
**
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
*
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic
R2

0.99

0.95
0.90

ผลการวิเคราะห์จากสมการพบว่า R มีค่าเท่ากับ 0.9905 แสดงว่า สมการปจั จัยการผลิต ที่
เพิม่ ปจั จัย ด้านทุนมนุษย์มคี วามเหมาะสมกับข้อมูลร้อยละ 99.05 และเครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์
ของตัวแปรอิสระตรงตามสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ซง่ึ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ผลกระทบของปจั จัยสต็อกทุนต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัยสต็อกทุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิ ตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.572 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัยแรงงาน และปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ คงที่ เมือ่ ปจั จัยสต็อกทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.572 เนื่องจากสต็อกทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมีจานว น
สินค้าทุนทีส่ ามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของปจั จัยแรงงานต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย
แรงงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติท่ี แท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.449 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัย สต็อกทุน และปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ คงที่ เมือ่ ปจั จัย แรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.449 เนื่องจากแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมี แรงงานที่
สามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
2
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ผลกระทบของปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทาง
สถิตพิ บว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย ด้าน
ทุนมนุษย์ มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.181
หมายความว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.181 เนื่องจากการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ท่ี
เพิม่ ขึน้ หมายถึงการเพิม่ พูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรงเพราะการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์นนั ้
ประกอบไปด้วยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั ซึง่ เป็นการเพิม่ ความรูค้ วามสามารถของ
แรงงาน การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านสาธารณสุขกล่าวคือเมือ่ แรงงานมีสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงก็จะ
สามารถทางานได้อย่างเต็มทีแ่ ละการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการ
สวัสดิ การในกรณีพเิ ศษนัน่
หมายถึงแรงงานจะไม่ตอ้ งกังวลกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนื่องจากรัฐบาลได้มกี ารสนับสนุนและ
ดูแลสวัสดิการต่างๆอยูแ่ ล้วจึงทาให้สามารถทางานได้อย่างเต็มทีเ่ ช่นกัน
จากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ า้ งต้นสรุปได้ว่า เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์เข้ าไปนัน้
พบว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์กเ็ ป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงได้
แต่ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมยังเป็ นปจั จัยหลักในการเพิม่ ผลผลึตประชาชาติทแ่ี ท้จริง เนื่องจาก
สัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนมีค่าเท่ากับ 0.572 และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานมีค่าเท่ากับ
0.449 ทีม่ ากกว่าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ซง่ึ มีค่าเท่ากับ 0.181
ผูว้ จิ ยั ได้ลองทาการเปลีย่ น ปจั จัย ด้านทุนมนุษย์ ให้เป็น ปจั จัย ด้านเทคโนโลยีโดยแสดงได้ดงั
สมการ 4.4
Y  1.614  0.635K t  0.745Lt  0.046Tt

(4.4)

(13.616) *** (7.176) *** (1.540) *

= 0.9907
2
= 0.9897
R
= 39
N
*** = มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
**
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
*
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic
R2

0.99
0.95
0.90

ผลการวิเคราะห์จากสมการพบว่า R มีค่าเท่ากับ 0.9897 แสดงว่ า สมการปจั จัยการผลิตที่
เพิม่ ปจั จัยด้านเทคโนโลยีมคี วามเหมาะสมกับข้อมูลร้อยละ 98.97 และเครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์
ของตัวแปรอิสระตรงตามสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ซง่ึ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
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ผลกระทบของปจั จัยสต็อกทุนต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัยสต็อกทุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.635 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัยแรงงานและปจั จัยด้าน เทคโนโลยี คงที่ เมือ่ ปจั จัยสต็อกทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.635 เนื่องจากสต็อกทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมีจานวน
สินค้าทุนทีส่ ามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของปจั จัยแรงงานต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ ของปจั จัยแรงงานถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย แรงงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.745 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัย สต็อกทุนและปจั จัยด้าน เทคโนโลยี คงที่ เมือ่ ปจั จัย แรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึ้ นร้อยละ 0.745 เนื่องจากแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึงประเทศมี แรงงานที่
สามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของ ปจั จัยด้านเทคโนโลยี ต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทาง
สถิตพิ บว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของ ปจั จัยด้านเทคโนโลยีถูกต้องตามสมมติฐ าน ปจั จัย ด้าน
เทคโนโลยี มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.046
หมายความว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ ปจั จัยด้านเทคโนโลยี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.046 เนื่องจากการใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน เทคโนโลยี ท่ี
เพิม่ ขึน้ หมายถึง การเพิม่ พูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรงเพราะการใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน เทคโนโลยี
นัน้ คือ การใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน คมนาคม ขนส่งและสื่อสารซึง่ เมือ่ มีการพัฒนาการคมนาคมจะทาให้ม ี
การขนส่งทีส่ ะดวก รวดเร็ว ทันต่อการซือ้ ขายไม่ว่าจะเพื่ อการขนส่งปจั จัยการผลิตหรือขนส่งสินค้า
หลังทาการผลิตเสร็จแล้วก็ตาม อีกทัง้ การสื่อสารก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีส่ าคัญสาหรับการเพิม่ ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงเนื่องจากการถ้ามีส่อื สารทีถ่ ูกต้องและรวดเร็วย่อมไม่เกิดข้อผิดพลาดขึน้ ในการ
ผลิต
จากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ า้ งต้นสรุปได้ว่า เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ปจั จัยด้าน เทคโนโลยีเข้าไปนัน้
พบว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีกเ็ ป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงได้
แต่ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม ยังเป็ นปจั จัยหลักในการเพิม่ ผลผลิ ตประชาชาติทแ่ี ท้จริง เนื่องจาก
สัมประสิทธิ ข์ องปจั จัยสต็อกทุนมีค่าเท่ากับ 0.635 และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานมีค่าเท่ากับ
0.745 ทีม่ ากกว่าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยด้านเทคโนโลยีซง่ึ มีค่าเท่ากับ 0.046
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์และ ปจั จัย ด้านเทคโนโลยีใส่เข้าไปในฟงั ก์ชนั การ
ผลิตดัง้ เดิมพร้อมกันดังสมการที่ 4.5
Y  1.951  0.560K t  0.512Lt  0.157 H t  0.030Tt
(9.310) *** (3.192) ** (1.868) * (1.005) *

(4.5)
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= 0.9915
2
= 0.9905
R
= 39
N
*** = มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
**
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
*
= มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic
R2

0.99
0.95

0.90

ผลการวิเคราะห์จากสมการพบว่า R มีค่าเท่ากับ 0.9905 แสดงว่า สมการปจั จัยการผลิตที่
เพิม่ ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ และปจั จัยด้านเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับข้อมูลร้อยละ 99.05 และ
เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระตรงต ามสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ซง่ึ สามารถอธิบายได้
ดังนี้
ผลกระทบของปจั จัยสต็อกทุนต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัยสต็อกทุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติท่ี แท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.560 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัยแรงงาน ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ และปจั จัยด้านเทคโนโลยี คงที่ เมือ่ ปจั จัยสต็อกทุน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.560 เนื่องจากสต็อกทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
หมายถึงประเทศมีจานวนสินค้าทุนทีส่ ามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของปจั จัยแรงงานต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัยแรงงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมี ค่าเท่ากับ 0.512 หมายความ
ว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์และปจั จัยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ ปจั จัยแรงงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.512 เนื่องจากแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้
หมายถึงประเทศมีแรงงานทีส่ ามารถเพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยตรง
ผลกระทบของปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของ ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ ถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย ด้าน
ทุนมนุษย์ มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ ากับ 0.157
หมายความว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงานและปจั จัยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ ปจั จัย ด้าน
ทุนมนุษย์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.157 เนื่องจากการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านทุนมนุษย์ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หมายถึง การเพิม่ พูนประสิทธิภาพกา รผลิตโดยตรงเพราะการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านทุนมนุษย์นนั ้ ประกอบไปด้วยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั ซึง่ เป็นการเพิม่
ความรูค้ วามสามารถของแรงงาน การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านสาธารณสุขกล่าวคือเมือ่ แรงงานมีสุขภาพ
2
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ร่างกายทีแ่ ข็งแรงก็จะสามารถทางานได้อย่างเต็มทีแ่ ละการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการบริการสวัสดิการใน
กรณีพเิ ศษนันหมายถึ
่
งแรงงานจะไม่ตอ้ งกังวลกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนื่องจากรัฐบาลได้มกี าร
สนับสนุนและดูแลสวัสดิการต่างๆอยูแ่ ล้วจึงทาให้สามารถทางานได้อย่างเต็มทีเ่ ช่นกัน
ผลกระทบของปจั จัยด้านเทคโนโลยีต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จ ากการวิเคราะห์ทาง
สถิตพิ บว่า เครือ่ งหมายหน้าสัมประสิทธิ ์ของ ปจั จัยด้านเทคโนโลยี ถูกต้องตามสมมติฐาน ปจั จัย ด้าน
เทคโนโลยี มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง โดยมีค่าเท่ากับ 0.030
หมายความว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงานและปจั จัยด้านทุ นมนุษย์คงที่ เมือ่ ปจั จัย ด้าน
เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.030 เนื่องจากการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านเทคโนโลยี ทเ่ี พิม่ ขึน้ หมายถึง การเพิม่ พูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรงเพราะการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านเทคโนโลยีนนั ้ คือการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านคมนาคม ขนส่งและสื่อสารซึง่ เมือ่ มีการพัฒนาการ
คมนาคมจะทาให้มกี ารขนส่งทีส่ ะดวก รวดเร็ว ทันต่อการซือ้ ขายไม่ว่าจะเพื่อการขนส่งปจั จัยการ
ผลิตหรือขนส่งสินค้าหลังทาการผลิตเสร็จแล้วก็ตาม อีกทัง้ การสื่อสารก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีส่ าคัญ
สาหรับการเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงเนื่องจากการถ้ามีส่อื สารทีถ่ ูกต้องและรวดเร็วย่อมไม่เกิด
ข้อผิดพลาดขึน้ ในการผลิต
จากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ า้ งต้นสรุปได้ว่า เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ปจั จัย ด้านทุนมนุษย์และปจั จัย
ด้านเทคโนโลยีเข้าไปนัน้ พบว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และ การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเ ทคโนโลยี
ก็เป็ นปจั จัย ทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงได้ แต่ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมยังเป็ นปจั จัยหลัก
ในการเพิม่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง เนื่องจากสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยสต็อกทุนมีค่าเท่ากับ 0.560
และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานมีค่าเท่ากับ 0.512 ทีม่ ากกว่า สัมประสิทธิ ์ของปจั จัยการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านทุนมนุษย์มคี ่าเท่ากับ 0.157 และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.030 ดังนัน้ หากจะเปรียบเทียบระหว่างปจั จัยทีเ่ พิม่ เข้าไปในฟงั ก์ชนั การผ ลิตทัง้ สอง
นัน้ ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์กย็ งั ส่งผลต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงมากกว่าปจั จัยด้านเทคโนโลยี
ดังนัน้ ค่าความยืดหยุน่ ของการผลิตต่อปจั จัยการผลิตนัน้ พบว่าในช่วงปี 2514-2552 ปจั จัย
แรงงานเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงมากทีส่ ุดหากมีปจั จัยการผลิตเพียง 2 ปจั จัย
ดัง้ เดิมดังสมการที่ 3.2 แต่ปจั จัยสต็อกทุนเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง มากทีส่ ุด
เมือ่ เพิม่ ปจั จัยการผลิตอื่นๆเข้าไปดังสมการที่ 3.4 สาหรับแรงขับเคลื่อนของภาครัฐ อันเกิดจากการ
ใช้จา่ ยของรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีต่อผลผลิตประชาชาติท่ี
แท้จริงกล่าวได้ว่า ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและแรงงานคงที่ เมือ่ รัฐบาลใช้จา่ ย ด้านทุนมนุษย์ รอ้ ยละ 1
ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.157 ซึง่ มากกว่าเมือ่ รัฐบาลใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยี ร้อย
ละ 1 ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและแรงงานคงที่ ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง จะเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ
0.03 ซึง่ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการใช้จา่ ยด้านทุนมนุษย์มากกว่ าการใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีซง่ึ
สอดคล้องกับผลการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิตทีไ่ ด้
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3. ผลของแรงขับเคลื่อนภาครัฐต่ออัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จไทยใน
ระยะยาว
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาค่าความยืดหยุ่ นทีไ่ ด้จากการประมาณ แบบจาลองที่ 4.5 ดังตาราง 7 มา
จาแนกองค์ประกอบของแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ตาราง 7 ค่าความยืดหยุน่ จากการประมาณค่าแบบจาลองที่ 4.5
ตัวแปร
สต็อกทุน
แรงงาน
ด้านทุนมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี

ค่าความยืดหยุน่
0.560
0.512
0.157
0.030

ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั ขอแสดงวิธคี านวณหาค่าเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตตามแนวคิดวิเคราะห์
แบบ “Growth accounting” โดยอาศัยค่าความยืดหยุน่ จากตาราง 7 โดยจาแนกตามช่วงเวลา
ดังต่อไปนี้












Y
K
L
H
T A
 C12  C13  C14  C15 
Y
K
L
H
T A


ซึง่

Y
Y

= อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ



K
K

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยสต็อกทุน



L
L

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยแรงงาน



H
H

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยด้านทุนมนุษย์



T
T

= อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยด้านเทคโนโลยี



A
A

= อัตราการเจริญเติบโตของ Residual
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C12
C13

C14
C15

=
=
=
=

ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุน
ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยแรงงาน
ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยด้านทุนมนุษย์
ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยด้านเทคโนโลยี


ปี 2514-2524

A
A

6.65 = (0.560x3.96)+(0.512x2.83)+(0.157x12.24)+(0.030x5.29)+


6.65 = 2.22+1.45+1.92+0.16+

A
A



ดังนัน้

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



ดังนัน้

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



ดังนัน้

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



ดังนัน้

A
A

= -0.05

โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุปองค์ประกอบของแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
ในระยะยาวดังตาราง 8
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ตาราง 8 องค์ประกอบของแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
2514-2524 2525-2534 2535-2544 2545-2552

ปจั จัยการผลิต
สต็อกทุน
แรงงาน
รวม
Total Factor Productivity
TFP จากการใช้จ่ายรัฐบาลด้านทุนมนุษย์
TFP จากการใช้จ่ายรัฐบาลด้านเทคโนโลยี

Residual
รวม
ผลผลิตประชาชาติรวม

ค่าเฉลีย่ รวม

2.22
1.45
3.67

4.38
2.04
6.42

4.14
0.44
4.58

1.59
0.83
2.42

3.14
1.21
4.35

(53.58)
(20.65)
(74.23)

1.92
0.16
0.90
2.98
6.65

1.09
-0.01
0.66
1.74
8.16

1.01
0.12
-1.72
-0.59
3.99

0.75
1.09
-0.05
1.79
4.21

1.23 (20.99)
0.30 (5.12)
-0.02 (-0.34)
1.51 (25.77)
5.86 (100.00)

หมายเหตุ: ตัวเลขทีแ่ สดง หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลา
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง สัดส่วนแรงขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
Residual หมายถึง ปจั จัยทีน่ อกเหนือจากปจั จัยทีไ่ ด้ทาการศึกษา

ผลการจาแนกองค์ประกอบของอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไทย ในระยะยาวดัง
ตาราง 8 มีค่าความยืดหยุน่ ทีไ่ ด้จากการประมาณฟงั ก์ชนั การผลิตเป็ นน้ าหนักในแต่ละองค์ประกอบ
ซึง่ ได้ขอ้ ค้นพบดังนี้
ในช่วงปี 2514-2524 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเฉลีย่ เท่ากับร้อย
ละ 6.65 ซึง่ เป็ นส่วนผสมของอัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมและอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆ ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.67 และ 2.98 ตามลาดับ แสดงว่าผล
การศึกษานี้พบว่าในช่วงปี 2514-2524 รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ค่อนข้างน้อย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมาจากการขยายตัวของปจั จัยสต็อกทุนเป็ นสาคัญ
ซึง่ สอดคล้องกับการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
ครอบคลุมแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถงึ 3 ฉบับ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2
(2510-2514) ฉบับที่ 3 (2515-2519) และฉบับที่ 4 (2520-2524) ซึง่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ี รัฐบาลได้กาหนดแนวทางการลงทุน มุง่ เน้นการบูรณะและเสริมสร้างบริการขัน้
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวมเป็นอันดับแรก ประสานโครงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาด้านสังคมเข้าด้วยกันให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ โดยให้สนับสนุนซึง่ กันและ
กัน กล่าวคือ รัฐบาลได้ระดมทรัพยากรกาลังเงินจากแหล่งภายในและต่างประเทศมาลงทุนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยลงทุนใน โครงการและแผนงานต่างๆ ของรัฐเพื่อปูพน้ื ฐา นและปรับปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่วนรวมหลายด้านให้สามารถเอือ้ อานวยต่อการขยาย
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กาลังผลิตและบริการต่อประชาชนได้มากขึน้ โดยลาดับ ขณะเดียวกันก็ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร ตลอดทัง้ สถาบันและองค์กรของรัฐทีส่ าคัญๆ อันจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศตลอ ดจน
การจัดทาโครงการและวางแนวนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาวทีเ่ ป็ นรากฐานต่อการแก้ปญั หา
ทางเศรษฐกิจและสังคมไว้หลายด้าน ถึงแม้ว่า ในระยะปลายแผนระบบเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 จะขยายตัวช้าลงจนถึงขัน้ มีภาวะเศรษฐกิจรัดตัวเป็นครัง้ แรก หลังจากทีไ่ ด้ขยายตัวเป็น
เวลาติดต่อกันมากว่า 10 ปี โดยมี สาเหตุสาคัญจากอิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงในปจั จัยทาง
เศรษฐกิจในต่างประเทศทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ โครงสร้างความต้องการของตลาดโลกสาหรับสินค้า
หลายประเภทได้เปลีย่ นแปลงไป ทาให้ราคาสินค้าออกทีส่ าคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว และ
ยางลดลงมาก รายจ่ายทางทหารของสหรัฐ อเมริกาในประเทศไทย และ การลงทุนจากต่างประเทศ
ซึง่ เคยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะก่อนกลับลดลงไปมากในระยะด้วย
ในส่วนของอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆอันประกอบไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านทุนมนุษย์ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและอัตราการเจริญเติบโต
ของ Residual ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.92 0.16 และ 0.90 ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลาดับแรกซึง่ ได้ปรากฏอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 ด้วย
ในช่วงปี 2525-2534 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเฉลีย่ เท่ากับร้อย
ละ 8.16 ซึง่ เป็นส่วนผสมของอัตราการเจริญเติบโตของ ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมและอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆ ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 6.42 และ 1.74 ตามลาดับ แสดงว่าผ ล
การศึกษานี้พบว่าในช่วงปี 2524-2533 รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ค่อนข้างน้อย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมาจากการขยายตัวของปจั จัยสต็อกทุนเป็ นสาคัญ
ซึง่ สอดคล้องกับการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทค่ี รอบคลุมแผน
พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 2 ฉบับ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5
(2525-2529) และฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยรัฐบาลมุง่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนความเชื่อมันที
่ ว่ ่า ฐานะเศรษฐกิจของไทยจะมันคงก้
่ าวไปสู่ประเทศ
กึง่ อุตสาหกรรมทีก่ ารผลิตและรา ยได้จากภาคอุตสาหกรรมไทยจะขยายสัดส่วนขึน้ ใกล้เคียงกับภาค
เกษตร ขยายขีดความสามารถในการส่งออกหารายได้เข้าประเทศ โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้มผี ลตอบแทนสูงขึน้ และลดการพึง่ การ
นาเข้าพลังงานและวัตถุดบิ จากต่างประเทศลง ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิต
อื่นๆอันประกอบไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ อัตราการ
เจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและอัตราการเจริญเติบโตของ Residual ซึง่ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 1.09 -0.01 และ 0.12 ตามลาดับ ซึง่ เห็นได้ว่า รัฐบาลได้จดั สรรการใช้จา่ ยลดลงจาก
มาตรการทางการคลังของรัฐทีไ่ ด้มกี ารชีแ้ จงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 แต่
รัฐบาลยังคงให้ความสาคัญกับการใช้จา่ ยด้านทุนมนุษย์อยูเ่ ป็นลาดับต้น ในส่วนของ การเพิม่ ขีด
ความสามารถการผลิตของเกษตรกร โดยการค้นคว้ าทดลองและกระจายความรูใ้ นการเพิม่ ผลผลิต
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ต่อไร่และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทีด่ นิ แหล่งน้ าและปา่ ไม้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีเป้าหมายที่
จะให้ผลผลิตภาคเกษตรโดยส่วนรวมขยายเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในช่วง 10 ปีน้ที ม่ี คี ่าเฉลีย่ ร้อยละ 8.16 แสดงให้เป็นว่าการทีร่ ฐั บาลมุง่ เน้นการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ในช่วงปี 2535-2544 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเฉลีย่ เท่ากับร้อย
ละ 3.99 ซึง่ เป็ นส่วนผสมของอัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตดัง้
เดิมและอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆ ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.58 และ -0.59 ตามลาดับ แสดงว่าผล
การศึกษานี้พบว่าในช่วงปี 2535-2544 รัฐบาลไทยไม่ให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
เลยเนื่องจากประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมา
จากการขยายตัวของปจั จัยสต็อกทุนเป็ นสาคัญ โดยในช่วงปีน้อี ยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) และฉบับที่ 8 (2540-2444) ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนา 3 ด้านหลักๆ
ได้แก่ รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพื่อ ให้การเจริญเติบโตเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภมู ภิ าคและชนบทให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ และด้านสุดท้ายทีม่ คี วามสาคัญเป็นอย่างมากคือ เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณภาพชีวติ สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ซึง่ เป็นจุดมุง่ หมา ยหลักของการกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ 2 ฉบับนี้ ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิต
อื่นๆอันประกอบไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ อัตราการ
เจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและอัตราการเจริญเติบโตของ Residual ซึง่ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 1.01 0.12 และ -1.72 ตามลาดับ สอดคล้องกับความมุง่ หมายของการกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทงั ้ 2 ฉบับดังกล่าว
ในช่วงปี 2545-2552 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเฉลีย่ เท่ากับร้อย
ละ 4.21 ซึง่ เป็นส่วนผสมของอัตราการเจริ ญเติบโตของปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมและอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆ ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.42 และ 1.79 ตามลาดับ แสดงว่าผล
การศึกษานี้พบว่าในช่วงปี 2545-2552 รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ค่อนข้างน้อย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมาจา กการขยายตัวของปจั จัยสต็อกทุนเป็ นสาคัญ
โดยในช่วงนี้ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) และฉบับที่
10 (2550-2554) ซึง่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทก่ี าหนดภายหลังจากทีป่ ระเทศ
ไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล ะสังคมแห่งชาติทงั ้ 2 ฉบับนี้จงึ
มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาประเทศอย่างไม่เร่งรีบแต่เน้นให้เกิดความมันคงและยั
่
งยื
่ น
โดยอัญเชิญแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อ ให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต
สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคง
่ และนาไปสู่การพัฒนาทีส่ มดุล มีคุณภาพและยังยื
่ น ภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์และสถานการณ์เปลีย่ นแปลงต่างๆ
เนื่องจาก การพัฒนาขาดสมดุล โดยประสบ
ความสาเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แต่ขาดความสมดุลด้านคุณภาพ และมี จดุ อ่อนของการ พัฒนาที่
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สาคัญ คือ ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และ ราชการยังเป็นการรวมศูนย์อานาจและขาด
ประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายล้าสมัย นาไปสู่ปญั หาเรือ้ รังของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมชิ อบที่
เกิดขึน้ ทัง้ ในภาคราชการและในภาคธุรกิจเอกชน ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังไม่
ก้าวหน้าเท่าทีค่ วร ไม่สามารถปรับตัวรูเ้ ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ทัง้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยอ่อนแอ ไม่เอือ้ ต่อ การพัฒนานวัตกรรม รวมทัง้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจยัง
ด้อยประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ขดี ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะทีค่ วาม
เหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ ความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีร่ นุ แรงขึน้ ได้สร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึน้ นอกจากนี้ความอ่อนแอของสังคมไทย
ทีต่ กอยูใ่ นกระแสวัตถุนิยม ได้ก่อให้เกิดปญั หาทางศีลธรรมและปญั หาสังคมมากขึน้ ด้วย ในส่วนของ
อัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆอันประกอบไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้
จ่ายรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและอัตราการ
เจริญเติบโตของ Residual ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.75 1.09 และ -0.05 ตามลาดับ จากที่ได้กล่าว
ข้างต้น รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเพิม่ มากขึน้
จากข้อค้นพบทัง้ 4 ช่วงข้างต้น ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวโดยสรุปดังนี้ ในช่วงปี 2514-2552 อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเฉลีย่ เท่ากับ ร้อยละ 5.86 ซึง่ เป็นส่วนผสมของอัตราการ
เจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมและอัตราการเจริญเติบโตของปจั จัยการผลิตอื่นๆ
ซึง่ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 4.35 และ 1.51 ตามลาดับ แสดงว่าผลการศึกษานี้พบว่าในช่วงปี 2514-2552 รัฐบาล
ไทยให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพ ของปจั จัย การผลิตค่อนข้างน้อย การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยมาจากการขยายตัวของปจั จัยสต็อกทุนเป็ นสาคัญ ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโต
ของปจั จัยการผลิตอื่นๆอันประกอบไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุน
มนุษย์ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและอัตราการเจริญเติบโตของ
Residual ซึง่ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 1.23 0.30 และ -0.02 ตามลาดับ สาหรับ Residual นัน้ มีนยั ว่าการ
ใช้จา่ ยรัฐบาลด้านอื่นมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวในทิศ
ทางตรงข้าม กล่าวคือเมือ่ รัฐบาลใช้จา่ ยด้านอื่นๆ ร้อยละ 1 ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงลดลง ร้อยละ
0.02 เป็นต้น
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมมีสดั ส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ต่อปจั จัยการผลิตอื่นๆเท่ากับร้อยละ 74.23 และ 25.77 ตามลาดับ โดยจาแนกปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม
เป็น 2 องค์ประกอบได้แก่ ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงาน ซึง่ มีสดั ส่วนใ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวเท่ากับ ร้อยละ 53.58 และ 20.65 ตามลาดับ และจาแนกปจั จัยการผลิตอื่นๆเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
และปจั จัย Residual ซึง่ มีสดั ส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในร ะยะยาวเท่ากับ ร้อยละ 20.99
5.12 และ -0.634 ตามลาดับ โดยมีประเด็นทีส่ าคัญคืองานวิจยั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องมักพบว่าผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงมักถูกขับเคลื่อนด้วยปจั จัยแรงงานเป็ นสาคัญแต่จากการศึกษานี้พบว่า ปจั จัย
สต็อกทุนมีส่วนสาคัญมากทีส่ ุด ส่วนปจั จัยแรงงานมีสดั ส่วนเท่ากับการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์

บทที่ 5
สรุปการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สังเขปความมุ่งหมายและวิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั มีความมุง่ หมาย ศึกษาแรงขับเคลื่อนของภาครัฐต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยเริม่ จากการประมาณค่าความยืดหยุน่ เพื่อสร้าง
แบบจาลองผลผลิตรายได้ประชาชาติตามแนวความคิดของ “Solow” และวิเคราะห์ ผลของการใช้จา่ ย
รัฐบาลทีจ่ าแนกตามวัตถุประสงค์ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไทยในระยะยาว โดยอาศัย
ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากบัญชีประชาชาติ และสต็อกทุนของประเทศไทย จากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ และรายงานผลการสารวจแรงงาน จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ เมือ่ ทาการวิจยั เสร็จสิน้ ลง ผลผลิตของการวิจยั คือ ข้อมูลทีแ่ สดงองค์ประกอบ แหล่งทีม่ า
ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้แหล่งทีม่ าแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ จากปจั จัยการผลิต
ดัง้ เดิมและจากการใช้จา่ ยรัฐบาลจาแนกตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ประเภทคือ การใช้จา่ ยรัฐบาลที่
เป็นตัวแทนด้านทุนมนุษย์ และการใช้จา่ ยรัฐบาลทีเ่ ป็นตัวแทนด้านเทคโนโลยี ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตของการวิจยั นี้ คือ หน่วยงานวางแผนและจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทา
งบประมาณในแต่ละกระทรวงต่อไป ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษามีทงั ้ หมด 5 ตัวแปร จาแนกเป็นตัว
แปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านทุนมนุษย์และ ปจั จัย การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี และตัวแปรตามจานวน 1 ตัวแปร คือ
ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริง
เริม่ ต้นการศึกษาด้วยการประมาณค่าความยืดหยุน่ ของการผลิตต่อปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม ซึง่
ประกอบไปด้วย ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงาน หลังจากนัน้ เพิม่ ตัวแปรการใช้จา่ ย รัฐบาลทีเ่ ป็น
ตัวแทนของทุนมนุษย์ และเทคโนโลยี ผลการประมาณค่าพบว่า ผลของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุน
มนุษย์ม ีพลังมากกว่าผลของการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี จากนัน้ นาค่าความยืดหยุน่ ทีไ่ ด้มาใช้
ในการจาแนกองค์ประกอบของแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดย
พิจารณาแยกเป็นช่วงๆละ 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า
รัฐบาลค่อนข้างให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ
ให้ความสาคัญต่อการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์มากกว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีซง่ึ
สอดคล้องกับผลการศึกษาทีค่ น้ พบ ในขณะทีป่ จั จัยการผลิตดัง้ เดิมยังคงเป็ นปจั จัยหลักในการ
ขับเคลื่อนอัตรากา รเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ซึง่ ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมมีขอ้ จากัด
มากในระยะยาว
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สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาแรงขับ เคลื่อนของภาครัฐต่ออัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะ
ยาว สรุปได้ดงั นี้
แบบจาลองผลผลิ ตรายได้ประชาชาติ ตามแนวความคิ ดของ “Solow”
จากแบบจาลองที่ 1 พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมอันประกอบไปด้วย
ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานมีค่าความยืดหยุน่ เป็ นบวก ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้
ปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมี
ค่าเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้
ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ปจั จัยสต็อกทุนมีผลต่อผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงมากกว่าปจั จัยแรงงาน
จากแบบจาลองที่ 2 พบว่า ค่าความยืดหยุ่ นของปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงานและปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์มคี ่าความยืดหยุน่ เป็นบวก ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้
ปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน ทุนมนุษย์ คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผล
ให้ผลผลิต ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่า เพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัย สต็อกทุน และปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน ทุน
มนุษย์คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย แรงงานจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้
และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย การใช้จา่ ยด้านทุน
มนุษย์จะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าความยืดหยุน่ ของ
ปจั จัยสต็อกทุนก็ยงั มีค่ามากกว่าปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์
ต่อมาเมือ่ มีการนาปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ออกแล ะเพิม่ ปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน
เทคโนโลยีเข้าไปแทนดังแบบจาลองที่ 3 พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน
และปจั จัยการใช้จา่ ย รัฐบาล ด้านเทคโนโลยีมคี ่าความยืดหยุน่ เป็นบวก ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎี
กล่าวคือ ภายใต้ปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย
สต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยการ
ใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติท่ี
แท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ มีก ารเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็
ตาม ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยแรงงานมีค่ามากกว่าปจั จัย สต็อกทุน และปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน
เทคโนโลยี
แบบจาลองสุดท้ายเป็นแบบจาลองทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นา ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์และ
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเพิม่ เข้าไปในแบบจาลองพร้อมกัน พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของ
ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ และปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน
เทคโนโลยีมคี ่าความยืดหยุน่ เป็นบวก ซึง่ เป็นไปตามทฤ ษฎี กล่าวคือ ภายใต้ปจั จัยแรงงาน ปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ และปจั จัยการใช้จา่ ย รัฐบาลด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้
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ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน
ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์และปจั จัยการใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของ
ปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัย
แรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยการใช้จา่ ย รัฐบาล
ด้านทุนมนุษย์ จะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้
และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน
ปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้าน เทคโนโลยี จะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตา ม ค่า
ความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุนก็ยงั มีค่ามากกว่าปจั จัยแรงงาน ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุน
มนุ ษย์และปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ผลของแรงขับเคลื่อนจากการใช้ จ่ายรัฐบาล ด้านทุนมนุษย์และด้านเทคโนโลยี ต่อ
อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ค่าความยืดหยุน่ ทีไ่ ด้จากการประมาณแบบจาลองที่ 4 สามารถสรุปได้ดงั นี้ สัมประสิทธิ ์ของ
ปจั จัยสต็อกทุนมีค่าเท่ากับ 0.560 และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยแรงงานมีค่าเท่ากับ 0.512 ทีม่ ากกว่า
สัมประสิทธิ ์ของปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์มคี ่าเท่ากับ 0.157 และสัมประสิทธิ ์ของปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีซง่ึ มีค่าเท่ากับ 0.030 จากค่าสัมประสิทธ์ทก่ี ล่าวมาข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นว่าปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมยังคงเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะปจั จัยสต็อกทุนทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ปจั จั ยแรงงาน
ปจั จัยด้านทุนมนุ ษย์ และปจั จัยด้านเทคโนโลยีตามลาดับ

อภิ ปรายผล
แบบจาลองผลผลิ ตรายได้ประชาชาติ ตามแนวความคิ ดของ “Solow”
จากแบบจาลองที่ 1 อันเป็ นแบบจาลองทีแ่ สดงถึงปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมต่ออัตราการเจริญ
ทางเศรษฐกิจ พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยการผลิตดั ้ งเดิมอันประกอบไปด้วยปจั จัยสต็อกทุน
และปจั จัยแรงงานมีค่าความยืดหยุน่ เป็ นบวก ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้ปจั จัยแรงงาน
คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ใน
ขณะเดียวกันภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนคงที่ เมื่ อมีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ปจั จัยสต็อกทุนมีผลต่อผลผลิตประชาชาติท่ี
แท้จริงมากกว่าปจั จัยแรงงาน ซึง่ เมือ่ นาค่าความยืดหยุน่ มาจาแนกองค์ประกอบแหล่งทีม่ าพบว่า
องค์ประกอบด้านสต็อกทุนมีสดั ส่วนม ากกว่าองค์ประกอบด้านแรงงานสอดคล้องกับการกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (2510-2514) และครอบคลุมไปจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (2515-2524) นัน้ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ให้ความสาคัญกับ
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สิง่ ก่อสร้างขัน้ พืน้ ฐาน ในรูปแบบของระบบคมนาคมแล ะ ขนส่ง ระบบเขือ่ นเพื่อการชลประทานและ
พลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ เป็นต้น
จากแบบจาลองที่ 2 อันเป็ นแบบจาลองทีแ่ สดงถึงปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม และเพิม่ ปจั จัยการใช้
จ่ายรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ ต่ออัตราการเจริญทางเศรษฐกิจ พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อก
ทุน ปจั จัยแรงง านและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์มคี ่าความยืดหยุน่ เป็ นบวก ซึง่ เป็ นไป
ตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้ปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยด้านทุนมนุ ษย์คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้
ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุ นและ
ปจั จัยการใช้จา่ ยด้านทุนมนุ ษย์คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิต
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ มีการ
เพิม่ ขึน้ ของปจั จัยการใช้จา่ ยด้านทุนมนุ ษย์จะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจ ะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่
อย่างไรก็ตาม ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุนก็ยงั มีค่ามากกว่าปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้
จ่ายรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ ซึง่ เมือ่ นาค่าความยืดหยุน่ มาจาแนกองค์ประกอบแหล่งทีม่ าพบว่า
องค์ประกอบด้านสต็อกทุนมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด รองลงมาคือองค์ประกอบด้านแ รงงานและการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านทุนมนุษย์ตามลาดับ ถึงแม้ว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
(2535-2539) และฉบับที่ 8 (2540-2544) จะมุง่ เน้นการพัฒนาด้านทุนมนุ ษย์และปจั จัยการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านทุนมนุษย์จะมีแรงขับเคลื่อนผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงแต่ก็ ยังไม่มสี ดั ส่วนทีม่ ากนักหาก
เปรียบเทียบกับปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม นันแสดงว่
่
ารัฐบาลยังมีการใช้จา่ ยด้านทุนมนุษย์ค่อนข้างน้อย
จึงทาให้ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์มสี ดั ส่วนน้อย มีพลังในการขับเคลื่อนอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ต่อมาเมือ่ มีกา รนาปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ออกแล ะเพิม่ ปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน
เทคโนโลยีเข้าไปแทนดังแบบจาลองที่ 3 พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน
และปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีมคี ่าความยืดหยุน่ เป็ นบวก ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี
กล่าวคือ ภายใต้ปจั จั ยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย
สต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยการ
ใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติ ที่
แท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีจะส่งผลให้ผลผลิต ประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็
ตาม ค่าความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุนก็ยงั มีค่ามากกว่าปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านเทคโนโลยี ซึง่ เมือ่ นาค่าความยืดหยุน่ มาจาแนกองค์ประกอบแหล่งทีม่ าพบว่าองค์ประกอบด้าน
แรงงานมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด รองลงมา คือองค์ประกอบด้านสต็อกทุนและการใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน
เทคโนโลยี ตามลาดับ สอดคล้องกับการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5
(2525-2529) และฉบับที่ 6 (2530-2534) ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทัง้ ยังมีการปรับโครงสร้างทางด้
านการผลิต ถึงแม้ว่าสัดส่วนจากการจาแนก
องค์ประกอบแหล่งทีม่ าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 5 จะยังมีสดั ส่วนค่อนข้างน้อยแต่สดั ส่วนของปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ได้มกี ารปรับเพิม่ ขึน้ เมือ่ ปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 เนื่องจากการ
เบิกจ่ายของรัฐบาลช่วงแรกจะยังคงมีปริมาณทีน่ ้อยกว่าช่วงปลายซึง่ มักจะมีการเร่งรัดให้เกิดการ
เบิกจ่าย สะท้อนให้เห็นว่าแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6
(2530-2534) ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทัง้ ยังมีการปรับ
โครงสร้างทางด้านการผลิตได้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
แบบจาลองสุดท้ายเป็ นแบบจาลองทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นาปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์และ
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเพิม่ เข้าไปในแบบจาลองพร้อมกัน พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของ
ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัยแรงงาน ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ และปจั จัยการใช้จา่ ยด้าน
เทคโนโลยีมคี ่าความยืดหยุน่ เป็ นบวก ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ ภายใต้ปจั จัยแรงงาน ปจั จัย
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์ และปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโ ลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้
ของปจั จัยสต็อกทุนจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน
ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์และปจั จัยการใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของ
ปจั จัยแรงงานจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้ จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน ปจั จัย
แรงงานและปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีคงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านทุนมนุ ษย์จะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ และภายใต้ปจั จัยสต็อกทุน
ปจั จัยแรงงานและปจั จัยการใ ช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์คงที่ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของปจั จัยการใช้จา่ ย
รัฐบาลด้านเทคโนโลยีจะส่งผลให้ผลผลิตประชาชาติทแ่ี ท้จริงจะมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่า
ความยืดหยุน่ ของปจั จัยสต็อกทุนก็ยงั มีค่ามากกว่าปจั จัยแรงงาน ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุน
มนุษย์และปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
ซึง่ เมือ่ นาค่าความยืดหยุน่ มาจาแนกองค์ประกอบแหล่งทีม่ าพบว่าองค์ประกอบด้านสต็อก
ทุนมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด รองลงมาคือองค์ประกอบด้านแรงงาน การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และ
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีตามลาดับ
หากพิจารณาองค์ประก อบแหล่งทีม่ าอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่า ในช่วงปลายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึง่ เป็นแผนพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นด้านการสร้าง
โครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานและนาโครงสร้างทางพืน้ ฐานดังกล่าวมาปรับปรุงให้เป็ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ซึง่ ได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากโดยเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) และครอบคลุมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) มีอตั ราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจสูงมากจา
การกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทงั ้ สองฉบับทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการปรับโครงสร้างด้านการผลิต และสัดส่วนของการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านเทคโนโลยีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มสี ดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8 (2540-2544) ซึง่ มุง่ เน้นด้านการพัฒนาทุนมนุ ษย์ แต่ปจั จัยการใช้จา่ ยด้านทุนมนุ ษย์กลับมี

49

สัดส่วนเป็นอันดับ 3 รองจากปจั จัยสต็อกทุนและปจั จัยแรงงานซึง่ เป็ น ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม และ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มกี ารปรับตัวลดลง เนื่องจากในช่วงนัน้ ได้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจขึน้ ในประเทศทาให้ถงึ แม้จะมีการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
และ ฉบับที่ 8 ไว้แล้วก็ตาม ทาให้ส่วนราชการต่างๆได้รบั นโยบ ายเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศแทนนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินนเอง
ั่
ผลของแรงขับเคลื่อนจากการใช้ จ่ายรัฐบาล ด้านทุนมนุษย์และด้านเทคโนโลยี ต่อ
อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
จากค่าความยืดหยุน่ ทีไ่ ด้จากการประมาณแบบจาลองที่ 4 พบว่า ปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีมพี ลังในการขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวแต่มสี ดั ส่วนทีค่ ่อนข้างน้อย โดยการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์มสี ดั ส่วน
มากกว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี ในขณะที่ ปจั จัย ทีม่ สี ดั ส่วนในการขับเคลื่อนอัตราการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็ นปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม โดยปจั จัยสต็อกทุนมีสดั ส่วนมากทีส่ ุด
รองลงมาคือปจั จัยแรงงาน และถึงแม้รฐั บาลจะเพิม่ การใช้จา่ ยด้านทุนมนุษย์อนั ประกอบไปด้วย การ
ใช้จา่ ยรัฐบาลด้านการศึกษาและวิจยั การสาธารณสุขและการบริการสวัสดิการในกรณีพเิ ศษ และการ
ใช้จา่ ยได้เทคโนโลยีทเ่ี ป็นการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร อย่างต่อเนื่องทุกๆปี อีก
ทัง้ รัฐบาลยังได้จดั ทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขน้ึ มา โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2504 จนถึง
ปจั จุบนั รวม 10 ฉบับ จากงานวิจยั ฉบับนี้พบว่า เมือ่ รัฐบาลได้กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 6 และ 7 ทีว่ ตั ถุประสงค์เพื่อนาพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศกึง่
อุตสาหกรรม พบว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีอตั ราการเจริญเติบโตทีส่ งู แต่ในขณะที่
รัฐบาลจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค มแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์พฒ
ั นา
ศักยภาพด้านทุนมนุษย์ แต่อตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมีอตั ราทีล่ ดลง อาจกล่าวได้ว่า
เนื่องจากในระหว่างแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจทาให้อตั ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ ก็มสี าเหตุอกี ประการหนึ่ง ทีไ่ ม่สามารถมองข้ามได้
นันคื
่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกทัง้
คุณภาพทางการศึกษาก็มสี ่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากเช่นกัน
จากการอภิปรายผลข้างต้นสรุปได้ว่ารัฐบาลค่อนข้างให้ความสาคัญ กับการเพิม่ ผลิตภาพการ
ผลิตน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความสาคัญต่อการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการดาเนินนโยบายการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุน
มนุษย์มากกว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีซง่ึ สอดคล้องกับผลการศึกษาทีค่ ้ นพบ อีกทัง้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา (2530) ทีพ่ บว่ารายจ่ายรัฐบาลมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในทิศทางเดียวกันถึงแม้จะเป็นการวิจยั ในระยะสัน้ ในขณะที่ ศิวลาภ (2539) พบว่า
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แ ม้ว่า
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การศึกษาครัง้ นัน้ จะแยกตามลักษณะการเบิกจ่ายทีไ่ ม่เหมือนกับการวิจยั ในครัง้
นี้แต่อย่างไรก็ดี
Easterly and Rebelo (1993) กลับพบว่า การลงทุนด้านการขนส่งและการสื่อสารทีใ่ นงานวิจยั นี้คอื
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีจะมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริญเติบโตด้วยค่ าสัมประสิทธิ ์ทีส่ งู
กว่าการลงทุนด้านอื่น ในขณะทีก่ ารศึกษาในกลุ่ม 7 ประเทศอุตสาหกรรม ชัน้ นากลับไม่มคี วามชัด
แจ้งว่าการใช้จา่ ยรัฐบาลจะสามารถเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ แต่ผล
ทีไ่ ด้จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยครัง้ นี้จะคล้ ายคลึงในผลของการวิจยั ใน
ประเทศเคนย่าของ M'Amanja and Morrissey (2005) ในส่วนทีเ่ ป็นการใช้จา่ ยทีก่ ่อให้เกิดผลิตภาพ
ทีก่ ่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมยังคงเป็ นปจั จัยหลัก
ในการขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามปจั จัยการผลิต
ดัง้ เดิมมีขอ้ จากัดมากในระยะยาวเพราะปจั จัยด้านสต็อกทุนและปจั จัยด้านแรงงานมีอยูอ่ ย่างจากัด
ดังนัน้ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพให้มากขึน้
เนื่องจากเป็ นปจั จัยทีส่ ามารถ
ขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้เช่นเดียวกับปจั จัยการผลิตดัง้ เดิม

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้าน
เทคโนโลยี ยังมีสดั ส่วนทีค่ ่อนข้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมทีม่ ขี อ้ จากัด
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ เมือ่ กิจกรรมทาง เศรษฐกิ จได้ดาเนินไประยะหนึ่ง ปจั จัยการผลิตดัง้ เดิมจะมีอยู่
อย่างจากัด เพื่อให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจดาเนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยังยื
่ น รัฐบาลควรให้
ความสาคัญกับการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีมากขึน้ อีกทัง้
การใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างเร็ว กว่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์
เนื่องจากสังเกตได้ว่าเมือ่ รัฐบาลกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีม่ งุ่ เน้นด้านเทคโนโลยี ก็สามารถขับเคลื่อนอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ทันที ซึง่ จะแตกต่างกับการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุ ษย์ซง่ึ เป็ นปจั จัยที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ หากต้องการผลักดันให้
เศรษฐกิจขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน รัฐบาลควรเลือกทีจ่ ะใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีมากขึน้
2. รัฐบาลควรจัดให้มกี ารใช้จา่ ยรัฐบาลด้านทุนมนุษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยี
สาหรับภาคเอกชนเพิม่ เติม เนื่องจาก บุคลากรภาคเอกชนจานวนมากทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ แต่ไม่
มีโอกาสและทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากรัฐบาลเพราะไม่ได้อยูใ่ นภาครัฐซึง่ มักจะมีโอกาสและการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนภาคเอกชนอาจจัดให้อยูใ่ นรูปของ
การจัดสอบชิงทุนสาหรับการสนับสนุนรายบุคคล หรือถ้าองค์กรเอกชนใดมีโครงการวิจยั และพัฒนาก็
จะได้รบั การลดหย่อนภาษี เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาปจั จัยการใช้จา่ ยรัฐบาลเพียง 2 ด้าน คือ การใช้จา่ ยรัฐบาล
ด้านทุนมนุ ษย์และการใช้จา่ ยรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเท่านัน้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ ปจั จัย
ด้านอื่นๆเข้าไปในฟงั ก์ชนั การผลิตดัง้ เดิม
2. การดาเนินการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนไม่สามารถแยกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด ดังนั ้ นการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาปจั จัยการใช้จา่ ยของภาครัฐ ทีส่ ่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจภาคเอกชนเพิม่ เติม หรือศึกษาว่าการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหรือไม่อย่างไร
3. การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีความสมบูรณ์ในการสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิตเิ พิม่
มากขึน้
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ข้อมูลดิบ
สต็อกทุน

แรงงาน

ปี

2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542

(ล้านบาท) (ล้านคน)
1,969,940
16.64
2,018,743
16.14
2,075,341
16.83
2,134,210
15.49
2,199,590
16.24
2,281,293
16.26
2,386,024
18.33
2,496,001
19.39
2,621,485
19.22
2,778,591
22.73
2,951,947
21.14
3,118,288
22.27
3,322,354
25.05
3,542,885
26.23
3,744,061
26.83
3,938,735
27.53
4,187,117
28.73
4,519,636
29.61
4,954,229
30.28
5,556,557
31.75
6,250,188
31.08
6,995,199
31.91
7,815,304
32.24
8,740,942
31.87
9,733,747
32.17
10,823,170 32.38
11,611,327 32.78
11,911,713 32.60
12,163,043 32.91

การใช้จ่าย
รัฐบาลด้าน
การศึกษาและ
วิจยั
(ล้านบาท)
8,703
10,052
11,089
12,477
14,270
16,132
17,257
20,396
23,435
25,619
27,950
32,153
34,569
38,082
40,399
43,200
43,950
46,178
48,162
51,057
53,998
55,498
60,901
62,091
67,375
72,982
75,726
89,421
86,022

การใช้จ่าย
รัฐบาลด้าน
สาธารณสุข
(ล้านบาท)
2,070
2,184
2,349
2,436
3,036
4,442
4,955
5,244
6,080
5,963
6,862
7,738
8,985
9,610
10,684
10,708
11,171
11,868
12,614
12,941
13,741
15,035
18,227
19,656
22,167
23,904
28,120
30,651
30,307

การใช้จ่ายรัฐบาล การใช้จ่ายรัฐบาล
ด้านการบริการ
ด้านคมนาคม
สวัสดิการในกรณี ขนส่งและสือ่ สาร
พิเศษ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
297
3,572
303
3,066
303
3,114
297
2,704
330
5,087
356
6,298
381
3,535
490
3,580
504
3,653
552
3,600
585
4,036
686
3,964
667
3,635
766
3,447
769
3,184
892
3,423
910
3,281
924
3,711
1,296
3,783
1,051
3,935
1,137
3,787
1,123
4,291
1,265
3,666
1,436
4,907
2,227
4,163
2,108
5,147
2,149
4,941
1,983
5,102
2,525
6,027
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สต็อกทุน

แรงงาน

ปี

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

(ล้านบาท) (ล้านคน)
12,430,620 33.39
12,649,512 33.81
12,880,761 34.26
13,171,145 34.90
13,537,985 35.72
13,974,896 36.13
14,430,911 36.43
14,895,285 36.94
15,380,132 37.70
15,813,149 38.43

การใช้จ่าย
รัฐบาลด้าน
การศึกษาและ
วิจยั
(ล้านบาท)
92,332
91,395
94,484
101,024
102,902
107,480
110,605
123,631
125,126
132,831

การใช้จ่าย
รัฐบาลด้าน
สาธารณสุข
(ล้านบาท)
31,080
33,635
31,984
28,318
28,581
37,317
36,621
41,324
42,528
43,577

การใช้จ่ายรัฐบาล การใช้จ่ายรัฐบาล
ด้านการบริการ
ด้านคมนาคม
สวัสดิการในกรณี ขนส่งและสือ่ สาร
พิเศษ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,354
4,693
2,213
4,904
2,645
8,153
2,965
3,928
3,235
5,382
3,240
17,305
4,547
16,247
6,249
18,621
6,557
15,232
7,417
19,285

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2554, เมษายน).
บัญชีประชาชาติ.
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ผลการประมวลผลโดยโปรแกรมทางเศรษฐมิ ติ
ฟงั ก์ชนั การผลิตดัง้ เดิม

ฟงั ก์ชนั การผลิตโดยเพิม่ ปจั จัยด้านทุนมนุษย์
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ฟงั ก์ชนั การผลิตโดยเพิม่ ปจั จัยด้านเทคโนโลยี
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