
ชุดโครงการวิจัยนโยบายสาธารณะ 
เพื่อยกระดบัไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
 

โครงการย่อยที่ 1 
การศึกษาปัจจัยก าหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว  

 เสนอต่อ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

 

ภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี 

โดย   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)                เมษายน  2556 



i 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานนี้เป็นรายงานแรกในชุดโครงการวิจัย ‘นโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับไทยให้พ้นกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง’ โดยในรายงานเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก เพื่อก าหนดทราบปัจจัยอันมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว แบบจ าลองที่ใช้มีทั้งแบบ 
Panel regression และแบบ Cross-country growth regression โดยแบบจ าลองแรกมีข้อดีที่สามารถใช้ข้อมูล
ย้อนหลังในอดีตได้ยาวในขณะที่แบบหลังมีข้อดีที่สามารถศึกษาปัจจัยก าหนดการขยายตัวได้หลากหลายกว่า 
นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังใช้กรณีศึกษา (Case Studies) เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยเฉพาะที่ใช้อธิบายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของบางประเทศ หรือใช้อธิบายมูลเหตุที่บางประเทศติดอยู่ในกับดักรายได้ปาน
กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเชิงสถาบัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลในระยะที่ค่อนข้างยาว ท าให้การใช้แบบจ าลองทั้ง
สองแบบจ าลองข้างต้นขาดหลักฐานเพียงพอในการจ าแนกผลกระทบของปัจจัยเชิงสถาบันดังกล่าวออกมาได้ 

ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง Panel Regression พบว่าตัวแปรซึ่งทฤษฏีหลักเชื่อว่ามีส่วนอธิบายการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปสามารถปรับใช้กับประเทศไทยได้ ตัวแปรเหล่านี้คือ (ก) ปัจจัยทางด้านการออม 
การลงทุน (ข) ปัจจัยทางด้านอัตราเจริญเติบโตของประชากร (ค)  ระดับการพัฒนาทุนมนุษย์  และ (ง) 
ประสิทธิภาพทางการผลิต โดยในตัวแปรประสิทธิภาพการผลิตอาจอธิบายได้ด้วยตัวแปรย่อยอ่ืนๆ อันได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสถาบัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆท่ีใช้ในแบบจ าลองสมัยใหม่ 

การศึกษาได้ปรับแบบจ าลองให้อยู่ในรูปของ Cross-country growth regression เพ่ือจ าแนกถึงปัจจัยที่
ซ่อนอยู่ภายในตัวแปรประสิทธิภาพทางการผลิต ซึ่งสามารถจ าแนกปัจจัยแยกย่อยลงไปได้อีกสี่ปัจจัย อันประกอบ
ไปด้วย (ง1) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (ง2) ระดับการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ง3) การลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศ และ (ง4) ระดับการเปิดประเทศ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังบ่งชี้ถึงความส าคัญของมิติ
ทางด้านคุณภาพของตัวแปรทั้งหมดข้างต้น ซึ่งน่าจะมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาทางด้านปริมาณ 
ท้ายที่สุด บทเรียนจากกรณีศึกษายังบ่งชึ้ถึงตัวแปรเฉพาะอีกสองตัวซึ่งน่าจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจระยะยาว อันได้แก่ (จ)ปัจจัยเชิงสถาบัน (บทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐ เสถียรภาพทางการเงินการคลัง) 
และ (ฉ) ปัจจัยเฉพาะในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับการค้าการลงทุน  

ในกรณีประเทศไทย พบว่า ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาปัจจัยต่างๆข้างต้นในระดับที่ดี โดย
ประเทศไทยได้พัฒนามาถึงระดับของประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจัยทางด้านการออมการลงทุน และ ปัจจัยด้าน
อัตราเจริญเติบโตของประชากร ในขณะที่ปัจจัยทางด้านการศึกษาและปัจจัยที่ผลักดันประสิทธิภาพทางการผลิต
พ้ืนฐานของไทย ยังมีช่องว่างในการพัฒนาได้อีก เมื่อเจาะลึกลงไปในตัวแปรประสิทธิภาพทางการผลิตจะพบว่า
ประเทศไทยมีช่องว่างในการพัฒนาทั้งในปัจจัยทางด้านการวิจัยและพัฒนาและปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน นอกจากนี้ หากพิจารณาปัจจัยต่างๆในมิติเชิงคุณภาพจะพบว่ามีเพียงปัจจัยทางด้านการออมและการ
ลงทุนเท่านั้น ที่ประเทศไทยมีความสามารถเทียบเท่ากับระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยยังมีการพัฒนาในมิติทางด้านคุณภาพที่ไม่ดีพอ หนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการหาประโยชน์จากการลงทุน
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โดยตรงระหว่างประเทศและการเปิดประเทศ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะน ามาซึ่งการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการผลิตได้อย่างเต็มที่  

กล่าวโดยสรุป ในการมองไปข้างหน้า ปัจจัยต่างๆที่ประเทศไทยน่าจะพัฒนาเพ่ือให้ประเทศมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่สูงขึ้น ได้แก่  

1. การพัฒนาทุนมนุษย์  

2. การพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนา  

3. การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4. การพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพของสามตัวแปรข้างต้น 

5. การพัฒนาทางด้านการหาผลประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ 

6. การพัฒนาทางด้านการหาผลประโยชน์จากการเปิดประเทศ 

7. การพัฒนาปัจจัยเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในตัวแปรต่างๆข้างต้น 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังควรที่จะพิจารณาถึงการใช้กลยุทธ์เชิงภูมิศาสตร์เชิงการค้าการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในเชิงภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 
เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านในระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลผลิต

มวลรวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.2% ในช่วงปีพ.ศ.2504-2552 ถือได้ว่าเป็นการขยายตัวระดับสูงเมื่อเทียบกับ 
international standard คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน คนไทยหลุดพ้นความยากจนไม่ต่ ากว่า 70-80% ของคน
ในประเทศ (เพียงในระยะ 25 ปีหรือหนึ่งชั่วอายุคนที่ความยากจนลดไปกว่า 40%)  

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้คนไทยเริ่มมีเวลาสนใจเรื่องอ่ืน เช่นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ถูกท าลาย ความเหลื่อมล้ าในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายรูปแบบ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่ไม่เท่า
เทียมกัน ฯลฯ เกิดความตื่นตัวที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ความพยายามที่จะท าให้เกิดการ
ปฏิรูป ข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างสังคมสวัสดิการ ความพยายามในการจ ากัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังเช่นกรณีมาบตาพุต เป็นต้น 

แม้ว่าเรื่องข้างต้นล้วนเป็นเรื่องส าคัญและควรได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามมีความน่ากังวลว่าสังคมไทย
อาจแบ่งน้ าหนักความสนใจให้กับเรื่องเหล่านี้จนลืมเรื่องประเด็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องความสามารถของไทยในการรักษาหรือเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ 15-20 ปีข้างหน้า ซึ่งมี
ความส าคัญและท้าทายอย่างมาก เพราะในอนาคตคงจะไม่ง่ายเหมือนในอดีตที่การขยายตัวสามารถท าได้ง่าย 
เพราะเป็นการขยายปัจจัยการผลิต(input-expansion growth model)โดยเฉพาะปัจจัยแรงงานราคาถูกที่มีอยู่
อย่างมากมายในอดีต หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ภายใต้บริบทดังกล่าวการสร้างแรงจูงใจด้วย
การสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การส่งเสริมการน าเข้าสินค้าทุนและเทคโนโลยี (ผ่านการน าเข้าเครื่องจักรซึ่งมี 
embedded-technology ติดตัวมาด้วย ไม่ต้องลงทุนด้าน R&D ซึ่งมีความเสี่ยงแต่อย่างไร) การให้แต้มต่อกับนัก
ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาและที่ดิน หลุม
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ คลื่นความถี่ เป็นต้น) ซึ่งเมื่อรวมกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เน้นการรักษา
เสถียรภาพทั้งด้านการเงินการคลัง (การมีวินัยการคลัง และการผูกเงินบาทกับดอลลาร์) และโลกาภิวัฒน์ ก็
สามารถท าให้ประเทศขยายตัวได้ไม่ยากนัก 

รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างที่กล่าวมานั้นอาจจะไม่สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใน
สภาวะปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

1. แรงงานราคาถูกของไทยเริ่มขาดแคลนมาหลายปีแล้วและจะขาดแคลนมากขึ้นอย่างรวดเร็วตาม
โครงสร้างประชากรในอนาคตที่จ านวนคนวัยท างานมีน้อยลง อายุเฉลี่ยมากขึ้น ท าให้ค่าแรงในระยะยาว
ปรับตัวสูงขึ้น (ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวและไม่มีปัญหาโครงสร้างในเรื่องการแบ่งปันผล
ทางเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน) 
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2. การใช้แรงงานต่างชาติราคาถูกเป็นเพียงการต่อลมหายใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ยังไม่สามารถปรับตัวออกจาก
การประกอบธุรกิจโดยพ่ึงพาแรงงานราคาต่ า (cheap-labor business model) ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
ข้อจ ากัดและไม่ยั่งยืน อีกทั้งยังเกิดผลเสียท าให้ค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานไทยไม่ขยับขึ้นมาหลายปีและ
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างผลตอบแทนทุน (capital) ผู้ประกอบการ และแรงงาน  

3.การศึกษาของไทยยังไม่สามารถผลิตแรงงานคุณภาพที่ตรงกับความต้องการตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แรงงานไทยมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ต่ า ท าให้ภาคธุรกิจลังเลในการขยายการ
ลงทุนและไม่กล้าใช้เทคโนโยลีระดับสูงขึ้น (นอกจากเทคโนโลยีที่ highly capital-intensive ซึ่งก็ยังไม่
เหมาะกับตลาดส่งออกของไทย หรือไม่มีความจ าเป็นต้องเลือกไทยเป็นแหล่งลงทุนด้านนี้) 

4.ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เกือบหมดแล้ว ไม่สามารถน ามาใช้เป็นปัจจัยไร้ต้นทุน (free input) ส าหรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีก 

5.ในขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากสังคมให้ภาคธุรกิจต้องมีต้นทุนในการรักษาสภาวะแวดล้อมในรูปแบบ  
ต่างๆ เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการท า EIA/HIA การขยายตัวของธุรกิจจึงอาจจะไม่สะดวกเหมือนใน
อดีต 

6. การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคท าได้ยากกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วและพลิกผันตลอดเวลา ส่วนนโยบายการคลังก็มี
ข้อจ ากัดจากความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่ต่ ากว่าศักยภาพ ท าให้ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเจอข้อจ ากัด
ในการใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิม growth potential ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructure) รอบใหม่ที่มีความ modern กว่าเดิม ที่จะช่วยท าให้ไทยก้าวเป็น knowledge-based 
economy อย่างแท้จริงได้ 

7. การใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้การลงทุนทางด้านอ่ืนๆของภาครัฐมีข้อจ ากัดที่
มากขึ้น 

8. ส่วนภาคธุรกิจเอกชนอ่อนแอ ขาดการมองการณ์ไกล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ไม่สามารถเป็นตัวน า
ในการลงทุนทั้งส่วนของ modern infrastructure และ regular investment  

9. มีข้อจ ากัดในการเพ่ิมระดับการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจบางประเภท เช่นธนาคาร ธุรกิจตลาดทุน 
การศึกษาพ้ืนฐาน หรือมี missing market ในเรื่องที่ส าคัญเช่นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
และตรงความต้องการตลาด  

คณะผู้วิจัยเชื่อว่าปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นท าให้ประเทศไทยปัจจุบันตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
คือไม่สามารถทะยานขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ ไม่เหมือนหลายประเทศที่เคยมีระดับรายได้เท่าไทยในอดีต 
เช่นเกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นต้น (ดูรูปที่1.1)ค ากล่าวที่ว่าประเทศไทยต้องลงมาการแข่งขันกับประเทศที่ล้าหลังกว่ามา
อย่างต่อเนื่อง เช่นเคยแข่งกับเกาหลี มาเลเซีย ปัจจุบันต้องมาแข่งกับเวียดนาม ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการติดกับ
ดักดังกล่าว 
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รูปที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวมต่อหัว (US$) 

ที่มา: Khan (2011), Figure 1 
 

หากไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ จะมีปัญหามากมายในอนาคต เช่น ไม่สามารถรองรับภาระ
เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุได้ ไทยต้องไปแข่งขันกับประเทศผู้ตาม (latecomers) ทั้งหลาย เช่นเวียดนาม ฟิลิปปินส์
หรือแม้กระทั่ง กัมพูชา ลาว  เกิดแรงกดดันต่อค่าจ้างและจะมีความพยายามหลบเลี่ยงต้นทุนในการรักษาสภาวะ
แวดล้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ท าให้การ enforce ในเรื่องนี้ยากล าบากหรือมีต้นทุนสูง เป็น lose-lose 
situation 

โจทย์การวิจัยหลักของโครงการมีสองประการ คือ 

1. เป็นไปได้หรือไม่ และต้องท าอย่างไร เพ่ือให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ 15-20 ข้างหน้าอยู่ใน
ระดับท่ีเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถดูแลคนไทยทุกเหล่าได้อย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม  

2. ต้องท าอย่างไรในการบรรลุระดับการขยายตัวดังกล่าวพร้อม ๆ กับการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและรักษาสภาพแวดล้อม  

สรุปคือต้องการหาแนวนโยบายในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
ยั่งยืน (sufficient, inclusive and sustainable growth) 

เพ่ือตอบโจทย์วิจัยข้างต้น การวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาแบบmacro-framed comprehensive issues 
study กล่าวคือเริ่มจากการศึกษาระดับมหภาคเพ่ือหาปัจจัยก าหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งจะ
ท าให้ทราบถึงประเด็นปัญหา (problem areas) และแนวทางการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากนั้น
จึงลงรายละเอียดโดยการศึกษาประเด็นย่อยหรือ ประเด็นเฉพาะด้านตามล าดับความส าคัญ รวมเป็นชุดของ
โครงการวิจัย 
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1.2 นิยามของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
นิยามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของ Middle Income Country Trap คือให้หมายถึงปรากฏการณ์ที่

ประเทศหนึ่งสามารถยกระดับจากประเทศยากจนเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากนั้นก็ไม่
สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ติดกับดักนี้
ไดล้ดลงอย่างค่อนข้างถาวรระหว่าง 2 ช่วงเวลาดังกล่าว (คือช่วงขยายตัวเร็วจนเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และ
ช่วงหลังจากเข้าสู่ประเทศรายได้ปานกลางแล้ว) ตัวอย่างเช่นในEichengreen, Chin and Park (2011) ได้ก าหนด
เกณฑ์การเลือกประเทศที่ติดกับดักว่ามีการขยายตัวเฉลี่ยลดลงอย่างน้อย 2% หลังจากรายได้แตะระดับ 10,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคน (ในราคาคงที่ปี 2005) หรือเขียนเป็นเงื่อนไขได้ดังนี้ 
             ( )             
             ( )                   

                    ( )          

โดย g แสดงอัตราการการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงแรกระหว่างปีที่ t-n ถึง t และในช่วงหลังระหว่างปี t ถึงปี 
t+n การขยายตัวในช่วงแรกจะต้องสูงกว่าปีละ 3.5%ในรายงานของ Eichengreen et. al. (2011) ได้ทดลองใช้ค่า 
n=7 ซึ่งท าให้ได้จ านวนประเทศที่ติดกับดักจ านวนมากและบางประเทศติดกับดักหลายช่วง  

หากใช้เกณฑ์ข้างต้นนี้ ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ MIT เพราะรายได้ต่อหัวของไทย (y) ยังไม่ถึง 10,000 
เหรียญ(ราคาปี 2005) โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับต่ ากว่า 8,000 เล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคารโลกได้
ประกาศให้ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (high middle income country) ซึ่งแสดงว่าธนาคารโลก
ใช้เกณฑ์การแยกประเทศท่ีต่างกับ Eichengreen et.al. (2011) ค่อนข้างมาก  

ตารางที่ 1.1 แสดงการทดลองใช้เงื่อนไขคล้าย ๆ กับของ Eichengreen et.al. (2011) โดยทดลองเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร์ n เป็น 5, 10, 15, 20ปี และการลดลงของอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 2-7%  

ตารางท่ี 1.1 ปีท่ีประเทศไทยเข้าสู่กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

จ านวนปี 
ก่อนและหลัง 

การลดลงของอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 

2 3 4 5 6 7 

5  1969-70,1992-97 1992-97 1993-97 1993-97 1993-96 1996  
10  1990-98 1991-98 1992-97 1995-97 1996    
15  1990-95 1991-95 1994-95       
20  1989-90           

ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

จะเห็นว่าหากเราจ ากัดการพิจารณาไปที่การลดลงของอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกินกว่า 3% และให้การ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะ ‘ถาวร’ มากหน่อยเช่น 15 ปีขึ้นไป พบว่าไทยน่าจะเข้าสู่กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ในช่วงต้นหรือกลางทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 1.2 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวลดลงอย่างรุนแรง
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997/98 ดังนั้นจ าเป็นต้องตระหนักว่าวิธีการของ Eichengreen et.al (2011) อาจ
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ท าให้ยากที่แยกผลจากการติดกับดักกับผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ นอกเสียจากว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหากับดักเช่นกัน (เช่นค่าแรงเพ่ิมข้ึนโดยประสิทธิภาพการผลิตไม่เพ่ิมในกรณีของไทยเป็นต้น) 

รูปที่ 1.2 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยแยกตามช่วงปีต่าง ๆ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

เนื่องจากกับดักรายได้ปานกลางมีลักษระของการลดลงของอัตราการขยายตัวอย่างค่อนข้างถาวร จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องอย่างสูงกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น โครงสร้างการ
ผลิต (จากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ) โครงสร้างการจ้างงาน (การเคลื่อนย้ายแรงงาน) 
โครงสร้างทางการค้า (เปลี่ยนแปลงสินค้าที่ผลิต ส่งออกและน าเข้า) หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน Growth Engines 
เช่น จากการสะสมปัจจัยทุนมาเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาในปัจจัยใหม่ๆที่ประเทศยังพัฒนาไม่ดี
เท่าที่ควร และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายประการต้องการการชักจูงจากนโยบายภาครัฐ การ
ปูองกันหรือการหลุดพ้นกับดัก MIT จึงต้องการการด าเนินนโยบายเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งจะเป็นแนวทางการท า
วิจัยในโครงการนี้ต่อไป 

1.3 แนวทางศึกษาปัจจัยก าหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและโครงสร้างรายงาน 
ในโครงการย่อยโครงการแรกนี้ จะเป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยที่ก าหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมห

ภาคของไทยในระยะปานกลางถึงระยะยาว (medium- to long-term growth determinants) เพ่ือน ามาใช้เป็น
กรอบในการมองภาพรวมของแนวทางการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

การศึกษานี้ประกอบไปด้วยสองแนวทางหลัก ประกอบด้วย การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยวิธีการทางบัญชี (Growth accounting) และ การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ (Growth empirics) โดยจะน าปัจจัยที่มีความส าคัญที่ได้มาท าการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้ จะใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Case studies) มา
ประกอบเพื่อแสดงตัวอย่างของประเทศท่ีติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง และประเทศที่ก้าวพ้นกับดักนี้ไปได้ 
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รายงานฉบับนี้ แบ่งออกได้เป็น 7 บท ประกอบด้วย บทน าซึ่งกล่าวถึงที่มาและความส าคัญของชุด
โครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งอธิบายถึง
วัตถุประสงค์หลักและแนวทางการศึกษาส าหรับโครงการย่อยที่หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญของทั้งชุดโครงการ บท
ถัดไป (บทที่ 2) จะเป็นการนิยามตัวแปรดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งอธิบายถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของไทย บทที่สามเป็นการวิเคราะห์อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการทางบัญชีหรือที่เรียกว่า Growth Accounting บทที่สี่เป็นการวิเคราะห์อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ (Growth empirics) บทที่ห้าเป็นการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยโดยอาศัยข้อมูลภาคตัดขวาง(Cross-sectional data)ในช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2538-2548 ทั้งนี้ 
เนื่องจากข้อมูลในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีตัวแปรสมัยใหม่ให้เลือกใช้ได้มากขึ้น จึงท าให้สามารถเข้าใจบทบาท
ส าคัญของตัวแปรในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น บทที่หกกล่าวถึงมิติทางด้านคุณภาพของตัวแปรมหภาคพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะมีบทบาทท่ีส าคัญไม่ด้อยไปกว่ามิติทางด้านปริมาณ บทที่เจ็ด
ใช้กรณีศึกษา (Case studies) เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยเฉพาะที่ใช้อธิบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าว
กระโดดของบางประเทศ หรือใช้อธิบายมูลเหตุที่บางประเทศติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยเชิงสถาบัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลในระยะที่ค่อนข้างยาว ท าให้การใช้แบบจ าลองในบทที่สี่และบทที่ห้าไม่
สามารถจ าแนกผลกระทบของปัจจัยเชิงสถาบันดังกล่าวออกมาได้  

บรรณานุกรม 
Khan, Muhammad Ehsan (2011), Thailand Country Diagnostic Study – Avoiding the Middle 

Income Trap, a presentation organized by ADB, Bangkok, Thailand, September 
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บทที่ 2 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบันของไทย 

2.1 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การจ าแนกประเทศต่างๆ ตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องมีการเลือกตัวชี้วัดขึ้นมาเพ่ือ

เปรียบเทียบระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แต่กระนั้น ตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวใด หรือกลุ่มของตัวชี้วัด
หลายๆตัวก็ไม่สามารถท่ีจะสะท้อนถึงมิติในการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ครบถ้วน ตัวชี้วัดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายใน
การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีดังต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัดรายได้ (Income) ซึ่งเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากรายได้ทั้งหมดที่ถูก
สร้างข้ึนในประเทศนั้นๆ หรือ ความสามารถในการสร้างรายได้ของปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ผลิตภาพทางการผลิต
ของแรงงาน 

2. ตัวชี้วัดโครงสร้างการผลิต (Industrialization)ซึ่งเปรียบเทียบระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวัดจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งประเทศที่ด้อยพัฒนา
มักจะใช้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศ ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมีโครงสร้างการผลิตที่มา
จากภาคบริการเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
การผลิต (Manufacturing sector) ในระยะแรกจากนั้นจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนมาใช้ภาคบริการเป็นหลัก1 

3. ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human development) ซึ่งมักจะรวมเอาตัวแปรชี้วัดหลายๆตัว
เข้าด้วยกัน อาทิ เช่น ตัวชี้วัดทางรายได้ อายุไขเฉลี่ย หรือ ระดับการศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้สะท้อนถึงระดับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

4. ตัวชี้วัดระดับคุณภาพความเป็นอยู่ (Quality of life) ซ่ึงมักจะรวมเอาตัวแปรชี้วัดหลายๆตัวเข้าด้วยกัน 
เช่นเดียวกับตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยตัวที่ใช้มักจะประกอบไปด้วย ดัชนีวัดความไม่เท่าเทียมกันทาง
รายได้ (GINI coefficient) ความแตกต่างทางเพศ (Gender gap) ร้อยละของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าสอง
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อวัน ระดับการบริโภคต่อประชากร อัตราการฆาตกรรมในประเทศ ระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ อัตราการว่างงาน เป็นต้น 

                                           
1ในการเปรียบเทียบโครงสร้างการผลิตนัน้ แม้วา่ประเทศด้อยพัฒนาจะมภีาคบรกิารที่ใหญ่เช่นเดียวกบัประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มูลค่าเพิ่มจากภาคบริการ

มักจะอยู่ในระดับต่ า ในขณะทีป่ระเทศที่พัฒนาแล้วมกัจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากภาคบริการได้มากกว่า 
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5. ตัวชี้วัดสภาวะแวดล้อมทางการเมือง (Political environment) ซึ่งถูกวัดโดยใช้ ระดับคะแนนของ
ประเทศในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ระดับการเข้าร่วมในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
และความเสี่ยงของประเทศทางการเมือง เป็นต้น   

เป็นที่สังเกตว่าระดับรายได้ของประเทศมักจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ กล่าวคือ  กลุ่ม
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับสูง มักจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงโดยตัวชี้วัดอ่ืนๆด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็เป็นจริงส าหรับประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับกลางและล่าง
เช่นเดียวกัน 

ตารางที ่2.1 แสดงการจัดอันดับประเทศแยกตามดัชนีชี้วัด 
Country Income Education Health Quality of 

life 
Economic 
Dynamism 

Political 
Environment 

1. Finland High 1 17 4 8 5 
2. Luxembourg High 29 7 3 9 7 
3. Netherlands High 10 7 14 17 3 
4. UK High 8 17 19 4 33 
5. Ireland High 8 7 15 27 13 
6. US High 26 26 9 2 14 
7. Canada High 2 7 10 11 10 
8. Japan High 5 1 13 10 25 
9.Australia High 13 3 6 6 9 
10. France High 14 7 11 18 16 
11. South Korea High 2 23 29 3 19 
12.Singapore High 4 7 23 1 67 
13.Malaysia Middle 36 52 48 14 54 
14.South Africa Middle 97 92 88 22 31 
15. Brazil Middle 78 52 68 46 43 
16. Argentina Middle 80 34 52 75 42 
17. Thailand Middle 57 66 55 39 74 
18. China Middle 61 42 70 13 93 
19. Russia Middle 31 75 50 36 75 
20. India Low 88 82 87 38 48 
21.Philippines Low 46 66 75 64 58 
22. Indonesia Low 71 75 82 76 52 
23. Kenya Low 73 92 90 65 61 
24. Uganda Low 84 97 89 92 80 
25. Burkina Faso Low 100 96 100 86 79 
ที่มา: Newsweek (2011) 

ตัวอย่างเช่น ในบทความของ Newsweek(2011) (ดูตารางที่ 2.1 ประกอบ) ได้มีการวัดอันดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนี้ชี้วัดห้าตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดทางการศึกษา (Education) ตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ (Health) 
ตัวชี้วัดทางด้านคุณภาพของชีวิต (Quality of life) ตัวชี้วัดทางด้านสภาวะพลวัตของเศรษฐกิจ (Economic 
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Dynamism) และตัวชี้วัดทางด้านสภาวะแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) พบว่าประเทศที่มี
รายได้ในระดับสูง ก็มักจะได้รับอันดับสูงจากการจัดอันดับโดยใช้ตัวชื้วัดอ่ืนๆ จากตาราง2.1 ประเทศฟินแลนด์ 
ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเมื่อใช้ตัวชี้วัดทางการศึกษา ในขณะที่ การจัดอันดับโดยใช้ตัวชี้วัดอ่ืนๆก็ได้อันดับที่สูง
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางและต่ า ก็มักจะได้รับการจัดอันดับในตัวชี้วัดอ่ืนๆใน
ระดับกลางและต่ า ลดหลั่นลงมา2,3 

มีเหตุผลอย่างน้อยสองประการในทางทฤษฏี ที่บ่งชี้ว่าตัวชี้วัด อ่ืนๆมักจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ตัวชี้วัดทางรายได้ ประการแรกคือ เนื่องจากการพัฒนาในตัวแปรพ้ืนฐานของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่
สูงในการดูแลจัดการ ด้วยเหตุนี้เอง ประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้มาก จึงมีความสามารถในการพัฒนาปัจจัย
อ่ืนๆมากกว่า ประเทศท่ีสร้างรายได้ได้น้อยกว่า นอกจากนี้ ในทางกลับกันการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ ต่างก็ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศมีความสามารถในการสร้างรายได้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
ในทุนมนุษย์ ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น และท าให้ประเทศสามารถที่จะผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดรายได้ที่มากข้ึน หรือ การพัฒนาทางด้านสุขภาพ ท าให้ความสามารถในการท างานของแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น 
เป็นต้น  เหตุผลประการที่สองคือ ในกระบวนการพลวัตทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตยนั้น กลไกทางสังคม
อาจจะยอมให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในระยะสั้นเพ่ือให้ประเทศเกิดกระบวนการพัฒนาทางด้านรายได้ และเมื่อ
รายได้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว สังคมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนความต้องการมาเป็นการพัฒนาทางด้านอ่ืนๆ 
เช่น การลดความเท่าเทียมกันในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศ 
กับ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมในลักษณะตัว U คว่ า ของ Kuznets (1955) หรือ สมมติฐาน Tunnel effects 
ของ Hirschman (1973) เป็นต้น 

จากเหตุผลข้างต้น ตัวชี้วัดทางด้านรายได้ สามารถที่จะให้ภาพกว้างๆของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศได้ในระดับหนึ่ง ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้ ดัชนีชี้วัดทางด้านรายได้ตัวหนึ่ง ซึ่งก็คือ 
ผลิตภาพทางการผลิตของแรงงาน (Labor productivity) เป็นหลักเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ และในการศึกษาเรื่องกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเป็นโจทย์หลักของโครงการ
ชุดนี้ต่อไป 

2.2 ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน และกับดักรายได้ปานกลาง 
ในส่วนนี้จะศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กับประเทศอ่ืนๆ ดัชนีที่ใช้ชี้วัด 

จะเป็นดัชนีทางด้านรายได้ โดยใช้ผลิตภาพทางการผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) ที่แท้จริง (ณ ราคาปี
พ.ศ.2548) เป็นตัวชี้วัดหลักในการวิเคราะห์ และจะใช้ดัชนีดังกล่าวเป็นพื้นฐานเพ่ือนิยามถึงกับดักรายได้ปานกลาง 
รวมทั้งการวิเคราะห์ในเนื้อหาส่วนต่อๆไป4 

                                           
2ความสัมพันธ์ขา้งต้น ไม่ได้รวมถึงประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ ามันเป็นหลัก ซ่ึงมีโครงสร้างการผลิตที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ 
3
สามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ใน Raj (1998) 

4ในงานวิจัยชิ้นนี้ ค าว่าผลิตภาพทางการผลิตจะใช้เพื่อสื่อถึงผลิตภาพทางการผลติของแรงงาน 
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ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นข้อมูล Penn World Table (PWT) หรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Summers-
Heston data set จุดเด่นประการหนึ่งของข้อมูลชุดนี้คือ ทางคณะผู้จัดท าฐานข้อมูลได้พยายามปรับตัวแปร
ทางด้านราคาให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด5 นอกจากนี้ ฐานข้อมูลนี้ยังถูกใช้ในงานวิจัยเชิงวิชาการอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ6 

รูปที ่2.1 แสดงผลิตภาพทางการผลิตที่แท้จริงของไทย ณ ราคาคงที่ ระหว่างปีพ.ศ. 2503-2550  
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 
 

เมื่อพิจารณาถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา (ดูรูปที่ 2.1 ประกอบ) พบว่า 
ตั้งแตป่ีพ.ศ.2503-2531 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานที่ค่อนข้างจะคงที่ ประมาณ
ร้อยละ 4.2 ต่อปีโดยเฉลี่ยจากนั้นผลิตภาพของแรงงานมีอัตราเจริญเติบโตที่สูงขึ้น อยู่ที่ระดับร้อยละ 7.7 ต่อปีโดย
เฉลี่ย ก่อนที่จะปรับตัวลดลงจนมีค่าติดลบในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540-2541 อย่างไรก็ดีนับจากนั้นเป็น
ต้นมา ผลิตภาพของแรงงานมีอัตราเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.7 ต่อปีโดยเฉลี่ย แต่
ยังคงน้อยกว่าในช่วงก่อนวิกฤติการณ์ 

 

  

                                           
5ตามปกติแล้ว การเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างประเทศมักจะใช ้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้นเพื่อสะท้อนถึงผลทางด้านราคา อย่างไรก็ตาม การใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนเป็นตัวปรับค่าดังกลา่ว ไม่ได้สะท้อนถึงผลทางด้านราคาของสินค้าที่ไม่ได้มีการค้าขายระหวา่งประเทศ (non-traded goods) ฐานข้อมูล
ของ Summers-Heston ได้พยายามปรับค่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้แลว้ 

6ดูตัวอย่างของงานวิจัยใน Durlauf et.al (2004) 
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รูปที ่2.2 แสดงผลิตภาพของแรงงานที่แท้จริงของไทย เทียบกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 
 

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (newlyindustrialized countries) อันประกอบไป
ด้วย ไทย บราซิล จีน อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ตุรกี มาเลย์เซีย และฟิลิปปินส์7พบว่าในปีพ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของกลุ่ม (ดรููปที่ 2.2 ประกอบ) อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่เหมือนจะติดอยู่ในกับดัก โดย
ผลิตภาพของแรงงานมีแนวโน้มที่จะคงที่ (อัตราเจริญเติบโตในระยะยาวของผลิตภาพของแรงงานมีค่าเท่ากับศูนย์
หรือมีค่าผลิตภาพของแรงงานที่ผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งระดับใดมาเป็นระยะเวลานาน)  เช่น เม็กซิโก มีค่า
ประสิทธิภาพในการผลิตผันผวนอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ แอฟริกาใต้และบราซิลมี
ค่าท่ีผันผวนอยู่ที่ระดับ 15,000 ถึง 20,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และฟิลิปปินส์ที่มีค่าประสิทธิภาพในการผลิตอยู่
ที่ระดับ 5,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐในส่วนของประเทศอ่ืนๆที่เหลือในกลุ่ม มีอัตราเจริญเติบโตในระยะยาวที่เป็น
บวกอย่างต่อเนื่อง โดยตุรกี มาเลเซีย ไทย จีน และอินเดีย มีค่าผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้นจาก 6,600 4,500 
2,000 800 และ 1,800 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ มาสู่ที่ระดับ 30,000 26,500 13,500 11,000 และ 7,000เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2550 ตามล าดับ 

 

 

                                           
7รายชื่อขา้งต้น เป็นรายชื่อทีถู่กเลือกจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน เช่น Bozyk (2006), Guillen (2003), Waugh (2000) และ Mankiw (2000)  
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รูปที่ 2.3 แสดงผลิตภาพของแรงงานที่แท้จริงของไทย เทียบกับกลุ่มประเทศ G7 
 (หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทย กับกลุ่มประเทศ G7 (ดูรูปที่ 2.3 ประกอบ)ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีผลิตภาพของแรงงานสูงที่สุดในโลก พบว่า ประเทศไทยยังล้าหลังอยู่มาก ในปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยมี
ผลิตภาพทางการผลิตอยู่ที่ระดับ 13,500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศในกลุ่ม G7 อยู่ที่ระดับ70,000 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผลิตภาพของแรงงานที่สูงที่สุดในกลุ่ม โดยอยู่ที่ประมาณ 
86,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ช่องว่างระหว่างผลิตภาพของแรงงานของไทยกับประเทศในกลุ่ม G7 อยู่ที่ระดับ 5-
6 เท่า นั่นหมายถึง ไทยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้น 5-6 เท่าถึงจะสามารถตามทันผลิตภาพ
ของแรงงานที่เส้นขอบเขตการผลิตโลก (World’s frontier)8ข้อสังเกตคือ ผลิตภาพของแรงงานของประเทศใน
กลุ่ม G7 ทุกประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพทางการผลิตภายในกลุ่มมี
แนวโน้มลดลงมากขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2503 ความแตกต่างระหว่างประเทศในกลุ่ม G7 มีค่อนข้างมาก โดยช่องว่าง
ระหว่างประเทศที่มผีลิตภาพของแรงงานสูงสุด (สหรัฐอเมริกา) กับประเทศที่มีผลิตภาพของแรงงานต่ าสุด (ญี่ปุุน) 
มีมากถึงเกือบ 4 เท่า ในขณะที่ปัจจุบัน ช่องว่างลดลงมาเหลือเพียง 1.4 เท่า เมื่อน าประเทศไทยเข้าไปพิจารณา
ด้วยแล้ว พบว่าช่องว่างระหว่างประเทศกลุ่ม G7  กับประเทศไทยได้ลดลง จากเดิมในปีพ.ศ. 2503 อยู่ที่ประมาณ 
5-20 เท่า (เฉลี่ย 13 เท่า) ลดลงมาอยู่ที่ 5-6 เท่าในปี พ.ศ. 2551 

                                           
8นิยามของเส้นขอบเขตการผลิตโลก (World’s frontier) คือเส้นที่แสดงถึงผลิตภาพทางการผลิตเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ G7 
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อีกกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วใหม่ (Newly developed country) 
หรือกลุ่มประเทศที่พ่ึงก้าวเข้ามาสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เอสโตเนีย จีนเฉพาะเขตฮ่องกง อิสราเอล เกาหลีใต้ มอลตา สิงค์โปร์ สโลเวเนีย สโลวาเกีย และไต้หวัน9ค่าผลิต
ภาพของแรงงานของประเทศในนี้สามารถน ามาใช้ในการก าหนดเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศที่ก าลังพัฒนาและ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้  

เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทย เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ (รูปที่ 2.4) พบว่า
กลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานสูง โดยมีค่าแนวโน้มระยะยาวของอัตรา
เจริญเติบโตสูงกว่าประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการไล่ตามผลิตภาพของแรงงานของประเทศที่
พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ทุกประเทศในกลุ่มยังมีอัตราเจริญเติบโตที่สูงมากกว่าปกติอย่างน้อยใดช่วงหนึ่งในช่วงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างปีพ.ศ. 2503-2550 ตัวอย่างเช่น อิสราเอลในช่วงปีพ.ศ. 2510-2516 มีอัตราเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ต่อปี เอสโตเนียในช่วงปีพ.ศ. 2542-2549 มีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
9.3 ต่อปี เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยเอง กลับไม่พบว่ามีอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานที่สูงกว่าปกติ
เช่นเดียวกันกับประเทศในกลุ่มพัฒนาใหม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีช่องว่างระหว่างผลิตภาพของแรงงานของไทย กับ
กลุ่มของประเทศพัฒนาใหม่ มีแนวโน้มแคบลง โดยในปีพ.ศ. 2503 ช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพ อยู่ที่ประมาณ 
2.5-10 เท่า ในปัจจุบันช่องว่างดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2.75-6 เท่า แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถลดช่องว่าง
ทางด้านผลิตภาพของแรงงานได้บ้างแต่ช่องว่างยังมีขนาดที่กว้าง ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราเจริญเติบโตของ
ประสิทธิภาพทางการผลิตของไทยในระยะหลังที่ค่อนข้างจะเป็นไปตามมาตรฐาน (ไม่สูงมากกว่าปกติ) อาจจะสรุป
ได้ว่าช่องว่างดังกล่าว ไม่น่าจะหดตัวแคบลงได้ในระยะเวลาอันใกล้ 

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่พบว่าระดับประสิทธิภาพที่ต่ าที่สุดอยู่ที่ประมาณ 37,000 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ (เอสโตเนีย ณ ปีพ.ศ. 2550) ในขณะที่ประเทศไทย ณ ปีพ.ศ. 2550 มีค่าผลิตภาพของแรงงานอยู่ที่ 13,500 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งแสดงถึงช่องว่างที่ห่างจากระดับประเทศพัฒนาแล้วที่ต่ าที่สุด อยู่ที่ประมาณ 2.75 เท่า 10 
ความห่างดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการจัดอันดับโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางรายได้ของ World Bank (2011)11 

 

 

 

 

 

                                           
9กลุ่มประเทศข้างต้น ได้รับการยกสถานะในปีพ.ศ. 2544 (ข้อมูลจาก Wikipedia) 
10ในการจัดกลุ่มระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จะมีเง่ือนไขอื่นๆประกอบดว้ย เช่น ระดับการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกัน ระดับสุขภาพของ

คนในประเทศ ๆลๆ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์นี้ สมมติวา่เง่ือนไขมีเพียงอยา่งเดียว คือ ให้ผลิตภาพของแรงงานอยู่ในระดับเทียบเท่ากับระดับ 
37,000 ซ่ึงเป็นระดับที่ต่ าที่สุดของประเทศที่พึ่งก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

11World Bank ได้ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านรายได้ โดยใช้รายได้ต่อหัวประชากรเป็นหลัก พบว่าในปีพ.ศ. 2554 ช่องว่างของรายได้ต่อหัวประชากรของ
ประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วอยูท่ี่ประมาณ 3 เท่า 
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รูปที่ 2.4 แสดงผลิตภาพทางการผลิตที่แท้จริงของประเทศไทย เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่ 
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 

ตารางที่ 2.2 แสดงถึงการประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการลดช่องว่างระหว่างระดับผลิตภาพของแรงงาน
ของประเทศไทย กับเส้นที่แสดงถึงระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากสมมติว่าไทยมีอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพ
ของแรงงานแบบทบต้นอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี นับจากปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ไทยจะก้าวข้ามเส้นที่แสดงสถานะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วในปีพ.ศ. 2565 หรือใช้ระยะเวลารวม 15 ปีในการข้ามเส้นดังกล่าว หากอัตราเจริญเติบโต
ของผลิตภาพของแรงงานมีอัตราที่ลดลง ประเทศไทยต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น เช่นในกรณีที่ประเทศไทยมีอัตรา
เจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4-5 ต่อปี จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 21-26 ปี เพ่ือไล่ทันเส้นสถานะประเทศที่พัฒนา
แล้ว และหากไทยมีอัตราเจริญเติบโตที่ต่ ามาก ระยะเวลาที่ใช้อาจจะนานถึง 50-100ปีได้  

ดังนั้นค าถามท่ีส าคัญคือ แนวโน้มของผลิตภาพของแรงงานของไทยจะเป็นอย่างไร? ซึ่งอาจจะตอบได้จาก
การพยากรณ์โดยอาศัย อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานของไทยในอดีต ตารางที่ 2.3 แสดงถึงอัตรา
เจริญเติบโตแบบทบต้น (Compound annual growth rate) ของผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทยและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอดีต ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี้ หนึ่ง ไทยมีอัตราเจริญเติบโตที่
ค่อนข้างจะคงท่ี โดยมีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.16 ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2550 หากดูเฉพาะประเทศใน
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศเม็กซิโก ตุรกี มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และประเทศบราซิล จะ
พบว่าอัตราเจริญเติบโตของประเทศเหล่านี้ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2513 เคยสูงในระดับใกล้เคียงกับระดับร้อยละ 
4.16 ต่อปีของไทย ในกรณีของมาเลเซียและบราซิลอัตราเจริญเติบโตที่สูงได้มีความต่อเนื่องจนถึงช่วงปีพ.ศ. 
2513-2523 ด้วย แต่หลังจากนั้น อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานของประเทศเหล่านี้มีได้หดตัวลง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความยากล าบากในการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานของประเทศดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีระดับผลิตภาพของแรงงานต่ ากว่าของไทย อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ
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ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอัตราเจริญเติบโตที่ต่ ามาโดยตลอด และอีกกลุ่มคือจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราเจริญเติบโตที่สูงมาก
ในช่วงปีหลังๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการไล่ตามของทั้งสองประเทศ จากข้อมูลในตารางที่ 2.7 สรุป
ได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานได้ในระดับปานกลางถึงดีมาโดยตลอด แต่การพัฒนา
ในอนาคตอาจจะไม่สามารถที่จะท าได้เหมือนเช่นอดีต ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่อยู่
ข้างหน้าประเทศไทย พบว่าหลายประเทศประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และดูเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะ
ผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นระดับรายได้ปานกลางไปได้ นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นด้วยว่าแต่ละประเทศที่พบ
กับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดังกล่าว ได้ประสบกับปัญหานี้เป็นเวลาช้านาน ซึ่งแสดงให้ได้ว่า ปัญหาดังกล่าวไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้โดยง่าย 

ตารางที ่2.2 แสดงประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการลดระยะห่างระหว่างผลิตภาพของแรงงานของไทยกับ
เส้นที่แสดงสถานะประเทศพัฒนาแล้ว 

อัตราเจริญเติบโตแบบทบต้น 
(Compound rate growth) 

ระยะเวลาที่ใช้ 
(ปี) 

ปีที่ข้ามเส้นสถานะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
(พ.ศ.) 

1% 102 2652 
2% 52 2602 
4% 26 2576 
5% 21 2571 
7% 15 2565 

ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
 

ตารางที ่2.3 แสดงอัตราเจริญเติบโตแบบทบต้นในอดีต ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
ช่วงเวลา ไทย เม็กซิโก ตุรกี มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บราซิล จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ 

2503-2513 5.36 3.46 5.05 3.66 3.51 4.14 0.41 2.61 1.87 

2513-2523 3.82 1.66 2.31 6.08 1.38 5.02 2.55 1.43 2.95 

2523-2533 4.63 0.33 3.25 2.97 -1.56 -1.95 3.14 3.17 -0.76 

2533-2543 2.94 -1.28 2.51 4.02 0.18 -0.94 5.88 2.64 1.01 

2543-2550 4.05 1.77 3.71 2.04 3.47 0.85 10.29 6.59 2.44 

2503-2550 4.16 1.14 3.34 3.85 1.25 1.42 4.03 3.07 1.43 

ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ กับดักรายได้ปานกลาง ถูกนิยามให้หมายถึงปัญหาเชิงโครงสร้างบางประการที่ท าให้
ประเทศไม่สามารถที่จะยกระดับผลิตภาพของแรงงานให้ก้าวข้ามเส้นผลิตภาพของแรงงานของประเทศที่พัฒนา
แล้ว (ซึ่งเทียบเท่ากับ ผลิตภาพทางการผลิต ณ ระดับ 37,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)ปัญหาโครงสร้างดังกล่าวท า
ให้อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพทางการผลิตอยู่ในระดับที่คงที่ หรือมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในระดับผลิตภาพ
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ทางการผลิตช่วงใดช่วงหนึ่ง จากข้อมูลPenn World Table พบว่ามีหลายประเทศท่ีระดับผลิตภาพทางการผลิตใน
ลักษณะดังกล่าว (ตารางท่ี 2.4 )  

มีข้อสังเกตอยู่สองประเด็น คือ หนึ่ง มีประเทศจ านวนมากที่มีผลิตภาพทางการผลิตที่ชะงักงันเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพที่ว่ากับดักรายได้ปานกลางเป็นปัญหาที่ มีความส าคัญ นอกจากนี้ 
หลายๆประเทศยังติดอยู่ในช่วงผลิตภาพที่สูงกว่าของประเทศไทย (ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 13,500 เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีกับดักรายได้ปานกลางรออยู่ส าหรับประเทศไทยในอนาคต 

 เพ่ือที่จะผลักดันให้ประเทศไทยพ้นกับดักดังกล่าว ในบทต่อๆไปจะมุ่งที่จะตอบโจทย์ที่ว่า ปัจจัยเชิงมห
ภาคอะไรที่เป็นตัวผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่าวประเทศ
ไทยสามารถน ามาใช้ในการผลักดันผลิตภาพของแรงงานต่อไปในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด และถ้าจะพัฒนาผลิต
ภาพของแรงงานต่อไปในระยะยาวเพ่ือให้สามารถที่จะข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (หรือก็คือ เพ่ือที่จะก้าวข้าม
เส้นระดับผลิตภาพของแรงงานของประเทศที่พัฒนาแล้ว) ควรจะเจาะลึกลงไปศึกษาต่อทางด้านจุลภาคทางด้าน
ใดบ้าง  

ตารางที ่2.4 แสดงถึงข้อมูลของประเทศที่อาจจะติดกับดักรายได้ปานกลาง12 
ประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ติดกับดัก (พ.ศ.) ช่วงผลิตภาพท่ีเศรษฐกิจชะงักงัน 
Algeria 2513-2550 15,000-20,000 

Argentina 2513-2550 20,000-25,000 
Botswana 2533-2543 15,000-20,000 

Brazil 2523-2550 15,000-18,000 
Colombia 2523-2550 12,000-14,000 
Ecuador 2518-2550 15,000-18,000 

El Salvador 2503-2550 12,000-15,000 
Fiji 2513-2550 10,000-12,000 

Guatemara 2523-2550 15,000-18,000 
Hondulas 2523-2550 10,000 
Jordan 2503-2550 15,000-25,000 

Malaysia 2538-2550 22,000 
Mexico 2513-2550 25,000 
Namibia 2513-2550 12,000 

Nicaragua 2513-2550 12,000 
Panama 2528-2550 16,000 

Peru 2503-2550 12,000-16,000 
Romania 2533-2548 14,000 

South Africa 2503-2550 15,000-20,000 
Syria 2518-2550 12,000 

                                           

12 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2513-2550 จึงมีความเป็นไปได้ที่หลายประเทศอาจจะติดอยู่ในกบัดักรายได้ปานกลางมากอ่นปี 
2513 และ/หรือ ยังคงติดอยู่ในกับดกัรายได้ปานกลางในปัจจบุัน (หลังปีพ.ศ. 2550) 
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ประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ติดกับดัก (พ.ศ.) ช่วงผลิตภาพท่ีเศรษฐกิจชะงักงัน 
Thailand 2538-2548 12,000 

Trinidad and Tobago 2503-2543 25,000-30,000 
Uruguay 2543-2550 18,000 

Venezuela 2523-2550 20,000-35,000 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
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บทที่ 3 การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยวิธีทางบัญชี (Growth accounting) 

 

3.1 การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีของ Solow (Solow’s growth 
accounting) 

วิธีการหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยพ้ืนฐานต่ออัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือ การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชี (Growth 
accounting) ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ Robert Solow ในปี 1956 แนวทางการวิเคราะห์ดังกล่าวมีพ้ืนฐานมา
จากแบบจ าลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Solow (Solow growth model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองอย่างง่าย
ที่สามารถใช้อธิบายถึงข้อเท็จจริงทางด้านข้อมูลหกประการ13อันได้แก่ 

1. อัตราเจริญเติบโตของสัดส่วนผลผลิตต่อแรงงานมีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ 

2. อัตราส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา 

3. สัดส่วนของปัจจัยทุนต่อผลผลิตมีแนวโน้มค่อนข้างจะคงท่ี 

4. ผลตอบแทนของปัจจัยทุนมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ 

5. ส่วนแบ่งของปัจจัยทุนและแรงงานมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะคงท่ี 

6. อัตราค่าแรงท่ีแท้จริงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา 

แบบจ าลองของ Solow จะมุ่งเน้นที่การอธิบายถึงอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
พิจารณาด้านอุปทานเป็นหลัก ทั้งนี้ ในเชิงเศรษฐกิจมหภาค ภาคการผลิตจะสามารถแสดงได้โดยสมการผลผลิต
มวลรวม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต ดังนี้ 

 ( )   ( ) ( ( )  ( ))       

                                           
13 Kaldor(1957) สรุปว่าแบบจ าลองของ Solow ให้ผลที่ตรงกับข้อมูลข้างต้นทั้งหกประการของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ต่อมาได้มีงานวิจยั

หลายชิ้นพบว่าข้อเท็จจริงข้างต้นตรงกับข้อมูลของประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเช่นเดียวกัน 
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โดยที่  ( ) แสดงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น ณ เวลา t ใดๆ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ได้จะขึ้นกับปัจจัยสามประการ 
อันได้แก่ ปัจจัยทุน ณ เวลา t ปัจจัยแรงงาน ณ เวลา t และ ผลิตภาพรวม (total factor productivity) ณเวลา t  
ทั้งสามปัจจัยถูกแทนด้ว ( )  ( )และ  ( ) ตามล าดับ14     

ภายใต้ข้อสมมติที่ว่า ฟังก์ชั่น  ( ( )  ( )) มีรูปแบบ Cobb-Douglas สมการข้างต้นสามารถที่จะ
เขียนให้อยู่ในรูปของอัตราเจริญเติบโตได้ โดยการใส่ฟังก์ชั่นล็อคกะลิทึ่มทั้งสองข้างและท าการดิฟเฟอร์เรทติเอท
กับช่วงเวลา ซึ่งจะได้ว่า 

 ̇( )

 ( )
  

 ̇( )

 ( )
 (   )

 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
 

โดยที่ 
 ̇( )

 ( )
 แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตของตัวแปร X ซึ่งมีนิยามคือ 

 ( )̇

 ( )
 

    ( )

  
 และ ค่า   

แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์ในการผลิตของปัจจัยทุน 

จากสมการข้างต้น อัตราเจริญเติบโตจะสามารถจ าแนกออกได้ในทางบัญชีเป็นสามส่วน คือ การ

เจริญเติบโตที่เป็นผลของอัตราการเจริญเติบโตในปัจจัยทุน  ( 
 ̇( )

 ( )
) ผลของอัตราการเจริญเติบโตในปัจจัย

แรงงาน ((   )
 ̇( )

 ( )
) และผลของอัตราการเจริญเติบโตในผลิตภาพรวม (

 ̇( )

 ( )
) 

ในทางปฏิบัติแล้ว ข้อมูลอัตราเจริญเติบโตทางด้านผลผลิต (
 ̇( )

 ( )
) อัตราเจริญเติบโตของปัจจัยทุน 

(
 ̇( )

 ( )
) และอัตราเจริญเติบโตของปัจจัยแรงงาน(

 ̇( )

 ( )
)สามารถที่จะวัดออกมาได้โดยตรง ในขณะที่ค่าของตัว

แปร   สามารถจะประมาณได้โดยอาศัยข้อสมมติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขัน ซึ่งภายใต้ข้อสมมติว่าตลาด
สินค้าทุนและตลาดแรงงานมีสภาวะการแข่งขันที่สมบูรณ์ ปัจจัยทั้งสองจะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับผลผลิต
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้ายที่ท้ังสองปัจจัยการผลิตผลิตเพ่ิมข้ึนได้ นั่นคือ 

 ( )   ( )
  ( ( )  ( ))

  ( )
  

 ( )

 ( )
  ( )  

 ( ) ( )

 ( )
 

 ( )   ( )
  ( ( )  ( ))

  ( )
 (   )

 ( )

 ( )
 (   ( ))  

 ( ) ( )

 ( )
 

ทั้งสองสมการข้างต้นแสดงถึงดุลยภาพในตลาดทุนและตลาดปัจจัยตามล าดับ โดยที่ผลตอบแทนของ
ปัจจัยทุน r(t) และผลตอบแทนของปัจจัยแรงงาน w(t) จะเท่ากับผลผลิตส่วนเพ่ิมหน่วยสุดท้ายของปัจจัยทุนและ
แรงงาน ตามล าดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อสมมติให้สมการผลผลิตมีรูปแบบ Cobb-Douglas จะพบว่าค่า   และค่า 

                                           
14 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห ์Solow ได้สมมติว่ามีเพียงปัจจัยสองปจัจัยเท่านั้นทีมีความส าคัญต่อการผลิต อย่างไรก็ดี การเพิ่มปจัจยัอื่นๆในการ

วิเคราะห์ภายใต้กรอบของ Solow สามารถกระท าได้โดยง่าย 
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     จะมีค่าเท่ากับ 
 ( ) ( )

 ( )
 และ 

 ( ) ( )

 ( )
 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของผลตอบแทนให้กับปัจจัยทุนและ

แรงงานต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมด ตามล าดับ 

เนื่องจากข้อมูลผลิตภาพรวม (
 ̇( )

 ( )
) ไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้โดยง่าย ในทางปฏิบัติจึงมักถูก

ประมาณโดยใช้ส่วนที่ไม่ได้ถูกอธิบายโดยผลจากปัจจัยทุนและแรงงาน ดังนี้ 

 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
  

 ̇( )

 ( )
 (   )

 ̇( )

 ( )
 

จุดส าคัญประการหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของอัตราเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภาพรวม มาจากข้อจ ากัดทางด้านการพัฒนาปัจจัยทุนและ
แรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากในระยะยาวแล้ว การเพ่ิมขึ้นของปริมาณแรงงานไม่สามารถที่เพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีขีดจ ากัด ใน
ขณะเดียวกัน ปริมาณปัจจัยทุนต่อแรงงานที่เหมาะสมที่ท าให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ก็ท าให้การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณปัจจัยทุนมีจ านวนที่จ ากัดเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง ปัจจัยที่มีศักยภาพท าให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาวก็คือ ผลิตภาพมวลรวม ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ จะมีศักยภาพในการเติบโตที่
ยั่งยืนในอนาคต จะต้องมีส่วนประกอบของอัตราเจริญเติบโตของผลผลิตส่วนมากที่มาจากผลิตภาพมวลรวม 
ในขณะที่ถ้าส่วนประกอบส่วนใหญ่มาจากปัจจัยแรงงานและทุนจะแสดงว่าอัตราเจริญเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นแค่
ในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด 
 

3.2 ส่วนขยายของการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ 
Solow (Extended analysis on Solow’s growth accounting) 

การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ Solow ได้ถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การประมาณผลกระทบของแต่ละปัจจัยการผลิตมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ใน
งานวิจัยของ Jorgensen and Griliches (1967) ได้เสนอให้มีการปรับความคาดเคลื่อน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็นสามกลุ่ม ดังนี้ 

1. ความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้ไปจริง (Errors in utilization) 

ความคาดเคลื่อนนี้เกิดจาก การเลือกใช้ตัวแปรเพ่ือประมาณปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใ ช้จริงในการผลิต 
ทั้งนี้ ในงานวิจัยหลายชิ้นได้เลือกใช้ปริมาณปัจจัยในรูปของตัวแปรที่เป็น Stock เพ่ือใช้ในการค านวณแยก
องค์ประกอบของปัจจัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าตัวแปร Stock ไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณปัจจัยที่ใช้ไปจริงในการ
ผลิต จึงท าให้เกิดความคาดเคลื่อนในการค านวณแยกองค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางแก้
ประการหนึ่งก็คือ การพยายามวัดตัวแปรในรูปของตัวแปรกระแส (flow) เพ่ือให้สะท้อนถึงปริมาณที่ใช้ไปแท้จริง 

2. ความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการรวมปัจจัยชนิดเดียวกันแต่มีคุณภาพแตกต่างกันเข้าด้วยกัน  (Errors in 
aggregation) 
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ความคาดเคลื่อนนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตอาจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เช่น ปัจจัยแรงงาน
ประกอบไปด้วย แรงงานที่มีการศึกษาต่างๆกัน ปัจจัยทุนประกอบไปด้วยสินค้าทุนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน พ้ืน
ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกก็มีคุณภาพในการผลิตที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เองเพ่ือให้การแยกตัวประกอบเป็นไปได้อย่าง
ถูกต้องที่สุด การวิเคราะห์ที่ดีจึงต้องปรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้สะท้อนถึงคุณภาพที่แตกต่างกันด้วย (Quality 
adjustment) 

3. ความคาดเคลื่อนในการประมาณราคาของแต่ละปัจจัยการผลิต (Errors in prices)   

ความคาดเคลื่อนประการสุดท้ายนี้เกิดขึ้นกับการประมาณราคาปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด ในการค านวณ
ปัจจัยการผลิตหลักๆสามชนิด (ที่ดิน แรงงาน และ ทุน) จะเป็นการค านวณราคาและปริมาณของปัจจัยการผลิต
ย่อยๆหลายชนิดเพ่ือสร้างตัวแปรที่ใช้แทนปัจจัยการผลิตหลักๆข้างต้น ความคาดเคลื่ อนในการประมาณราคา
ปัจจัยการผลิตย่อยๆจึงสามารถส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนในการประมาณราคาปัจจัยการผลิตหลัก ซึ่งท าให้เกิด
ความคาดเคลื่อนในการประมาณปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตที่แท้จริง และส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนในการ
ค านวณแยกองค์ประกอบทางบัญชีของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุด 
 

3.3 การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวธิีทางบัญชีตามแบบอย่างของ Solow ของ
ประเทศไทย (Thailand’s growth accounting) 

งานวิจัยหลายชิ้นได้น าการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ  
Solow มาใช้ในการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยงานวิจัยชิ้นส าคัญมาจากสี่หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and Social 
Development Board, NESDB) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research 
Institute, TDRI) องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization, APO) และ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (Bank of Thailand, BOT) แต่ละงานวิจัยจะมีความแตกต่างกันทางด้านขอบเขตเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา วิธีการประมาณปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้อย่างแท้จริง วิ ธีการแก้ไขความคาดเคลื่อนในการประมาณ 
รวมทั้งวิธีการประมาณสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตที่เป็นค่าตอบแทนของปัจจัยทุนและแรงงาน (ค่า  )  



 

22 

 

ตารางท่ี 3.1 องค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหรรม ภาคบริการ 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2523-2549 2523-2545 2523-2549 2523-2545 2523-2549 2523-2545 2523-2549 2523-2545 
อัตราเจริญเติบโตของ
ผลผลติที่แท้จริง 8.00 6.00 3.70 3.10 10.20 8.20 8.10 5.70 
องค์ประกอบของปัจจัย                 
1. แรงงาน 0.80 0.70 0.10 0.00 1.80 1.60 1.90 1.60 
2. ทุน 6.60 5.20 3.70 3.60 7.80 5.90 6.60 5.20 
3. ที่ดิน 0.00 0.00 0.10 0.10 n.a n.a n.a n.a 
4. ผลิตภาพมวลรวม 0.60 0.10 -0.10 -0.60 0.60 0.70 -0.40 -1.10 
ที่มา: Bosworth (2005) 
 

ตารางท่ี 3.2 องค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหรรม ภาคบริการ 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2520-2533 2523-2538 2520-2533 2523-2538 2520-2533 2523-2538 2520-2533 2523-2538 
อัตราเจริญเติบโตของ
ผลผลติที่แท้จริง 7.60 8.10 4.00 3.70 9.00 10.50 8.00 7.80 
องค์ประกอบของปัจจัย                 
1. แรงงาน 3.50 1.80 1.90 0.50 3.80 4.00 5.00 2.90 
   1.1 ปริมาณ 2.00 1.00 1.30 0.10 3.20 2.90 2.90 2.10 
   1.2 คุณภาพ 1.50 0.80 0.70 0.40 0.60 1.10 2.20 0.80 
2. ทุน 2.80 5.00 0.70 2.20 5.80 7.20 3.30 5.30 
3. ที่ดิน 0.10 0.00 0.10 0.00 n.a n.a n.a n.a 
4. ผลิตภาพมวลรวม 1.20 1.30 1.30 0.90 -0.60 -0.70 -0.30 -0.40 
ที่มา: Tinakorn and Sussangkarn (1996, 1998) 
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ตารางท่ี 3.3 องค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากงานวิจัยขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 

ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2520-2542 2520-2533 2520-2539 2520-2539 2520-2539 2520-2539 
อัตราเจริญเติบโตของผลผลติที่แท้จริง 6.00 7.30 7.50 3.50 7.80 7.50 
องค์ประกอบของปัจจัย 

      1. แรงงาน 1.90 2.50 2.00 n.a n.a n.a 
   1.1 ปริมาณ 1.20 1.80 1.40 0.40 1.40 1.90 
   1.2 คุณภาพ 0.70 0.70 0.60 n.a n.a n.a 
2. ทุน 3.60 3.00 3.90 1.30 6.40 5.00 
3. ที่ดิน n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
4. ผลิตภาพมวลรวม 0.50 1.80 1.60 1.80 0.00 0.50 

 ที่มา: Chandrachai et.al (2004) 
 

ตารางท่ี 3.4 องค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร ภาคการผลติ 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2523-2539 2523-2539 2523-2539 2523-2539 
อัตราเจริญเติบโตของผลผลติที่แท้จริง 8.00 3.80 8.80 10.10 
องค์ประกอบของปัจจัย 

    1. แรงงาน 2.70 1.20 3.70 3.90 
   1.1 ปริมาณ 0.90 -0.10 2.50 2.30 
   1.2 คุณภาพ 1.80 1.30 1.20 1.60 
2. ทุน 4.90 2.30 5.50 6.80 
3. ที่ดิน n.a n.a n.a n.a 
4. ผลิตภาพมวลรวม 0.50 0.20 -0.40 -0.50 

 ที่มา: คธาฤทธ์ิ (2544)
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หากมองในภาพรวมของทั้งระบบเศรษฐกิจแล้ว พบว่างานวิจัยทั้งสี่หน่วยงานให้ผลที่คล้ายคลึงกันมาก (ดู
ตารางที่ 3.1 ถึง 3.4 ประกอบ) กล่าวคือ ปัจจัยทุนมีบทบาทมากที่สุดที่ช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านผลผลิต 
อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับปรุงการประมาณการโดยค านึงถึงข้อมูลทางด้านคุณภาพแล้ว พบว่าปัจจัยทุนมีบทบาท
ลดลง แต่กระนั้นอัตราเจริญเติบโตของปัจจัยทุนก็ยังคงมีบทบาทมากที่สุดต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
สามารถที่จะอธิบายอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 36  ถึง ร้อยละ 60 แต่หากพิจารณา
เศรษฐกิจภาคย่อย พบว่างานวิจัยข้างต้นมีความแตกต่างกันในผลการวิเคราะห์ของภาคการเกษตร โดยงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยและองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย พบว่าผลิตภาพมวลรวมของภาค
เกษตรมีความส าคัญในการอธิบายอัตราเจริญเติบโตของผลผลิต แต่งานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับธนาคารแห่งประเทศไทยกลับพบว่า ผลิตภาพมวลรวมของภาคเกษตรแทบจะไม่มี
ความส าคัญในการอธิบายอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเลย ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ผลของ
งานวิจัยทุกชิ้นสะท้อนภาพที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ปัจจัยทุนมีอิทธิพลต่ออัตราเจริญเติบโตมากที่สุด ตามด้วย
ปัจจัยแรงงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแรงงาน) โดยที่ปัจจัยผลิตภาพมวลรวมแทบจะไม่มีบทบาทใดๆ 
 

ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงองค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงของกลุ่มประเทศสี่เสือแห่ง
เอเซีย 

ประเทศ ฮ่องกง สิงค์โปร ์ เกาหลีใต ้ ไต้หวัน 
ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ทั้งระบบ ทั้งระบบไมร่วมภาคเกษตร ทั้งระบบไมร่วมภาคเกษตร 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2509-2534 2509-2533 2509-2533 2509-2533 
อัตราเจริญเติบโตของผลผลติที่
แท้จริง 7.30 8.70 10.30 9.40 
องค์ประกอบของปัจจัย 

    1. แรงงาน(ซึ่งปรับคุณภาพแล้ว) 2.01 2.90 4.50 3.64 
2. ทุน (ซึ่งปรับคุณภาพแล้ว) 2.98 5.65 4.07 3.16 
4. ผลิตภาพมวลรวม 2.31 0.15 1.73 2.60 
ที่มา: Young (1995) 
 

งานวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตาม
แบบอย่างของ Solow ของประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย (four tigers of Asia) ซึ่งประกอบไปด้วย ฮ่องกง สิงค์โปร์ 
เกาหลีใต้และไต้หวัน ทั้งสี่ประเทศเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีพ.ศ. 2503 ถึงปีพ.ศ. 
2533 ซึ่งผลักดันให้ประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบัน ในงานวิจัยของ Young (1995) (ตารางที่ 
3.5) พบว่าอัตราเจริญเติบโตที่สูงมากนั้นส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทั้งปัจจัยทุน และปัจจัยแรงงาน 
โดยที่ผลิตภาพมวลรวมมีบทบาทน้อย หรือแทบจะไม่มีบทบาทเลย 
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3.4 มุมมองสมัยใหม่ต่อการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตาม
แบบอย่างของ Solow (Modern views on Solow’s growth accounting)  

อาจจะกล่าวได้ว่า งานวิจัยของ Young (1995) จุดประกายให้เกิดการพิจารณาทบทวนถีงพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ Solow อีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัย
ดังกล่าวสรุปว่าความน่าอัศจรรย์ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซียมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยการผลิตตามทฤษฏีพ้ืนฐานของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิคเท่านั้น ซึ่งเปรียบได้กับ
การยกเอาคุณค่าของการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ จากยอดเขาโอลิมปัส มาสู่ที่ราบเทสซาลี15 ทั้งนี้ 
หากเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้ว (ตารางที่ 3.6) จะพบว่าผลิตภาพมวลรวมมีความส าคัญ
ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง ประเด็นส าคัญที่ตามมาก็คือ กลุ่มเสือทั้งสี่แห่ง
เอเซีย รวมทั้งประเทศไทยจะต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างแรงในอนาคต เนื่องจากการ
เจริญเติบโตของปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน ทั้งแรงงานและทุน จะต้องเข้าสู่ระดับคงท่ีในไม่ช้า และประเทศต่างๆเหล่านี้
ยังไม่ได้มีการพัฒนาผลิตภาพมวลรวมที่เหมาะสมที่จะทดแทนการหดตัวของปัจจัยการผลิตที่ก าลังจะชะลอตัว 
นอกจากนี้ ข้อสรุปดังกล่าวยังเป็นการลดความส าคัญของงานวิจัยเชิงทฤษฏีเศรษฐศาสตร์พัฒนาสมัยใหม่ทั้งหมด 
เนื่องจากว่าข้อสรุปข้างต้นเป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้กับการพัฒนาทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต (ที่ดิน แรงงาน และ
ทุน) เพ่ือให้เกิดเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ซึ่งขัดกับมุมมองของเศรษฐศาสตร์พัฒนาสมัยใหม่ที่
มุ่งเน้นที่การพัฒนาระดับเทคโนโลยีด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การส่งผ่านของเทคโนโลยีข้ามประเทศผ่านทางการ
ลงทุนระหว่างประเทศโดยตรง (Foreign direct investment) หรือ ผ่านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดงานวิจัยที่กลับมาพิจารณาถีงพ้ืนฐานของการวิเคราะห์อัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ Solow อีกครั้ง 

ตารางท่ี 3.6 องค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงของตัวอย่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน อิตาล ี
ภาคทางเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ทั้งระบบ ทั้งระบบ ทั้งระบบ 
ขอบเขตทางด้านเวลา 2491-2544 2503-2533 2503-2533 2503-2533 
อัตราเจริญเติบโตของผลผลติที่แท้จริง 2.50 2.50 3.20 4.10 
องค์ประกอบของปัจจัย 

    1. แรงงาน(ซึ่งปรับคุณภาพแล้ว) 0.20 -0.10 -0.26 0.12 
2. ทุน (ซึ่งปรับคุณภาพแล้ว) 0.90 1.30 1.89 2.01 
4. ผลิตภาพมวลรวม 1.30 1.30 1.57 1.97 
ที่มา: U.S.Bureau of Labor Statisitcs, Williams (2010) 

มุมมองสมัยใหม่ต่อการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่างของ  
Solow มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า มีปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ความยากในการจ าแนกผลของการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพมวลรวมออกจากปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน (ที่ดิน แรงงาน และทุน) ตัวอย่างเช่น Riedel 
                                           
15 Riedel (2007). 
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(2007) ยกประเด็นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าทุนชนิดใหม่เพ่ือทดแทนสินค้าทุนล้าหลัง (เช่น เครื่องจักรสมัยใหม่) 
ว่าควรจะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพมวลรวม แต่กลับถูกคิดรวมทางบัญชีเข้าไปในการ
เปลี่ยนแปลงไปในคุณภาพของปัจจัยทุน ซึ่งท าให้ผลของการค านวณความส าคัญของปัจจัยการผลิตต่ออัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความล าเอียง ท าให้ปัจจัยทุนมีค่าความส าคัญทางบัญชีสูงกว่าความเป็นจริง ในขณะที่
ปัจจัยผลิตภาพมวลรวมจะมีค่าความส าคัญที่ต่ ากว่าความเป็นจริง อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งควรจะถูกนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพมวลรวม แต่ถูกคิดรวมอยู่ในการพัฒนาในทุน
มนุษย์แทน (แรงงานที่มีการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า) ท าให้สัดส่วนของ
ผลตอบแทนของปัจจัยแรงงานต่อผลผลิต (ค่า 1- )มีค่าสูงขึ้น 

หากจะแบ่งมุมมองสมัยใหม่ต่อการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีตามแบบอย่าง
ของSolow ออกเป็นกลุ่มย่อย จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะมุ่งหาวิธีแยกความส าคัญของผลิต
ภาพมวลรวม ออกจากปัจจัยอ่ืนๆ โดยค้นหาแนวทางที่จะประมาณค่าผลิตภาพมวลรวมให้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากขึ้น กลุ่มที่สองจะมองว่าการแยกผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมออกจากปัจจัยอ่ืนๆเป็นไปได้ยาก หรือ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์จึงควรที่จะมุ่งหาปัจจัยพ้ืนฐานทางโครงสร้าง (structural 
factors) ที่เป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพมวลรวม และ
เป็นตัวที่ก าหนดอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแทนการใช้ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานโดยตรง 

ในส่วนของงานวิจัยกลุ่มแรกนั้น จะขอยกตัวอย่างของงานวิจัยสองชิ้น ที่มีอิทธิผลอย่างมากต่อการ
วิเคราะห์การแยกองค์ประกอบทางบัญชีสมัยใหม่ งานชิ้นแรกเป็นงานวิจัยของ Hsieh (2002) ซี่งใช้วิธีศึกษาแบบ 
Dual approach ในการประมาณค่าผลิตภาพมวลรวม โดย Hsieh ใช้ดุลยภาพของบัญชีประชาชาติทางด้านรายได้
และรายจ่ายซึ่งแสดงได้โดยสมการ 

 ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

โดยที่ตัวแปรต่างๆ ถูกนิยามดังตัวอย่างที่ผ่านมา สมการข้างต้นเมื่อน ามาหาค่าดิฟเฟอร์ เล็นทิเอส กับ
ระยะเวลา รวมทั้งหารด้วยค่า  ( ) ทั้งสองข้างจะได้ว่า 

 ̇( )   ( ) ̇( )   ( ) ̇( )   ( ) ̇( )   ( ) ̇( ) 

 ̇( )

 ( )
 

 ( ) ( )

 ( )
{
 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
}  

 ( ) ( )

 ( )
{
 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
} 

จากนั้น ใช้ค่านิยามของ   และจัดรูปสมการจะได้ว่า 
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เนื่องจาก สมการทางด้านซ้ายมือ คือค่าประมาณของผลิตภาพรวม ตามวิธีการของ Solow  ดังนั้น Hsieh 
จึงเสนอให้ท าการประมาณค่าผลิตภาพรวมโดยใช้สมการทางด้านขวามือแทน ซึ่งน่าจะสามารถท าได้สะดวกกว่า  

อย่างไรก็ดี งานวิจัยของ Hsieh ไม่ได้ค านึงถึง ปัญหาความยากในการจ าแนกผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภาพมวลรวมออกจากปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน โดย Hsieh มองว่าปัญหาส าคัญในการประมาณค่าผลิตภาพมวล
รวม มาจากความไม่แน่นอนในเรื่องของข้อมูลของการใช้สินค้าทุนที่แท้จริง  หรือก็คือ ปัญหาความคาดเคลื่อนใน
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การวัดค่า (Measurement error) ด้วยเหตุนี้ Hsieh จึงเสนอให้ใช้การวัดค่าผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตแทน 
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถประมาณค่าผลิตภาพมวลรวมได้  

ตัวอย่างงานวิจัยชิ้นที่สองจะใช้วิธีการปรับค่าความส าคัญของแต่ละปัจจัยโดยตรง  โดยในงานวิจัยของ 
Klenow และ Rodriguez-Clare (1997) ซึ่งใช้การปรับค่าความส าคัญของผลิตภาพมวลรวม โดยการน าเอาค่า
ความส าคัญเดิมมาคูณกับตัวปรับเพ่ิม เพ่ือสะท้อนถึงผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย

ทุน ค่าตัวปรับเพ่ิมถูกก าหนดให้เท่ากับ 
 

(   )
 ซึ่งสะท้อนข้อสมมติของ Klenow และ Rodriguez-Clare ว่า

ความสัมพันธ์ของผลิตภาพมวลรวมในการก าหนดปัจจัยทุนจะขึ้นกับ สัดส่วนผลตอบแทนของปัจจัยทุน หรือก็คือ 
ประเทศท่ีมีสัดส่วนผลตอบแทนของปัจจัยทุนสูง จะมีค่าความสัมพันธ์ของผลิตภาพมวลรวมในการก าหนดปัจจัยทุน
ที่สูงตามไปด้วย วิธีการปรับในลักษณะนี้มาจากการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสมการผลผลิตที่แตกต่างจากเดิม โดยใน
กรณีของ Klenow และ Rodriguez-Clare จะสมมติให้สมการผลผลิตมีลักษณะเป็น labor-augmenting หรือ 

 ( )   ( ( )  ( ) ( )) 

เมื่อรวมกับข้อสมมติที่ว่า ฟังก์ชั่นการผลิตเป็นแบบค็อป-ดักลาส (Cobb-Douglas) จะพบว่า 
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ดังนั้น เพ่ือที่จะประมาณค่าผลิตภาพมวลรวมที่แท้จริง (
 ̇( )

 ( )
)  ค่าผลิตภาพมวลรวมที่หามาได้จากวิธีการ

ค านวณส่วนเหลือ ((   )
 ̇( )

 ( )
) จึงต้องถูกหารด้วย (   ) 

งานวิจัยในกลุ่มที่สอง ซึ่งมองว่าการแยกผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมออกจากปัจจัยอ่ืนๆเป็นไปได้ยาก 
หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างงานวิจัยสองชิ้นที่มีอิทธิพลอย่างมากในทาง
ทฤษฏี งานชิ้นแรกเป็นงานวิจัยของ Aghion และ Howitt (2007) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์อัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นเหตุเป็นผลตามที่เข้าใจกันมาโดยตลอด โดย
ค่าท่ีแสดงความส าคัญของปัจจัยทุนทางบัญชีนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราเจริญเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงในกรณี
ที่สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานมีอัตราเจริญเติบโตเท่ากับข้อมูลที่เก็บมาได้ และระดับเทคโนโลยีไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยี สัดส่วนทุนต่อ
แรงงานไม่น่าจะเจริญเติบโตดังที่เป็นอยู่ เพราะว่าภายใต้สภาวะที่ระดับเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแปลง ผลผลิตส่วนเพ่ิม
ที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยทุนต่อแรงงานจะมีปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆตามกฏการลดลงของผลได้ต่อขนาด ด้วย
เหตุนี้เอง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการใช้ปัจจัยทุนและแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการ
ค านวณทางบัญชีไม่สามารถที่จะสะท้อนจุดนี้ออกมาให้เห็นได้  นอกจากนี้ Aghion และ Howitt (2007)  ยังได้
ยกตัวอย่างที่ส าคัญอีกตัวอย่างหนึ่ง โดยในแบบจ าลองตัวอย่างนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ถูกก าหนด
ภายในแบบจ าลอง ท าให้ทั้งสัดส่วนของปริมาณทุนต่อแรงงานที่เหมาะสม และอัตราการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จะถูกก าหนดขึ้นพร้อมกันโดยปัจจัยพ้ืนฐานทางโครงสร้าง อาทิ เช่น อัตราการออมของประเทศ 
โอกาสที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจะประสบความส าเร็จ ปริมาณก้าวกระโดดของผลิตภาพของแรงงานซึ่งเกิดจาก
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เทคโนโลยีใหม่ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้แทนค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา อัตราเสื่อมของสินค้าทุน 
เป็นต้น16 ข้อค้นพบของ Aghion และ Howitt (2007) คือในแบบจ าลองสมัยใหม่ที่อัตราเจริญเติบโตทาง
เทคโนโลยีถูกก าหนดภายในแบบจ าลองนั้น การใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลผลิต และปัจจัยพ้ืนฐาน (ทุน 
แรงงาน ที่ดิน) และสัดส่วนของผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะแยกองค์ประกอบของ
อัตราเจริญเติบโตของผลผลิตตามหลักความเป็นเหตุเป็นผลได้ วิธีเดียวที่จะแยกความส าคัญของแต่ละปัจจัยคือต้อง
เจาะลงลึกไปในปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณปัจจัยการผลิตอีกทอดหนึ่ง  

อีกตัวอย่างหนึ่งมาจากงานวิจัยของ Riedel (2007) ซึ่งยกงานวิจัยของ Scott (1989) มาใช้ในการอธิบาย
ว่า อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนเท่านั้น17 เนื่องจากว่าการลงทุนมีต้นทุนคือการลดการ
บริโภคในปัจจุบัน การพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงอยู่ในขอบข่ายเดียวกัน เพราะว่ามีต้นทุนแบบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีกับการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ นอกจากนี้อัตราเสื่อมของทุนไม่ได้แสดงถึงอัตรา
เสื่อมท่ีแท้จริง แต่สะท้อนถึงความด้อยค่าลงของสินค้าทุนเดิมเนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าทุนชนิดใหม่ขึ้นมาแทน18 
ด้วยเหตุนี้เอง Riedel ซึ่งได้ยกเอาแนวคิดข้างต้นของ Scott มาใช้และได้เสนอวิธีการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีแบบใหม่ ดังนี้ 
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โดยที่ตัวแปร   ใช้แทนสัดส่วนการลงทุนต่อผลผลิต และตัวแปร   ใช้แทนอัตราเสื่อมของปัจจัยทุน19  

ข้อแตกต่างระหว่างสมการข้างต้นกับสมการของ Solow มีอยู่ด้วยกันสามประการ ประการแรกคือสมการ
ของ Solowใช้ปริมาณทุนที่ใช้ตามจริง หรือก็คือมูลค่าการลงทุนที่แท้จริงหลังจากหักอัตราเสื่อมของปัจจัยทุนแล้ว 
ในขณะที่สมการของ Riedel จะใช้มูลค่าการลงทุนทั้งหมดก่อนที่จะหักค่าเสื่อม ประการที่สองคือ ค่าสัมประสิทธิ์
ของแต่ละปัจจัยมีความแตกต่างกัน โดยในสมการของ Solow นั้นค่าสัมประสิทธิ์จะข้ึนกับสัดส่วนของมูลค่าผลผลิต
ที่ตอบแทนให้กับปัจจัยทุนและแรงงานเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ในสมการของ Riedel นั้นจะขึ้นกับสัดส่วนการ
ลงทุนต่อผลผลิตด้วย ประการที่สามซึ่งมีความส าคัญมากที่สุดก็คือ ในสมการของ Riedel ความส าคัญของปัจจัย
ทุนและผลิตภาพมวลรวมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงไม่มีตัวแปร  ( ) อยู่ในสมการของ Riedel 

                                           
16 ในที่นี้ ปริมาณทุนต่อแรงงานจะขึ้นกับอัตราเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ตามสมการการสะสมทุนของส านักนีโอคลาสสิค ในขณะที่อัตราเจริญเติบโต

ทางเทคโนโลยีจะขึ้นกับ สัดส่วนแรงงานที่ใช้ไปเพื่อท าการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงจ านวนแรงงานที่เหมาะสมจะขึ้นกับก าไรส่วนเพิ่มที่คาด
ว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้ และก าไรส่วนเพิ่มนี่เองที่ขึ้นกับปรมิาณทุนต่อแรงงานที่ธุรกิจใช้อยู่ ดังนั้น ทั้งสองตัวแปรต่างก็ก าหนดซึ่ง
กันและกัน หรือก็คือ จุดเหมาะสมของทัง้สองตัวแปรจะถูกก าหนดพร้อมกัน โดยขึ้นกับค่าปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่ถกูก าหนดนอกแบบจ าลอง (สามารถดู
ตัวอยา่งเพิ่มเติมได้จากงานวิจยัของ Bisonyabut (2012)) 

17 ผู้วิจยัเช่ือว่า Riedel หมายถึงอัตราเจริญเติบโตของประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor productivity) 
18 หากมองเป็นรายธุรกิจ อัตราเส่ือมจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าเส่ือมที่แท้จริงของปัจจัยทุน แต่หากมองเศรษฐกิจรวมทั้งระบบแล้วค่าเสื่อมที่ถูก
ส ารองเอาไว้จะถูกน าไปใช้เคร่ืองจักรใหม่ๆแทน ดังนั้นในมุมมองของ Scott ค่าเส่ือมจึงไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่อระบบเศรษฐกิจ 

19 อัตราเส่ีอมของทุนถูกรวมเข้ามาในสมการข้างต้นเพื่อหักลา้งกับอัตราเส่ือมของทุนที่ถูกหักออกจากการค านวณตัวแปรปัจจัยทุนตามมาตรฐานการ
ค านวณทางสถิติปัจจุบัน 
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3.5 ผลิตภาพมวลรวมของประเทศไทยภายใต้กรอบแนวคิดสมัยใหม่ (Thailand’s growth 
accounting using new methodologies) 

ในส่วนนี้จะแสดงผลิตภาพมวลรวมของประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่โดยใช้แนวคิดสมัยใหม่ตามงานวิจัยของ 
Klenow and Rodriguez-Claire (1997) Riedel (2007) และ Hsieh (2002) ใน การปรับค่าผลิตภาพมวลรวม
ตามแบบอย่างของสองงานวิจัยแรก คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการปรับอย่างง่ายโดยการน าค่าเฉลี่ยของค่าสัดส่วน
ผลตอบแทนของปัจจัยทุน และค่าการลงทุนต่อรายได้มาปรับกับค่าเฉลี่ยของแต่ละกรณีโดยตรง20  

ในการปรับค่าตามงานวิจัยของ Hsieh (2002) ปัญหาส าคัญในการประมาณการอยู่ที่การหาผลตอบแทนที่
แท้จริงของปัจจัยทุนที่เหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยเลือกใช้ตัวแปรแทน (proxy variable) สามตัวแปร เพ่ือใช้แทน
ผลตอบแทนของปัจจัยทุน  ประกอบไปด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (ตัวแปรแทน 1) เงินปันผลจากการ
ลงทุนในหุ้น (ตัวแปรแทน 2) และ การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E ratio) (ตัวแปรแทน 3) 
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีแสดงถึงดุลยภาพของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของ
การลงทุน ณ ดุลยภาพ ส่วนเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น และการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น
แสดงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการเลือกลงทุนในปัจจัยทุน ซึ่งน่าจะน่าจใช้เป็นค่าประมาณผลตอบแทนของปัจจัย
ทุน ณ ดุลยภาพได้ดีในระดับหนึ่ง  

ตารางท่ี 3.7 เปรียบเทียบผลิตภาพมวลรวมของไทยก่อนและหลังการปรับค่าตามแนวคิดสมัยใหม่ 

งานวิจัย ช่วงเวลา 
ผลติภาพมวลรวม (คิดเป็นร้อยละของอัตราเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ) 

ค่าที่ไมไ่ด้ปรับ Klenow and Rodriguez-Claire Riedel21 
NESDB 2523-2549 7.50% 24.19% 84.37% 

 
2523-2545 1.67% 5.38% 81.43% 

TDRI 2520-2533 15.79% 35.09% 27.81% 

 
2523-2538 16.05% 35.67% 63.02% 

APO 2520-2533 24.66% 54.79% 46.32% 

 
2520-2539 21.33% 42.67% 55.46% 

 
2520-2542 8.33% 18.52% 48.33% 

BOT 2523-2539 6.25% 12.50% 43.15% 
ที่มา: ค านวณปรับค่าโดยคณะผู้วิจัย 

ผลของการปรับค่าผลิตภาพมวลรวมได้แสดงไว้ตามตารางที่ 3.7 และ 3.8 โดยผลการปรับค่าตามวิธีของ 
Hsieh ได้แบ่งกรณีศึกษาออกเป็นสามกรณีตามความแตกต่างกันของตัวแปรที่ใช้แทนผลตอบแทนของปัจจัยทุน
ข้างต้น  โดยรวมแล้วผลการปรับค่าตามงานวิจัยต่างๆได้เพ่ิมน้ าหนักความส าคัญของผลิตภาพมวลรวม ในส่วนของ

                                           
20 ทั้งนี้เน่ืองจากคณะผู้วิจยัไม่สามารถหาข้อมูลที่ตรงกับนิยามของงานวิจยัในแตล่ะชิ้นได้ครบถ้วน  การใช้วิธกีารอย่างง่ายในการค านวณอาจท าให้เกิด

ความคาดเคลื่อนในการปรับค่า อย่างไรก็ดีความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นน่าจะมีค่าไม่มากเกินไปนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สัดส่วนผลตอบแทนของ
ปัจจัยทุน หรือ มูลค่าการลงทุนต่อรายได้มีค่าความแปรปรวนที่ต่ า 

21 ค่าผลิตภาพมวลรวมทีแ่สดงในกรณีของ Riedel แสดงผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมและปจัจัยทุนที่มีตอ่อัตราเจริญเติบโตของผลผลิต 
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การปรับตามวิธีของ Klenow and Rodriguez-Claire พบว่าตัวเลขน้ าหนักความส าคัญภายหลังจากการปรับแล้ว
ให้ผลที่แตกต่างกันตามงานวิจัย โดยมีทั้งค่าน้ าหนักที่ต่ า (BOT) คืออยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของอัตราเจริญเติบโตของ
ผลผลิตทั้งหมด ค่าน้ าหนักที่ระดับปานกลาง (NESDB และ TDRI) คือในระดับร้อยละ 24 ถึง 35 และค่า
ความส าคัญในระดับสูง (APO) คือระดับร้อยละ 42 ถึง 54 ซึ่งนับได้ว่าเทียบเท่ากับค่าความส าคัญของผลผลิตมวล
รวมของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทีเดียว เป็นที่น่าสังเกตว่าผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาศึกษาที่
ไล่เลี่ยกัน (ช่วงปีพ.ศ. 2520-2539)  ความแตกต่างระหว่างผลการศึกษาในแต่ละชิ้น มาจากความแตกต่างใน
สัดส่วนของผลตอบแทนของปัจจัยทุน (capital share) ซึ่งเป็นข้อมูลตัวหลักเพียงตัวเดียวที่ใช้ในการปรับค่า
ความส าคัญของผลิตภาพรวมข้างต้น ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาส าคัญของการนิยามผลกระทบ
ของผลิตภาพมวลรวมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในกรณีของ Klenow and Rodriguez-
Claire ค่าผลกระทบดังกล่าวถูกก าหนดให้ขึ้นกับค่าสัดส่วนของผลตอบแทนของปัจจัยทุน ซึ่งมีความไม่แน่นอนใน
การประมาณแฝงอยู่  

ตารางท่ี 3.8 เปรียบเทียบผลิตภาพมวลรวมของไทยก่อนและหลังการปรับค่าตามแนวคิดสมัยใหม่ (ต่อ) 

งานวิจัย 
 

ช่วงเวลา 
 

ผลิตภาพมวลรวม (คิดเป็นร้อยละของอัตราเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ) 
ค่าที่ไมไ่ด้ปรับ 

 
Hsieh 22 

ตัวแปรแทน 1 ตัวแปรแทน 2 ตัวแปรแทน 3 
NESDB 2523-2549 7.50% 86% 14% 92% 
  2523-2545 1.67% 116% 18% 127% 
TDRI 2520-2533 15.79% 79% 16% 74% 
  2523-2538 16.05% 91% 34% 86% 
APO 2520-2542 8.33% 113% 35% 133% 
  2520-2533 24.66% 82% 15% 99% 
  2520-2539 21.33% 98% 36% 105% 
BOT 2523-2539 6.25% 92% 32% 92% 

ที่มา: ค านวณปรับค่าโดยคณะผู้วิจัย 
 

เนื่องจากในแบบจ าลองของ Riedel ผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมและปัจจัยทุนต่ออัตราเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ค่าผลิตภาพมวลรวมจีงสะท้อนถึงผลกระทบของทั้งผลิตภาพมวล
รวมและผลของปัจจัยทุนที่มีต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลการปรับค่าของงานวิจัย APO และ BOT พบว่า
ค่าความส าคัญของผลิตภาพมวลรวมและปัจจัยทุน อยู่ที่ระดับร้อยละ 40 ถึง 55  ซึ่งให้ความนัยว่า อัตรา
เจริญเติบโตของประเทศไทยที่ผ่านมา กว่าครึ่งมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานทั้งทางด้านปริมาณและ

                                           
22 ค่าผลิตภาพมวลรวมในกรณีของ Hsieh ถูกค านวณโดยใช้ข้อมูลระหว่างปพี.ศ. 2523-2547 ซ่ึงถูกปรับให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาของงานศึกษาในแต่ละ

งานวิจัย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ TDRI ที่ศึกษาขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2520-2533 ค่าผลิตภาพมวลรวมในกรณีของ Hsieh ถูกค านวณโดยใช้ข้อมูลปี
พ.ศ. 2523-2533 แทน ทั้งนี้ข้อจ ากัดดังกล่าวมาจากข้อจ ากัดทางด้านการมีอยู่ของข้อมูล 
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คุณภาพ ในทางกลับกัน ผลของการปรับค่าของงานวิจัย NESDB อยู่ที่ระดับร้อยละ 80 ซึ่งมีนัยว่าการพัฒนา
แรงงานที่ผ่านมามีความส าคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับการพัฒนาปัจจัยทุนและผลิตภาพมวลรวม  ในงานวิจัยของ 
TDRI เมื่อปรับค่าแล้วพบว่าค่าความส าคัญมีความแตกต่างกันอย่างมาก แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ศึกษาจะใกล้เคียงกัน
มากก็ตาม โดยในช่วงปีพ.ศ. 2520-2533พบว่าการพัฒนาแรงงานมีบทบาทส าคัญถึงร้อยละ 72 ของการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งหมด ในขณะที่ในช่วงปีพ.ศ. 2523-2538 กลับพบว่าบทบาทของการพัฒนาแรงงานเหลือเพียง  ร้อย
ละ 36 ของทั้งหมด ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในงานวิจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากความแตกต่างในสัดส่วนของ
ผลตอบแทนของปัจจัยแรงงาน (labor share) ซึ่งเป็นตัวแปรหลักตัวหนึ่งที่ใช้ในการปรับค่า 

เช่นเดียวกันกับการปรับค่าโดยวิธีการอ่ืนๆ การวิเคราะห์ผลิตภาพมวลรวมตามวิธีการของ Hsieh ให้ผลที่
แตกต่างกันมาก ตามตัวแปรแทนของอัตราผลตอบแทนของปัจจัยทุน โดยรวมแล้ว ทั้งสามตัวแปรแทนต่างให้ค่า
ความส าคัญของผลิตภาพมวลรวมที่สูงกว่าการวิเคราะห์ตามปกติ (ค่าที่ไม่ได้ปรับ) อย่างไรก็ตามค่าความส าคัญใน
บางกรณีกลับมีค่าที่สูงเกินกว่าค่าที่น่าจะเป็นไปได้ (เกิน 100 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่า
สาเหตุที่ค่าความส าคัญในตัวแปรแทน 1 และ 3 สูงเกินกว่าปกติ น่าจะเกิดจากอาจสะท้อนถึงผลตอบแทนที่สูงเกิน
จริงของตลาดหุ้นของไทย ซึ่งส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีการบิดเบือน ดังนั้น ค่าที่แสดงในตารางอาจจะมีค่าที่
สูงกว่าค่าที่แท้จริงของผลตอบแทนของปัจจัยทุน ในทางตรงกันข้ามค่าความส าคัญของผลิตภาพที่ได้จากตัวแปร
แทน 2 อาจจะต่ ากว่าความเป็นจริง ผลการวิเคราะห์ชี้บ่งไปทิศทางว่า การหาผลตอบแทนปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทุนอาจมีปัญหาความคาดเคลื่อนในการวัดค่าเช่นเดียวกับการวัดปริมาณสินค้าทุนที่ใช้ไป 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้ชี้ว่าการใช้ Dual approach อาจจะท าได้ยากกว่าการวิเคราะห์โดยตรงแล้วยังอาจมีความ
คลาดเคลื่อนไม่น้อยไปกว่ากันด้วย 

จากการวิเคราะห์ผลิตภาพมวลรวมของประเทศไทยภายใต้กรอบแนวคิดสมัยใหม่ พบว่า ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับค่าโดยตรง (วิธีการของ Klenow and Rodriguez-Claire หรือ วิธีการของ Riedel) หรือการใช้ Dual 
approach (วิธีการของ Hsieh) ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญของการปรับ
ค่าตามงานวิจัยของ Klenow and Rodriguez-Claire ก็คือความไม่แน่นอนในนิยามของสัดส่วนของผลตอบแทน
ของปัจจัยทุน ซึ่งเป็นตัวแปรหลักท่ีใช้แยกผลกระทบของปัจจัยทุนและผลิตภาพมวลรวมออกจากกัน ปัญหาส าคัญ
ของการปรับค่าตามงานวิจัยของ Hsieh ก็คือ การประมาณค่าผลตอบแทนของปัจจัยทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
น ามาใช้กับประเทศพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากว่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ มีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนได้ง่าย 
(เช่น การบิดเบือนจากผลตอบแทนในตลาดหุ้น) ด้วยเหตุนี้เอง การจะหาตัวแปรแทนเพ่ือใช้แทนผลตอบแทนของ
ปัจจัยทุนจึงเป็นสิ่งที่ยากทางปฏิบัติ ท้ายที่สุดปัญหาส าคัญของการปรับค่าตามงานวิจัยของ Riedel มีปัญหา
ทางด้านการประมาณค่าสัดส่วนผลตอบแทนของปัจจัยแรงงาน รวมทั้งการรวมเอาผลของผลิตภาพมวลรวมและผล
ของปัจจัยทุนเข้าด้วยกัน ท าให้ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความส าคัญของแต่ละตัวแปรในเชิงลึกได้ 

3.6 สรุป 
งานวิจัยส าคัญๆที่ใช้การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีของ Solow พบว่า

ความส าคัญของปัจจัยทุน มีความส าคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา ในขณะที่การพัฒนาแรงงาน
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา และผลิตภาพมวลรวมของไทยมีความส าคัญอยู่ในระดับต่ า ผลของงานวิจัย
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ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประเทศกลุ่มสี่เสือแห่งเอซีย ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศ ฮ่องกง สิงค์
โปร์ เกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน  

อย่างไรก็ตามในทางทฤษฏีแล้วมีการค้นพบว่าการวิเคราะห์ตามแนวทางของ Solow จะมีปัญหาในการ
แยกผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมที่มีต่อปัจจัยอ่ืนๆออกจากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทุน ท าให้ค่า
ความส าคัญของปัจจัยทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจถูกประมาณออกมาสูงเกินจริง งานวิจัยหลายชิ้นได้พยายามที่จะ
แก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ โดยการปรับค่าความส าคัญของผลิตภาพมวลรวมขึ้น หรือหาวิธีการประมาณค่าแบบใหม่
เพ่ือให้ได้ค่าผลิตภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น  

แต่กระนั้นในทางปฏิบัติแล้วแต่ละวิธีที่ถูกน าเสนอต่างก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในกระบวนการประมาณ
การ โดยเมื่อน าวิธีการสมัยใหม่มาเพ่ือปรับค่าผลิตภาพมวลรวม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันมาก
ตามวิธีที่ใช้ หากพิจารณาโดยตามวิธีของ  Klenow and Rodriguez-Claire ซึ่งใช้การปรับค่าโดยเปลี่ยนข้อสมมติ
เกี่ยวกับสมการผลผลิตนั้น พบปัญหาในเรื่องของความไม่แน่นอนในการระบุถึงผลกระทบของผลิตภาพมวลรวมต่อ
ปัจจัยทุน ซึ่งท าให้ค่าท่ีปรับออกมามีความไม่น่าเชื่อถือ การปรับค่าตามวิธีของ Hsieh โดยใช้ Dual approach ซึ่ง
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างและผลตอบแทนของปัจจัยทุน พบว่าปัญหาส าคัญคือการเลือกหาตัวแปรเพ่ือ
ใช้แทนผลตอบแทนของสินค้าทุน ส าหรับการปรับค่าตามวิธีการของ Riedel พบว่ามีปัญหาความไม่แน่นอนในการ
ประมาณผลตอบแทนของปัจจัยแรงงาน รวมทั้งการที่รวมเอาผลของผลิตภาพมวลรวมและผลของปัจจัยทุนเ ข้า
ด้วยกัน ท าให้ไม่สามารถท่ีจะเข้าใจถึงความส าคัญของแต่ละตัวแปรได้  

ข้อสรุปจากการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชี มีดังนี้ หนึ่งการวิเคราะห์อัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางบัญชีนั้น พบว่ามีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการจ าแนกผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภาพมวลรวมที่มีต่อปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน (ที่ดิน แรงงานและทุน) ทั้งนี้  รูปแบบการจ าแนกผลการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพมวลรวมที่มีต่อปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานเหล่านั้น ในทางทฤษฏีแล้ว ได้มีหลายงานวิจัยที่
พยายามจะตอบปัญหาข้างต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปในทางทฤษฏีออกมาอย่างแน่ชัด ผลการวิเคราะห์
เบื้องต้นกับข้อมูลของประเทศไทยพบว่า วิธีการต่างๆท่ีงานวิจัยสมัยใหม่พยายามที่จะน ามาใช้เพ่ือตอบโจทย์ข้างต้น 
ยังมีปัญหาความคาดเคลื่อนอยู่มาก ท าให้การวิเคราะห์ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมี
รูปแบบการพัฒนามาอย่างไร รวมทั้งไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงบทบาทของแต่ละปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

แนวทางเลือกในการแก้ปัญหาภายใต้กรอบการวิเคราะห์โดยใช้ Growth accounting ก็คือ การเลือก
วิเคราะห์หาปัจจัยพื้นฐานทางโครงสร้าง (structural factors) ที่เป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยการผลิต
พ้ืนฐาน และการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพมวลรวมแทน (Aghion and Howitt, 2007) ถึงกระนั้นขอบเขตความรู้
ทางด้าน Growth accounting ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะกระท าได้โดยง่าย (Bisonyabut, 2012) การศึกษา
เพ่ือระบุถึงปัจจัยเชิงมหภาคที่เป็นตัวผลักดันให้ประเทศไทยให้มีการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานมาจนถึงปัจจุบัน
จึงต้องใช้วิธีการอ่ืนๆในการศึกษา ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในบทต่อๆไป 
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บทที่ 4 การวิเคราะห์โดยใช้ Panel Regression 

ในบทที่ผ่านมา เป็นการศึกษาแยกองค์ประกอบของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการทางบัญชี 
(Growth Accounting) ผลการวิเคราะห์ที่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนนักในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบอัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอดีต โดยในแง่หนึ่งการวิเคราะห์โดยใช้แนวความคิดแบบดั้งเดิม ให้ข้อสรุป
ที่ว่าอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของไทย เป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจั ยการผลิต (ทั้งแรงงาน
และทุน) เป็นหลัก โดยการพัฒนาผลิตภาพมวลรวมมีบทบาทเป็นส่วนน้อย ซึ่งแสดงนัยยะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยในอนาคตน่าจะมีปัญหา อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางด้านการพัฒนาปริมาณแรงงาน ซึ่งเกิดจากสภาวะ
สังคมสูงวัย (Ageing Society) และข้อจ ากัดทางด้านผลตอบแทนของปัจจัยทุน ที่มีผลได้ต่อขนาดที่ลดลง 
(Diseconomies of scale) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยแรงงานที่ถูกใช้เป็นปัจจัยร่วมในการผลิตไม่สามารถที่จะเพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนที่เหมาะสมได้ ในทางตรงกันข้าม หากพิจารณาถึงแนวความคิดสมัยใหม่ซึ่งได้ตระหนักถึงความยากในการ
จ าแนกผลของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพมวลรวมออกจากปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน (ที่ดิน แรงงานและทุน)  ท า
ให้ผลการวิเคราะห์ข้างต้นอาจจะมีความคาดเคลื่อนในระดับที่สูง และท าให้ไม่สามารถที่จะแน่ใจถึงข้อสรุปข้างต้น
ได้ ด้วยเหตุนี้เอง ในบทนี้จะพิจารณาถึงเครื่องมือที่ส าคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

4.1 แบบจ าลองพื้นฐาน  
ในบทนี้จะใช้การประมาณผลกระทบของแต่ละปัจจัยโดยใช้ Panel Regression ซึ่งวิธีการประมาณแบบนี้

มีต้นแบบมาจากแบบจ าลองทางทฤษฏีของโซโล (Solow’s growth model) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยเชิงมหภาคที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวแบบจ าลองพ้ืนฐานในส่วนนี้จะถูกพัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดของ Islam (1995) ในส่วนถัดไปเพ่ือให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางด้านเวลา ซึ่งท าให้แบบจ าลอง
มีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอีกระดบัหนึ่ง 

แบบจ าลองพ้ืนฐานของโซโล ประกอบไปด้วยสมการพื้นฐาน ห้าสมการ ดังต่อไปนี้ 

1. สมการผลผลิต แสดงถึงปริมาณผลผลิตของประเทศ ซึ่งขึ้นกับปริมาณปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานของ
ประเทศ โดยสมมติให้มีรูปแบบ ค็อปดักลาส และมีเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็น labor-augmenting  

 ( )   ( )  ( )   ( ) ( )       

โดยที่   เป็นตัวแปรที่ใช้แทนผลผลิตมวลรวมของประเทศ   ใช้แทนปริมาณสินค้าทุน (physical capital)   ใช้
แทนปริมาณทุนมนุษย ์(human capital)   ใช้แทนระดับเทคโนโลยีของประเทศ และ    ใช้แทนปริมาณแรงงาน 
โดยที่ t แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา 

2. สมการอัตราเจริญเติบโตของประชากร แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแรงงานระหว่างช่วงเวลา 
โดยสมมติให้มีอัตราเจริญเติบโตแบบต่อเนื่อง (continuous time) ในอัตราเท่ากับ n 

 ( )   ( )    



 

35 

 

โดยที่  ( ) สะท้อนถึงปริมาณแรงงาน ณ เวลาเริ่มต้น (t=0) 

3. สมการอัตราเจริญเติบโตของระดับเทคโนโลยีทางการผลิต (A) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับของ
เทคโนโลยีระหว่างช่วงเวลา โดยสมมติให้มีอัตราเจริญเติบโตตามระยะเวลาที่ต่อเนื่อง (continuous time) ใน
อัตราเท่ากับ g 

 ( )   ( )    

โดยที่  ( ) สะท้อนถึงระดับเทคโนโลยี ณ เวลาเริ่มต้น (t=0) 

4. สมการการสะสมสินค้าทุน แสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทุนของประเทศ ซึ่งสมมติให้
เศรษฐกิจมีการสะสมทุนเพ่ิมเติมเป็นสัดส่วนที่คงที่ของปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ในอดีต รวมทั้งให้ปัจจัยทุนมีอัตรา
เสื่อมท่ีคงท่ีตามปรมิาณปัจจัยทุนที่มีในอดีตเช่นเดียวกัน สมการการสะสมทุนสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 ̇( )     ( )    ( ) 

โดยที่  ̇( ) คือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทุน     แสดงถึงอัตราการออมเพ่ือใช้ในการสร้างปัจจัยทุน และ   
แทนอัตราเสื่อมของทุน 

5. สมการการสะสมปริมาณทุนมนุษย์ ซึ่งสมมติให้มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการสะสมสินค้าทุน ดังนี้ 

 ̇( )     ( )    ( ) 

โดยที่  ̇( ) คือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทุนมนุษย์     แสดงถึงอัตราการออมเพ่ือใช้สร้างทุนมนุษย์ และ   
แทนอัตราเสื่อมของทุนมนุษย์ ซึ่งสมมติให้มีอัตราเดียวกันกับสินค้าทุน 

 

เพ่ือความสะดวกในการค านวณหาค่าเสถียรภาพ ณ สภาวะนิ่ง (steady state) จึงนิยามตัวแปรปริมาณ
สินค้าทุนต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน (k) และปริมาณทุนมนุษย์ต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงานขึ้นมา 
(h) 

 ( )  
 ( )

 ( ) ( )
 

และ  

 ( )  
 ( )

 ( ) ( )
 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าทุนต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 

 ̇( )  
 ( ) ( ) ̇( )   ( )[ ̇( ) ( )   ( ) ̇( )]

  ( ) ( )  
 

 ̇( )

 ( ) ( )
 

 ( )

 ( ) ( )
 
 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
  

เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณทุนมนุษย์ต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน สามารถเขียนเป็นสมการ
ได้ดังนี ้
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  ̇( )  
 ( ) ( ) ̇( )   ( )  ̇( ) ( )   ( ) ̇( ) 

  ( ) ( )  
 

 ̇( )

 ( ) ( )
 

 ( )

 ( ) ( )
 
 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
  

 

เมื่อน าสมการการเปลี่ยนแปลงของสินค้าทุน และการเปลี่ยนแปลงของทุนมนุษย์ข้างต้น มาหารทั้งสองข้างด้วยค่า 
 ( ) ( ) แล้วน ามาแทนในสมการการสะสมสินค้าทุนต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน และสมการการสะสม
ทุนมนุษย์ต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน จะได้ว่า 

 ̇( )    

 ( )

 ( ) ( )
  ( ) 

 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
    

 ̇( )    

 ( )

 ( ) ( )
  ( ) 

 ̇( )

 ( )
 

 ̇( )

 ( )
    

 

จากนั้นน าสมการอัตราเจริญเติบโตของประชากร และอัตราเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเข้ามาแทน จะได้ว่า 

 ̇( )    

 ( )

 ( ) ( )
  ( )        

 ̇( )    

 ( )

 ( ) ( )
  ( )        

 

นอกจากนีใ้ช้สมการผลผลิตมาใช้เพื่อแทนที่พจน์ 
 ( )

 ( ) ( )
 จะได้ว่า 

 ̇( )     ( )  ( )   ( )        

 ̇( )     ( )  ( )   ( )        

 

จากสมการข้างต้น ปริมาณสินค้าทุนต่อหนึ่งหน่วยประสิทธิภาพแรงงาน และปริมาณทุนมนุษย์ต่อหนึ่งหน่วย
ประสิทธิภาพแรงงาน ณ สภาวะนิ่ง( ̇( )    และ  ̇( )   ) ก็คือ 

  ( )  (
  
   

  
 

     
)

 

     

และ  ( )  (
  

   
   

     
)

 

     

 

 

ณ สภาวะนิ่ง ปริมาณผลผลิตต่อแรงงาน (ในรูปแบบล็อกการิทึ่ม) จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

 ( )   ( )  ( )   ( ) ( )       

  
 ( )

 ( )
    ( )     

 ( )

 ( ) ( )
    

 ( )

 ( ) ( )
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จากนั้นแทนค่าสมการข้างต้นโดยใช้ปริมาณสินค้าทุนต่อหน่วยประสิทธิภาพแรงงานและปริมาณทุนมนุษย์ต่อหนึ่ง
หน่วยประสิทธิภาพแรงงาน ณ สภาวะนิ่งที่หามาได้ก่อนหน้า จะได้ว่า 

  
 ( )

 ( )
  ( )     

 

     
  (  )  

 

     
   (  )  

   

     
   (     ) 

พิจารณาเทอม  

   
    ( ) เราสามารถจัดรูปของ  

   
    ( ) ได้ดังนี ้ 

    ( )  
 

     
    

   
    

 

     
   (     ) 

 
 

     
     

   

     
     

 

     
   (     ) 

 

   
    ( )  

  

(   )(     )
     

 

     
     

 

(   )(     )
   (   

  ) 

จากนั้น บวกลบด้านขวาของสมการปริมาณผลผลิตต่อแรงงาน ณ สภาวะนิ่งด้วยเทอม  

   
    ( ) จะได้ว่า 

  
 ( )

 ( )
  ( )     

 

     
  (  )  

 

     
   (  )  

   

     
   (     ) 

 
 

   
    ( )  

  

(   )(     )
     

 

     
     

 

(   )(     )
   (   

  ) 

เมื่อท าการวมพจน์จะได้ว่า  

  
 ( )

 ( )
  ( )     

 

   
  (  )  

 

   
  (     )  

 

   
    ( ) 

หากพิจารณาถึงข้อมูลภาคตัดขวาง (cross-sectional data) รูปแบบความสัมพันธ์ของสมการสุดท้ายนี้ 
บ่งชี้ว่าความแตกต่างของประสิทธิภาพของแรงงาน เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางด้านปัจจัยมหภาคพ้ืนฐานสี่
ประการ คือ หนึ่ง การออมเพ่ือการสะสมทุนที่แตกต่างกัน(  ) สอง การเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการ
เจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและค่าเสื่อมของปัจจัยทุน (     ) สาม ความแตกต่างในตัวแปร   ( ) ซึ่ง
สะท้อนถึงระดับทุนมนุษย์ ณ สภาวะนิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และ สี่ ความแตกต่างของปัจจัยแวดล้อม
อ่ืนๆ ( ( )) ซึ่งส่งผลให้ระดับเทคโนโลยีเริ่มต้นของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน23 สมการนี้ถูกใช้เป็นสมการ
พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการศึกษาถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพทางการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงในบท
ถัดไป 

                                           
23 สมการนี้ถูกน ามาใช้ในงานวจิัยของ Mankiw, Romer and Weil (1992) เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงปจัจัยพื้นฐานที่ท าให้เกิดความแตกตา่งในรายได้ต่อ

หัวประชากรระหว่างประเทศ ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2528 
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4.2 ส่วนขยายของแบบจ าลองพื้นฐานเพ่ือรองรับกับมิติทางด้านเวลา 
สมการข้างต้นมีจุดด้อยก็คือ รูปแบบของสมการไม่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาในกรณีที่ข้อมูลมีมิติทางด้าน

เวลาเพิ่มเข้ามาในการวิเคราะห์ วิธีการพัฒนาให้แบบจ าลองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ถูกเสนอในงานวิจัยของ 
Islam (1995) ก็คือ ให้ท าการประมาณค่าประสิทธิภาพแรงงานข้างต้นระหว่างสองช่วงเวลา ณ จุดที่ใกล้ๆกับ
สภาวะนิ่ง จะได้ว่าถ้าให้ระยะเวลาจุดเริ่มที่เราสนใจอยู่ที่    ให้ระยะเวลาจุดที่สองที่เราสนใจอยู่ที่    และ
ก าหนดให้ระยะเวลาทั้งสองมีความห่างเท่ากับ         จะได้สมการการปรับตัวเข้าหาสภาวะนิ่งเท่ากับ 

  
 (  )

 (  ) (  )
 (      )  

  ( )

  ( )  ( )
       

 (  )

 (  ) (  )
 

โดยที่ (      ) แสดงถึงการปรับตัวแบบ adaptive โดยขึ้นกับช่องว่างระหว่างสองช่วงเวลา ( ) และ 
  ซึ่งแสดงถึงความเร็วในการปรับตัว โดยที่      มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

  
 (  )

 (  )
 (      )  

  ( )

  ( )
       

 (  )

 (  )
    (  )  (      )    ( )         (  ) 

สามพจน์สุดท้าย สามารถเขียนในรูปของระดับเทคโนโลยี ณ เวลานั้นได้ โดยใช้ข้อสมมติของอัตรา
เจริญเติบโตทางเทคโนโลยี จะได้ว่า 

   (  )     ( )      

   (  )     ( )      

และ                 ( )     ( )     

ในขณะที่     ( )

  ( )
 สามารถน าสมการส าหรับข้อมูลภาคตัดขวางที่ได้จากส่วนที่แล้วมาแทน ท าให้ได้สมการ

ที่สมบูรณ์ส าหรับการประมาณการข้อมูล Panel คือ 

  
 (  )

 (  )
       

 (  )

 (  )

 (      ) { ( )  
 

   
  (  )  

 

   
  (     )  

 

   
    ( )}

             

 

เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงถึงตัวแปร เราสามารถนิยามค่าสัมประสิทธิ์ในสมการข้างต้นใหม่ให้
สอดคล้องกับตัวแปรทางด้านเศรษฐมิติ จะได้ว่า 

  (
 

 
)
 
     (

 

 
)
   

     (  )      (     )        ( )            

โดยที่ 

  (
 

 
)
 

  =   
 (  )

 (  )
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  (
 

 
)
   

=   
 (  )

 ( 
 
)
 

   =      

   = (      )
 

   
 

   =  (      )
 

   
 

   = (      )
 

   
 

  = (      ) ( ) แสดงถึงค่าเฉพาะของแต่ละข้อมูลภาคตัดขวาง (individual specific effect) 

   =             แสดงถึงค่าเฉพาะของแต่ละช่วงเวลา (time specific effect) 

    คือ ค่าความผิดพลาดในการอธิบายของสมการ (error term) ซึ่งสมมติให้เป็นไปตามข้อสมมติ
พ้ืนฐานในการประมาณการ Panel Regression24  

 

4.3 แหล่งที่มาของข้อมูล ขอบเขตการศึกษา และ สมมติฐานในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ ได้จากสองฐานข้อมูล อันประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลจาก Penn World 

Table เวอร์ชั่น 7.0 และฐานข้อมูลการศึกษาของ Barro และ Lee (2010) โดยตัวแปรผลิตภาพของแรงงาน (Y/L) 
ใช้ข้อมูลผลผลิตมวลรวมต่อแรงงานที่แท้จริง (Real GDP per worker) ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2548 ตัวแปร    ใช้
ข้อมูลสัดส่วนของการลงทุนที่แท้จริงในผลผลิตมวลรวมในประเทศเป็นตัวแทน อัตราเจริญเติบโตของประชากร (n) 
ใช้ข้อมูลตามจริงของแต่ละประเทศ อัตราเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและอัตราค่าเสื่อมสมมติให้มีค่าเท่ากันในทุก
ประเทศโดยให้เท่ากับ 0.0525 ทางด้านทุนมนุษย์ ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ข้อมูลจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ซึ่งได้จาก
ฐานข้อมูลของ Barro and Lee (2010) 

คณะผู้วิจัยเลือกช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาระหว่างปีพ.ศ.2503-2548 ซึ่งเป็นช่วงข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในการประมาณค่าสมการจะแบ่งเวลาออกเป็นเก้าช่วง โดยแต่ละช่วงจะมีระยะเวลา
ยาวห้าปี ช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 ถึงปีพ.ศ.2508 ช่วงที่สองจะเริ่มปีพ.ศ. 2509 ถึงปีพ.ศ. 251326 การ
เลือกช่วงเวลาที่กว้างแทนที่จะศึกษารายปี มีข้อดีคือข้อมูลจะมีความผันผวนน้อยกว่า ท าให้เห็นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวได้ดีกว่า27 

                                           
24 กล่าวคือ  (        )    (   

 )     และ     ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับค่าความผิดพลาดในอดีต 
25 ข้อสมมตินี้ ใช้เหมือนกันกับในงานวจิัยของ Mankiw, Romer and Weil (1992) และ Islam (1995)  
26 ข้อมูลปีพ.ศ. 2503 จะน ามาใช้แทนค่าเริ่มต้นในสมการฝ่ังขวาส าหรับตวัแปรผลติภาพของแรงงาน 
27 งานวิจยัทางด้านนี้มักจะเลือกใช้ชว่งเวลาระหวา่ง 3-5 ปี ในแต่ละช่วงเวลา 
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ในส่วนของประเทศที่ท าการศึกษา งานวิจัยชิ้นนี้พยายามครอบคลุมประเทศให้มากที่สุดเท่าที่ฐานข้อมูล
จะอ านวย28 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้ตัดประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ ามันเป็นหลักออกจากการวิเคราะห์ ทั้งนี้
เนื่องจากว่าประเทศดังกล่าวมีรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด29  

จากแบบจ าลองข้างต้น สมมติฐานของค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.1 

โดยในทางทฤษฏีแล้ว ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่หนึ่ง สอง และสี่  (   (
 

 
)
   

   (  )      ( )) ควรจะมี

ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลิตภาพแรงงาน ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สาม (  (     ))ควรที่
จะเป็นลบ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีใช้แบบจ าลองเดียวกันพบว่าตัวแปรที่หนึ่ง สอง และสาม 
ต่างก็มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเชิงประจักษ์กลับให้ผลที่
คลุมเครือส าหรับตัวแปรที่สี่ โดยพบว่ามีงานวิจัยเชิงประจักษ์ทีใ่ห้ผลตรงกันข้ามกับสมมติฐานตามทฤษฏีข้างต้น30 

ตารางที่ 4.1 แสดงสมมติฐานของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ รวมทั้งผลในงานวิจัยเชิงประจักษ์ 
สัมประสิทธ์ิ สมมติฐานตามทฤษฏ ี งานวิจัยเชิงประจักษ ์

   + Mankiw, Romer and Weil (1992,+),Islam (1995,+) 
   + Mankiw, Romer and Weil (1992,+),Islam (1995,+) 
   - Mankiw, Romer and Weil (1992,-),Islam (1995,-) 
   + Mankiw, Romer and Weil (1992,+),Islam (1995,-) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะนักวิจยั  
 

4.4 ผลการประมาณการ 
ผลการประมาณการโดยใช้ Panel regression แบบระบุให้ตัวแปรค่าเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นค่าคงที่ 

(fixed individual effect) ให้ผลดังนี้31 

  (
 

 
)
 
       (

 

 
)
   

       (  )       (     )          ( )         

 (53.69)           (9.23)    (-1.41)               (-3.33)  

โดยค่าประมาณของ    ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของแต่ละประเทศถูกแสดงไว้ในภาคผนวก 
                                           
28 รายชื่อประเทศที่น ามาใช้ในการศึกษา แสดงไว้ในภาคผนวกของบทนี ้
29 จากข้อมูลของกลุ่มของประเทศที่มีรายได้ระดับสูงที่ผลิตและส่งออกน้ ามันเป็นหลัก พบว่ามีระดบัการพัฒนาทางด้านตวัชี้วัดอื่นๆที่ต่ ากว่า

ระดับประเทศที่มีรายได้ระดับสูงอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด บางประเทศมีระดับการพฒันาในตัวชี้วัดบางตัวเทียบเท่ากับประเทศที่มีรายได้ระดับต่ า 
นอกจากนี้โครงสร้างทางด้านการผลิตกจ็ะแตกต่างจากประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ ามันเป็นหลัก โดยกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ ามันเป็นหลักจะมุ่งเน้นที่
กิจกรรมการผลิตและส่งออกน้ ามันมาโดยตลอด ในขณะที่ประเทศอื่นๆจะมีการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากการ
ผลิตภาคเกษตร สู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในที่สุด 

30 ข้อสังเกตก็คือ งานวิจัยทีอ่้างอิงข้างต้นมีความแตกต่างกันหลายประการ อันประกอบไปด้วย 1. การเลือกตวัแปรแทน (Instrumental variable) เพื่อ
น ามาใช้แทนตัวแปรในสมการถดถอย 2. ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา และ 3. วธิีการประมาณสมการถดถอยที่ใช้  

31 ในวงเล็บแสดงค่า t-statistic ของสัมประสิทธิ์แต่ละตัว 
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งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการตรวจสอบค่าความผิดพลาดของแบบจ าลองว่าเป็นไปตามสมมติฐานพ้ืนฐานในการ
ประมาณ Panel Regression หรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความผิดพลาดของแบบจ าลองมีการกระจายแบบ 
homoscedastic รวมทั้งไม่สามารถหารูปแบบความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดได้ โดยค่าความผิดพลาดมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงกันได้ (exchangeability) ซึ่งสนับสนุนข้อสมมติในการประมาณการทางเศรษฐมิติ32 

ผลการประมาณพบว่าวิธีการที่จะผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามแบบจ าลองพ้ืนฐาน
สามารถกระท าได้โดยการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยสี่ตัว อันได้แก่   (  )    (     )      ( ) และ    โดย
สามตัวแปรแรกสามารถที่จะสังเกตได้โดยตรงจากข้อมูล ในขณะที่ปัจจัยสุดท้ายไม่สามารถที่จะสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยตรงจากข้อมูล ดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการ
เปรียบเทียบปัจจัยสามตัวแปรแรกของประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ือดูว่าการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีช่องว่างมากน้อยเพียงใดในการ
พัฒนาเพื่อที่จะไล่ทันระดับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในส่วนที่สองจะพยายามเข้าใจถึงความแตกต่างในค่า
เฉพาะของแต่ละประเทศหรือตัวแปรที่สี่โดยพยายามที่จะหาตัวแปรนอกเหนือจากแบบจ าลองมาใช้ในการอธิบาย
ความแตกต่างนี้  

รูปที่ 4.1 ถึง 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วใน
สามตัวแปร อันประกอบไปด้วย 1. สัดส่วนการลงทุนในผลผลิตมวลรวมที่แท้จริง 2. ผลรวมของการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและค่าเสื่อมราคา และ 3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรทั้งหมด ผลการเปรียบเทียบพบว่าในช่วงปีพ.ศ. 2513-2538 ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนที่สูงกว่า
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (รูปที ่4.1) อย่างไรก็ตามในช่วงปีหลังๆ สัดส่วนการลงทุนเริ่มหดตัวลงเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งหมายถึงว่า กลยุทธ์ในอดีตกลยุทธ์หนึ่งของประเทศไทยก็คือการผลักดันการลงทุนในระดับ
ที่สูงเพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวกลับประสบความส าเร็จน้อยลง
ในช่วงปีหลังๆ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านปัจจัยที่สอง ( รูปที่ 4.2) พบว่าประเทศไทยมีอัตรา
เจริญเติบโตของประชากรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(ตามสมการ Panel Regression) แต่ในแง่ของการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตที่ลดลงเรื่อยๆ 
และลดลงในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหมายถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงประชากรที่
เหมาะสมมากขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
เริ่มที่จะน้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งคือโครงสร้างของประชากรของไทยเริ่มจะอยู่ในรูปแบบเดียวกับประเทศที่พัฒนา
แล้ว ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่มาก ทั้งนี้แม้ว่าจะมี
ความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะพัฒนาปริมาณประชากรให้ลดลงในอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่
ปัจจัยนี้ไม่ได้ขึ้นกับนโยบายภาครัฐเป็นหลัก แต่จะขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ปัจจัยสุดท้ายค่อนข้างจะมีปัญหาในการตีความ ทั้งนี้เนื่องจากในงานวิจัยเชิงประจักษ์
หลายชิ้นให้ผลที่ไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม หากจะยึดเอาตัวทฤษฏีเป็นหลักโดยให้การเพ่ิมปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรทั้งหมดมีผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาผลิตภาพของแรงงาน ผลการเปรียบเทียบระหว่าง
                                           
32 ดูการกระจายของค่าความผิดพลาดได้ในภาคผนวก 
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ประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว (รูปที่ 4.3) พบว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านนี้มาโดย
ตลอด อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกรณีของประเทศไทยยังมีความห่างอยู่
มาก โดยช่องว่างระหว่างค่าทั้งสองค่า ณ ปีพ.ศ. 2548 อยู่ที่ประมาณ 1.7 เท่า และมีความแตกต่างในจ านวนปีที่
เรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 ปี ดังนั้น ปัจจัยทางด้านการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับประเทศไทยมาโดยตลอด และยัง
มีช่องว่างในการพัฒนาทางด้านนี้อีกมากในอนาคต 

รูปที ่4.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนในผลผลิตมวลรวมที่แท้จริงระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 
 

รูปที ่4.2 เปรียบเทียบค่า      ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 
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รูปที ่4.3 แสดงการเปรียบเทียบระดับทุนมนุษย์ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
ที่มา: ข้อมูล Barro and Lee (2010) 

 

ปัจจัยสุดท้ายซึ่งมีความส าคัญไม่ด้อยกว่าปัจจัยอ่ืนก็คือ ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ หรือ (      )  

 ( )   โดยพจน์แรกสะท้อนถึงอัตราการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ ณ สภาวะนิ่ง ซึ่งในการประมาณสมการถดถอย
ข้างต้น ได้มีการสมมติให้ทุกประเทศมีอัตราการปรับตัวที่เท่ากัน โดยผลการประมาณการพบว่าอัตราการปรับตัวมี
ค่าเท่ากับ .153 (การปรับตัวเข้าสู่ครึ่งทาง (half-life) ใช้เวลาห้าช่วงเวลา หรือ 25 ปี)  ส่วนพจน์ที่สองสะท้อนถึง
ความแตกต่างในระดับประสิทธิภาพทางการผลิต ณ เวลาเริ่มต้น หรือระดับประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐาน33 ใน
ภาคผนวกได้แสดงถึงค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันมาก โดยประเทศไทยมีค่าเฉพาะของแต่ละประเทศอยู่ที่ -.086 ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่ .254 ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ กลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย ต่างก็มี
ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และไต้หวันมีค่าเฉพาะอยู่
ที่ .212  .166  .167  .284 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสี่ประเทศต่างก็มีค่าเฉพาะของแต่ละประเทศที่อยู่ในช่วงของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (.137-.301) ด้วยเหตุนี้เอง ปัจจัยสุดท้ายจึงน่าจะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากและมี
ความส าคัญอย่างมากส าหรับการที่จะผลักดันให้ประเทศพัฒนาในขั้นต่อไปในอนาคต 

เนื่องจากค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ คือค่าท่ีถูกประมาณค่าหนึ่งที่ให้กับประเทศหนึ่ง ณ ช่วงเวลาทั้งหมด
ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการหนึ่งที่จะท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉพาะของแต่ละประเทศก็คือ การแบ่ง
ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาออกเป็นช่วงๆและดูการเปลี่ยนแปลงของค่ าเฉพาะของแต่ละประเทศว่ามีการ
                                           
33 ในความเป็นจริง ค่าประสิทธิภาพทางการผลิตพื้นฐานของแต่ละประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาโดยอาจจะไม่มีการปรับตัวในลักษณะ

เดียวกัน อยา่งไรก็ตาม ข้อสมมติในการประมาณการที่ให้การปรับตัวเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน เป็นเทคนิคการประมาณการที่ท าให้สามารถทีจ่ะ
ประมาณค่าประสิทธภิาพทางการผลิตพืน้ฐานออกมาได ้
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แบ่งช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงปีพ.ศ. 
2508-2528 และช่วงปีพ.ศ. 2528-254834 จากนั้นจะเปรียบเทียบค่าเฉพาะของแต่ละประเทศของประเทศไทย 
กับ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และของกลุ่มสี่เสือแห่งเอเซีย รวมทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาใหม่  

รูปที่ 4.4 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าเฉพาะของแต่ละประเทศในกรณีของประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งกลุ่มสี่เสือแห่งเอเซีย ผลการเปรียบเทียบ พบว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีค่า
เฉพาะของแต่ละประเทศเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับสูง แต่ค่าเฉพาะได้มีการลดลงระหว่างช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดย
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีค่าเฉพาะของแต่ละประเทศอยู่ในช่วง .196-.544 ในช่วงระยะเวลาแรก และช่วง
ดังกล่าวจะมีขนาดแคบลงมาอยู่ที่ .201-.547 ในช่วงระยะเวลาที่สอง ส าหรับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก .421 ลดลงมาเป็น .339 ในช่วงระยะเวลาที่สอง ส าหรับกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย มี
ค่าเฉพาะระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง และมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทุก
ประเทศ (ยกเว้นประเทศเกาหลีใต้) ในขณะเดียวกันประเทศไทย ก็มีการพัฒนาในระดับที่ดีมาก โดยมีการยกระดับ
จาก -.304 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ -.098 ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่
ผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนามาได้อย่างรวดเร็วในอดีต ความแตกต่างระหว่างค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ
ของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ประเทศไทย
สามารถที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาต่อไปได้อีกมาก  

ค าถามหนึ่งที่มีความส าคัญก็คือ การพัฒนาปัจจัยนี้ มีความยากง่ายประการใด วิธีการหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ในการหาค าตอบก็คือ การพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าเฉพาะนี้ ของประเทศระดับกลางที่อยู่เหนือว่า
ประเทศไทย รูปที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบดังกล่าว โดยผลจากการเปรี ยบเทียบพบว่าในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีเหนือกว่าประเทศไทยนั้น ค่าเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยู่สองประเทศ คือประเทศ ตุรกี 
และประเทศมาเลเซีย ส าหรับประเทศบราซิล เม็กซิโก และแอฟริกาใต้นั้น ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศมีค่าที่ลดลง 
ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าการท่ีจะพัฒนาปัจจัยสุดท้ายนี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายมากพอสมควร เพราะว่าค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ
สามารถที่จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้เสมอ การที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงจะต้องมีการ
วางแผนในการพัฒนาปัจจัยนี้ให้มีการเพ่ิมขึ้นได้ในระดับสูง รวมทั้งต้องวางรากฐานให้ปัจจัยนี้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรักษาระดับค่าเฉพาะของประเทศเอาไว้ในระดับสูง 

 

 

 

 

 

                                           
34 ในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะตอ้งชยาวมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควร เพือ่ให้ผลให้การประมาณการให้ผลที่น่าเช่ือถือได้ ระยะเวลา 20 ปีพ.ศ. 

(ไม่รวมข้อมูลเริ่มต้น) ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ โดยในงานวจิัยของ Islam (1995) ก็ได้เลือกใช้ระยะเวลาดังกลา่วเท่ากัน 
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รูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ ระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  

 

รูปที ่4.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ ระหว่างไทยกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  

 

ประเด็นสุดท้ายในส่วนนี้ จะพยายามท าความเข้าใจว่าปัจจัยอะไรบ้างที่แฝงอยู่ในค่าเฉพาะของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น โดยในทางทฤษฏี
นั้น ปัจจัยสุดท้ายนี้ได้รวมเอาผลของปัจจัยมหภาคอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบจ าลองโซโลข้างต้นเข้าไปอยู่
ด้วย โดยเราสามารถแบ่งตัวแปรมหภาคท่ีแฝงอยู่ภายในพจน์นี้ออกได้เป็นห้าปัจจัยดังนี้ 
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1. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ 

ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ สะท้อนถึงความแตกต่างกันทางด้านสถานที่ตั้งของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลให้
ประเทศหนึ่งได้เปรียบประเทศอ่ืนๆในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสอง
กลุ่มปัจจัย อันได้แก ่ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ านวยต่อการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ  แ ล ะ ปั จ จั ย
ทางด้านภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต 

ปัจจัยในกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นที่สถานที่ตั้งของประเทศกับประเทศอ่ืนๆตามระยะทางและความยากล าบากใน
การเชื่อมโยงทางการค้า ตัวอย่างเช่น ประเทศในยุโรปแต่ละประเทศสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงทางด้านการค้า
การลงทุนได้อย่างสะดวก ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศ
ไซปรัส ซึ่งมีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้เป็นประเทศที่เป็นตัวเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ท า
ให้ทัง้สองประเทศนี้มีการพัฒนาตัวในระดับท่ีสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ที่จะวัดออกมาเป็นตัวแปรเพื่อใช้ทดสอบได้โดยตรง ทั้งนี้ เพราะว่าในบางกรณีอาจจะมีหลายประเทศที่มีศักยภาพที่
จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ แต่มีเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จในการที่จะสร้างประเทศ
ให้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ในงานวิจัยชิ้นนี้จะท าการศึกษากรณีตัวอย่างของปัจจัยที่ท าให้ประเทศประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆไป   

ส าหรับปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มที่สองนั้น ในงานวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่าตัวแปรที่สะท้อนถึงผลของ
ความแตกต่างทางภูมิอากาศที่ส าคัญตัวหนึ่งก็คือ ตัวแปรละติจูด ซึ่งใช้วัดความห่างของศูนย์กลางของประเทศจาก
เส้นศูนย์สูตร ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าระยะห่างดังกล่าวมีผลท าให้ประเทศแต่ละประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการอธิบายถึงความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตรได้  

2. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นตัวก าหนดให้พฤติกรรมของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบโดยตรงท าให้ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันได้ นอกจากนี้ ปัจจัยทางวัฒนธรรมยังสามารถ
ที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยพ้ืนฐานสามตัวแรกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น(การออมของประเทศ อัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรในประเทศ และการสะสมปัจจัยทุนมนุษย์) ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการท าให้การพัฒนา
เศรษฐกิจมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศจะมีวัฒนธรรมที่มีการแบ่งชั้นวรรณะ 
รวมทั้งมีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งในแง่ของการผลิตแล้ว ท าให้การแบ่งงานกันท าไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานก็เป็นได้ ตัวอย่างที่
สองก็คือ ในสังคมที่นับถือศาสนาคริสต์ในอดีต จะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีระดับการพัฒนาสูงกว่าสังคมแบบอ่ืน 
ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่าประชาชนจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิ้ลให้เข้าใจ ด้วยเหตุนี้เองประชากร
ในประเทศเหล่านั้นจึงมีความสามารถในการอ่าน เขียน ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ วัฒนธรรมของชาวคริสต์ยังสอนให้
ทุกคนรู้จักประหยัด อดออม ซึ่งก็ช่วยให้ประเทศมีเงินออมเพ่ือใช้ในการลงทุนมากขึ้นอีกด้วย 
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3. ปัจจัยเชิงสถาบัน 

ปัจจัยทางด้านสถาบัน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยปัจจัยนี้สะท้อนถึงระบบโครงสร้างทาง
สังคมของประเทศ อันประกอบไปด้วย ระบบกฏหมาย ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งระบบการจัดสรร
ตามกลไกตลาด ปัจจัยเชิงสถาบันจึงเป็นปัจจัยที่มีมิติที่ค่อนข้างจะกว้างและครอบคลุมไปถึงปัจจัยย่อยๆมากมาย 
อาทิ เช่น รูปแบบของตัวบทกฏหมาย ความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฏหมาย ความรุนแรงของโทษ คุณภาพของ
การคุ้มครองสิทธิทางความคิด ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงระบบกฏหมายของประเทศ ระดับการคอร์รัปชั่น ระดับ
เงินเฟูอ ความผันผวนของเงินเฟูอและรายได้ ระดับการใช้จ่ายภาครัฐ ระดับการใช้จ่ายทางการทหาร ระดับการ
บริการทางด้านสุขภาพ ระดับโครงสร้างสาธารณะพ้ืนฐาน รวมไปถึงระดับความมั่นคงทางการเมือง ต่างก็เป็น
ปัจจัยย่อยที่สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ปัจจัยเชิงสถาบันยังรวมปัจจัยย่อยที่สะท้อนถึง
ระบบการจัดสรรตามหลักกลไกตลาดอีกด้วย อาทิเช่น ระดับการบิดเบือนของราคา ระดับการบิดเบือนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ระดับการเข้าถึงเงินทุน ระดับการเปิดเสรีทางการเงิน ระดับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ  

4. ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพ่ิมเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่ 

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่ เป็นกลุ่มของปัจจัยที่ถูกสร้างขึ้นมาในแบบจ าลองที่
ขยายเพ่ิมเติมจากแบบจ าลองของโซโล ตัวอย่างเช่น ระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่งแสดงถึงความ
พยายามของประเทศที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับเทคโนโลยี อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตที่
สูงขึ้น35 ระดับการเปิดประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระดับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองปัจจัยหลังแสดงถึงภาพทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ ถูกเพ่ิมเติมเข้ามาใน
การศึกษาเพ่ือให้แบบจ าลองมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

5. ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐาน 

ปัจจัยกลุ่มสุดท้าย ก็คือ ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเด่นชัด
ในงานวิจัยเชิงประจักษ์ ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงมิติใหม่ของการ พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ใน
แบบจ าลองที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวแปรพ้ืนฐาน
ทางด้านปริมาณเป็นหลัก ในขณะที่ในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการเพ่ิมขึ้นทางด้านคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานก็มี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศแล้ว 36 พบว่าปัจจัยกลุ่มสุดท้ายมีความส าคัญ
ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่นๆข้างต้น รายละเอียดจะกล่าวถึงเพ่ิมเติมในบทที่ 6 

เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่าความแตกต่างในค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ (ซึ่งจะรวมเรียกว่าเป็นปัจจัย
ประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐาน) มาจากปัจจัยกลุ่มใดข้างต้นบ้าง ในงานวิจัยนี้จะท าการพิจารณาหาค่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าเฉพาะของแต่ละประเทศกับตัวแปรที่สะท้อนถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาว่าปัจจัยทั้งสองมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 

                                           
35 ในแบบจ าลองพื้นฐานของโซโลจะสมมติให้ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีมีระดับคงที่เท่ากันทุกประเทศ  
36 ดูการเปรียบเทียบมิติเชิงคุณภาพของการศึกษาได้ในช่วงท้ายของบทนี้ 
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รูปที่ 4.6 ถึง 4.9 แสดงค่าพล็อตของค่าเฉพาะระหว่างประเทศกับต าแหน่งละติจูด เปอร์เซ็นต์ของคนที่นับ
ถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนด์ เปอร์เซ็นต์ของคนที่
เป็นมุสลิม ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทั้งสี่ตัวไม่มีรูปแบบความสัมพันธ์กับค่า เฉพาะระหว่างประเทศ
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะว่ารูปแบบการกระจายของค่าเฉพาะระหว่างประเทศค่อนข้างที่จะกระจายแบบสุ่ม 
(random) มากกว่าที่จะกระจายโดยมีรูปแบบเฉพาะ นั่นก็คือ ตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์ที่สะท้อนถึงความแตกต่าง
ทางสภาพอากาศ และตัวแปรเชิงวัฒนธรรม ไม่น่าจะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉพาะระหว่างประเทศ 
ข้อระวังประการหนึ่งในการตีความก็คือ ข้อสรุปข้างต้นไม่ได้หมายความถึงว่าตัวแปรทั้งสองไม่ได้มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาผลิตภาพของแรงงานไปด้วย ทั้งนี้  เนื่องจากว่าตัวแปรทั้งสองกลุ่มอาจจะส่งผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานของแบบจ าลองโซโลโดยตรง หรือก็คือ การเปลี่ยนแปลงในการออม อัตรา
เจริญเติบโตของประชากร หรือ การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยทุนมนุษย์ ซึ่งท าให้ผลิตภาพของแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง
ไปได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เป็นประเด็นหลักของเนื้อหาส่วนนี้ ซึ่งก็คือ การพยายามหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ หรือ ปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพื้นฐาน แต่เพียงอย่างเดียว 

เมื่อน าค่าเฉพาะระหว่างประเทศมาจ าแนกตามระดับรายได้ของประเทศ (รูปที่ 4.10) จะพบประเด็นที่
น่าสนใจคือ ค่าเฉพาะระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วจะมีค่าเฉพาะระหว่างประเทศที่สูง กลุ่มประเทศที่มีก าลังพัฒนาจะมีค่าเฉพาะระหว่าง
ประเทศโดยเฉลี่ยที่น้อยกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเปรียบเทียบ และ กลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งแสดง
โดยกลุ่มประเทศในกลุ่ม Sub-Saharan จะมีค่าเฉพาะระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศกับระดับการพัฒนาของประเทศในเชิงบวกนี้ บอกเป็นนัยว่าปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ภายใน
ปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพื้นฐานควรทีจ่ะมีรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อระดับการพัฒนาของประเทศ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศที่พัฒนาแล้วควรที่จะมีระดับการพัฒนาในปัจจัยที่ซ่อนอยู่ดังกล่าวในระดับที่สูงกว่า
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา และประเทศที่ก าลังพัฒนาก็ควรที่จะมีการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวที่สูงกว่าประเทศด้อยพัฒนา 
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซียจะพบว่า ประเทศเหล่านั้นต่างก็พัฒนาค่าเฉพาะของ
ประเทศตนข้ึนมาอยู่ในระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

รูปที ่4.6 แสดงถึงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามต าแหน่งละติจูดของแต่ละประเทศ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
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รูปที่ 4.7 แสดงถึงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามเปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิก 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
 

รูปที่ 4.8 แสดงถึงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามเปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย 
โปรเตสแตนด์ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
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เปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือคาทอลิก 
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เปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือโปรเตสแตนด์ 
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รูปที่ 4.9 แสดงถึงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นมุสลิม 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
 

รูปที่ 4.10 แสดงถึงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามกลุ่มประเทศ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  

 

จากข้อสังเกตข้างต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ซ่อนอยู่กับระดับการพัฒนาของประเทศท า
ให้คณะผู้วิจัยเชื่อว่าปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานน่าจะมีความส าคัญต่อการพัฒนาปัจจัยประสิทธิภาพ
ทางการผลิตพ้ืนฐาน โดยในประการแรก หากเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านคุณภาพทางการศึกษา  (รูปที่ 4.11) ซึ่ง
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เปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือมุสลิม 
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กลุ่มประเทศ 

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแลว้ 

กลุ่มเอเชียตะวนัออกและแปซิฟคิ 

ประเทศในทวีปยุโรปที่ยังไม่เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 
กลุ่มละตินอเมริกา 

กลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

กลุ่มประเทศเอเชยีใต้ 

ประเทศกลุ่ม Sub-saharan 

กลุ่มสี่เสือแห่งเอเซีย 

ประเทศรายได้ปานกลาง 
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แสดงถึงค่าเฉพาะของประเทศแยกตามคะแนนสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ ในปี 2006 ของ PISA  ซึ่งใช้เป็นตัว
แปรแทนที่แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละประเทศ จะเห็นความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างเห็ นได้ชัด ซึ่ง
น่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนว่าคุณภาพทางการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาปัจจัยประสิทธิภาพทางการ
ผลิตพ้ืนฐานไม่มากก็น้อย37 ประการที่สอง การพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (บทที่ 2) พบว่า
ระดับการพัฒนาของประเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยเชิงคุณภาพหลายๆตัว เช่น โครงสร้างการผลิต 
การพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ และคุณภาพความเป็นอยู่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความเชื่อว่า 
การพัฒนาตัวแปรพื้นฐานในมิติคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของไทย การวิเคราะห์
ในบริบทของปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 6  

 

รูปที่ 4.11 แสดงค่าเฉพาะระหว่างประเทศแยกตามคะแนนสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ปี 2006 (PISA) 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย โดยอาศัยข้อมูล PISA 
 

4.5 สรุป 
ในบทนี้ได้ท าการศึกษาถึงพัฒนาการทางด้านผลิตภาพของแรงงานของไทย โดยอาศัยแบบจ าลองซึ่ง

อธิบายถึงสภาวะพลวัตของผลิตภาพของแรงงานในแต่ละประเทศ ซึ่งสร้างขึ้นจากแบบจ าลองอัตราเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของ โซโล ตามแนวคิดของแบบจ าลองนี้ ผลิตภาพของแรงงานจะขึ้นกับปัจจัยมหภาคพ้ืนฐานสี่
ปัจจัยอันได้แก่ อัตราการออมเพ่ือการลงทุน ผลรวมของอัตราการเจริญเติบโตของประชากร อัตราเจริญเติบโตของ
                                           
37 การเปรียบเทยีบข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบภายใต้ข้อสมมติที่วา่ คุณภาพของการศึกษาของแต่ละประเทศอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับของเดิม ตลอดช่วง

ปีพ.ศ. 2503-2548 ซ่ึงข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบของ Hanushek and WoBmann (2007) พบวา่คุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศมีลักษณะที่
ค่อนข้างจะคงที่ 
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เทคโนโลยีและอัตราเสื่อมของทุน ระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐาน ในทาง
ทฤษฏีแล้ว ปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานมีปัจจัยย่อยอ่ืนๆแฝงอยู่รวมห้ากลุ่มอันประกอบไปด้วย ปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสถาบัน ปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลอง
สมัยใหม่ และปัจจัยพื้นฐานในมิติเชิงคุณภาพ 

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาปัจจัยต่างๆข้างต้นในระดับที่ดี โดยประเทศไทยได้พัฒนามาถึง
ระดับของประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจัยทางด้านการออม และ ปัจจัยที่รวมอัตราการเจริญเติบโตของประชากร 
อัตราเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและอัตราเสื่อมของทุนเข้าด้วยกันแล้ว ในขณะที่ปัจจัยทางด้านปริมาณการศึกษา
และปัจจัยที่ผลักดันประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานของไทย (การพัฒนาในค่าเฉพาะระหว่างประเทศ)ยังมี
ช่องว่างในการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งการพัฒนาปัจจัยต่างๆที่ประเทศไทยยังล้าหลังอยู่น่าจะเป็นวิธีการที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพทางการผลิตพื้นฐานของไทย ผลจากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงลดบทบาทความส าคัญของปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมในการอธิบายถึงค่าเฉพาะ
ของแต่ละประเทศ จึงเหลือปัจจัยอยู่สี่ปัจจัยที่มีความเป็นไปได้ว่าจะแฝงตัวอยู่ในปัจจัยค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ 
อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านการค้าการลงทุน ปัจจัยทางด้านสถาบัน ปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตาม
แบบจ าลองสมัยใหม่ และปัจจัยพื้นฐานในมิติเชิงคุณภาพ38  
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ภาคผนวก  
ตารางท่ี 4.2 รายช่ือประเทศและค่าประมาณของค่าเฉพาะของแต่ละประเทศ 

Country CROSSID ค่าเฉพาะ Country CROSSID ค่าเฉพาะ 
Algeria 1 -0.113 Kenya 48 -0.219 
Argentina 2 0.070 Korea 49 0.166 
Australia 3 0.270 Luxembourg 50 0.301 
Austria 4 0.271 Malawi 51 -0.502 
Bangladesh 5 -0.266 Malaysia 52 0.070 
Barbados 6 0.150 Mali 53 -0.337 
Belgium 7 0.264 Mauritania 54 -0.260 
Benin 8 -0.307 Mauritius 55 -0.058 
Bolivia 9 -0.024 Mexico 56 0.125 
Botswana 10 0.081 Morocco 57 -0.137 
Brazil 11 0.006 Mozambique 58 -0.351 
Burundi 12 -0.364 Namibia 59 -0.064 
Cameroon 13 -0.140 Nepal 60 -0.269 
Canada 14 0.285 Netherlands 61 0.279 
Central African Republic 15 -0.292 New Zealand 62 0.233 
Chile 16 0.091 Nicaragua 63 -0.180 
China 17 -0.164 Niger 64 -0.405 
Colombia 18 0.000 Norway 65 0.279 
Congo, dem 19 -0.441 Pakistan 66 -0.131 
Congo, repub 20 -0.139 Panama 67 0.083 
Costa Rica 21 0.114 Papua New Guinea 68 -0.113 
Cote d'Ivoire 22 -0.098 Paraguay 69 -0.074 
Cyprus 23 0.126 Peru 70 -0.041 
Denmark 24 0.259 Philippines 71 -0.118 
Dominican Rep. 25 0.070 Portugal 72 0.137 
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Country CROSSID ค่าเฉพาะ Country CROSSID ค่าเฉพาะ 
Ecuador 26 -0.060 Romania 73 0.068 
Egypt 27 0.001 Rwanda 74 -0.253 
El Salvador 28 0.046 Senegal 75 -0.201 
Fiji 29 -0.057 Singapore 76 0.167 
Finland 30 0.222 South Africa 77 0.039 
France 31 0.276 Spain 78 0.238 
Gambia 32 -0.248 Sri Lanka 79 -0.132 
Ghana 33 -0.369 Sweden 80 0.278 
Greece 34 0.251 Switzerland 81 0.209 
Guatemala 35 0.048 Syrian Arab Republic 82 0.030 
Haiti 36 -0.080 Taiwan 83 0.285 
Honduras 37 -0.073 Tanzania 84 -0.307 
Hongkong 38 0.212 Thailand 85 -0.086 
Iceland 39 0.218 Togo 86 -0.320 
India 40 -0.159 Trinidad and Tobago 87 0.143 
Indonesia 41 -0.131 Turkey 88 0.175 
Ireland 42 0.282 Uganda 89 -0.230 
Israel 43 0.246 United Kingdom 90 0.301 
Italy 44 0.263 United states 91 0.319 
Jamaica 45 0.012 Uruguay 92 0.067 
Japan 46 0.236 Venezuela 93 0.044 
Jordan 47 -0.095    

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย 
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รูปที่ 4.12 แสดงการกระจายของค่าความผิดพลาดตามมิติของเวลา 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  

รูปที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าความผิดพลาดรายประเทศ 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  
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บทที่ 5 การวิเคราะห์โดยใช้ Cross-country 

growth regression: กรณีศึกษาระหว่างปีพ.ศ. 
2538-2548 

ในบทที่แล้วได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยพ้ืนฐานทางมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในอดีตของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาว่าปัจจัยดังกล่าวมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในอนาคต อย่างไรก็
ตาม ความจ ากัดทางด้านของข้อมูลท าให้การวิเคราะห์ไม่สามารถที่จะเจาะลึกแยกปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพ
ทางการผลิตพ้ืนฐานได้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทที่แล้วพบว่า ปัจจัยทางประสิทธิภาพทางการผลิต
พ้ืนฐานนี้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ที่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีค่าเฉพาะที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาปัจจัยนี้ในระดับที่สูง ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย ที่สามารถพัฒนาในปัจจัยนี้จนเทียบเท่ากับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ และในแง่ที่ว่าช่องว่างระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปัจจัยนี้ยังกว้าง
อยู่ และน่าจะเป็นช่องทางที่จะผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้ต่อในอนาคต ปัจจัยทางประสิทธิภาพทางการ
ผลิตพ้ืนฐานเป็นปัจจัยรวมที่มีปัจจัยย่อยๆอ่ืนๆแฝงอยู่มาก ซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อท าความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่
มีความส าคัญต่อปัจจัยนี้ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือที่จะน ามาซึ่งนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุดยิ่งขึ้น 

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการจ ากัดช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้สั้นลง โดยจะพิจารณาถึงผลิตภาพของ
แรงงานระหว่างประเทศระหว่างปีพ.ศ.2538-2548 ทั้งนี้ เนื่องจากว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีการเก็บ
ตัวแปรมหภาคใหม่ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่นาน ท าให้การ
วิเคราะห์สามารถท่ีใช้ปัจจัยใหม่ๆ เพ่ือท าความเข้าใจถึงปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานได้ดียิ่งขึ้น39 

5.1 รูปแบบการวิเคราะห์ 
เนื่องจากฐานข้อมูลมีมิติทางด้านเวลาที่สั้นท าให้ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์โดยการใช้ Panel regression 

แบบเดียวกันกับที่ใช้ในการวิเคราะห์ในบทที่แล้วมาได้ การวิเคราะห์ในบทนี้จึงใช้ Cross-country growth 
regressionในการวิเคราะห์ ซึ่งรูปแบบสมการจะคล้ายคลึงกับการใช้ Panel regression ในบทที่ผ่านมาโดย
สมการความสัมพันธ์พ้ืนฐานจะอยู่ในรูปแบบเดียวกัน แต่มิติของด้านเวลาจะถูกตัดออกไปโดยแทนที่ด้วยค่าเฉลี่ย

                                           
39เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการเก็บขอ้มูลมหภาคของแต่ละประเทศจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อน ามา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือใช้ทดสอบทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยเหตุนี้เอง ตัวแปรมหแปรหมภาคที่เกีย่วขอ้งกับ
ทฤษฏีสมัยใหม ่อาท ิเช่น ปัจจัยเชิงสถาบัน ปัจจยัเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่เกีย่วขอ้งกับการวิจยัและพฒันา รวมทั้งระดับการลงทุนข้าม
ชาติ จึงเพิ่งถูกเก็บรวบรวมขึ้นมาเมื่อไมน่านมานี้เอง 
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ของตัวแปรระหว่างช่วงเวลา 2539-2548 แทน มิติเวลาที่ขาดหายไปท าให้เราไม่สามารถที่จะใช้ค่าเฉพาะของแต่
ละประเทศเพ่ือแสดงถึงค่าประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาในการศึกษาเอ้ืออ านวยต่อ
ตัวแปรสมัยใหม่ได้เพ่ิมมากขึ้น นั่นก็คือ ค่าประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานจะถูกศึกษาโดยการเพ่ิมตัวแปรมห
ภาคตามทฤษฏีสมัยใหม่เข้าไปในแบบจ าลอง รูปแบบการประมาณการในลักษณะนี้ เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ใน
การศึกษาในงานวิจัยเชิงประจักษ์อ่ืนๆ อาทิ เช่น Mankiw, Romer and Weil (1992), Durlauf, Johnson and 
Temple (2004) เป็นต้น 

ในทางทฤษฏีสมัยใหม่นั้น มีตัวแปรจ านวนมากที่ถูกน ามาใช้ในการอธิบายถึงความแตกต่างของอัตรา
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ40ในกลุ่มดังกล่าว สามารถจัดแบ่งปัจจัยเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆเพ่ือใช้
ในการอธิบายถึงปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานได้ดังตารางที่ 5.1 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมา พบว่าตัวแปรเชิงภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ และตัวแปรเชิง
วัฒนธรรมไม่มีบทบาทในการอธิบายปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานอย่างเห็นได้ชัด การเลือกปัจจัยเพ่ือใช้
อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานจึงจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยกลุ่มย่อยๆ สี่กลุ่มอันได้แก่ ปัจจัยเชิง
ภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยเชิงสถาบัน ปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลอง
สมัยใหม่และปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานเป็นหลัก 

ภายใต้ข้อจ ากัดของการมีอยู่ของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศท่ีเลือกใช้ในการศึกษาในบทที่ผ่าน
มา งานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกใช้ตัวแปรต่างๆได้แก่ ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ระดับการลงทุนในงานวิจัยและ
พัฒนา (RD) ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (FDI) ระดับการเปิดประเทศ (Open) การใช้ของภาครัฐ (G) 
ค่าใช้จ่ายทางการทหาร (ME) อัตราเงินเฟูอ (inf)ซึ่งตัวแปรเหล่านี้เป็นกลุ่มของปัจจัยที่สะท้อนถึงปัจจัยเชิงสถาบัน 
และปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่  

ส าหรับปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานตามแบบจ าลองสมัยใหม่นั้น เนื่องด้วยความจ ากัดของข้อมูล 
ท าให้ไม่สามารถที่จะศึกษาโดยการใช้ Cross-country growth regression ได้โดยตรง แนวทางการศึกษาจะท า
การวิเคราะห์คุณภาพของแต่ละปัจจัยพื้นฐาน โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมิติ
ในเชิงคุณภาพของตัวแปรเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบถึงพัฒนาการของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
และพิจารณาถึงช่องว่างในการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปในอนาคต รายละเอียดจะกล่าวถึง
ในบทที่ 6 

ส าหรับปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนั้น ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่า 
ผลกระทบของปัจจัยนี้จะมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ แม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศจะมีศักยภาพในการที่จะเป็น
ตัวกลางทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ แต่จะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จในการ
ผลักดันประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยนี้จึงควรที่จะศึกษาในรูปของกรณีเฉพาะ (Case study) มากกว่าในรูปแบบ
ของกรณีทั่วไป (Regression-based analysis) ผลของการศึกษาในรูปแบบของกรณีเฉพาะส าหรับปัจจัยนี้ รวมทั้ง
กรณีอ่ืนๆ จะกล่าวถึงในบทที่ 7 
                                           
40ดูรายละเอียดได้ใน Durlauf, Johnson and Temple (2004) 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงถึงการจ าแนกตัวแปรมหภาคสมัยใหม่ตามกลุ่มปัจจัยย่อยๆเพื่อใช้อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพทางการผลิตพื้นฐาน 

กลุ่มปัจจยัย่อย ตัวแปรมหภาคสมัยใหม ่
1. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร ์ ค่าแล็ตติจูด, ความยาวของชายฝั่งทะเล, ปริมาณน้ าฝน, 

ประเทศท่ีไม่มีพรมแดนทางทะเล 
2. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายของภาษา, ศาสนา 
3. ปัจจัยเชิงสถาบัน 
- ปัจจัยทางด้านกฏหมาย 
 
 
- ปัจจัยทางด้านการบรหิารจดัการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของตลาด 

 
ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา , กฏระเบียบของสังคม, 
ระเบียบควบคุมผู้บริหาร  
 
ระดับความเป็นทุนนิยม , ระดับการโกงกิน, ความเป็น
ประชาธิปไตย, การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐ , การใช้จ่าย
เพื่อการลงทุนภาครัฐ, ค่าใช้จ่ายทางการทหาร, อายุขัยเฉลี่ย, 
ระดับความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้, เสรีภาพของประชาชน , 
สิทธิของประชาชนทางการเมือง 
 
ระดับการเปิดเสรีทางการเงิน, มิติต่างๆของตลาดเงิน, ความ
ยากง่ายในการเข้าออกตลาด, ระดับการบิดเบือนทางราคา
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และอัตราแลกเปลี่ยน , ระดับ
การเปิดประเทศ, ความผันผวนของอัตราเจริญเติบโตของ
ประเทศ และ เงินเฟูอ, ระดับการค้าระหว่างประเทศ 

4. ปัจจัยพื้นฐานท่ีถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมยัใหม ่ ลักษณะโครงสร้างของประชากร, อัตราการเจริญพันธุ์, ระดับ
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ, ระดับการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา, ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน, ความหนาแน่นของ
ประชากร, โครงสร้างของอุตสาหกรรมตามขนาดของหน่วย
ธุรกิจ 

5.ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐานตามแบบจ าลองสมยัใหม ่ คุณภาพของแรงงาน, ประเภทของการลงทุนในปัจจัยทุน, ความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตร 

ที่มา: เรียบเรียงโดยคณะนักวิจัยจาก Durlauf, Johnson and Temple (2004)  
 

ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานจะเลือกใช้ตัวแปรสามตัวมาประกอบกันเพ่ือใช้เป็นตัวแปรแทน ซึ่งประกอบด้วย 
ปริมาณการบริโภคไฟฟูาต่อประชากร (วัดหน่วยเป็นกิโลวัตต์) ปริมาณการใช้พลังงานต่อประชากร (วัดหน่วย
เทียบเท่ากับปริมาณน้ ามัน) และจ านวนคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อคนหนึ่งร้อยคน ตัวแปรแทนสร้างขึ้นโดยน าตัวแปร
ทั้งสามมาคูณกันโดยตรง ซึ่งเท่ากับเป็นการให้คะแนนถ่วงน้ าหนักที่เท่ากัน ปัจจัยที่แสดงถึงระดับการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาจะเลือกใช้รายจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศเป็นตัวแปรแทน ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศจะใช้สัดส่วนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตัวแปรแทนซึ่งได้มาจาก Anuchitworawong (2011) ระดับการเปิดประเทศจะใช้ตัว
แปรชี้วัดที่สร้างขึ้นในฐานข้อมูลของ Penn World Table การใช้จ่ายภาครัฐจะใช้ตัวแปรสัดส่วนรายจ่ายภาครัฐ
คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในฐานข้อมูลของ  Penn World Table รายจ่ายทางทหารจะใช้
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รายจ่ายจริงคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและ อัตราเงินเฟูอจะคิดค านวนโดยใช้ดัชนีราคาของ
ผู้บริโภค41 

ในกลุ่มของตัวแปรมหภาคที่เพ่ิมขึ้นเข้ามานั้น สมมติฐานในเรื่องของทิศทางของผลกระทบส าหรับบางตัว
แปรมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจน โดยปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ต่าง
ก็เป็นตัวแปรที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีเหตุผล
สนับสนุนมาจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ (ตาราง5.2) ในขณะที่การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามีทฤษฏีสมัยใหม่มา
รองรับ  

ในทางตรงกันข้ามตัวแปรช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายจ่ายภาครัฐ 
รายจ่ายทางทหาร อัตราเงินเฟูอ ต่างก็เป็นภาระต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยที่สูงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของตลาดเงินตลาดทุนที่ต่ า ในขณะที่ รายจ่ายทางการทหาร อัตราเงินเฟูอแสดงถึงภาระของรัฐบาลที่
จะต้องแก้ปัญหาอ่ืนๆนอกเหนือจากการเพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายจ่ายภาครัฐแสดงถึงที่สูงเป็นการ
เพ่ิมภาระทางการคลังในอนาคต ซึ่งจ ากัดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เกือบทั้งหมดของตัวแปร
ทั้งหลายเหล่านี้ มีข้อมูลสนับสนุนอยู่ในงานวิจัยเชิงประจักษ์ ส าหรับตัวแปรช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น เป็นตัวแปรใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแนวคิดของ Hausmann, Rodrik and 
Velasco (2004) ซึ่งใช้การส ารวจดุลยภาพตลาดเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ตัวแปร
ข้างต้นเป็นตัวแปรหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตลาดเงินตลาดทุนได้   

อย่างไรก็ตามตัวแปรบางตัวไม่มีความชัดเจนว่าควรจะมีความสัมพันธ์อย่างไรต่ออัตราเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในภาคผนวก แสดงถึงงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ
ระดับการเปิดประเทศซึ่งผลจากการส ารวจพบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ที่คละกัน สมมติฐานทั้งหมดของตัวแปรที่
เพ่ิมเข้ามาใหม่ในแบบจ าลองได้ถูกแสดงเอาไว้ดังตารางที่ 5.2 

                                           
41ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้อ้างอิง น ามาจากฐานข้อมูล CEIC (2011) 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสมมติฐานของตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาในการวิเคราะห์42 
ตัวแปรมหภาค สัญลักษณ ์ สมมติฐาน งานวิจัยเชิงประจักษ ์

ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน       + 
 

Hulten (1996,+*), Easterly and Levine (1997,+), 
Esfahani and Ramirex (2003,+*) 

ระดับการลงทุนในงานวิจัย
และพัฒนา 

   + 
 

Gross and Helpman (1992), Grilliches (1998)43 

ระดับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

    ? 
 

รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข 

ระดับการเปดิประเทศ      ? 
 

รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข 

ส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

      - 
 

- 

การใช้จ่ายของภาครัฐ   - 
 

Barro (1991,-*), Sachs and Warner (1995,-*), Barro 
(1996,-*), Caselli, et.al. (1996,+*), Barro(1997,-*), 

Acemoglu et.al (2002,-) 
ค่าใช้จ่ายทางการทหาร    - 

 
Aizenman and Glick (2003,-*), Guaresma and 

Reitschuler (2003,-*) 
อัตราเงินเฟูอ     - 

 
Levine and Renelt (1992,-), Levine and Zervos (1993,-
), Barro (1997,-*), Bruno and Easterly (1998,-*), Motley 

(1998,-*) 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะนักวิจยั  
 

ในการวิเคราะห์ จะแบ่งตัวแปรออกเป็นสามกลุ่มย่อย กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของตัวแปรตามทฤษฏีของโซโล 
(บทที่ผ่านมา) กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของตัวแปรที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่ อันประกอบไปด้วย ปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยทางด้านการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ปัจจัยทางด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และระดับการเปิดประเทศ กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสถาบัน  

ในการประมาณสมการจะมีการจัดอันดับความส าคัญของตัวแปรแยกตามรายกลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่งและสอง
จะได้รับการพิจารณาก่อนตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มสุดท้าย ทั้งนี้ เนื่องจากว่าตัวแปรทั้งสองกลุ่มแรกได้มีเหตุผลทาง
ทฤษฏีเป็นพ้ืนฐานรองรับและได้รับการกล่าวถึงในงานวิจัยเชิงประจักษ์อย่างแพร่หลาย ในขณะที่ตัวแปรบางตัวใน
กลุ่มท่ีสามยังขาดเหตุผลมารองรับทางทฤษฏี และ/หรือ ได้รับความสนใจน้อยกว่าในงานวิจัยเชิงประจักษ์ 

                                           
42คอลัมน์สุดท้ายแสดงถึงงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้ตัวแปรมหภาคต่างๆในการศึกษาซ่ึงทิศทางความสัมพันธ์ถูกแสดงในวงเล็บในส่วนหลัง เครื่องหมาย * 

แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติ เอกสารอา้งอิงของตัวแปรระดับการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ระดับการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ระดับการเปิดประเทศแสดงไว้ในภาคผนวก เอกสารอ้างอิงอื่นๆสามารถหาได้ในงานวิจัยของ Durlauf, Johnson and Temple (2004)  

43เอกสารอ้างอิงทั้งสองชิ้นเป็นงานทางด้านทฤษฏี ซ่ึงมีแหล่งอ้างอิงถึงงานวิจยัเชิงประจักษ์อื่นๆประกอบ 
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5.2 ผลการประมาณการสมการถดถอย 
ผลการประมาณการ ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 5.3 เนื่องจากจ านวนข้อมูลรายประเทศที่ค่อนข้างสั้น จึงท า

การแบ่งศึกษาตัวแปรในกลุ่มที่สามออกเป็นรายปัจจัย โดยผลการประมาณการพบว่าตั วแปรในกลุ่มแรก มีผลการ
ประมาณที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยที่ใช้ Panel Regression โดยตัวแปรผลิตภาพของแรงงานในอดีต สัดส่วนการ
ลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม และ ปัจจัยที่รวมอัตราการเจริญเติบโตของประชากร อัตราเจริญเติบโตของเทคโนโลยี
และอัตราเสื่อมของทุนเข้าด้วยกัน ต่างก็มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ตรงตามสมมติฐาน ในขณะที่จ านวนปีที่ใช้ใน
การศึกษาส่งผลที่เป็นลบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามผลการประมาณของตัวแปรการลงทุนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้ผลที่ไม่หนักแน่นเท่าไหร่นัก โดยพบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในบางแบบจ าลอง ส าหรับตัว
แปรในกลุ่มทีส่อง พบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะหนักแน่น และตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ปัจจัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ระดับการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ต่างก็ส่งผลดีต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยส าคัญในทุกๆแบบจ าลอง ในขณะที่ผลกระทบของ ระดับการลงทุนระหว่างประเทศและระดับการเปิด
ประเทศ ออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างจะคลุมเครือ ซึ่งผลที่ได้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ส าหรับใน
กลุ่มของตัวแปรชุดสุดท้ายนั้นพบว่ามีเพียงอัตราเงินเฟูอเท่านั้นที่ส่งผลต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตามทิศทางความสัมพันธ์ที่ได้กลับเป็นไปในทางตรงข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  หรือก็คือ ไม่
พบว่าปัจจัยในกลุ่มสุดท้ายมีผลกระทบต่อผลิตภาพของแรงงานแต่อย่างใด สมการที่สองจึงน่าจะเป็นสมการที่ดี
ที่สุดที่ใช้ในการอธิบายตัวแปรผลิตภาพของแรงงานระหว่างปีพ.ศ. 2538-2548  

ในส่วนสุดท้ายของบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลิตภาพของแรงงานของไทยในช่วงปีพ.ศ. 2538 -2548 โดย
จะเน้นที่ปัจจัยพ้ืนฐานสมัยใหม่สี่ปัจจัย อันประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยทางด้านการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ปัจจัยทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และระดับการเปิดประ เทศ  รวมทั้ง
วิเคราะห์ถึงโอกาสในอนาคตท่ีจะพัฒนาผลิตภาพของแรงงานโดยใช้ปัจจัยเหล่านี้เหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด 

รูปที่ 5.1 และถึง 5.2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยทางด้านการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และกับกลุ่มของประเทศที่พัฒนา
แล้ว ผลการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เทียบเท่ากับกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ แต่มีระดับการพัฒนาที่ด้อยกว่าทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้เอง ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยผลักดันประเทศไทยให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ประเทศไทยยัง
มีช่องว่างในการพัฒนาอยู่เยอะเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว44  

                                           
44เนื่องจากการเปรียบเทียบค่าปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานได้มีการแปลงค่าให้อยู่ในรูปล็อคการิทึ่ม ช่องวา่งความแตกต่างในรูป 5.1 จึงดูเหมือนว่าจะมีอยู่ไม่

มาก อย่างไรก็ตาม หากแปลงค่ากลับไปอยู่ในรูปค่าเดิมตั้งต้นจะพบความแตกตา่งที่มาก นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงในแง่มุมของคุณภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานจะท าให้ช่องว่างมีขนาดที่กว้างขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น ในการพจิารณาถึงคุณภาพของปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานโดยอาศัยดัชนีชี้วัด 
Corruption ของประเทศ ซ่ึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้จา่ยของภาครัฐจะพบวา่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการ Corruption อยู่ในอันดับที่ 
80 (Transparency International 2011) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณที่ดีพอ ซ่ึงท าให้ช่องว่างของ
โครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงระหว่างประเทศ (เมื่อสะท้อนถึงปัญหา corruption) มีขนาดที่กว้างขึ้นอกีมาก 



 

62 

 

ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการประมาณการ Cross-country growth regression ระหว่างปีพ.ศ.2538-254845 

ตัวแปร สมการ(ตัวแปรน าคือ    (   )    ) 

 1 2 3 4 5 

C (ค่าคงที่) -1.62*** 
(-3.80) 

-.26 
(-.42) 

-.29 
(-.46) 

.16 
(.23) 

-.36 
(-.58) 

   (   )     .990*** 
(37.5) 

.787*** 
(16.2) 

.784*** 
(16.0) 

.813*** 
(15.6) 

.788*** 
(16.4) 

   (  ) .193** 
(3.24) 

.114 
(1.55) 

.114 
(1.53) 

.107 
(1.40) 

.133** 
(1.83) 

   (   
  ) 

-.515*** 
(-2.88) 

-.465** 
(2.64) 

-.458** 
(2.59) 

-.337* 
(-1.73) 

-.461*** 
(-2.68) 

   (      ) -.077 
(-1.30) 

.006 
(.922) 

.007 
(.106) 

.025 
(.343) 

-.003 
(-.057) 

   (     )  
 

.043** 
(2.58) 

.043** 
(2.58) 

.027 
(1.33) 

.042** 
(2.57) 

   (  )  
 

.055** 
(2.32) 

.054** 
(2.27) 

.078*** 
(2.71) 

.058** 
(2.52) 

   (   )  
 

-.021 
(-1.22) 

-.020 
(-1.15) 

-.015 
(.768) 

-.012 
(.699) 

   (    )  
 

.057 
(1.53) 

.057 
(1.52) 

.036 
(.983) 

.062* 
(1.70) 

 
   ( )  

 
 .027 

(.643) 
  

   (  )  
 

  -.002 
(-.056) 

 

     
 

   .004* 
(1.97) 

ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย  

ส าหรับปัจจัยทางด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนาพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ต่ า โดยเป็น
ประเทศท่ีสองท่ีมีระดับการวิจัยและพัฒนาที่ต่ าที่สุด (ประเทศที่ต่ าท่ีสุดคือฟิลิปปินส์ซึ่งมีระดับการพัฒนาประเทศที่
ด้อยกว่าประเทศไทยอยู่มาก) และมีช่องว่างที่กว้างมาก เมื่อ เทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยช่องว่าง
ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อยู่ที่ 8.29 เท่า นั่นก็คือ แม้ว่าปัจจัยทางด้านการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจะมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่จากตัวเลขที่เปรียบเทียบกลับพบว่า 

                                           
45ค่า t-statistic ของแต่ละสัมประสิทธิ์แสดงอยู่ในวงเล็บ เครื่องหมาย *,**,*** แสดงถึงนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 10%, 5% และ 1% ตามล าดับ 
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ประเทศไทยแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาในด้านนี้เลยโดยเปรียบเทียบ ดังนั้นปัจจัยทางด้านการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถน ามาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปได้ในอนาคต   

รูปที่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบในปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยทางด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่46 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย โดยอาศัยข้อมูล CEIC 
 

รูปที่ 5.2 แสดงการเปรียบเทียบในปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยทางด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย โดยอาศัยข้อมูล CEIC 

                                           
46ดูรายชื่อยอ่ของแต่ละประเทศในภาคผนวก ก 
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เมื่อพิจารณาถึงระดับการลงทุนระหว่างประเทศและระดับการเปิดประเทศ ซึ่งผลการประมาณการพบว่า
ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรต่อผลิตภาพของแรงงานให้ผลที่คลุมเครือ ซึ่งสื่อความว่าตัวแปรทั้งสองอาจจะไม่ได้
ช่วยสนับสนุนหรือเป็นปรปักษ์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาข้างต้น) อย่างไรก็ดี
ในทางทฤษฏีนั้น การลงทุนระหว่างประเทศและระดับการเปิดประเทศ มีได้ในหลายลักษณะ ซึ่งในบางกรณีอาจจะ
ท าให้ประเทศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางกรณีอาจจะท าให้ประเทศแย่ลง ตัวอย่างเช่น การลงทุนระหว่าง
ประเทศที่น ามาซึ่งการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีข้ามประเทศจะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไล่ตามประเทศที่พัฒนา
กว่าอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามการลงทุนระหว่างประเทศโดยเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจภายในประเทศเพียงอย่าง
เดียว จะเป็นการกีดกันไม่ได้เกิดการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาว 
ส าหรับการเปิดประเทศนั้น ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้กล่าวถึงประโยชน์และโทษของการเปิดประเทศเช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ Aghion et.al (2005) พบว่าผลของการเปิดประเทศจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมที่มี
ผลิตภาพของแรงงานที่ใกล้เคียงกับระดับการแข่งขันโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันซึ่งท ามาซึ่งการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่การเปิดประเทศจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมที่มีความล้าหลังทางด้านผลิตภาพของแรงงาน 
ทั้งนี้เนื่องจากว่าความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานที่มีมากจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะแข่งขันในการผลิต
กับธุรกิจจากต่างประเทศได ้

เพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองเชิงมหภาคของผลกระทบของการลงทุนระหว่างประเทศและการเปิดประเทศใน
กรณีของประเทศไทย คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพของแรงงานของ
ภาคการผลิตของไทยรายสาขาหรือไม่ โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของ Granger (Granger’s 
causality test)47 

การทดสอบจะจ าแนกข้อมูลประสิทธิภาพออกเป็นรายสาขา โดยจะแบ่งภาคการผลิตออกเป็นสี่ส่วนหลัก 
อันประกอบไปด้วย ภาคการเกษตรและเหมือนแร่ ภาคอุตสาหกรรมเบา ภาคอุตสาหกรรมหนัก และภาคบริการ 
โดยตัวแปรที่น ามาทดสอบจะประกอบไปด้วยตัวแปรสามตัวแปร คือ 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรมข้างต้น ซึ่งค านวณได้จากการคิดสัดส่วนของผลผลิตส่วนเพ่ิม (Value added) ของแต่ละ
อุตสาหกรรมต่อจ านวนแรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ 2. สัดส่วนการลงทุนระหว่างประเทศต่อผลผลิตส่วนเพ่ิม
ในแต่ละอุตสาหกรรม และ 3. ระดับการเปิดประเทศ ซึ่งใช้ดัชนีระดับการเปิดประเทศจากฐานข้อมูล Penn 
World Table (โดยใช้ค่าท่ีเท่ากันในทุกๆอุตสาหกรรม) การทดสอบจะใช้ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2523-255248 

ตารางที่ 5.4 แสดงผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของ Granger ระหว่างการลงทุนระหว่างประเทศ
กับประสิทธิภาพการผลิตรายภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบพบว่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมเบา น ามาซึ่งผลิตภาพของแรงงานที่สูงขึ้น ในขณะที่การทดสอบไม่พบว่าการลงทุน
                                           
47 การทดสอบโดยใช้ Granger’s causality test เป็นเพียงแต่การตรวจเช็คอย่างหยาบถึงความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่มตัวแปร การตีความผลจึงต้องใช้

ความระมัดระวังพอสมควร โดยตามปกติแล้วหากตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธก์ันอยา่งมีนัยยะ ผลการทดสอบสมควรที่จะแสดงถึงความสัมพันธข์อง
ทั้งสองตัวแปรด้วย อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรนั้น เราไม่สามารถสรุปทันทีว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธก์ัน ถึงกระนั้นหากการทดสอบไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ผลการศึกษาจะสามารถชี้ได้วา่ตัวแปรทั้งสองน่าจะไม่มี
ความสัมพันธก์ัน  

48ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต www.bot.or.th 
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โดยตรงระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมหนักและภาคบริการน ามาซึ่งผลิตภาพของแรงงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 
การทดสอบยังพบถึงหลักฐานว่าการเพ่ิมข้ึนในผลิตภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมหนัก ในระยะยาว (5ปี) มีผลต่อ
การเพ่ิมขึ้นในระดับการลงทุนระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งจากการทดสอบไม่พบความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเดียวกันในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

ตารางที่ 5.5 แสดงผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของ Granger ระหว่างการเปิดประเทศกับ
ประสิทธิภาพการผลิตรายภาคอุตสาหกรรม ผลการทดสอบพบหลักฐานชี้ว่าการ เปิดประเทศน ามาซึ่งการพัฒนา
ทางด้านผลิตภาพของแรงงานในภาคการเกษตร และในภาคอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตามไม่พบว่าการเปิด
ประเทศท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานในภาคการผลิตอ่ืนๆ ในทางกลับกัน ผลการทดสอบแทบจะไม่
พบหลักฐานซึ่งชี้ว่าการพัฒนาทางผลิตภาพของแรงงานน ามาซึ่งการเปิดประเทศที่มากขึ้น โดยพบหลักฐานว่าผลิต
ภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมเบาจะส่งผลต่อระดับการเปิดประเทศในระยะเวลา 3 ปี 

ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการทดสอบ Granger’s causality test ระหว่างการลงทุนระหว่างประเทศกับ
ประสิทธิภาพการผลิตรายภาคอุตสาหกรรม49 

ทิศทางของผลกระทบ ความล่าช้าในการส่งผ่านผลกระทบ 
1. ผลกระทบของการลงทุนระหวา่งประเทศ 1 ป ี 2 ป ี 3 ป ี 4 ป ี 5 ป ี
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 5.44** 2.90* 2.01 1.42 1.10 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบา 4.39** 1.80 1.04 1.26 2.09 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมหนัก .09 1.51 1.08 .71 .46 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคบรกิาร .64 .22 .33 .39 .30 
2. ผลกระทบของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      
- ภาคเกษตรส่งผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ .25 .11 .04 .11 .76 
- ภาคอุตสาหกรรมเบาต่อการลงทนุระหว่างประเทศ .05 .85 .64 .54 .52 
- ภาคอุตสาหกรรมหนักต่อการลงทุนระหว่างประเทศ .20 .33 1.65 1.55 3.39** 
- ภาคบริการต่อการลงทุนระหว่างประเทศ .71 .23 .23 .23 .92 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย 
 

ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการทดสอบ Granger’s causality test ระหว่างการเปิดประเทศกับประสิทธิภาพการ
ผลิตรายภาคอุตสาหกรรม50 

ทิศทางของผลกระทบ ความล่าช้าในการส่งผ่านผลกระทบ 
1. ผลกระทบของการเปิดประเทศ 1 ป ี 2 ป ี 3 ป ี 4 ป ี 5 ป ี
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 5.9** 3.04* 2.69* 2.05 2.49* 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบา .14 .08 .33 .62 .79 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมหนัก 3.32** 1.15 1.65 2.18 2.38** 
- ต่อประสิทธิภาพการผลิตภาคบรกิาร .15 .82 1.51 1.23 1.50 

                                           
49ตัวเลขในตารางแสดงค่า F-statistics จากการทดสอบ สัญลักษณ์ *, ** และ *** แสดงถึงนัยส าคัญในระดับ 10%, 5% และ 1% ตามล าดับ 
50ตัวเลขในตารางถูกแสดงอยู่ในลักษณะเดียวกับในตาราง 5.6 
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ทิศทางของผลกระทบ ความล่าช้าในการส่งผ่านผลกระทบ 
2. ผลกระทบของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      
- ภาคเกษตรส่งผลต่อการเปิดประเทศ .32 .35 .31 .16 .81 
- ภาคอุตสาหกรรมเบาต่อการเปดิประเทศ .47 2.18 3.21** 2.09 2.00 
- ภาคอุตสาหกรรมหนักต่อการเปดิประเทศ .60 1.07 .64 .56 .29 
- ภาคบริการต่อการเปดิประเทศ .06 .09 .19 .27 .30 
ที่มา: ค านวณโดยคณะนักวิจัย 

โดยภาพรวม ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศและการเปิดประเทศ51 ภาคอุตสาหกรรมเบาจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศมากกว่าการเปิดประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหนักจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศมากกว่า
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ส าหรับภาคบริการนั้น พบว่าไม่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยทั้งสองแต่อย่างใด ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศและการเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่52 ทั้งนี้ เนื่องจากว่าในการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางนั้น ประเทศจะต้องมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหนักและภาคการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบไม่พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาในจุดนี้อยู่ ด้วยเหตุนี้เอง ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่า
ประเด็นค าถามท่ีน่าจะศึกษาต่อประเด็นหนึ่งก็คือ ประเทศไทยควรที่จะมีการลงทุนระหว่างประเทศและระดับการ
เปิดประเทศในลักษณะใดที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด โดยที่ประโยชน์ที่ส าคัญของปัจจัยทั้งสอง น่าจะ
น ามาซึ่งการพัฒนาในผลิตภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหนักและภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ผลการประมาณการสมการถดถอยส าหรับปัจจัยเชิงด้านสถาบันไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อผลิตภาพของแรงงาน โดยทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านสถาบันน่าจะ
ส่งผลกระทบในระยะยาวกว่าช่วงเวลาที่ใช้ในศึกษา Cross-country growth regression นี้ ท าให้ข้อมูล
ผลกระทบของปัจจัยเชิงสถาบันไม่ปรากฏในผลการประมาณการ ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาเจาะลึกลง
ไปเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยเชิงสถาบันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ น่าจะเป็นกุญแจที่ส าคัญอีกดอกหนึ่งที่จะช่วย
ผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างรวดเร็ว โดยทางคณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษากรณีศึกษาเพ่ือดู
ถึงผลกระทบของปัจจัยเชิงสถาบันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 7 

5.3 สรุป 
ในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกช่วงระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อท าความเข้าใจถึงปัจจัยประสิทธิภาพทางการ

ผลิตพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสุดท้ายที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพ
ทางการผลิตพ้ืนฐานประกอบไปด้วย ปัจจัยย่อยหลายปัจจัยที่แฝงอยู่ภายใน ผลการศึกษาในบทที่ผ่านมาได้ลด
บทบาทของปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์และปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ท าให้เหลือปัจจัยสี่ปัจจัยที่อาจจะมีความส าคัญต่อการ

                                           
51 มีงานวิจยัที่สนับสนุนถึงความสัมพันธ์ดงักล่าว เช่น ประยงค์ (2551) 
52 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยัอื่นๆเช่น Brimble (2002)  
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทั้งสี่ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน 
ปัจจัยทางด้านสถาบัน ปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่ และ ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปร
พ้ืนฐาน ด้วยข้อจ ากัดทางด้านข้อมูล ในบทนี้จึงมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่สองและสามเป็นหลัก 

ผลการประมาณการพบว่าปัจจัยพ้ืนฐานที่ถูกเข้ามาตามแบบจ าลองสมัยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ปัจจัยทางด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และระดับการเปิดประเทศต่างก็มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ โดยในสองปัจจัยแรกมีเหตุผลสนับสนุน
จากผลการประมาณการโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยสองปัจจัยหลัง พบหลักฐานสนับสนุนบางส่วนจากงานศึกษาที่ใช้
วิธีการทดสอบ Granger’s causality ส าหรับปัจจัยทางด้านสถาบันนั้นไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อผลิตภาพของแรงงานในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาอยู่
ในช่วงที่แคบ (10 ปี) จึงมีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบของปัจจัยสถาบันอาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ าช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษาได้ ท าให้ผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวไม่สะท้อนออกมาในผลการประมาณการ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงพัฒนาการของประเทศไทยในอดีต พบว่าปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นปัจจัยที่
ประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลาง โดยประเทศไทยมีระดับการพัฒนาเทียบได้กับกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่อ่ืนๆ ซึ่งมีช่องว่างในการพัฒนาปัจจัยนี้อยู่ค่อยข้างจะกว้าง ทางด้านการวิจัยและพัฒนา ผลการ
เปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับที่ต่ า โดยระดับการพัฒนาของประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่สองจากท้ายของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ นั่นก็คือ ประเทศไทยมีช่องว่างในการพัฒนาทางด้านวิจัย
และพัฒนากับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่อยู่ และมีช่องว่างที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศและการเปิดประเทศ ผลการประมาณการไม่พบค่าความสัมพันธ์ในการศึกษาที่
ใช้ข้อมูลระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้รูปแบบการพัฒนาในปัจจัยทั้งสองปัจจัย มีได้หลาย
รูปแบบซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ส่งผลดีและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์จึงท าการทดสอบความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างง่ายตามนัยยะของ Granger โดยแยกภาคการผลิตออกเป็นสี่ภาคการผลิตย่อย ผลการทดสอบพบว่า ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมเบา ได้รับประโยชน์จากการลงทุนระหว่างประเทศ ในขณะที่ภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมหนักได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศ โดยที่ภาคบริการไม่ได้รับผลประโยชน์จากทั้งสองปัจจัย
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าการทดสอบโดยวิธีของ Granger เป็นการทดสอบอย่างง่ายซึ่ง
แสดงผลขั้นต้นในเชิงมหภาคเท่านั้น เพ่ือที่จะเข้าใจถึงประโยชน์ของทั้งสองปัจจัยในเชิงลึกจึงควรที่จะมีการศึกษา
ในระดับอุตสาหกรรมหรือในระดับภาคธุรกิจต่อไป  

ส าหรับปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานตาม
แบบจ าลองสมัยใหม่และปัจจัยเชิงสถาบันนั้น ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยในอนาคต แต่เนื่องจากความจ ากัดของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถที่จะประมาณการผลกระทบออกมาได้
อย่างชัดเจน ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกที่จะวิเคราะห์แบบเจาะลึกโดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงในบท
ต่อๆไป 

 



 

68 

 

บรรณานุกรม 
ประยงค์ เนตยารักษ์, (2551) “ลักษณะผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการผลิตสินค้าเกษตรไทย,” 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2551. 
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., and Howitt, P., (2005) “Competition and 

Innovation: An Inverted-U Relationship,” The Quarterly Journal of Economics, 120. 
Anuchitworawong, C., (2011). “The Impact of Foreign Direct Investment on Productivity, 

Employment and Export Performance of Thai Firms,” In: Sussangkarn, C., Park, Y.C. & 
Kang, S.J. (eds.). “Foreign Direct Investments in Asia,” Routledge Studies in the Modern 
World Economy. 

Brimble, P., (2002) “Foreign Direct Investment: Performance and Attraction: The Case of 
Thailand,” presented at a workshop on Foreign Direct Investment: Opportunities and 
Challenges for Cambodia, Laos and Vietnam, August 16-17, Hanoi. 

“CEIC data 2011,” Internet Securities, Inc.,  A Euromoney Institutional Investor company. 
Durlauf, S., Johnson, P., and Temple, J., (2004) “Growth Econometrics,” Vassar College 

Economics Working Paper, no. 61. 
Grilliches, Z., (1998) “R&D and Productivity,” The University of Chicago Press. 
Grossman, G., and Helpman, E., (1992)) “Innovation and Growth in the Global Economy,” MIT 

Press. 
Hausmann, R., Rodrik, D., and Velasco, A., (2004) “Growth Diagnostic,” mimeo. 
Mankiw, N., Romer, D., and Weil, D., (1992) “A Contribution to the Empirics of Economic 

Growth,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2. 

ภาคผนวก 
ตารางท่ี 5.6 รายช่ือประเทศพร้อมรหัสย่อ 

Country Name isocode Country Name isocode 
Algeria DZA Kenya KEN 
Argentina ARG Korea, Republic of KOR 
Australia AUS Luxembourg LUX 
Austria AUT Malawi MWI 
Bangladesh BGD Malaysia MYS 
Barbados BRB Mali MLI 
Belgium BEL Mauritania MRT 
Benin BEN Mauritius MUS 
Bolivia BOL Mexico MEX 
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Country Name isocode Country Name isocode 
Botswana BWA Morocco MAR 
Brazil BRA Mozambique MOZ 
Burundi BDI Namibia NAM 
Cameroon CMR Nepal NPL 
Canada CAN Netherlands NLD 
Central African Republic CAF New Zealand NZL 
Chile CHL Nicaragua NIC 
China Version 1 CHN Niger NER 
Colombia COL Norway NOR 
Congo, Dem. Rep. ZAR Pakistan PAK 
Congo, Republic of COG Panama PAN 
Costa Rica CRI Papua New Guinea PNG 
Cote d`Ivoire CIV Paraguay PRY 
Cyprus CYP Peru PER 
Denmark DNK Philippines PHL 
Dominican Republic DOM Portugal PRT 
Ecuador ECU Romania ROM 
Egypt EGY Rwanda RWA 
El Salvador SLV Senegal SEN 
Fiji FJI Singapore SGP 
Finland FIN South Africa ZAF 
France FRA Spain ESP 
Gambia, The GMB Sri Lanka LKA 
Ghana GHA Sweden SWE 
Greece GRC Switzerland CHE 
Guatemala GTM Syria SYR 
Haiti HTI Taiwan TWN 
Honduras HND Tanzania TZA 
Hong Kong HKG Thailand THA 
Iceland ISL Togo TGO 
India IND Trinidad &Tobago TTO 
Indonesia IDN Turkey TUR 
Ireland IRL Uganda UGA 
Israel ISR United Kingdom GBR 
Italy ITA United States USA 
Jamaica JAM Uruguay URY 
Japan JPN Venezuela VEN 
Jordan JOR   
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ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ53 

หากพิจารณาบทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิคจะพบว่า โดยทั่วไปเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะมีบทบาทต่ออัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน steady-state เงิน
ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อประเทศที่เป็นผู้รับเงินลงทุนเป็น
ประเทศท่ีขาดแคลนปัจจัยทุน ซึ่งจะท าให้ประเทศเหล่านี้มีผลิตภาพการผลิตของการลงทุนหน่วยสุดท้ายเพ่ิมขึ้นใน
ระยะสั้นเมื่อมีปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพการผลิตดังกล่าวจะมีผลท าให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนในระยะยาว54 

ถ้าพิจารณาจากทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Endogenous growth จะพบว่าเงินลงทุนทางตรง
ระหว่างประเทศมีบทบาทมากขึ้นในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  Lucas (1988), Asiedu 
(2002) และ Pugel (2007) สรุปว่าประสิทธิภาพดังกล่าวเกิดเนื่องจากเงินลงทุนทางตรงที่เข้ามาจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผ่านการปรับปรุงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะการบริหารจัดการและ
การตลาด รวมถึงความรู้ความสามารถ โดย Wang (1990)Grossman และ Helpman (1991) และ Romer 
(1993) การสร้างการกระจายทางเทคโนโลยี (Technology spillover) และการกระจายความรู้ (knowledge 
spillover) จากประเทศผู้เป็นเจ้าของทุนมายังประเทศผู้รับทุน เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่เงินลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศจะช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศผู้รับทุน 

แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเชื่อว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ จะมี
ผลในเชิงบวกต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผู้รับทุน แต่ยังมีนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนที่มีความเห็น
ในทางตรงกันข้าม Marksun และ Venables (1997) และ Agosin และ Mayer (2000) ได้แสดงให้เห็นว่าการเข้า
มาลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศจะมีผลกระทบทางลบต่อการเติบโตและการพัฒนาของบริษัทใน
ประเทศผู้รับทุนซึ่งไม่อาจแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ดังกล่าวได้ Boyd และ Smith (1992) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากรที่แย่ลงในประเทศผู้รับทุนเมื่อมีการรับเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้
ประเทศผู้รับทุนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงBornschier และ Chase-Dunn (1985) ชี้ให้เห็นว่าเงิน
ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอาจก่อให้เกิดตลาดผูกขาด ในขณะที่ Razin และคณะ (1999) แสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงในฐานเงินส ารองระหว่างประเทศของประเทศผู้รับทุนในกรณีที่มีการถอนทุนและก าไรของบริษัทข้ามชาติกลับ
ประเทศ ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศผู้รับทุนได้ 

Nelson และ Phelps (1986), Benhabib และ Spiegel (1994) และ Borensztein และคณะ (1998) 
แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ภายใต้บางเงื่อนไข
เท่านั้น Acemoglu และ Zilibotti (1997) และ Zhang (2001) แสดงให้เห็นว่าประเทศผู้รับทุนจะได้ประโยชน์
จาก FDI ก็ต่อเมื่อมีนโยบายการค้าแบบเปิดประเทศ ในขณะที่ Alfaso และคณะ (2009) แสดงให้ว่าระดับการ

                                           
53อาจารย์กรกรัณย ์ชีวะตระกุลพงษ์ เป็นผู้จัดท าในส่วนของวรรณกรรมปริทัศน์ในภาคผนวกนี้ 
54 See also Barro and Sala-i-Martin (1995), Adams (2009) 
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พัฒนาของภาคการเงินภายในประเทศจะเป็นตัวก าหนดว่าประเทศผู้รับทุนจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึนเมื่อได้รับเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศหรือไม่  ในขณะที่ Borensztein และคณะ (1998) แสดงให้ถึง
บทบาทของระดับทุนมนุษย์ที่ประเทศผู้รับทุนมีอยู่ กล่าวคือประเทศผู้รับทุนจะต้องมีระดับทุนมนุษย์มากเพียงพอ
จึงจะได้ประโยชน์ในการรับความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทท่ีเข้ามาลงทุนได้ 

งานศึกษาเชิงประจักษ์ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มีต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ งานศึกษาจ านวนมากพบว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะช่วยเพ่ิมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อประเทศผู้รับทุนมีเงื่อนไขบางอย่าง Balasubramanyam และคณะ (1996) 
และ Zhang (2001) แสดงให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ประโยชน์จากเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ
มากกว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเพราะมีนโยบายการค้าแบบเปิดมากกว่า McLean และ Shrestha (2002) 
ชี้ให้เห็นว่าประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมากกว่าประเทศพัฒนา
แล้ว  

ในทางตรงกันข้าม Blomstrom และคณะ (1994) ทดสอบให้เห็นว่าประเทศผู้รับทุนจะต้องมีความเจริญ
ในระดับที่สูงเพียงพอเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ในขณะที่ Levine และ Renelt 
(1992) และ Borensztein และคณะ (1998) ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับทุนมนุษย์ของประเทศผู้รับทุนใน
การได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนลีและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นเมื่อมีการเข้ามาลงทุนจากบริษัท
ข้ามชาติ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว งานวิจัยเชิงประจักษ์โดยมากไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างเงินลงทุ นทางตรง
ระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะช่วยเพ่ิมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขเฉพาะบางอย่าง เช่น นโยบายการค้าเสรี การพัฒนาของภาคการเงิน ระดับทุน
มนุษย์ที่ประเทศมี ระดับความเจริญของประเทศ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

หากพิจารณาทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศแบบดั้งเดิมตามแนวคิดนีโอคลาสสิค เช่น แบบจ าลองของ Solow จะพบว่าการค้าระหว่างประเทศไม่
สามารถท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหรือ ณ จุด steady state เพ่ิมสูงขึ้นได้ การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าระหว่างประเทศจากการปิดประเทศเป็นการเปิดการค้าเสรีจะท าให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้เพียงระยะสั้นและครั้งเดียว (once-off) เท่านั้น 
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่แบบ Endogenous growth จะ
พบว่าการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบันงานศึกษาต่าง 
ๆ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

Krugman (1979) แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ท า
ให้การค้าระหว่างประเทศมีผลต่อระดับรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ โดยประเทศที่เป็นผู้คิ ดค้น
นวัตกรรมจะใช้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมระดับรายได้ของประเทศ  

ในขณะที่ Grossman และ Helpman (1991) สร้างแบบจ าลองการผลิตในกรณีของ 2 ปัจจัยการผลิต 
(ทุนมนุษย์ และแรงงานไร้ทักษะ) โดยก าหนดให้มีกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนมาในกระบวนการสร้างปัจจัย
การผลิตขั้นกลางชนิดใหม่ซึ่งจะช่วยเพ่ิมผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม แบบจ าลองของ Grossman และ 
Helpman (1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของอัตราภาษีน าเข้าจะส่งผลให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าที่เน้นใช้
แรงงานไร้ทักษะมีค่าจ้างทุนมนุษย์สูงขึ้น ซึ่งจะลดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและท าให้อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง ในขณะประเทศที่ส่งออกสินค้าที่เน้นใช้ทุนมนุษยจะมีค่าจ้างทุนมนุษย์ต่ าลง ซึ่งท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จึงขึ้นอยู่กับลักษณะของประเทศ 

Scott Taylor (1994) ประยุกต์แบบจ าลองขั้นบันไดของคุณภาพ (Quality Ladders) เข้ากับแบบจ าลอง
การค้าระหว่างประเทศตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ Ricardo และพบว่าการค้าระหว่างประเทศจะท า
ให้แต่ละประเทศหันไปสร้างความช านาญในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ซึ่งท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นการค้าระหว่างประเทศจึงเป็นผลดีต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในแบบ
ผลได้เพียงครั้งเดียว (once-off) และในระยะยาว 

แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศทางทฤษฎี แต่งานวิจัยแบบ Endogenous growth ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา การ
สะสมทุนมนุษย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในฐานะปัจจัยที่จะท าให้การค้าระหว่างประเทศช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ้

งานวิจัยเชิงประจักษ์ในระยะแรกที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศจะไม่ถูกรองรับด้วยทฤษฎี แต่เป็นการทดสอบที่มีแรงจูงใจมาจากข้อมูลจริงในช่วงทศวรรษ
ที่ 1970s-1980s ซึ่งมีการใช้นโยบายปกปูองอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐกิจในช่วงนั้น
แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เน้นใช้นโยบายปกปูองอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้านั้นมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่เน้นใช้นโยบายการส่งเสริมการส่งออกเป็นอย่างมาก 
ท าให้นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าการเปิดเสรีทางการค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งการทดสอบเชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคแรก 
เช่น Balassa (1978) Krueger (1978) และ Kormedi และ Meguire (1985) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือระดับรายได้กับระดับการค้าระหว่างประเทศจากการใช้วิธีสมการถดถอย
ในการหาความสัมพันธ์ในชุดข้อมูลแบบ cross-country 
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อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศยังถูกวิจารณ์ในเรื่องความถูกต้องเนื่องจากงานศึกษาดังกล่าวยังขาดแบบจ าลองทางทฤษฎีที่มา
รองรับ55 หรือปัญหาเรื่องของ endogeneity กล่าวคือประเทศที่มีระดับรายได้หรืออัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ระดับการเปิดประเทศอาจเป็นประเทศท่ีมีระดับการค้าระหว่างประเทศท่ีสูง56 

งานศึกษาเชิงประจักษ์ในระยะถัดมาจะเป็นการหาตัวแปรอื่นมาเป็นตัวแทนการเปิดประเทศเพ่ือแก้ปัญหา
ในเรื่องของ endogeneity ซึ่ง Yanikkaya (2003) ได้แบ่งตัวแทนระดับการค้าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) 
ตัวแทนมูลค่าการค้า และ 2) ตัวแทนนโยบายข้อกีดกันทางการค้า 

ในส่วนของตัวแทนมูลค่าการค้า งานศึกษาส่วนมากจะวัดจากมูลค่าการส่งออกรวมกับมูลค่าการน าเข้า
หารด้วยขนาด GDP ของประเทศ เช่น Quah และ Rauch (1990) ซึ่งพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
แต่การวัดระดับการเปิดประเทศในแบบดังกล่าวยังคงมีปัญหา endogeneity ดังนั้นจึงมีงานศึกษาที่ออกมาเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการดังกล่าว Yanikkaya (2003) ได้แยกใช้สัดส่วนการส่งออกต่อขนาด GDP และการน าเข้าต่อขนาด 
GDP ในขณะที่ Edwards (1992) ได้ใช้วิธีการของ Leamer ในการประมาณระดับการเปิดประเทศด้วยการหา
ความแตกต่างระหว่างขนาดการค้าจริงกับขนาดการค้าที่ควรจะเกิดขึ้นตามทฤษฎี และงานศึกษาของ Frankel 
และ Romer (1999) ได้สร้างตัวแปรการค้าระหว่างประเทศที่น ามาหาความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์ (geographical variables) โดยให้เหตุผลว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์
ก่อให้เกิดการค้าระหว่างกันที่เพ่ิมขึ้นโดยไม่มีผลต่อขนาดรายได้ของประเทศ การสร้างตัวแปรดังกล่าวจึงเป็นตัว
แทนที่ดีของระดับการค้าโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา endogeneity ซึ่งการปรับปรุงตัวแปรการเปิดประเทศดังกล่าว
ยังให้ผลสรุปว่าขนาดของการค้าระหว่างประเทศส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม Rodriguez และ Rodrik (2001) ยังได้วิจารณ์งานในกลุ่มดังกล่าวว่ามีปัญหาในด้านของชุด
ข้อมูล กล่าวคือผลที่ได้ไม่ robust ต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเทศหรือช่วงเวลา ในขณะที่ตัวแปรการค้าระหว่าง
ประเทศที่สร้างจากตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ยังมีปัญหาที่มาจากการที่ตัวแปรดังกล่าวไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการค้าซึ่งอาจเป็นกลไกส าคัญที่การค้าระหว่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

ตัวแทนการเปิดประเทศในกลุ่มที่ 2 จะเป็นการวัดระดับการกีดกันทางการค้า (trade restrictiveness) 
ซึ่งงานส่วนมากจะแทนด้วยอัตราภาษีโดยเฉลี่ของประเทศ ผลที่ได้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน Lee (1993) และ 
Edwards (1998) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญระหว่างอัตราภาษีและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ Rodriguez และ Rodrik (2001) และ Yaniikkaya (2003) พบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะในกรณีของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

                                           
55 Edwards (1993), Srinivasan และ Bhagwati (2001) 
56 Helpman (1988)Edwards (1993) และ Bradford และ Chakwin (1993) 
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Dollar (1992) ได้ใช้ระดับราคาโดยเปรียบเทียบเป็นตัวแทนของการเปิดประเทศเนื่องจากความแตกต่าง
ด้านราคาเกิดจากราคาของสินค้าที่ไม่มีการค้าขาย (non-tradeble) ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้พบความสัมพันธ์ในเชิงลบ
ระหว่างการเบี่ยงเบนทางการค้าจากราคาโดยเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Sachs และ Warner (1995) ได้สร้างตัวแปรหุ่นแทนการเปิดประเทศจากเงื่อนไข 5 ประการ โดยจะถือว่า
ประเทศมีการปิดประเทศในเงื่อนไขต่อไปนี้ 1) อัตราภาษีเฉลี่ยในสินค้าทุนและสินค้าขั้นกลางสูงกว่าร้อยละ 40 2) 
มีข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากกว่าร้อยละ 40 ของสินค้าน าเข้าประเภททุนและสินค้าขั้นกลาง 3) มีระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 4) มีการผูกขาดในสินค้าส่งออกที่ส าคัญ และ 5) มีส่วนเพ่ิมของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น
ทางการในตลาดมืด (black market premium) สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ในช่วงทศวรรษ 1980s หรือ 1990s ซึ่ง
การศึกษาพบว่าตัวแปรหุ่นแทนการเปิดประเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม Rodriguez และ Rodrik (2001) ได้ชี้ให้เห็นว่าหากพิจารณาตัวแปรหุ่นตามงานศึกษา 
Sachs และ Warner (1995) รายประเภทจะพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ
คือการผูกขาดในสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ และส่วนเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืด ซึ่งทั้ง 2 ตัวแปรดังกล่าวอาจ
เป็นการวัดนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ใช่เพียงแต่นโยบายการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น Yaniikaya 
(2003) ยังสนับสนุนความคิดดังกล่าวโดยแสดงให้เห็นว่าส่วนเพ่ิของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดมีสหสัมพันธ์ที่สูง
มากกับผลของนโยบายภายในประเทศที่แย่ เช่น อัตราเงินเฟูอที่สูง ปัญหาหนี้ต่างประเทศที่สูง การคอรัปชั่นที่สูง 
และการมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง Edwards (1998) และ Rodriguez และ Rodrik 
(2001) ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ระดับข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเป็นตัวแทนระดับการกีดกันทางการค้านั้นไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลของข้อกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษ ี

กล่าวโดยสรุปแล้ว งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับ
การเปิดประเทศนั้นยังไม่มีข้อสรุปถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน การหาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และระดับมูลค่าการค้ายังมีปัญหาในเรื่องของ endogeneity และ robustness ในขณะที่งานศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและข้อกีดกันทางการค้ายังมีข้อถกเถียงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ 
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บทที่ 6 มิติคุณภาพในการอธิบายช่องว่างการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
กับประเทศที่ก าลังพัฒนา 

ในการวิเคราะห์ในสองบทที่ผ่านมา ได้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญหลายตัวที่ส่งผลท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างระดับการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานระหว่างประเทศ ในปัจจัยต่างๆเหล่านั้น มีสองปัจจัยที่ยังไม่ได้ถูก
กล่าวถึง ซึ่งน่าจะมีส่วนที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ ปัจจัยทั้งสองตัว ได้แก่ ปัจจัยเชิงคุณภาพของ
ตัวแปรพื้นฐานตามแบบจ าลองสมัยใหม่ และปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการค้าการลงทุน  

ปัจจัยเชิงคุณภาพ เป็นมิติใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ปัจจัยพ้ืนฐานเชิงปริมาณ ซึ่งถูกเพ่ิมขึ้นเพ่ือวัดคุณภาพของตัว
แปรต่างๆในแบบจ าลองพ้ืนฐาน ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่าปัจจัยเชิงคุณภาพน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญมาก 
เพราะว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศจะพบว่า นอกจากปัจจัยเชิงปริมาณที่พบความแตกต่างกัน
แล้ว ยังพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีค่าปัจจัยเชิงคุณภาพที่เหนือกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่ด้อย
พัฒนาอยู่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทข้างต้น จึงเชื่อได้ว่าปัจจัยเชิงคุณภาพน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถใช้มา
อธิบาย ค่าเฉพาะระหว่างประเทศได้  ในบทนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆตามแบบจ าลองเชิง
คุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีช่องว่างให้พัฒนาได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนนั้น เป็นปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่งมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่
สามารถที่จะใช้กลยุทธ์นี้เพ่ือผลักดันประเทศให้พัฒนาได้อย่างประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์จึงจะกระท าใน
รูปแบบของกรณีศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

ปัจจัยเชิงคุณภาพที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้ มาจากปัจจัยพ้ืนฐานตามแบบจ าลองที่ใช้ในการอธิบายความ
เจริญเติบโตของประเทศในบทที่ผ่านมา อันประกอบไปด้วย คุณภาพของปัจจัยทุนมนุษย์ ซี่งเจาะลึกลงไปในมิติ
ทางด้านการศึกษาเป็นหลัก คุณภาพของตลาดทุน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการรวบรวมเงินออมและจัดสรร
เงินทุน คุณภาพของอัตราเจริญเติบโตของประชากรซึ่งสะท้อนออกมาในสามแง่มุม อันได้แก่ โครงสร้างประชากร 
ความสมบูรณ์พร้อมของตลาดแรงงาน และพัฒนาการทางด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ ทั้งสามปัจจัยที่น ามาพิจารณา
ข้างต้นต่างก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวแปรในแบบจ าลองพ้ืนฐานของโซโล ส าหรับตัวแปรในมิติเชิง
คุณภาพของแบบจ าลองสมัยใหม่นั้นจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทนี้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยบางส่วนได้รับการพิจารณา
แล้วในบทที่ผ่านมา (โครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และ อัตราการเปิดประเทศ) ส าหรับ
คุณภาพของการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนานั้น ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญเป็น
อย่างมากและทางคณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาแบบเจาะลึกในโครงการย่อยต่อไป  
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6.1 คุณภาพทางการศึกษา 
จากความเชื่อมั่นและการพิสูจน์โดยผลการวิจัยต่างๆ พบว่าการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล (จุลภาค) พบว่าการศึกษาที่สูงขึ้น วัดจาก
จ านวนปีการศึกษาที่มากขึ้น (years of schooling) น าไปสู่การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีการศึกษาใน
ระดับมหภาค ผลสรุปยังคงก ากวม และมีความน่าเชื่อถือทางสถิติที่น้อยลงปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับการเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติและแง่มุมที่ซับซ้อนมากขึ้น เพ่ืออธิบายผลดังกล่าวให้ดีขึ้นอาทิ 
บทบาทของระดับการศึกษาต่างๆ การกระจายตัวของการศึกษา คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

แม้การลงทุนให้การศึกษาถ้วนหน้าส าหรับการศึกษาข้ันต้น (preschool) โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยหรือ
ด้อยโอกาส (disadvantage group)จะสร้างประโยชน์อย่างสูง (Sala-i-Martin et al. (2004) และอัศวิน อาฮูยา 
(2550)) แต่ต้องประกอบกับการพัฒนาและลงทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยนั่นคืดการลงทุนขยายการศึกษาสู่
ระดับมัธยมศึกษา (อย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น) เป็นแรกขับให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับที่สูงขึ้นกว่าการที่ลงทุน
ให้การศึกษาระดับก่อน-ประถมศึกษาเพียงอย่างเดียว (IIASA policy brief (2008)) 

การให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาดังกล่าว จะสามารถท าให้ประชาชนจ านวนมากของ
ประเทศที่ยากจนหลุดพ้นจากความยากจนได้ผ่านกระบวนการสะสมทุนมนุษย์ แต่ส าหรับประเทศอุตสาหกรรม
แล้ว การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา (ของวัยแรงงาน (younger adult))จะเป็นกุญแจส าคัญสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการยกระดับทุนมนุษย์และเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากเรื่องระดับการศึกษาแล้ว ยังมีส่วนประกอบส าคัญของการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือปัจจัยคุณภาพ
การศึกษา โดยปัจจัยทางด้านปริมาณการศึกษาจะเป็นการพยายามขยายทุนมนุษย์ในแนวกว้าง (Horizontal 
Improvement) ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา เป็นการพยายามต่อยอดของแต่ละฐานขึ้นมา (Vertical 
Improvement)  

การศึกษาวิจัยในช่วงแรกอธิบายการเติบโตที่สูงขึ้นแตกต่างกันในประเทศต่างๆ ด้วยการได้รับการศึกษา 
(school attainment) หรือ จ านวนปีการศึกษา (years of schooling) ที่มากขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ดีการวัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการวัดความรู้และทักษะการใช้ปัญญา (cognitive skills)57ที่เพ่ิมขึ้นของคนอย่าง
หยาบ และความส าคัญของการศึกษาต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถูกสะท้อนในแง่จ านวนปีการศึกษาที่สูงขึ้น
ดังกล่าวเริ่มมีข้อถกเถียง โดยเฉพาะในแง่ที่น าพาให้นโยบายด้านการศึกษาไปผิดทาง คือมุ่งเน้นแต่ปริมาณโดยไม่
พิจารณาคุณภาพควบคู่ด้วย (Hanushek (2005)) ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาของกลุ่มประเทศลาติน
อเมริกา ที่ถึงแม้โดยเปรียบแล้วประชากรมีการศึกษาในระดับที่น่าพอใจแต่ท าไมการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงไม่
พัฒนาเท่าที่ควรHanushek and WÖßmann (2009) ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า เนื่องจากคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับต่ า (โดยวัดจากคะแนนการวัดความรู้ระดับนานาชาติ ( international student achievement tests) 

                                           
57ทักษะการใช้ปัญญา (Cognitive skills) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และการใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีและ

กระบวนการต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหา, ทกัษะการใช้ปัญญาไม่เพียงสะท้อนสิ่งที่ได้จากระบบโรงเรียน แต่รวมถึงจากครอบครัว สภาพแวดลอ้ม 
วัฒนธรรม สุขภาพร่างกาย และอื่นๆ 
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ของ PISA)ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม (ดูรูปที่ 6.1)และได้ให้ข้อสรุปว่าการใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนที่นานขึ้น
หรือมีการศึกษาสูงขึ้นจะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อต้องมีการพัฒนาทักษะการใช้
ปัญญาเกิดข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการศึกษานั้นต้องมีคุณภาพนั่นเอง 

รูปที่ 6.1 เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพการศึกษาระดับต่างๆ 

หมายเหต:ุ region codes: Asia (ASIA), Commonwealth OECD members (COMM), Europe (EURO), Latin America 
(LATAM), Middle East and North Africa (MENA), Sub-Saharan Africa (SSAFR). 

ที่มา: Hanushek and WÖßmann (2009), figure 1 
 

ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่สนับสนุนถึงความส าคัญของคุณภาพการศึกษา อาทิ เช่น Mulligan (1999), 
Murnane et al. (2000) และ Lazear (2003) ซึ่งได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า การเพ่ิมขึ้นในความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ในช่วงมัธยมปลาย มีส่วนส าคัญที่ท าให้รายได้ต่อปีสูงขึ้น อย่างไรก็ดี งานวิจัยคล้ายกันที่ใช้ข้อมูลของ
ประเทศก าลังพัฒนา เช่น Alderman et al. (1996), Boissiere et al. (1985) และ Jolliffe (1998) ซึ่งได้
ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลของประเทศ ปากีสถาน ทรานซาเนีย และกานา กลับพบว่าผลตอบแทนของคุณภาพทาง
การศึกษามีอยู่จ านวนน้อย ท้ายที่สุด มีงานวิจัยชิ้นนึงที่มีความน่าสนใจมาก เป็นงานของ Nickell (2004) ซึ่งได้ข้อ
สรุปว่า ความแตกต่างทางด้านรายได้ มีเหตุผลหลักมาจากการกระจายของความสามารถ นั่นหมายถึงโดยนัยว่า 
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาปริมาณทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถที่จะช่วยในการ
ลดปัญหาทางด้านการกระจายรายได้ไปได้ในตัว 

การเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของไทย 

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปีเป็น 9 ปีนับตั้งแตป่ี2531เพ่ือยกระดับการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนทั่วไปในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ.2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมปีพ.ศ. 2545
ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546เป็นต้นไป 
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งรวมถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาของ
ผู้ด้อยโอกาสด้วย  

จากข้อมูลในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าไทยประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาในแง่ปริมาณ คือจ านวนนักเรียนที่ได้เรียน หรืออัตราการเข้าเรียนที่สูงเกือบถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ที่มีอัตราการเข้าเรียนเกือบสมบู รณ์ และกว่าร้อยละ 90 
ตามล าดับ ในขณะที่อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงอุดมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนใกล้คียงกับ
ระดับมาตรฐานของประเทศท่ีพัฒนาแล้วคือประมาณร้อยละ 60 (ดูรูปที่ 6.2) 

รูปที่ 6.2 อัตราการเข้าเรียน: 2548-2551 

 

 
ที่มา: ค านวณจากจ านวนนักเรียนและประชากรวัยเรียน รายงานโดยกระทรววงศึกษาธิการ 
 

แม้ในภาพรวมการไปถึงการศึกษาของไทยจะเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนจากครอบครัวยากจนยังมี
ข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถศึกษาจนจบการศึกษาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนลด
ระดับลงเป็นล าดับตั้งแต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อพ้นจากการศึกษา
ภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) การตัดสินใจเลือก และ/หรือจ าเป็นที่จะหยุดเรียนมีเพ่ิมมากขึ้น แม้นโยบาย
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รัฐบาลในปัจจุบันก าหนดให้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552) คือขยายการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเดิม ให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้นโดยการเน้นการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3 ปี (ระดับอนุบาล 1 ถึง 
3)58แต่ที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายจะเฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ซึ่งแท้ที่จริง
แล้วต้นทุนในการที่จะเข้าเรียนยังมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักอีกส่วนหนึ่งด้วย จากการ
ประมวลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey, SES) ปีพ.ศ. 2549-
2552 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางเพ่ือไปศึกษาในโรงเรียนเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวปานกลางถึงยากจน จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อเดือน 59ซึ่งส าหรับเด็ก
ที่มาจากครัวเรือนยากจนจะเป็นภาระอย่างมากอาจไม่มีขีดความสามารถในการใช้จ่ายทัดเทียมกับเด็กอ่ืน ทั้งนี้
หากครอบครัวมีภาระการเลี้ยงดูสูง หรือมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเช่นก าพร้า มีสมาชิกใน
ครอบครัวที่พิการ หรือเจ็บปุวยเรื้อรัง เป็นต้น เด็กเหล่านี้ก็เสี่ยงที่จะขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษา หรือไม่
สามารถเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาได้ 

นอกจากเรื่องต้นทุนการศึกษาดังกล่าว คุณภาพการศึกษาเป็นเหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่อธิบายโอกาส
และความสามารถในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างของโอกาสดังกล่าวระหว่าง
เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ยากจนกับเด็กที่มีฐานะ จากการศึกษาของ ดิลกะ (2554) ชี้ให้เห็นว่ามีช่องว่างในการเข้า
เรียนระหว่างเด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กฐานะดี และช่องว่างนั้นจะกว้างขึ้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา (ดูรูปที่ 6.3และ 6.4) 

รูปที ่6.3 แนวโน้มการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กอายุ 16-19 ปี จ าแนกตามรายจ่าย
ครัวเรือน 4 ระดับ (จากน้อย (Q1)ไปมาก (Q4)) 

 
ที่มา: Lathapipat (2011) 

                                           
58เพิ่มการอุดหนุนค่าใช้จา่ยรายหวัให้แก่สถานศึกษาเอกชนที่ให้บริการการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ หรืออนุบาล1 จากเดิมที่ไม่ได้ให้การอุดหนุน 
59สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) 
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รูปที ่6.4 แนวโน้มการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของเด็กอายุ19-25 ปี จ าแนกตามรายจ่ายครัวเรือน 4 
ระดับ (จากน้อย (Q1)ไปมาก (Q4)) 

 
ที่มา: Lathapipat (2011) 
 

คุณภาพการศึกษาของไทยน่าเป็นห่วงและมีความไม่เท่าเทียมสูง จากข้อมูลการประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์กรมหาชน)โดยประเมินคุณภาพโรงเรียนประถม 
มัธยม ทั่วประเทศในรอบสอง (2549-2553) พบว่า ช่วง 3 ปีแรกที่ประเมิน (2549-2551) มีโรงเรียน 20% ไม่ผ่าน
มาตรฐาน โดยโรงเรียนกว่า 4,000 แห่งมีมาตรฐานขั้นต่ าและส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ส่งผลถึงคุณภาพนักเรียนที่
แตกต่างกันและโอกาสที่สามารถจะเรียนต่อแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นคุณภาพโรงเรียนที่เป็นปัญหาและไม่เท่า
เทียมนี้ ยังรวมถึงคุณภาพครูที่รับรู้กันว่าเป็นปัญหา ส่งผลโดยตรงถึงคุณภาพนักเรียนที่น่าเป็นห่วงและไม่เท่าเทียม
ด้วย เห็นได้จากคะแนน PISA ของเด็กไทย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่านที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
และมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 6.5) 

ทั้งนี้คุณภาพทางการศึกษายังแสดงให้เห็นจากทักษะความรู้ที่ห่างจากความต้องการของตลาดแรงงาน (ดู
ตารางที่ ) ก าลังคนที่จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ล้นตลาด แต่กลับขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานทักษะระดับกลางที่ได้จากการส าเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันไม่ได้
รับความนิยม การมุ่งเน้นแต่เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา แต่การมีปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ฝังรากลึกตั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อเนื่องถึงการด้อยคุณภาพในการพัฒนาความรู้และทักษะในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน และการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วของกระแสเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพโดยรม
และการเจริญเติบโตของประเทศ 
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รูปที ่6.5 คะแนน PISA ของไทยเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่เข้าร่วมทดสอบ ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

 

 
ที่มา: รวบรวมจาก http://www3.ipst.ac.th/pisa/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=59 
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ตารางท่ี 6.1 ช่วงห่าง (GAP) ของทักษะที่ส าคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ทักษะ คาดหวัง สภาพเป็นจริง ส่วนต่าง 
ทักษะเชิงคิด 3.89 2.30 1.59 
ความรู้คอมพิวเตอร์ 3.57 2.02 1.55 
ทักษะภาษา 3.38 1.93 1.45 
ทักษะสื่อสัมพันธ์ 3.74 2.42 1.32 
ที่มา: แผนแม่บทดา้นแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) (บทสรุปผู้บรหิาร),กระทรวงแรงงาน, 2550, หน้า 16 
 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่านโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนตัวเงิน หรือเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ด้วยเจตนาใน
การบรรเทาภาวะทางการเงินระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนหรือการได้เรียนนั้นยังไม่เพียงพอ การปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาเป็นภาระที่เร่งด่วนที่รัฐบาลต้องมุ่งเน้นแก้ไขและปรับปรุง ตั้งแต่การศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาขั้นแรกในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ ที่จะสร้างและสะสมทุนมนุษย์ที่
มีคุณภาพ เท่าเทียม พร้อมสร้างโอกาสและความสามารถในการต่อยอดความรู้ในขั้นต่อๆไป  

6.2 คุณภาพของตลาดทุน 
ในการพิจารณาถึงคุณภาพของตลาดทุนโดยเปรียบเทียบ งานวิจัยชิ้นนี้จะท าการเปรียบเทียบตัวแปรชี้วัด

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงถึงมิติต่างๆของตลาดทุน ตัวแปรแรกที่จะพิจารณาถึงคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริง 
(รูปที่ 6.6) ซึ่งพบว่า หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่หลุดพ้นกับดักฯ แล้ว 
(เกาหลี สิงค์โปร์ และฮ่องกง) พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงของไทยตั้งแต่ปี 2000 ไม่ได้แตกต่างมากนัก โดย
ในปี 2009 อยู่ที่ ร้อยละ 3.9 ซึ่งมีเพียงประเทศเกาหลีเท่านั้นที่ต่ ากว่า (ร้อยละ 2.2) นอกจากนี้เมื่ อเทียบกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งยังติดอยู่ในกับดักฯ แล้ว ก็สูงกว่าประเทศไทยมากถึง 3 เท่า (ร้อยละ 12.5)  

รูปที่ 6.6 แสดงการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ 

ที่มา:Llanto (2011) 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงสะท้อนถึง ต้นทุนที่นักลงทุนจะต้องแบกรับในการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน โดยใน
ทฤษฏีแล้ว การกู้ยืมเพ่ือการลงทุน เป็นช่องทางหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการสะสมทุนเพ่ือการพัฒนา ส าหรับ
ประเทศไทยแล้ว ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศ ซึ่งเคยอยู่สูงกว่าระดับประเทศกลุ่มสี่เสือแห่งเอเซียในช่วงระหว่ างป ี
1995-1997  ได้มีการพัฒนาให้มีต้นทุนอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าระบบการปล่อยเงินกู้ของ
ประเทศมีต้นทุนที่ต่ าเทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

เมื่อพิจารณาถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของไทย (รูปที่ 6.7) จะพบว่าอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 4) แต่ยังจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง ซึ่งแสดงถึง
การท าหน้าที่ตัวกลางทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพที่ดีปานกลาง ซึ่งหากเทียบกับประเทศมาเลเซียและเกาหลี
ซึ่งมีส่วนต่างที่ต่ าท่ีสุดจะพบว่าส่วนต่างของประเทศไทยอยู่สูงกว่าประเทศทั้งสองประมาณ 2 เท่าในปี 2009  

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสถาบันเงินฝากในการ
แปลงเงินออมมาเป็นการลงทุน โดยเป็นตัวที่สะท้อนถึงต้นทุนและส่วนก าไรของสถาบันเงินฝาก อัตราส่วนต่างที่สูง 
จึงมีสาเหตุได้จากสองประการอันได้แก่ การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบท าให้ต้นทุนสูง และ/
หรือ การก าหนดอัตราก าไรที่สูง ซึ่งเกิดจากการขาดระบบการแข่งขันในการระดมเงินฝาก ซึ่งทั้งสองเหตุผลต่างก็
สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดสรรเงินออมที่ต่ าเช่นเดียวกัน  

รูปที่ 6.7 แสดงการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ระหว่างประเทศ 

ที่มา:Llanto (2011) 
 

ตัวแปรชี้วัดที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของตลาดทุนก็คือ อัตราการปล่อยสินเชื่อในประเทศ
ของแต่ละประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถของสถาบันการเงินในการตอบสนองต่ออุปสงค์ของสินเชื่อ
ภายใน เมื่อพิจารณาแล้ว (รูปที่ 6.8) พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับที่สูงของกลุ่ม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของตลาดทุนของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามสินเชื่อต่อ GDP มีแนวโน้ม
ลดลงมาตลอดหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 กล่าวคือจากร้อยละ 177 ของ GDP เหลือร้อยละ 137 ของ GDP ใน
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ปี 2009 ซึ่งสอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ยกเว้นเกาหลีซึ่งมีการขยายตัวของสินเชื่อตลอดตั้งแต่ ปี 1990 
จากร้อยละ 50 ของ GDP เป็นร้อยละ 100 ของ GDP ในปี 2009 

สาเหตุหนึ่งของการลดลงในอัตราการปล่อยสินเชื่อ มาจากความสุขุมในการปล่อยสินเชื่อที่มากขึ้น 
หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1998 หากเพ่ิมมิติคุณภาพของตัวหนี้ โดยอาศัยอัตราหนี้เสีย (Non-Performing 
Loans) เป็นตัวชี้วัด (รูปที่ 6.9) จะพบว่า ในช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤติการณ์ ประเทศไทยมีการปล่อยสินเชื่อที่ไม่
รัดกุม โดยอัตราหนี้เสียมีระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดวิกฤติ ในช่วงหลังวิกฤติการณ์ แม้ว่าอัตราการปล่อย
สินเชื่อจะมีแนวโน้มที่จะลดลง แต่อัตราหนี้เสียก็มีระดับที่ต่ าลงเรื่อยๆเช่นกัน ซึ่งแสดงว่าสถาบันการเงินมี การคัด
สรรคุณภาพของการปล่อยกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในภาพรวม จะพบว่าคุณภาพของตลาดทุนของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูง ธุรกิจมีต้นทุนการกู้เงินอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยเปรียบเทียบ ต้นทุนการบริหารจัดการของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุน และการพัฒนาระบบการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินที่ดี 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อภายในประเทศได้อย่างดี มีการควบคุมคุณภาพ
ของเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม 

รูปที่ 6.8 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการปล่อยสินเชื่อในประเทศ ของแต่ละประเทศ 

ที่มา:Llanto (2011) 
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รูปที่ 6.9 แสดงการเปรียบเทียบอัตราหนี้เสียของสถาบันการเงินของแต่ละประเทศ 

ที่มา:Llanto (2011) 

 

6.3 คุณภาพของอัตราเจริญเติบโตของประชากร 
ในทางทฤษฏีนั้น พบว่าการลดลงของประชากรสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้ในหลายช่องทาง 

ตัวอย่างเช่น ตามทฤษฏีดั้งเดิมของ Malthus60นั้น การลดลงของประชากรจะเป็นการลดการแย่งชิงเพ่ือบริโภค
ทรัพยากรของประเทศท าให้ประชาชนโดยเฉลี่ยแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทฤษฏีการผลิตตามแนวคิดของส านัก 
Neoclassic เชื่อว่าประสิทธิภาพของการผลิตจะลดลงเมื่อใช้แรงงานมากขึ้นเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้เอง การ
ลดลงของแรงงานจึงส่งผลดีต่อผลิตภาพทางการผลิตของประเทศ ในทางตรงกันข้าม มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนผล
ในแง่ลบของการลดลงของประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประการแรก การลดลงของประชากรท าให้ประเทศมี
เสถียรภาพความมั่นคงที่ลดลง เนื่องจากประเทศจะต้องเตรียมประชากรบางส่วนเพ่ือปกปูองความมั่นคงของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะสงครามที่มีความต้องการก าลังทหารมีสูง61 ประการที่สอง หากพิจารณาถึง
โครงสร้างของประชากรในปัจจุบันของไทย (รูปที่ 6.10) จะพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในโครงสร้างประชากรมีจ านวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการประมาณการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณ
การไว้ว่า อัตราการพ่ึงพิงของประชากรผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.6 ในปี 2553 มาเป็นร้อย
ละ 24.6 ในปี 2563 และจะเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 28.1 ในปี 2568 ในทางทฤษฏีแล้ว การเพ่ิมขึ้นของวัยพ่ึงพิงจะส่งผล
ลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในสามช่องทาง โดยในช่องทางแรก การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราการออมที่ต่ าจะ
ท าให้ประเทศมีความจ ากัดทางด้านการลงทุน นอกจากนี้ การที่ประชากรวัยท างานจะต้องแบกรับภาระของวัย

                                           
60 Malthus (1798). 
61 อ้างถึงใน Marshall (1920) 



 

88 

 

พ่ึงพิงมากขึ้นท าให้การออมของประชากรวัยท างานจะมีอัตราที่ลดลงเช่นกัน ทั้งสองช่องทางเป็นผลในแง่ลบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจผ่านช่องทางการออมการลงทุน62 ส าหรับช่องทางสุดท้ายนั้น การเพ่ิมขึ้นของวัยพ่ึงพิงยังท าให้เกิด
อุปสงค์ในสินค้าและบริการที่มีความจ าเพาะมากขึ้น63 ในขณะที่ก าลังแรงงานมีสัดส่วนที่ลดลงท าให้เกิดการขาด
การตอบสนองต่ออุปสงค์ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ส าหรับเหตุผลประการแรกนั้น 
ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่า ผลกระทบทางด้านความมั่นคงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีผลกระทบที่
น้อยกว่าในยุคสมัยก่อนมาก เนื่องจากสังคมสมัยใหม่ไม่ได้มีการมุ่งเน้นในการท าสงครามเพ่ือขยายดินแดนอีกต่อไป 
รวมทั้งการต่อสู้ในสมัยใหม่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่การใช้ก าลังทหารเข้าต่อสู้กันอีกด้วย ปริมาณทหารจึงมีบทบาทที่น้อยลง
มากต่อความมีเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน 

 

รูปที่ 6.10 โครงสร้างอายุประชากรของประเทศไทยในปี 1950-2050 

 
ที่มา : World Population Prospects, the 2006 Revision (UN 2007) 

เมื่อผลกระทบของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะมีได้ทั้งผลบวกและผลลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปัจจัยในมิติทางด้านคุณภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเพ่ิมพูนผลในแง่บวกให้ดียิ่งขึ้น หรือค้ดง้างผลลบที่
อาจจะเกิดขึ้น โดย Adam Smith เน้นถึงสภาวะแข่งขันทางด้านแรงงานซึ่งจะท าให้เกิดการแบ่งงานกันท า
(Division of labor)  ท าให้แรงงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น64 Marshall มองว่าแรงงาน

                                           
62 Coale and Hoover (1958) 
63 สมประวิณ (2553) 
64 Smith (1776) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

65+ ปี

0-19 ปี

20-64 ปี



 

89 

 

จะต้องมีความเข็มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือที่จะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด65 งานวิจัย
ของกรกรัณย์ และ จันทร์ทิพย์ (2553) ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
หักล้างกับผลกระทบของสังคมผู้สูงวัยที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ นอกจากนี้ งานวิจัยของ นณริฏ และ จิ
ระวัฒน์ (2555) ยังแสดงให้เห็นถึงการหักล้างผลกระทบของผู้สูงอายุโดยเน้นที่การพัฒนาระดับเทคโนโลยีของ
ประเทศ ทั้งการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างก็เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

จากแนวความคิดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นต่างๆในการพัฒนาคุณภาพของอัตรา
เจริญเติบโตของประชากรได้ดังนี้ 

1. พัฒนาตลาดเงินตลาดทุนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงการออมการลงทุนของประเทศเข้า
กับตลาดโลก ซึ่งเป็นการลดข้อจ ากัดอันเกิดมาจากสภาวะผู้สูงวัย จากการประเมินคุณภาพของตลาดทุนไทย (ส่วน
ที่ 6.2) พบว่าตลาดทุนไทยมีคุณภาพในระดับที่ด ีแต่ยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาบ้างเล็กน้อย 

2. พัฒนาตลาดสินค้าและบริการเพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ในภาคผนวก ก แสดงตาราง
เปรียบเทียบปริมาณความพร้อมในการให้บริการทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยอาศัยจ านวนเตียงที่ให้บริการ
และจ านวนแพทย์ที่ให้บริการต่อประชากร 1,000 คน จากการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีจ านวนเตียงที่
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีจ านวนเตียงที่ให้บริการอยู่ที่ 2.2 เตียงต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งอยู่ใน
ระดับเทียบเท่ากับจ านวนเตียงที่ให้บริการของประเทศที่ก าลังพัฒนา ในขณะที่จ านวนแพทย์ที่ให้บริการของไทยมี
การให้บริการอยู่ในระดับต่ า โดยมีจ านวนผู้ให้บริการอยู่ที่ 0.3 คนต่อประชากร 1,000 คน ซ่ึงต่ ากว่าระดับของกลุ่ม
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา   

3. พัฒนาตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิต รวมทั้ง
มีการแบ่งงานกันท าอย่างเหมาะสม จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของไทย ทาง
คณะผู้วิจัยพบว่า ประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างคามต้องการก าลังคนและการผลิต
ก าลังคนของประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส าคัญประการที่หนึ่งก็คือ การผลิตก าลังคนของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อิง
กับความต้องการของประเทศ (Demand Driven) หากแต่ขึ้นกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นผู้ก าหนด ซึ่ง
สถาบันการศึกษาต่างๆเหล่านั้นมักจะเลือกผลิตก าลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง (Supply 
Driven)66 จากการส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
สถานประกอบการต้องการแรงงานในหลายหลากสาขาวิชาเป็นจ านวนมาก การส ารวจยังพบว่ามีผู้ว่างงานใน
สาขาวิชาเดียวกันเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน (ภาคผนวก ข) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพของแรงงานไทย
ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพัฒนาตลาดแรงงานเป็นเรื่องที่
ใหญ๋และมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตลาดแรงงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการพัฒนา

                                           
65 Marshall (1920) 
66 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 
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ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้วิจัยจึงขอยก
หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งการพัฒนาตลาดแรงงานไว้เป็นชุดโครงการย่อยส าหรับโครงการนี้ต่อไป 

4. พัฒนาทางด้านสุขอนามัย ท าให้แรงงานมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ในภาคผนวก ค 
แสดงตารางเปรียบเทียบตัวแปรพ้ืนฐานที่สะท้อนถึงสุขอนามัยของไทยกับต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปร
แทนที่ส าคัญ 5 ตัวแปร อันได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวที่ทานเกลือไอโอดีน รายจ่ายเพ่ือสุขภาพต่อประชากร 
ณ ราคาคงที่ ปี 2548 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เข้าถึงสถานสุขอนามัย เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีน้ าใช้ และ 
เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ ากว่า 5 ขวบที่ขาดสารอาหาร (น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาการทางด้านการเข้าถึงสถานสุขอนามัยและการจัดสรรน้ าใช้ในระดับที่ดี ในเดียวกันประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาทางด้านสุขอนามัยอยู่มาก โดยเปอร์เซ็นต์ของครอบครัวที่ทานเกลือไอโอดีน รายจ่ายเพ่ือสุขภาพต่อ
ประชากรมีระดับที่ต่ ามากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ในขณะที่การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ า
กว่า 5 ขวบที่ขาดสารอาหารพบว่าประเทศไทยมีปัญหาทางด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง คืออยู่ในระดับที่เทียบเท่า
กับกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา67 

5. พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 6.1 

6. พัฒนาระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวข้อโครงการย่อยที่จะศึกษาต่อไป 

6.4 สรุป 
ในบทนี้ ได้พิจารณาถึงมิติทางด้านคุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐานตามแบบจ าลองที่ใช้ในการอธิบายความ

เจริญเติบโตของประเทศในบทที่ผ่านมา อันประกอบไปด้วย คุณภาพของปัจจัยทุนมนุษย์  คุณภาพของตลาดทุน
และคุณภาพของอัตราเจริญเติบโตของประชากร การวิเคราะห์ได้เลือกพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆที่น่าจะสะท้อนมิติ
ทางด้านคุณภาพของตัวแปรต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ ส าหรับตัวแปรคุณภาพของปัจจัยทุนมนุษย์นั้น งานวิจัยชิ้นนี้
เลือกใช้ ตัวแปรอัตราการเข้าเรียน แนวโน้มการเรียนต่อ คะแนนสอบระหว่างประเทศ (PISA) และ ช่องว่าง
ระหว่างทักษะที่ส าคัญของอุตสาหกรรม เป็นตัวแปรวัดคุณภาพ ส าหรับคุณภาพของตลาดทุน งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้
การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศของตัวแปรอัตราเงินกู้ที่แท้จริง ระยะห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ย
เงินฝาก อัตราการปล่อยสินเชื่อและสัดส่วนหนี้สงสัยจะสูญ เป็นตัวแปรชี้วัด ส าหรับคุณภาพของอัตราเจริญเติบโต
ของประชากรนั้น งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้ตัวแปรชี้วัดสามตัว อันประกอบไปด้วย โครงสร้างประชากร ความสมบูรณ์
พร้อมของตลาดแรงงาน และพัฒนาการทางด้านสุขอนามัย  

ผลการเปรียบเทียบพบว่า โดยรวมแล้วพบว่าประเทศไทยมีคุณภาพของตลาดทุนอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่ง
พอเทียบไดก้ับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่คุณภาพของปัจจัยทุนมนุษย์ และคุณภาพของอัตราเจริญเติบโตของ
ประชากรยังมีช่องว่างให้พัฒนาอีกค่อนข้างมาก  

                                           
67 ข้อมูลการใช้เกลือไอโอดีนอาจจะสะท้อนภาพปัญหาการขาดแคลนไอโอดีนของประเทศไทยได้ไม่ชัดมากนัก ทั้งนี้เน่ืองจากวา่ประเทศไทยมีวัฒนธรรม

การบริโภคน้ าปลาแทนการใช้เกลือ ถึงกระนั้นการทดสอบทางการวิทยาศาสตร์พบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหากการขาดสารอาหารอยูโ่ดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ (Gowachirapant et.al, 2009 และ World Health Organization, 2003) 
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ภาคผนวก ก 
ตารางที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเตียงพยาบาลและจ านวนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คนแยกตามราย

ประเทศ 
ประเทศ ปีท่ีเก็บข้อมูล เตียงพยาบาล ต่อ

ประชากร 1,000 คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล จ านวนแพทย์ต่อ

ประชากร 1,000 คน 
Algeria 2004 1.70 2007 1.21 

Argentina 2005 4.00 2005 3.21 
Australia 2009 3.82 2009 2.99 
Austria 2008 7.71 2009 4.75 

Bangladesh 2005 0.40 2007 0.30 
Barbados 2008 7.60 2005 1.81 
Belgium 2009 6.60 2008 2.99 
Benin 2005 0.50 2008 0.06 
Bolivia 2009 1.10 2001 1.22 

Botswana 2008 1.81 2006 0.34 
Brazil 2009 2.40 2007 1.72 

Burundi 2006 0.73 2004 0.03 
Cameroon 2006 1.50 2004 0.19 

Canada 2008 3.40 2006 1.91 
Central African Republic 2006 1.20 2004 0.08 

Chile 2009 2.10 2006 1.28 
China 2009 4.06 2009 1.42 

Colombia 2007 1.00 2008 1.43 
Congo, Dem. Rep. 2006 0.80 2004 0.11 

Congo, Rep. 2005 1.60 2007 0.10 
Costa Rica 2008 1.20 2000 1.32 

Cote d'Ivoire 2006 0.40 2008 0.14 
Cyprus 2006 3.72 2006 2.30 

Denmark 2008 3.57 2007 3.42 
Dominican Republic 2009 1.00 2000 1.88 

Ecuador 2008 1.50 2000 1.48 
Egypt, Arab Rep. 2009 1.70 2009 2.83 

El Salvador 2009 1.10 2008 1.60 
Fiji 2008 2.08 2003 0.45 

Finland 2008 6.52 2008 2.74 
France 2008 7.11 2008 3.50 

Gambia, The 2009 1.13 2008 0.04 
Ghana 2009 0.93 2009 0.09 
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ประเทศ ปีท่ีเก็บข้อมูล เตียงพยาบาล ต่อ
ประชากร 1,000 คน 

ปีท่ีเก็บข้อมูล จ านวนแพทย์ต่อ
ประชากร 1,000 คน 

Greece 2008 4.77 2008 6.04 
Guatemala 2009 0.60 1999 0.90 

Haiti 2007 1.30 1998 0.25 
Honduras 2009 0.80 2000 0.57 

Hong Kong SAR, China 1985 4.89 1995 1.32 
Iceland 2007 5.79 2008 3.93 
India 2005 0.90 2005 0.60 

Indonesia 2002 0.60 2007 0.29 
Ireland 2007 5.17 2008 3.19 
Israel 2007 5.83 2007 3.63 
Italy 2008 3.70 2008 4.24 

Jamaica 2009 1.70 2003 0.85 
Japan 2008 13.75 2006 2.06 
Jordan 2009 1.80 2009 2.45 
Kenya 2006 1.40 2004 0.14 

Korea, Rep. 2008 12.28 2008 1.97 
Luxembourg 2008 5.57 2007 2.86 

Malawi 2007 1.10 2008 0.02 
Malaysia 2009 1.82 2008 0.94 

Mali 2008 0.57 2008 0.05 
Mauritania 2006 0.40 2009 0.13 
Mauritius 2008 3.33 2004 1.06 
Mexico 2008 1.60 2004 2.89 

Morocco 2009 1.10 2009 0.62 
Mozambique 2007 0.80 2006 0.03 

Namibia 2009 2.67 2007 0.37 
Nepal 2006 5.00 2004 0.21 

Netherlands 2008 4.25 2007 3.92 
New Zealand 2002 6.18 2007 2.38 

Nicaragua 2008 0.90 2003 0.37 
Niger 2005 0.31 2008 0.02 

Norway 2008 3.52 2008 4.08 
Pakistan 2009 0.60 2009 0.81 
Panama 2009 2.20 2000 1.50 

Papua New Guinea 1990 4.02 2008 0.05 
Paraguay 2009 1.30 2002 1.11 

Peru 2009 1.50 2009 0.92 
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ประเทศ ปีท่ีเก็บข้อมูล เตียงพยาบาล ต่อ
ประชากร 1,000 คน 

ปีท่ีเก็บข้อมูล จ านวนแพทย์ต่อ
ประชากร 1,000 คน 

Philippines 2006 0.50 2004 1.15 
Portugal 2008 3.37 2009 3.76 
Romania 2006 6.54 2006 1.92 
Rwanda 2007 1.60 2005 0.02 
Senegal 2008 0.34 2008 0.06 

Singapore 2008 3.14 2009 1.83 
South Africa 2005 2.84 2004 0.77 

Spain 2008 3.22 2009 3.71 
Sri Lanka 2004 3.10 2006 0.49 
Sweden 2000 3.60 2006 3.58 

Switzerland 2008 5.31 2009 4.07 
Syrian Arab Republic 2009 1.50 2008 1.50 

Tanzania 2006 1.10 2006 0.01 
Thailand 2002 2.20 2004 0.30 

Togo 2005 0.85 2008 0.05 
Trinidad and Tobago 2008 2.50 2007 1.18 

Turkey 2008 2.41 2009 1.64 
Uganda 2009 0.39 2005 0.12 

United Kingdom 2008 3.38 2009 2.74 
United States 2008 3.10 2004 2.67 

Uruguay 2007 2.90 2008 3.74 
Venezuela, RB 2007 1.30 2001 1.94 

ที่มา: CEIC (2011) 

ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 6.3 แสดงความต้องการแรงาน จ านวนแรงงานที่ขาดแคลน และผู้ว่างงานแยกตามวุฒิการศึกษา

(หน่วย: คน) 

ระดับการศึกษา ความต้องการ ขาดแคลน ผู้ว่างงาน 
ไม่จ ากดัวุฒ ิ 21,702 14,349 - 

ต่ ากว่าประถม 15,128 9,126 59,638 
ประถมศึกษา 120,861 86,089 103,423 

มัธยมต้น 114,445 67,320 124,167 
มัธยมปลาย + ปวช. 47,013 27,940 95,528 

ปริญญาตร ี 46,556 29,372 91,192 
ปริญญาโท 531 304 3,672 
ปริญญาเอก 35 36 104 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 
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ตารางที่ 6.4 แสดงความต้องการแรงงาน จ านวนแรงงานที่ขาดแคลน และผู้ ว่างงาน ส าหรับวุฒิปวส. 
(หน่วย: คน) 

ปวส. ความต้องการ ขาดแคลน ผู้ว่างงาน 
วิศวกรรมศาสตร์ 10,604 5,776 17,005 
ธุรกิจและการบริการ 10,252 6,043 12,918 
คอมพิวเตอร์ - - 5,833 
สุขภาพ - - 1,675 
การบริการส่วนบุคคล 736 534 1.600 
สถาปัตยกรรมและการ
สร้างอาคาร 

4,109 473 1,575 

เกษตร ปุาไม้และประมง 7 4 1,442 
การฝึกหัดครูและ
ศึกษาศาสตร์  

- - 786 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 
 

ตารางที่ 6.5 แสดงความต้องการแรงงาน จ านวนแรงงานที่ขาดแคลน และผู้ว่างงาน ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
(หน่วย: คน) 

ปริญญาตรี ความต้องการ ขาดแคลน ผู้ว่างงาน 
ธุรกิจและการบริการ 17,684 11,808 30,196 
สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ 

593 527 10,015 

คอมพิวเตอร์ 9,015 7,280 9,315 
การฝึกหัดครูและ
ศึกษาศาสตร์ 

2 2 6,205 

วิศวกรรมศาสตร์ 7,261 4,213 5,201 
ศิลปศาสตร์ 375 289 4,616 
วารสารศาสตร์และ
สารสนเทศ 

141  67 4,143 

มนุษยศาสตร์ 421 344 3,985 
กฏหมาย 109 86 3,218 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 457 227 2,232 
การเกษตร ปุาไม้และ
ประมง 

103 64 2,231 

การผลิตและกระบวนการ
ผลิต 

511 181 2,024 

การบริการส่วนบุคคล 5,265 927 1,758 
สุขภาพ 3,022 2,287 1,190 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 487 278 1,022 
ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางที่ 6.6 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านสุขอนามัยระหว่างประเทศ 

รายชื่อประเทศ ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของ
ครอบครัวที่ทานเกลือ

ไอโอดีน 

ปีที่เก็บข้อมูล รายจ่ายเพื่อสุขภาพ
ต่อประชากร ณ ราคา

คงที่ ปี 2548 
Algeria 2006 60.70 2009 544 

Argentina 1996 90.00 2009 1235 
Australia - - 2009 3382 
Austria - - 2009 4242 

Bangladesh 2006 84.30 2009 48 
Barbados - - 2009 1456 
Belgium - - 2009 4237 
Benin 2008 67.20 2009 65 
Bolivia 2008 88.80 2009 213 

Botswana 2000 65.80 2009 1341 
Brazil 2006 95.70 2009 943 

Burundi 2005 98.00 2009 49 
Cameroon 2006 49.10 2009 122 

Canada - - 2009 4196 
Central African 

Rep. 
2006 62.30 2009 32 

Chile 1999 100.00 2009 1172 
China 2009 96.40 2009 309 

Colombia 1997 92.00 2009 569 
Congo, Dem. Rep. 2007 78.90 2009 31 

Congo, Rep. 2005 82.00 2009 126 
Costa Rica 1996 92.00 2009 1165 

Cote d'Ivoire 2004 84.40 2009 86 
Cyprus - - 2009 1825 

Denmark - - 2009 4118 
Dominican 
Republic 

2006 18.50 2009 495 

Ecuador 1999 99.00 2009 503 
Egypt, Arab Rep. 2008 78.70 2009 285 

El Salvador 2002 62.00 2009 427 
Fiji 1994 31.00 2009 165 
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รายชื่อประเทศ ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของ
ครอบครัวที่ทานเกลือ

ไอโอดีน 

ปีที่เก็บข้อมูล รายจ่ายเพื่อสุขภาพ
ต่อประชากร ณ ราคา

คงที่ ปี 2548 
Finland - - 2009 3357 
France - - 2009 3934 

Gambia, The 2006 6.60 2009 84 
Ghana 2006 32.40 2009 104 
Greece - - 2009 3085 

Guatemala 2007 76.00 2009 337 
Haiti 2006 3.10 2009 71 

Honduras 1998 80.00 2009 230 
Hong Kong SAR, 

China 
- - 2009  

Iceland - - 2009 3095 
India 2006 56.80 2009 132 

Indonesia 2010 62.30 2009 99 
Ireland - - 2009 4005 
Israel - - 2009 2079 
Italy - - 2009 3027 

Jamaica 1999 100.00 2009 383 
Japan - - 2009 2713 
Jordan 2000 88.30 2009 499 
Kenya 2009 97.60 2009 68 

Korea, Rep. - - 2009  
Luxembourg - - 2009 6526 

Malawi 2006 49.70 2009 50 
Malaysia - - 2009 665 

Mali 2006 78.90 2009 66 
Mauritania 2008 23.40 2009 47 
Mauritius - - 2009 730 
Mexico - - 2009 846 

Morocco 2006 41.00 2009 251 
Mozambique - - 2009 50 

Namibia 2000 62.90 2009 384 
Nepal 2000 62.60 2009 69 

Netherlands - - 2009 4389 
New Zealand 1996 83.00 2009 2667 
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รายชื่อประเทศ ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของ
ครอบครัวที่ทานเกลือ

ไอโอดีน 

ปีที่เก็บข้อมูล รายจ่ายเพื่อสุขภาพ
ต่อประชากร ณ ราคา

คงที่ ปี 2548 
Nicaragua 2003 96.80 2009 254 

Niger 2006 14.90 2009 40 
Norway - - 2009 5395 
Pakistan 2002 17.00 2009 63 
Panama 1998 94.60 2009 1081 

Papua New 
Guinea 

2006 91.90 2009 68 

Paraguay 2006 94.40 2009 305 
Peru 2004 91.20 2009 400 

Philippines 2005 44.50 2009 135 
Portugal - - 2009 2704 
Romania 2004 74.00 2009 773 
Rwanda 2005 87.80 2009 102 
Senegal 2005 41.30 2009 102 

Singapore - - 2009 2073 
South Africa 1998 62.40 2009 862 

Spain - - 2009 3150 
Sri Lanka 2007 92.40 2009 193 
Sweden - - 2009 3690 

Switzerland - - 2009 5072 
Syrian Arab 
Republic 

2003 79.30 2009 138 

Tanzania 2005 43.40 2009 68 
Thailand 2006 47.20 2009 345 

Togo 2006 25.40 2009 57 
Trinidad and 

Tobago 
2006 27.80 2009 1743 

Turkey 2008 68.90 2009 965 
Uganda 2006 95.80 2009 115 

United Kingdom - - 2009 3399 
United States - - 2009 7410 

Uruguay - - 2009 979 
Venezuela, RB 1998 90.00 2009 737 

ที่มา: CEIC (2011) 
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ตารางที่ 6.7 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านสุขอนามัย (ต่อ) 

Country Name เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่เข้าถึง
สถานสุขอนามัย68 

เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่มีน้ าใช้69 

ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ า
กว่า 5 ขวบที่ขาด

สารอาหาร (น้ าหนัก
ต่ ากว่ามาตรฐาน) 

Algeria 95 83 2005 3.7 
Argentina 90 97 2005 2.3 
Australia 100 100   
Austria 100 100   

Bangladesh 53 80 2007 41.3 
Barbados 100 100 1981 5.3 
Belgium 100 100   
Benin 12 75 2006 20.2 
Bolivia 25 86 2008 4.5 

Botswana 60 95 2000 10.7 
Brazil 80 97 2007 2.2 

Burundi 46 72 2000 38.9 
Cameroon 47 74 2006 16.6 

Canada 100 100 1972 1.8 
Central African 

Rep. 
34 67 2000 21.8 

Chile 96 96 2008 0.5 
China 55 89 2005 4.5 

Colombia 74 92 2005 5.1 
Congo, Dem. Rep. 23 46 2007 28.2 

Congo, Rep. 30 71 2005 11.8 
Costa Rica 95 97 1996 4.5 

Cote d'Ivoire 23 80 2006 16.7 
Cyprus 100 100   

Denmark 100 100   
Dominican 
Republic 

83 86 2007 3.4 

                                           
68 ข้อมูลปี 2551 
69 ข้อมูลปี 2551 
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Country Name เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่เข้าถึง
สถานสุขอนามัย68 

เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่มีน้ าใช้69 

ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ า
กว่า 5 ขวบที่ขาด

สารอาหาร (น้ าหนัก
ต่ ากว่ามาตรฐาน) 

Ecuador 92 94 2004 6.2 
Egypt, Arab Rep. 94 99 2008 6.8 

El Salvador 87 87 2003 6.1 
Fiji   1993 6.9 

Finland 100 100   
France 100 100   

Gambia, The 67 92 2006 15.8 
Ghana 13 82 2008 14.3 
Greece 98 100   

Guatemala 81 94 2002 17.7 
Haiti 17 63 2006 18.9 

Honduras 71 86 2006 8.6 
Hong Kong SAR, 

China 
    

Iceland 100 100   
India 31 88 2006 43.5 

Indonesia 52 80 2010 17.5 
Ireland 99 100   
Israel 100 100   
Italy  100 1977 1.3 

Jamaica 83 94 2007 2.2 
Japan 100 100 1981 3.2 
Jordan 98 96 2009 1.9 
Kenya 31 59 2009 16.4 

Korea, Rep. 100 98   
Luxembourg 100 100   

Malawi 56 80 2006 15.5 
Malaysia 96 100 1999 16.7 

Mali 36 56 2006 27.9 
Mauritania 26 49 2008 16.7 
Mauritius 91 99 1995 13 
Mexico 85 94 2006 3.4 

Morocco 69 81 2004 9.9 
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Country Name เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่เข้าถึง
สถานสุขอนามัย68 

เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่มีน้ าใช้69 

ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ า
กว่า 5 ขวบที่ขาด

สารอาหาร (น้ าหนัก
ต่ ากว่ามาตรฐาน) 

Mozambique 17 47 2003 21.2 
Namibia 33 92 2007 17.5 
Nepal 31 88 2006 38.8 

Netherlands 100 100 1980 1.6 
New Zealand  100   

Nicaragua 52 85 2005 4.3 
Niger 9 48 2006 39.9 

Norway 100 100   
Pakistan 45 90 2001 31.3 
Panama 69 93 1997 6.3 

Papua New 
Guinea 

45 40 2005 18.1 

Paraguay 70 86 1990 2.8 
Peru 68 82 2005 5.4 

Philippines 76 91 2003 20.7 
Portugal 100 99   
Romania 72  2002 3.5 
Rwanda 54 65 2005 18 
Senegal 51 69 2005 14.5 

Singapore 100 100 2000 3.3 
South Africa 77 91 1999 10.1 

Spain 100 100   
Sri Lanka 91 90 2009 21.6 
Sweden 100 100   

Switzerland 100 100   
Syrian Arab 
Republic 

96 89 2006 10 

Tanzania 24 54 2005 16.7 
Thailand 96 98 2006 7 

Togo 12 60 2006 22.3 
Trinidad and 

Tobago 
92 94 2000 4.4 

Turkey 90 99 2004 3.5 
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Country Name เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่เข้าถึง
สถานสุขอนามัย68 

เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่มีน้ าใช้69 

ปีที่เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ า
กว่า 5 ขวบที่ขาด

สารอาหาร (น้ าหนัก
ต่ ากว่ามาตรฐาน) 

Uganda 48 67 2006 16.4 
United Kingdom 100 100 1979 1.9 
United States 100 99 2004 1.3 

Uruguay 100 100 2004 6 
Venezuela, RB   2007 3.7 

ที่มา: CEIC (2011) 
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บทที่ 7 กรณีศึกษานโยบายมหภาคของประเทศที่ติด
อยู่ในกับดักรายได้ปานกลางและประเทศที่ก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลาง 

ในบทที่ผ่านๆมาได้ใช้ข้อมูลระหว่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบตัวแปรเชิงมหภาคที่ส าคัญๆทางทฤษฏี เพ่ือ
ระบุถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแยกแยะออกได้เป็นหลายๆกลุ่มปัจจัยทั้ง
ทางด้านปริมาณและทางด้านคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงนั้น แนวทางการพัฒนาของแต่ละ
ประเทศอาจจะมีลักษณะการมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาในทุกๆ
ด้านพร้อมๆกันหมด ท าให้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะแยกแยะปัจจัยนี้ออกมาได้ 
ตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาเฉพาะด้านที่ส าคัญก็คือ การเลือกพัฒนาเฉพาะปัจจัยภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
การลงทุนของประเทศไซปรัส ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรแบบพ่ึงพา
ตัวเองเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2503 มาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านการมี
อยู่ของข้อมูล ท าให้การวิเคราะห์ในบทที่ผ่านๆมาไม่สามารถที่จะระบุชัดถึงความส าคัญของตัวแปรเชิงสถาบันซึ่ง
เป็นตัวแปรที่ได้รับความสนใจมากข้ึนในปัจจุบัน ทั้งทางทฤษฏีและในภาคปฏิบัติออกมาได้70  

ในบทนี้จึงจะกล่าวถึง กรณีศึกษาส าหรับประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (แอลจีเรีย อาร์เจนติ
น่า บราซิล) และประเทศที่ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไซปรัส ตุรกี) โดยจะมุ่งเน้นถึง
บทบาทของปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ปัจจัยเชิงสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย
ภาครัฐที่ส าคัญๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและท าให้ประเทศติดอยู่ในกับดัก
รายได้ปานกลาง หรือส่งผลกระทบให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  

7.1 กรณีศึกษา ประเทศแอลจีเรีย 
ประเทศแอลจีเรียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ ามันเป็นหลักหรือกลุ่มโอเปค อย่างไรก็ตาม 

ทรัพยากรการผลิตน้ ามันของประเทศแอลจีเรีย รวมทั้งอ านาจการต่อรองในการผลิตน้ ามันในกลุ่มโอเปคอยู่ใน
ระดับที่ต่ า ในปีพ.ศ. 2545 ประเทศได้รับโควต้าการผลิตอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการผลิตรวมทั้งหมดของ
กลุ่ม71ด้วยเหตุนี้เอง ประเทศแอจีเรียจึงไม่สามารถเพ่ิมระดับรายได้อย่างรวดเร็วเข้าสู่ระดับประเทศรายได้สูงด้วย
การส่งออกน้ ามันเป็นหลักเหมือนบางประเทศท่ีส่งออกน้ ามันในปริมาณสูง 

                                           
70 ตัวอย่างเช่น Acemoglu et.al (2001), Easterly and Levine (2003), Rodrik et.al (2004), Hausmann et.al (2005) เป็นต้น 
71 Sandrea (2003). 
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เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพของแรงงาน (รูปที่ 7.1) พบว่า ประเทศแอลจีเรียมีผลิตภาพของแรงงานที่เพ่ิมขึ้น
โดยเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลา 2509-252972 อย่างไรก็ตามตั้งแตป่ีพ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ผลิตภาพของแรงงานของ
ประเทศมีระดับที่ต่ าลงและยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้ง ค าถามที่ส าคัญก็คือ ปัจจัยอะไรที่ท าให้
ประเทศแอลจีเรียประสบกับสภาวะชะงักงันเช่นนี้? 

รูปที่ 7.1 แสดงผลิตภาพของแรงงานเฉลี่ยห้าปีของประเทศแอลจีเรีย  
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของแอลจีเรียเกิดขึ้น ณ ปีพ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล จากประธานาธิบดี บัวเมดีน (Boumediene) มาเป็นประธานาธิบดี เบนเจดิด (Benjedid) โดยในช่วงก่อน
ปีพ.ศ. 2522 นั้น ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีศูนย์กลางการปกครองโดยรัฐ (State capitalism) โดยมีรายได้
หลักมาจากการส่งออกน้ ามันเพียงอย่างเดียว73 ในยุคของประธานาธิบดี เบนเจดิด ได้มีความพยายามเพ่ิมผลิตภาพ
ของแรงงานของประเทศ และพยายามที่จะลดการพ่ึงพาการส่งออกน้ ามันเพียงอย่างเดียวของประเทศ โดยผ่าน
สามนโยบายหลักอันได้แก่ การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง และการแปลงรูปรัฐวิสาหกิจ(Decentralization 
and Privatization) การสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆนอกจากน้ ามัน (Industrial promotion) และ นโยบายลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ (Anti-poverty Program)  

ในทางทฤษฏีแล้วทั้งสามนโยบายน่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ โดยการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางท าให้เกิดระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นล าดับขั้น (Hierarchy) ส่วนการแปลงรูปรัฐวิสาหกิจให้เอกชน
น่าจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตตามกลไกตลาดได้ดีกว่า ส่วนนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมและลดความ
ยากจนน่าจะช่วยให้ประเทศมีกระจายความเสี่ยงทางการผลิต และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงได้ดียิ่งขึ้น 

                                           
72ค่าที่แสดงในรูป เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังหา้ปีพ.ศ. (5-year moving average) ซ่ึงเป็นวิธีการลดความผันผวนของตัวแปรในระยะสั้นเพื่อแสดงถึงแนวโน้ม

ในระยะยาว 
73 Barka (2007). 
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อย่างไรก็ตาม ผลของนโยบายทั้งสามกลับส่งผลในแง่ลบต่อผลิตภาพของแรงงาน มูลเหตุส าคัญก็คือ 
นโยบายทั้งหมดข้างต้น ถูกน าไปใช้ในลักษณะที่ฉาบฉวย และปราศจากไม่มีระบบตรวจสอบที่ดี  ธุรกิจที่เคยอยู่การ
ดูแลของภาครัฐ เมื่อมีการกระจายอ านาจสู่ภาคเอกชน กลับถูกบริหารด้วยคนชั้นสูง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับผู้ที่มีอ านาจแทนที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ74 ท าให้ผลิตภาพของแรงงานลดลง ขณะเดียวกัน เงินอุดหนุน
นโยบายผลักดันอุตสาหกรรมถูกน าไปใช้ในโครงการต่างๆอย่างขาดการเชื่อมโยง และขาดความต่อเนื่อง ท าให้
มูลค่าการผลิตในภาคการผลิต (Manufacturing sector) มีอัตราเจริญเติบโตที่ชะงักงัน นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 มา
จนถึงปัจจุบัน75 ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจถูกน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของคนชั้นสูงหรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับผู้ที่มีอ านาจมากกว่าคนจนทั่วไป76 ซึ่งท าให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนในสังคมกว้าง
ขึ้นไปอีก ความล้มเหลวในนโยบายต่างๆข้างต้น ประกอบกับสภาวะถดถอยทางด้านราคาน้ ามันในตลาดโลก จึงท า
ให้ประเทศแอลจีเรียมีหนี้สินที่เพ่ิมพูนขึ้น และเป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดสภาวะความไม่สงบทางการเมืองที่ตามมาใน
ภายหลัง รวมทั้งท าให้ประเทศแอลจีเรียเกิดการชะงักงันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

บทเรียนที่ส าคัญจากประเทศแอลจีเรียส าหรับประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนที่ไม่ต้องการติดบ่วงกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง คือการด าเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพราะแม้นโยบายจะถูกออกแบบ
มาดี แต่หากไม่น าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง ไม่มีระบบการตรวจสอบและติดตาม หรือยิ่งซ้ าร้ายหากมีการหา
ประโยชน์ส่วนตนจากนโยบายจนท าให้เกิดผลตรงข้ามกับที่วางแผนไว้ เช่นมีการแทรกแซงตลาดอย่างไม่สมควร 
เกิดการคอร์รัปชั่นทั้งในระดับปฏิบัติและระดับการออกแบบนโยบาย มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ย่อมท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมเกิดภาวะชะงักงันจนท าให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงได้ 

7.2 กรณีศึกษา ประเทศอาร์เจนติน่าและบราซิล 
กรณีประเทศอาร์เจนติน่า 

ในช่วงปีพ.ศ. 2513-2523 ประเทศอาร์เจนติน่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ระดับสูง และเป็นประเทศที่
มีระดับการพัฒนาที่สูงที่สุดในกลุ่มลาตินอเมริกา เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพของแรงงาน (รูปที่ 7.2) พบว่าผลิตภาพ
ของแรงงานมีอัตราสูงขึ้นในอดีตจนถึงปีพ.ศ. 2523 จากนั้นผลิตภาพของแรงงานมีระดับที่ลดต่ าลง และยังไม่กลับ
ไปสู่จุดสูงสุดเดิม จนถึงปัจจุบัน  

 

 

 

  

                                           
74 Lowi (2009) และ Chemingui (2003). 
75 Henry (2009) 
76Lowi, ibid. 
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รูปที่ 7.2 แสดงผลิตภาพของแรงงานเฉลี่ยห้าปีของประเทศอาร์เจนติน่า  
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 

ปัญหาของเศรษฐกิจอาร์เจนติน่า ถูกสะสมมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2519-2525 ซึ่งประเทศถูกปกครองแบบ
เผด็จการทหาร ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาครัฐได้พยายามแทรกแซงตลาดเงินในประเทศโดยตั้งเปูาหมายในการ
เชื่อมโยงตลาดเงินของประเทศเข้ากับตลาดเงินโลก นโยบายสนับสนุนต่างๆถูกใช้เพ่ือให้ธุรกิจเอกชน และธุรกิจที่
บริหารโดยรัฐเลือกกู้เงินจากต่างประเทศมากกว่าเลือกใช้แหล่งเงินในประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาครัฐจะเป็นคนค้ า
ประกันให้กับธุรกิจเอกชนที่กู้เงินจากต่างประเทศ ท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศมีอัตราที่ต่ ากว่าอัตรา
เงินกู้ในประเทศเอง ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศมีระดับที่
สูงกว่าต่างประเทศ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในตลาดเงินจากต่างประเทศ77 นโยบายดังกล่าว ท าให้ประเทศ
อาร์เจนติน่าสะสมหนี้จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

กระบวนการบิดเบือนกลไกตลาดข้างต้นไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้นาน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่านโยบาย
ข้างต้นเป็นการบิดเบือนราคาในตลาดโลกซึ่งเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ ด้วยเหตุนี้เอง ในระยะกาลต่อมาจึงเกิดการคาดการณ์
ในอนาคตว่าจะมีการไหลกลับของเงินออกจากประเทศ แม้ว่าประเทศอาร์เจนติน่าจะพยายามใช้นโยบายต่างๆเพ่ือ
ชะลอการไหลออกของเงินทุน แต่ปัญหาการขาดสภาพคล่องของธนาคารเอกชนจนถึงขั้นล้มละลายส่งผลที่ร้ายแรง
กว่า และท าให้เกิดการไหลออกของเงินทุนอย่างรุนแรง ในปีพ.ศ. 2522 ประเทศอาร์เจนติน่าลดค่าเงินลง 500 
เปอร์เซ็นต ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เอกชนภาครัฐออกสัญญาคุ้มครองโดยยอมเป็นผู้รับภาระหนี้จากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับภาครัฐเป็นผู้ค้ าประกันหนี้ภาคเอกชนในกรณีที่บริษัทล้มละลาย หนี้ทั้งหมดจึงถูก
โอนกลายเป็นหนี้ภาครัฐแทน หนี้สาธารณะซึ่งเคยอยู่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตมวลรวมได้เพ่ิมขึ้นเป็น 40 
เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตมวลรวม ในปีพ.ศ. 2525 

                                           
77 Teubal (2004) 
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ในช่วงปีพ.ศ. 2526-2533 มีปัจจัยอย่างน้อยสามประการที่ท าให้ประเทศอาร์เจนติน่าไม่สามารถที่จะลด
ภาระหนี้ต่างประเทศได้ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประเทศมีหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 120 
เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตมวลรวม เหตุผลประการแรกก็คือ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศอาร์เจนติน่า ก าลังอยู่ในช่วง
ปลายของนโยบายการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า (import substitution) ผลผลิตมวลรวมของประเทศเริ่มมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ต่ า ประเทศจึงขาดรายรับเพ่ิมเติมจากต่างประเทศ ประการที่สองก็คือ หนี้ต่างประเทศที่ก่อขึ้น
ในช่วงรัฐบาลทหารนั้นเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง78 โดยภาระหนี้ถูกก่อขึ้นเพ่ือใช้ใน
รายจ่ายทางทหาร รายจ่ายเพื่อสร้างสาธารนูปโภคพ้ืนฐาน รายจ่ายเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก และเงินเก็งก าไร
ในตลาดเงิน ประการสุดท้ายคือ ผลพวงจากระบบการบริหารการคลังที่ล้มเหลวของประเทศ โดยอาร์เจนติน่ามีการ
กระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีการให้อ านาจการตัดสินใจกู้ยืมเงินแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
เช่นกัน ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถท่ีจะกู้ยืมเงินได้โดยใช้เงินโอนในอนาคตจากส่วนกลางเป็นสิ่งค้ าประกัน ท าให้
การักษาวินัยทางการคลังของประเทศเป็นไปได้โดยยาก นอกจากนี้ เหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้ระบบการบริหาร
การคลังล้มเหลวก็คือ ปัญหาการบริหารการคลังของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะมีการรวบรวมในลักษณะที่เป็นเงิน
กองกลาง (common pool problem) ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศอาร์เจนติน่ามีรายได้จากภาษีมาจากสี่จังหวัดใหญ่ 
อันได้แก่ Buenos Aires, Capital Federal, Codoba และ Santa Fe อย่างไรก็ตาม อ านาจบริหารจากการ
เลือกตั้งของทั้งสี่จังหวัดดังกล่าว มีเพียง 16.7 เปอร์เซ็นต์ในสภาบน และ 51.4 เปอร์เซ็นต์ในสภาล่างเท่านั้น 79 
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแหล่งที่มาของเงินกับอ านาจในการใช้เงินท าให้ประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัว 
และท าให้การบริหารการคลังเป็นไปได้ยากล าบากยิ่งขึ้น 

กรณีประเทศบราซิล 

ประเทศบราซิล เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยมีอัตราเจริญเติบโตที่สูง และเป็นหนึ่งในประเทศแถบละติน
อเมริกาที่มีรายได้ระดับสูงโดยเปรียบเทียบ อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิลมีอัตราเติบโตที่
มากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2463 จนถึงปีพ.ศ. 2523 (60 ปี) โดยในช่วงปีพ.ศ. 2513-2523 เป็นช่วงที่
อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุด ในระดับ 8.6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี80เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพของแรงงาน
ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2523 (รูปที่ 7.3) พบว่าผลิตภาพของแรงงานของประเทศมีระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศบราซิลกลับพบสภาวะถดถอย ผลิตภาพของ
แรงงานมีระดับที่ต่ าลงและไม่เคยกลับมายังจุดสูงสุดเดิมอีก 

เช่นเดียวกับประเทศอาร์เจนติน่า ปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะถดถอยดังกล่าว มาจากปัญหาหนี้
สาธารณะของประเทศ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 ซึ่งเศรษฐกิจโลกก าลังประสบกับปัญหาราคาน้ ามันที่สูง 
(Oil Shock) ท าให้ต้นทุนทางการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2517-2522 ประเทศบราซิลก าลังอยู่ในช่วงปลาย
ของของนโยบายการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า (import substitution) รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันการส่งออก 
โดยการใช้กลยุทธ์ก่อหนี้เพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (debt-cum-growth strategy) โดยรัฐบาลของ

                                           
78 ibid. 
79 Braun (2006) 
80 Zerkowski and Veloso (1982) 
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ประเทศบราซิล สนับสนุนให้ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ กู้เงินจากต่างประเทศ ท าให้หนี้สินของประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น 

ปัญหาหนี้สาธารณะดังกล่าวมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศบราซิลมีปัญหาทางด้านการบริหาร
การคลังของประเทศ81 โดยทางด้านรายรับนั้น ระบบกฏหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งออก ท าให้รายได้ทางภาษี
จากการส่งออกลดลง ระบบกฏหมายที่ใช้อย่างเท่าเทียมกันยังท าให้จ านวนธุรกิจที่ขอยกเว้นภาษีมีมากขึ้น รวมทั้ง
ช่องโหว่ของกฏหมายที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการหลีกเลี่ยงภาษีมีมากขึ้น ทั้งสามปัจจัยข้างต้นท าให้รายรับของภาครัฐอยู่
ในระดับท่ีต่ ากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ เนื่องจากขีดก าจัดข้างต้น ท าให้ภาครัฐต้องใช้การพิมพ์ธนบัตรเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สาธารณะ ซึ่งการใช้เงินเฟูอดังกล่าวก็เป็นการเพ่ิมปัญหาทางด้านรายรับอีกประการหนึ่ง เนื่องจากมี
ระยะเวลาที่ห่างกันพอสมควรระหว่างช่วงเวลาที่คิดค านวณภาษีกับช่วงเวลาที่จ่ายจริง (ท าให้ธุรกิจจ่ายเงินในอัตรา
ที่ถูกกว่าปกติ เนื่องจากสภาวะเงินเฟูอที่เกิดขึ้นระหว่างสองช่วงเวลา) ในขณะเดียวกัน ทางด้านรายจ่ายของภาครัฐ
ก็มีมากขึ้น ทั้งรายจ่ายของรัฐบาลกลาง และรายจ่ายขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรายจ่ายแทรกแซงราคา
สินค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟูอทั้งหมดนี้ ท าให้หนี้สาธารณะของประเทศบราซิลเพ่ิมข้ึนจาก 6.1 พันล้านเหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2517 มาเป็น 40.2 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2522 ขณะเดียวกันในช่วงเวลา
ดังกล่าว ประเทศบราซิลประสบกับปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้หนี้สาธารณะมี
แนวโน้มที่จะมีมากข้ึนในอนาคต 

รูปที่ 7.3 แสดงผลิตภาพของแรงงานเฉลี่ยห้าปีของประเทศบราซิล (หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 

จุดผิดพลาดประการที่สอง มาจากการด าเนินนโยบายภาครัฐที่ผิดพลาดในการตอบสนองต่อปัญหาหนี้
สาธารณะข้างต้น โดยรัฐบาลบราซิล (พ.ศ. 2523-2525) ได้เลือกที่จะใช้นโยบายการควบคุมอุปสงค์ โดยการ
แทรกแซงอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่สูง การควบคุมการปล่อยสินเชื่อนอกอุตสาหกรรม
เปูาหมาย การลดรายจ่ายภาครัฐบาลลง รวมทั้งการลดค่าเงินเพ่ือสนับสนุนการส่งออก แม้ว่าผลที่ออกมาจะท าให้

                                           
81 Barbosa 
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ดุลบัญชีเดินสะพัดมีสถานะขาดดุลลดลง แต่กลับก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟูอในประเทศอย่างเรื้อรัง และต้องใช้เวลาใน
การแก้ปัญหายาวนานกว่าสิบห้าปี82  

นอกจากนี้ในช่วงปีพ.ศ. 2522-2525 ซึ่งเป็นจุดเริ่มแห่งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศบราซิลนั้น 
เศรษฐกิจของประเทศบราซิลได้รับผลกระทบที่เป็นลบเพ่ิมเติมจากปัจจัยภายนอก อันประกอบไปด้วย 1. ปัญหา
ราคาน้ ามันที่สูงรอบที่สอง ณ ปีพ.ศ. 2522 2. ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าที่แย่ลง อันเนื่องมาจากราคาสินค้า
ส่งออกที่ตกต่ าลง และราคาสินค้าทุนและวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น 3. สภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกอันเนื่องมาจาก
ปัญหาราคาน้ ามันที่สูง 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น ท าให้การผัดผ่อนช าระหนี้เป็นไปได้ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น และ 
5. ปัญหาตลาดเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดช าระหนี้ของประเทศเม็กซิโก และอาร์เจนติน่า ทั้งหมดนี้ท าให้
เศรษฐกิจประเทศตกต่ าลงในที่สุด 

 

บทเรียนส าหรับประเทศไทย 

บทเรียนจากกรณีศึกษาของประเทศอาร์เจนติน่าและบราซิลมีความส าคัญกล่าวคือ เสถียรภาพทางด้าน
การเงินทั้งภายนอกและภายในประเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเสถียรภาพ
ทางด้านการเงินภายนอกประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศสามารถที่จะควบคุมผลกระทบของการไหลเข้าออกของ
เงินทุนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการดูแลไม่ให้ประเทศก่อหนี้ต่างประเทศมากจนเกินไป ในขณะเดียวกัน
เสถียรภาพทางด้านการเงินภายในประเทศ ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ่งประกอบไปด้วย การดูแลทางด้าน
การเงินให้มีเสถียรภาพ มีอัตราเงินเฟูอที่เหมาะสม ไม่เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดท าให้เกิดการบิดเบือนโดยที่ไม่
จ าเป็น นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องมีวินัยทางการคลังอย่างเข้มงวด ทั้งได้ในด้านรายรับและรายจ่าย โดยทางด้าน
รายรับควรที่จะมีการพัฒนาระบบการเก็บภาษีที่รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ทางด้านรายจ่ายควรที่
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ กระบวนการจัดสรรงบประมาณควรที่จะมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรที่จะค านึงถึงอ านาจทางการเมืองในการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่
เก็บมาได ้

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้เคยท าผิดพลาดหลายประการเช่นเดียวกันในกรณีศึกษา และมีอีกบางประการ
ก็ยังท าอยู่ ในกลุ่มแรกก็เช่นนโยบายการเชื่อมตลาดเงินภายในประเทศกับตลาดเงินต่างประเทศ ซึ่งแม้ไทยจะไม่ได้
สนับสนุนการกู้ยืมจากต่างประเทศชัดเจนเท่า แต่ก็ได้ท านโยบายที่เอ้ือในทางอ้อม โดยการคลายกฏเงินทุน
เคลื่อนย้ายพร้อม ๆ กับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่  ซึ่งท าให้เกิดการเก็งก าไรจากการกู้ยืมเงินต่างประเทศ อัน
น าไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้งในที่สุด  

ในส่วนของนโยบายการคลัง ประเทศไทยน่าจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าทั้งประเทศอาร์เจนติน่าและบราซิล
ช่วงที่ประเทศเหล่านั้นเกิดวิกฤติการคลังรุนแรง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยมีกฏหมายและระเบียบปฏิบัติที่ยึดหลัก
วินัยการคลังที่ดีกว่า และปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติก็ยังไม่สูง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงใน

                                           
82 Paiva Abreu (2004). 
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เรื่องนี้ก็เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายด้านการทหารในช่วงหลังการรัฐประหารปี 2549 และต่อเนื่องมาถึง
นโยบายประชานิยมในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว และที่ส าคัญยัง
เป็นการแทรกแซงกลไกราคาตลาด อาทิ เช่น การรับจ าน าข้าว การแทรกแซงราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
บทเรียนจากกรณีศึกษาข้างต้นยังบ่งชี้ว่า การแทรกแซงกลไกราคาตลาด แม้ว่าอาจจะส่งผลดีต่อประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ตาม แต่อาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้ กรณีศึกษาข้างต้นยังเตือนให้ค านึงถึงการ
ใช้นโยบายกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง รวมทั้งนโยบายก่อหนี้ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น ควรจะได้รับการตรวจตราดูแล และมีการออกกฏหมายบังคับอย่างรัดกุม เพ่ือที่รัฐบาลจะสามารถ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไว้ได้ ประการสุดท้ายก็คือ ภาครัฐควรจะหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภาพของแรงงานในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาโดยเน้นแรงงานที่
ถูกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มีความไม่แน่นอนทีว่ากลยุทธ์การพัฒนาดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตได้นานอีกเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศหลายๆประเทศที่มีค่าแรงที่ถูกกว่าพยายามที่จะใช้
กลยุทธ์เดียวกันเข้ามาแข่งขัน 

7.3 กรณีศึกษา กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 
รูปแบบการพัฒนาของกลุ่มเอเชียตะวันออก ถูกขนานนามว่ากระบวนทัศน์ห่านบิน (Flying-geese 

paradigm) ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย Akamatsu ในปีพ.ศ. 2504 โดยค าว่าฝูงห่านบินมาจากรูปแบบเส้นอนุกรมเวลา
สามช่วงเวลาของการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆ ซึ่งพบว่ารูปแบบการพัฒนาจะประกอบไปด้วยสามช่วงเวลา (รูปที่ 7.4) 
อันประกอบไปด้วย ช่วงน าเข้าสินค้า ช่วงผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า และช่วงส่งออก ซึ่งทั้งสามเส้นมีรูปลักษณ์ที่
คล้ายกับรูปแบบการบินของฝูงห่าน นอกจากนี้ เมื่อระดับการพัฒนายังมีการเปลี่ยนแปลงในตัวชนิดของสินค้า จาก
สินค้าพ้ืนฐาน มายังสินค้าทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านลักษณะของสินค้าอีกด้วย83 

เมื่อน าเอาแนวความคิดข้างต้นมาใช้ในการอธิบายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก จะพบว่า รูปแบบการพัฒนาของแต่ละประเทศมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะ โดยในลักษณะแรกจะเป็นการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก มาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้ทุนเป็นหลัก ซึ่งจากรูปที่ 7.5ก84 แสดงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนอย่างหยาบ จากอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ มาเป็นอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็กกล้า อุตสาหกรรยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ 
ตามล าดับ ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศก็มีแรงผลักดันจากต้นทุนพ้ืนฐานที่
สูงขึ้น ท าให้ประเทศที่น าหน้าไม่สามารถที่จะแข่งกับประเทศที่ตามมาในอุตสาหกรรมเดิมได้ จึงเกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ/หรือการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศที่ต้นทุนต่ ากว่า โดยจากรูปที่ 7.5 ข แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งพบว่าในขณะที่ประเทศ(ญี่ปุุน)มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตที่เคยได้เปรียบกลับเป็นเสียเปรียบ ด้วยเหตุนี้เอง ในระยะต่อมา

                                           
83 Kasahara (2004) 
84Kasahara ibid. 
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ประเทศท่ีตามมาจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และเมื่อประเทศที่ตามมาเริ่มพัฒนามากขึ้น ก็จะมีประเทศที่
ด้อยพัฒนากว่าที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบอยู่อีก รูปดังกล่าวยังแสดงถึงล าดับผู้น าและผู้ตามของกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออก โดยในกลุ่มจะมีผู้น าคือประเทศญี่ปุุน ซึ่งถูกไล่ตามด้วย ประเทศสี่เสือแห่งเอเชีย (สิงค์โปร์ 
ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้) ต่อด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศมาเลย์เซียและประเทศ
ไทย และมีประเทศจีน อินเดียและเวียดนามที่ก าลังตามขึ้นมา 

จากงานศึกษาของ Worldbank (2003) พบว่าการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตจากอุตสาหกรรมที่
เน้นแรงงานเป็นหลัก มาเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นปัจจัยทุนเป็นหลักของกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซียนั้น ไม่ได้เกิดขึ้น
เองตามกลไกของตลาด หากแต่ถูกผลักดันโดยนโยบายสนับสนุนภาครัฐที่มุ่งที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ  นอกจากนี้นโยบายอุตสาหกรรมที่สนับสนุนผลักดันประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างข้างต้น ยังมีความแตกต่างกันตามรายประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ แต่ละประเทศต่างก็มีแนวทางในการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน  

 

รูปที่ 7.4 แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาในสามช่วงระยะเวลา ของสินค้าสองชนิด 

 
ที่มา: Kasahara (2004) 
 

ในที่นี้จะพิจารณาถึงนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้และประเทศไต้หวันเป็นหลัก ทั้งนี้ 
เนื่องจากทั้งสองประเทศมีจ านวนประชากรที่มากและมีพ้ืนที่อาณาเขตประเทศที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศแบบ 
City States เช่น สิงค์โปร์ หรือฮ่องกง ดังนั้น บทเรียนจากนโยบายอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศข้างต้น จึง
น่าจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทย 
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กรณีประเทศเกาหลีใต้ 

จุดเริ่มของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศเกาหลีใต้85 เริ่มต้นจากปีพ.ศ. 2493-2503 
เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลมุ่งเน้นในการฟ้ืนฟูสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน 
ต่อมาในช่วงที่สอง ระหว่างปีพ.ศ. 2504-2516 ภาครัฐเริ่มใช้นโยบายเน้นการส่งออกเป็นหลัก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง
เพราะว่าจ านวนประชากรของประเทศเกาหลีมีจ านวนไม่มากพอที่จะตอบสนองต่ออุปสงค์ภายในเพียงอย่างเดียว
ตามแนวความคิดการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า (Import Substitution) อย่างไรก็ตามนโยบายที่สนับสนุนการ
ส่งออกในระยะนี้ไม่ได้มีเปูาหมายที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ ทุกๆอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์
จากนโยบายนี้เท่าเทียมกัน ประเทศเกาหลีใต้ในยุคที่สามระหว่างปีพ.ศ. 2516 -2522มุ่งเน้นในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเคมีเป็นหลัก อันได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและ อัลลอย อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรม
เครื่งจักรกล เป็นที่น่าสังเกตว่า อุตสาหกรรมสามอุตสาหกรรมแรกถูกเลือกเพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตัวเองทางด้านวัตถุดิบ ในขณะที่สามอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีเน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก นโยบาย
ดังกล่าวให้ผลที่ดีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบเฉพาะทางเป็นการ
บิดเบือนกลไกตลาดในหลายๆด้าน ผลที่ตามมาก็คือท าให้ภาครัฐมีหนี้สาธารณะที่มากขึ้น เนื่องจากต้องเข้าไปช่วย
อุตสาหกรรมที่ให้ผลก าไรในระยะยาว ธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลักซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงประสบ
สภาวะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน รวมไปถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งจากสภาวะน้ ามันแพง อัตรา
แลกเปลี่ยนที่เลวลง และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แม้ว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมเฉพาะทางดังกล่าวจะเป็นการปู
พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจในอนาคต แต่ปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงท าให้ประเทศต้องย้อนกลับมาดูแล
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นช่วงที่สี่ของการพัฒนา ช่วงนี้เกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2523 -2533 โดยรัฐบาล
กลับมาแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมที่มีปัญหา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับระดับ
โลก และสนับสนุนระบบการแข่งขันเพ่ือการพัฒนา ในระยะสุดท้ายของการพัฒนา เกิดขึ้นหลังจากปีพ.ศ. 2533 
จนถึงปัจจุบัน โดยภาครัฐเปิดเสรีทางการเงิน รวมทั้งการปฏิรูปภาคการเงินให้ก้าวหน้าและทันสมัย  
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รูปที่ 7.5ก และ 7.5ข แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาตามทฤษฏีห่านบินสมัยใหม่ 

 
ที่มา: Kasahara (2004) 
 

กรณีประเทศไต้หวัน 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันสามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ช่วงระยะเวลา 86ช่วงแรกอยู่
ระหว่างปีพ.ศ. 2492-2495 ประเทศไต้หวันมีการปฏิรูปที่ดินเพ่ือสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร รายได้จาก
สินค้าเกษตรถูกน ามาใช้เพ่ือการน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ช่วงที่สองระหว่ างปีพ.ศ. 
2496-2500 รัฐบาลหันมาใช้นโยบายผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า รวมทั้งการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้ดี
ยิ่งขึ้น นโยบายกีดกันสินค้าน าเข้าโดยใช้ภาษีถูกน ามาใช้เพ่ือปกปูองธุรกิจในประเทศจากการแข่งขั นจากภายนอก 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่วงท้ายของช่วง

                                           
86 Worldbank ibid 
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ที่สองนี้ ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าของช่วงเริ่มแรก อย่างไรก็ดี นโยบายผลิตเพ่ือทดแทนการ
น าเข้ากลับสร้างภาระทางด้านการคลังให้เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากนโยบายดังกล่าวสร้างแรงจูงใจให้มีการน าเข้าสินค้า
ทุนมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงนี้ ระหว่างปีพ.ศ. 2501-2515 ประเทศไต้หวันเปลี่ยน
นโยบายมาเป็นการเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออก โดยนโยบายกีดกันสินค้าได้ค่อยๆถูกลดระดับลง นอกจากนี้  
ประเทศไต้หวันยังได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยของ Stanford เพ่ือให้ค้นหาอุตสาหกรรมที่ประเทศมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผ้าใยสังเคราะห์และอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ควรจะได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์เพ่ือผู้บริโภค อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกาข้อมือ และนาฬิกา ได้รับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมต่อมาในภายหลัง ในช่วงนี้เองที่ประเทศไต้หวันมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ค่อนข้างจะสูง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งท าให้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น ยอดการส่งออกเพ่ิมขึ้น
จาก 123 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ มาเป็น 3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐในช่วงยี่สิบปีนี้เอง 

ในช่วงปีพ.ศ. 2516-2523 ประเทศไต้หวันพบกับสภาวะวิกฤติครั้งใหญ่ เริ่มจากระดับสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานเริ่มที่จะถูกใช้จนถึงขีดสุด ทั้งทางด้านการขนส่ง การสื่อสาร และอัตราการใช้ไฟฟูา ในขณะเดียวกัน
ประเทศไต้หวันเริ่มจะประสบปัญหาการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ ากว่า ซึ่งมีค่าจ้างแรงงานที่ถูก
กว่า ท าให้อัตราการเจริญเติบโตของการส่งออกเริ่มชะลอตัวลง นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจโลกก าลังประสบกับ
ปัญหาราคาน้ ามันขึ้นสูงอีกด้วย รัฐบาลไต้หวันเลือกเปลี่ยนแปลงนโยบายมาเป็นการพ่ึงพิงจากในประเทศมากขึ้น 
โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมส่งออก อาทิเช่น อุตสาหกรรมหนัก 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่ เน้นปัจจัยทุนเป็นหลัก นอกจากนี้  รัฐบาลยังมีการปรับปรุง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ โดยใช้เงินรวม 8 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ยุคสุดท้ายของการพัฒนา
เกิดขึ้นหลังจากปีพ.ศ. 2524 รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง อันประกอบไปด้วย 
การสื่อสาร ไบโอเทคโนโลยี electro-optics เครื่องจักรและเครื่องมือละเอียด และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทาง
สิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐเริ่มต้นจากการแก้ไขกฏหมายให้ประโยชน์กับธุรกิจที่ลงทุนในการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังสนับสนุนธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ และแก้ไขกฏระเบียบของสถาบันศึกษาโดยเพ่ิม
หลักสูตรทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวะกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอรืให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น รวมไปถึงการเสนอค่าจ้างเทียบกับต่างประเทศเพ่ือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถกลับเข้ามายังประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงเพ่ิมรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอีก ซึ่งรวมถึงการขยาย
ความสามารถในการผลิตพลังงาน การพัฒนาระบบการสื่อสาร ระบบการขนส่ง ระบบดูแลจัดสรรทรัพยากรน้ า 
รวมถึงได้มีการสร้างสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนอีกหลายแห่ง  

 

บทเรียนส าหรับประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าทั้งกรณีของประเทศเกาหลีใต้และกรณีของประเทศไต้หวัน การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อุตสาหกรรม มีแรงผลักดันหลักมาจากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ผลิต จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก มาเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนเป็นหลัก โดยภาครัฐจะเลือกอุตสาหกรรม
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ที่เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ แล้วท าการผลักดันด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีทัดเทียมกับระดับโลก  

อย่างไรก็ดี  เมื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญของรูปแบบการพัฒนา พบว่า87,88 ทั้งสองประเทศมีความแตกต่าง
กันอยู่พอสมควร โดยประเทศเกาหลีมีการพัฒนาในรูปของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebols) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
ของธุรกิจที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ท าให้เกิดอ านาจผูกขาดในตลาดในประเทศ ภาครัฐยอมให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพจากอ านาจผูกขาดนี้ เพ่ือให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมโลก หลายๆกลุ่ม
ธุรกิจของประเทศเกาหลี อาทิ เช่น LG Samsung Hyundai ได้กลายมาเป็นธุรกิจระดับโลกในปัจจุบัน ในทาง
ตรงกันข้าม ประเทศไต้หวันเน้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมเป็นหลัก โดยรูปแบบการผลิตจะ
ไม่ใช่การเชื่อมโยงทางแนวดิ่ง (Vertical integration) โดยตรง แต่จะเป็นลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
จ านวนมากที่ท าการผลิตและส่งต่อไปเป็นทอดๆ โดยการเชื่อมโยงซึ่งไม่เป็นระเบียบแบบแผน (informal 
network)89 

จากกรณีศึกษาข้างต้น พบว่าการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่เหมาะสมของการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของขนาด
ของธุรกิจที่ควรจะได้รับการสนับสนุน จะขึ้นกับบริบทของสังคมนั้นๆ ว่ามีรูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างไร ภาครัฐ
จึงควรที่จะต้องศึกษาว่ารูปแบบการสนับสนุนแบบไหนจึงจะท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไปสู่องค์กรระดับโลก ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบตรวจสอบว่าการพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

หากน าประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน คิดว่าประเทศไทยมีแนวคิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใกล้เคียงประเทศไต้หวันมากกว่า กล่าวคือไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษ 
แต่มีลักษณะส่งเสริมเป็นการทั่วไปมากกว่า โดยมีเพียงบางอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เช่น
ฮาร์ดดิสต์) วงจรไฟฟูา ที่มีความโดดเด่น แต่ก็สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
มากกว่าจากการผลักดันของภาครัฐ นอกจากนั้นขนาดของกิจการอุตสาหกรรมในไทยก็คล้ายกับไต้หวันกว่า คือ
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ความแตกต่างกับประเทศทั้งสองที่อาจถือว่าเป็นบทเรียนส าคัญในการก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง คือการใช้นโยบายเชิงรุกในเรื่องการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทั้งสองประเทศเริ่ม
กระบวนการนี้เร็วกว่าไทย 15-20 ปี (ความจริงแม้ในปัจจุบันไทยก็ยังไม่ได้เริ่มอย่างจริงจัง) และสอดคล้องกับช่วง
จังหวะในการเปลี่ยนนโยบายเป็นการส่งออกแทนนโยบายทดแทนการน าเข้า แสดงถึงการมองการณ์ไกลว่าจะ
ส่งออกในสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีมากกว่าการอาศัยค่าแรงถูกดังเช่นที่เป็นในประเทศไทย บทเรียนที่ชัดเจนในเรื่องนี้
คือความจ าเป็นที่จะต้องใช้นโยบายเชิงรุกมากกว่าเชิงรับและมีจังหวะก้าวในการใช้นโยบายที่เหมาะสม คือท าแต่
เนิ่น ๆ ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วค่อยตามมาแก้ในภายหลัง 

                                           
87 Levy (1991), อุตสาหกรรมรองเท้า 
88 Chu and Li (1996), อุตสาหกรรมจกัรยาน 
89 Chu 
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7.4 กรณีศึกษา ประเทศไซปรัส 
ประเทศไซปรัสเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จในการก้าวขึ้นมาสู่ระดับประเทศที่พัฒนา

แล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไซปรัสเป็นไปในทางที่ดีเกือบจะตลอดช่วงปีพ.ศ. 2503-2550 (ดูรูปที่ 
7.6 ประกอบ) ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยในช่วงสั้นๆระหว่างปีพ.ศ. 2516-2520 นั้น เป็นช่วงที่ประเทศเกิดสงคราม
กับประเทศตุรกี (Turkish War 1974) นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระดับผลิตภาพของแรงงานของ
ประเทศมีระดับท่ีสูงขึ้นตลอด 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไซปรัส เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะเป็นประเทศที่ใช้จุดเด่นทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศไซปรัสตั้งอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สามใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถานที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสามทวีป อันได้แก่ ยุ โรป เอเชีย และแอฟริกา ประเทศ
ไซปรัสได้มีการพัฒนาจากประเทศที่ผลิตภาคเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองในปีพ.ศ. 2503 มาเป็นประเทศที่เน้นการ
ให้บริการและเป็นตัวเชื่อมระหว่างสามทวีปในปัจจุบัน โดยในปีพ.ศ. 2553 นั้น ประชากร 71 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาค
บริการ ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับเศรษฐกิจเท่ากับ 79.3 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด โดยในภาคบริการ
จะประกอบด้วย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ และ อุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสาร เป็น
หลัก  

รูปที่ 7.6 แสดงผลิตภาพของแรงงานของประเทศไซปรัส (หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table  

เหตุผลที่ประเทศไซปรัสประสบความส าเร็จก็คือ90 การใช้ระบบที่เน้นตลาดในการจัดสรรทรัพยากร 
ความสามารถของภาครัฐในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง อัตราภาษีที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆใน
สหภาพยุโรป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประเทศยุโรป
ที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะพบว่าประเทศไซปรัสมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้าง
สูง (รูปที่ 7.7) ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างประเทศให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ประเทศไซปรัสยัง

                                           
90ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จาก Cyprus Investment Promotion Agency 
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ได้รับการยกย่องในเรื่องความสามารถทางด้านกฏหมายและบัญชีจากการประเมินของ IMF91 เหตุผลส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือการพัฒนาทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของไซปรัส ซึ่งถูกพัฒนาจนเทียบเท่ากับระดับ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป92 

ประสบการณ์ของไซปรัสที่อาจน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ คือการให้ความส าคัญกับภาคบริการที่
เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของภูมิศาสตร์และที่ตั้งประเทศ ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงประเทศในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน อาเซียน หรือแม้กระทั่งขยายไปสู่จีนและอินเดีย 
การพัฒนาการขนส่งทั้งทางอากาศและทางบกมีศักยภาพสูง หรือแม้กระทั่งทางทะเลเองหากมีการขุดคอคอดกระ
หรือท า land bridge ก็จะเพ่ิมปริมาณการขนส่งทางทะเลผ่านไทยได้มาก ในส่วนของการท่องเที่ยว ไทยเองก็ได้มี
การพัฒนาทางด้านนี้มาพอสมควรแล้ว แต่ยังมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่มาก  

รูปที่ 7.7 แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 
ที่มา: ข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต จาก Encyclopedia of the Nations 

 

7.5 กรณีศึกษา ประเทศตุรกี 
ประเทศตุรกี เป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งของประเทศที่ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง รูปแบบการก้าว

กระโดดมีรูปแบบที่แตกต่างจากกลุ่มสี่เสือแห่งเอเซีย โดยในขณะที่กลุ่มสี่เสือแห่งเอเซียมีพัฒนาการแบบก้าว
กระโดด มีอัตราเจริญเติบโตที่สูงเกินปกติในขณะที่ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ประเทศตุรกีมีอัตรา
เจริญเติบโตที่ปานกลาง และมีความผันผวนในอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นระยะๆ รูปที่ 7.8 แสดงถึงผลิต
ภาพของแรงงานของประเทศตุรกี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราเจริญเติบโตที่ไม่สูงมากแต่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาใน

                                           
91 IMF (2001) 
92ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จาก Encyclopedia of the Nations 
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ระยะยาว ข้อสังเกตคือแนวโน้มมีค่าเป็นบวกตลอดช่วงระยะเวลาแม้กระทั่งในช่วงที่เกิดวิกฤติราคาน้ ามัน 
นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น กรณีศึกษาของประเทศตุรกียังมีความส าคัญ เนื่องจากประเทศตุรกีประสบกับปัญหา
ทางเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกาในสมัยปีพ.ศ. 2513 โดยพบกับปัญหาสภาวะชะงักงัน
ของกลยุทธ์นโยบายปกปูองธุรกิจภายในและการใช้นโยบายทดแทนการน าเข้า รวมทั้งปัญหาหนี้สาธารณะอันเกิด
จากระดับราคาน้ ามันที่สูงขึ้น 

เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2523 ประเทศตุรกีมีนโยบายการค้าแบบ
ปกปูองธุรกิจภายในและการใช้นโยบายทดแทนการน าเข้าผลของนโยบายดังกล่าวท าให้ในช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤติ
น้ ามัน อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 93หากแบ่งเสถียรภาพของการ
พัฒนาเศรษฐกิจออกเป็นสองช่วงๆละสิบปี จะพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2503 -2513 ประเทศมีระดับเงินเฟูอที่ต่ า 
สถานะทางการคลังและอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ (ดูตารางที่ 7.1 ประกอบ) อย่างไรก็ตาม ในช่วง
สิบปีต่อมาปัญหาวิกฤติน้ ามัน ท าให้ประเทศขาดเสถียรภาพ โดยจากดัชนีชี้วัดสภาวะทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ชัดว่า 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตุรกีขึ้นอยู่กับการน าเข้าน้ ามันค่อนข้างมาก และรัฐบาลและภาคเอกชนขาด
ความสามารถในการรับมือแก้ไขปัญหาราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากระดับหนี้ภายประเทศที่สูงขึ้น และดุล
บัญชีเดินสะพัดที่แย่ลง นอกจากนี้ ประเทศตุรกีเหมือนกับประเทศละตินอเมริกาอ่ืนๆ ที่ใช้การพิมพ์เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ท าให้ประเทศประสบกับปัญหาเงินเฟูอที่สูงในช่วงปีพ.ศ. 2513-2523  

รูปที่ 7.8 แสดงผลิตภาพของแรงงานของประเทศตุรกี (หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ที่มา: ข้อมูล Penn World Table 

ประเทศตุรกีมีแนวทางการแก้ปัญหาราคาน้ ามันที่แพงและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยการเปลี่ยนปลง
นโยบายการค้าจากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า มาเป็นการส่งเสริมการส่งออกเพ่ือลดภาระหนี้การน าเข้า มี
นโยบายใหม่ๆหลายนโยบายที่เกิดข้ึนในช่วงนี้ ประกอบด้วย การลดค่าเงินของประเทศ การตั้งสถาบันเพ่ือดูแลการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้เป็นบวก การควบคุมปริมาณเงินและการปล่อย
                                           
93 Gormez and Yigit 
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สินเชื่อ การยกเลิกนโยบายอุดหนุนบริษัทที่ผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า การปฏิรูประบบภาษี รวมทั้งการสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศ94 

นโยบายข้างต้นท าให้ประเทศตุรกีสามารถส่งออกได้เพ่ิมขึ้นถึงเกือบสี่เท่า จาก 2,300 พันล้านเหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐ ในปีพ.ศ. 2522 มาเป็น 8,300 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในปีพ.ศ.2528 และท าให้การขาด
ดุลการค้ามีขนาดที่ลดลง ความสามารถในการควบคุมดุลบัญชีเดินสะพัด ท าให้ประเทศตุรกีได้รับความไว้วางใจ
จากตลาดโลกในการกู้ยืมเงิน และเป็นสิ่งที่แตกต่างจากกรณีของประเทศละตินอเมริกา อย่างไ รก็ตาม กลยุทธ์ใน
การสนับสนุนการส่งออกข้างต้น ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเงินเฟูอภายในประเทศได้ ประเทศตุรกีประสบกับ
สภาวะปัญหาเงินเฟูอเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา แต่มีขนาดของปัญหาที่เล็กกว่า (ตารางที่ 7.2 
ประกอบ) 

ตารางท่ี 7.1 แสดงดัชนีชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตุรกี ระหว่างปีพ.ศ. 2503 ถึงปีพ.ศ. 252395 

 
ที่มา: Wikipedia, Economic History of Turkey 
  

                                           
94 Wikipedia, Economic History of Turkey 
95Gormez and Yigit ibid. 
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ตารางท่ี 7.2 แสดงดัชนีชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตุรกี ระหว่างปีพ.ศ. 2523 ถึงปีพ.ศ. 253396 

ที่มา: Wikipedia, Economic History of Turkey 

ประเทศตุรกี ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปีพ.ศ. 2533-2543 ปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดจาก
การใช้นโยบายที่ผิดพลาดของภาครัฐ โดยการเพ่ิมเงินเดือนข้าราชการภาครัฐ และการเพ่ิมเงินโอนสนับสนุนไปยัง
องค์กรภาครัฐ ซึ่งแม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ แต่ผลที่ ตามมาคือภาระหนี้
ภาครัฐที่สูงเพ่ิมขึ้น และเช่นเดียวกับประเทศกลุ่มละตินอเมริกา หนี้ส่วนใหญ่ของภาครัฐเป็นหนี้ต่างประเทศ ผลที่
ตามมาก็คือ ค่าเงินของประเทศลดค่าจาก 4,175 ไลร่าต่อหนึ่ง เหรียญดอลล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2534 มาเป็น 
1,225,412 ไลร่าต่อหนึ่งเหรียญดอลล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2544 

มีเหตุผลอย่างน้อยสามประการที่ท าให้ประเทศตุรกีสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ดีกว่า
ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา ประการแรกก็คือ รัฐบาลตุรกีออกนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ภาครัฐข้างต้น โดยการใช้
นโยบาย Privatization ซึ่งท าให้ภาระหนี้ภาครัฐลดลง ประการที่สองก็คือ ประเทศตุรกีมีกระบวนการ 
industrialization ที่ดี โดยระหว่างปีพ.ศ. 2533-2552 (รูปที่ 7.9) ประเทศตุรกีมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าส่งออก
จากการพ่ึงพาสินค้าที่มีระดับเทคโนโลยีที่ต่ า มาเป็นสินค้าที่มีระดับเทคโนโลยีที่กลางและสูง ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้มากกว่า ประการสุดท้ายก็คือ ประเทศตุรกียอมให้ประชาชนสามารถที่จะถือเงินสกุลอ่ืนในการท า
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากเงินไลร่าซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของประเทศ ซึ่งการกระท าดังกล่าวช่วยให้การค้า
ภายในประเทศมีเสถียรภาพในสภาวะที่เงินเฟูอของประเทศอยู่ในระดับที่สูง 

 

 

 

 

                                           
96Gormez and Yigit ibid. 
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รูปที่ 7.9 แสดงสัดส่วนการส่งออกตามระดับเทคโนโลยีของประเทศตุรกี ระหว่างปีพ.ศ. 2533-2552 

 
ที่มา: Yorulmaz (2011) 
 

ประเทศตุรกี เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของความสามารถในการปรับตัวของนโยบาย
ภาครัฐต่อปัญหาภายในและภายนอกที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกนโยบาย
เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้สภาวะปัญหาเสถียรภาพทางด้านราคาท่ีมีมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่ประเทศไทยก็แสดงให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ของช่วงเวลาการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบกว่า 50 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็
ตามมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านการรักษาวินัยการคลังว่าจะยังท าได้ดีเช่นในอดีตหรือไม่ อีกทั้งความล่าช้า
ของการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตก็เป็นปัญหาในระยะยาวที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

7.6 สรุป 
 ในบทนี้ได้ใช้กรณีศึกษา (Case studies) เพ่ือพิจารณาถึงปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะที่ใช้อธิบายถึงสาเหตุที่
ท าให้บางประเทศก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง หรือสาเหตุที่บางประเทศยังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง 
โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกพิจารณากรณีศึกษาของประเทศ แอลจีเรีย อาร์เจนติน่า บราซิล เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไซปรัส 
และตุรกี  

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การด าเนินนโยบายภาครัฐ จะต้องมีการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศจะเลือก
นโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนา แต่หากการด าเนินนโยบายขาดความโปร่งใสก็สามารถท าให้
ประเทศไม่ได้รับประโยชน์มากเท่าท่ีควรได้ (กรณีศึกษาประเทศแอลจีเรีย) 

2. เสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพภายนอกประเทศหมายถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย
ภายนอกประเทศ ส าหรับเสถียรภาพภายในประเทศจะเกี่ยวข้องกับก ากับดูแลนโยบายการเงิน การ
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คลังให้เหมาะสม และไม่มีการแทรกแซงตลาดท าให้เกิดการบิดเบือนโดยไม่จ าเป็น (กรณีศึกษา
ประเทศอาร์เจนติน่าและบราซิล) 

3. นโยบายภาครัฐแบบเชิงรุกอาจจะท าให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ (กรณีศึกษาประเทศ
เกาหลีใต้และไต้หวัน) 

4. การใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ทางด้านการค้าการลงทุนอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ประเทศไทย
สามารถน ามาผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ (กรณีศึกษาประเทศไซปรัส) 

5. ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ประเทศตุรกีก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางก็คือ การเลือกใช้นโยบายที่
ถูกต้อง พร้อมกับการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส ร่วมกับการปรับโครงสร้างทางการผลิตเพ่ือรองรับ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม (กรณีศึกษาประเทศตุรกี) 
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