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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การค้าระหวา่งประเทศและความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้ 

ผู้วิจยั สทุธิชยั สิริวรกลุ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. วรรณสินท์ สตัยานวุตัร์  

  
การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโดยทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและมุ่งเน้น

ศกึษาผลของปัจจยัทางด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีมีต่อความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้  
ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ประกอบด้วย World 
Development Indicators (WDI) , Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD stat) , The Worldwide Governance Indicators (WGI) , The UNESCO 
Institute for Statistics (UIS) และ  The World Economic Forum โดยกลุ่มตัวอย่างครอบคลุม
ประเทศท่ีมีข้อมลูพร้อมส าหรับการวิเคราะห์ผลระหว่างปี  ค.ศ.2007-2013 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างประเทศทั่วโลก(ข้อมูลพร้อม 74 ประเทศ) กลุ่มตัวอย่าง
ประเทศ OECD (ข้อมลูพร้อม 36 ประเทศ) และกลุม่ตวัอยา่งประเทศ Non-OECD(ข้อมลูพร้อม 38 
ประเทศ) การศกึษาแบบจ าลองวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS (Ordinary least squares) ผลการศกึษา
พบว่าตวัแปรส่วนใหญ่ผลปรากฎนยัส าคญัทางสถิติและมีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน  โดยตวั
แปรท่ีมีผลท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ประกอบด้วย ตัวแปรทางด้านทุนมนุษย์  ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว  ด้าน
นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลและด้านการค้าระหว่างประเทศ  ส่วนตวัแปรท่ีมีผลท าให้ความ
เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ประกอบด้วย ตวัแปรด้านอตัรา
การแข่งขนัของตลาดและด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

 
ค าส าคญั : ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้, การค้าระหว้างประเทศ 
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The objective of this research is to study the effects of general economic 

factors on the inequality of income, particularly in terms of the effects of the factor of 
international trade. This study utilized secondary data from reliable sources, including the 
World Development Indicators (WDI), the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Stat), the Global Governance Indicators (WGI), the UNESCO 
Institute for Statistics (UIS) and the World Economic Forum. The samples consisted of 
countries that had information available for analysis from 2007 to 2013. They were divided 
into three groups, consisting of a sample group of seventy four countries, a sample group 
of thirty six OECD countries, and a sample of thirty eight non-OECD countries. The results 
were processed using the OLS method (Ordinary least squares). The results showed that 
most of the variables had statistical significance and were in the same direction as the 
hypotheses testing. The resulting variables demonstrated that there were significant 
decreases in income inequality, which consisted of human capital, gross domestic 
product per capita, expenditure policies and trade. The variables revealed a significant 
increase in income inequality, which were due to degrees of market competition and 
technology 

 
Keyword : Income inequality, International trade, General economic factors 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ความเหลื่อมล า้กบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นประเด็นท่ีเกิดขึน้มาคูก่นัเป็นเวลาช้านาน ดงั
กรณีของประเทศไทยตัง้แต่ช่วงเร่ิมด าเนินการแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 
เป็นต้นมาท่ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่ยังมิได้เล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ตามมา ต่อมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท่ี 4 ท่ีรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงผลของ
ความเหลื่อมล า้และได้ริเร่ิมนโยบายลดช่องว่างฐานะทางเศรษฐกิจให้ลดลง นอกจากนีใ้น
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ ก็พบประเด็นลกัษณะเดียวกัน โดยความแตกต่างของ
รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจมิได้เป็นเพียงสิ่งปรากฏในรายงานหรือบทความเท่านัน้ แต่ผลลพัธ์
ของความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้นีน้ ามาซึง่การแสดงออกในลกัษณะตา่งๆหลายรูปแบบ 
อาทิ การเรียกร้องความเป็นธรรมทางสงัคมของกลุ่มต่อต้านโลกาภิวตัน์ การต่อต้านการประชุม
องค์การค้าโลก(World Trade Organization : WTO) ท่ีเมืองซีแอทเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
ค.ศ. 1999 ซึง่ผู้ประท้วงได้รวมตวักนัประท้วงเพื่อต่อต้านโลกาภิวตัน์ โดยผู้ชมุนมุจากหลากหลาย
องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศได้ร่วมกนัแสดงความไม่พอใจท่ีมีต่อองค์การค้าโลกในเร่ือง
การเปิดเสรีทางการค้าและบริการและเพื่อให้หลายๆฝ่ายหนัมาให้ความสนใจในเร่ืองสทิธิมนษุยชน 
สทิธิแรงงาน สิง่แวดล้อมการค้าท่ีไม่เป็นธรรมและการพฒันาท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (Sustainable 
Development)(เชษฐา, 2559) และการชมุนมุประท้วงยึดวอลสตรีท (Occupied Wall Street) ในปี 
ค.ศ.2011 ซึง่เป็นการแสดงออกตอ่ความแตกตา่งทางรายได้ภายใต้สโลแกนท่ีวา่ “เราคือเก้าสบิเก้า
เปอร์เซ็นต์ (We are the ninety-nine percent)” ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ ชุมนุมส่วนใหญ่เช่ือว่ามีประชากร
เพียง 1% เท่านัน้ท่ีครอบครองระบบเศรษฐกิจ ซึง่แสดงถึงความเหลื่อมล า้อย่างแท้จริง (พีร์, 2554)
จากตัวอย่างความไม่พอใจต่อความเหลื่อมล า้ของประชาชนทัง้ 2 เหตุการณ์นีแ้สดงให้เห็นว่า
กระแสความไม่พอใจต่อความเหลื่อมล า้ปรากฏในทัง้ระดบัประเทศและระดบันานาชาติและดุจ
ประหนึง่วา่ทัง้ระดบัของปัญหาความเหลื่อมล า้ในตวัมนัเองและความไมพ่อใจตอ่ความเหลื่อมล า้มี
ระดบัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) มีความส าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development) ผ่านมิติ ของการ เติบโต  (Growth) เส ถียรภาพทาง เศรษฐกิจ 
(Economic Stability)และการกระจายรายได้ (Income Distribution) ซึง่ปรากฏข้อสรุปเชิงวิชาการ
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ว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลดีต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยทัง้จากข้อสรุปทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศและหลกัฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์ ทัง้นีม้ิติท่ีว่าด้วยความเท่าเทียมกันและการ
กระจายรายได้ มีข้อสรุปทางทฤษฎีในเบือ้งต้นชีว้่า การค้าระหว่างประเทศน ามาซึ่งการกระจาย
รายได้ระหว่างประเทศท่ีดีขึน้  จากการพิจารณาทฤษฎี The Stolper-Samuelson Theorem ท่ีได้
ให้ข้อสรุปท่ีว่า ภายใต้การจ้างงานเต็มท่ีการค้าระหว่างประเทศจะท าให้ปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมี
อย่างอดุมสมบูรณ์มีราคาสงูขึน้โดยเปรียบเทียบและปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีอย่างขาดแคลนมี
ราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้รายได้ท่ีแท้จริงของเจ้าของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด
เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกนักบัราคาปัจจยัการผลิต กล่าวคือ การค้าระหว่างประเทศจะส่งผล
ให้เจ้าของปัจจยัการผลติท่ีประเทศมีอย่างอดุมสมบรูณ์จะได้รับรายได้ท่ีแท้จริงมากขึน้และเจ้าของ
ปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีอย่างขาดแคลนจะได้รับรายได้ท่ีแท้จริงลดลง(Ossa, 2011) ด้วยเหตุ
นีT้he Stolper-Samuelson Theorem ชีน้ัยยะให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้การ
กระจายรายได้ระหวา่งประเทศดีขึน้  

ด้านงานศกึษาวิจยัเชิงประจกัษ์(การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง)ท่ีมุ่งศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการค้าระหวา่งประเทศกบัการกระจายรายได้ของแตล่ะประเทศ เกิดข้อสรุปไปใน 2 ทิศทาง 
คือ หนึ่ง ประเทศท่ีมีการค้าระหว่างประเทศสูงส่งผลให้การกระจายรายได้ภายในประเทศดีขึน้
(ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง) และสองประเทศท่ีมีการค้าระหวา่งประเทศสงูสง่ผล
ให้การกระจายรายได้ภายในประเทศแย่ลง(ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้เพิ่มขึน้)
รายละเอียดดงันี ้

ผลการศึกษาท่ีพบว่าการค้าระหว่างประเทศสูงส่งผลให้การกระจายรายได้
ภายในประเทศดีขึน้ อาทิ งานศึกษาท่ีศึกษาผ่านตัวแปรอัตราการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะประเทศเม็กซิโก(Esquivel & Rodriguez-Lopez, 2003) งานศึกษาผ่านกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่อย่างงานศึกษากลุ่มตัวอย่างประเทศในทวีปยุโรป(Asteriou, Dimelis, & 
Moudatsou, 2014) และงานศึกษากลุ่มตวัอย่างประเทศพฒันาแล้วและก าลงัพฒันา(Florence  
Jaumotte, Lall, & Papageorgiou, 2008) ได้ข้อสรุปว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ความ
เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง 

ผลการศกึษาท่ีพบว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้การกระจายรายได้ภายในประเทศ
แย่ลง อาทิ งานศกึษาผ่านตวัแปรอตัราการเปิดเสรีทางการค้าจากกลุ่มตวัอย่างประเทศจีน(Mah, 
2013)  การศึกษาผ่านกลุ่มตวัอย่างระหว่างประเทศ เช่น งานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 34 ประเทศ
(Spilimbergo, Londono, & Szekely, 1999) หรืองานศึกษากลุ่มตัวอย่างประเทศก าลังพัฒนา
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(Lin & Fu, 2016) ได้ข้อสรุปท่ีว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้เพิ่มมากขึน้ 

สรุปเบือ้งต้นได้ว่าผลการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ในเบือ้งต้นยงัไม่ปรากฏข้อสรุปท่ี
ชดัเจนว่า การค้าระหว่างประเทศสง่ผลตอ่การกระจายรายได้ในทิศทางใด ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงมอง
ว่าประเด็นความสมัพนัธ์ของการค้าระหว่างประเทศและความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศกึษาค้นคว้า เพื่อท่ีจะน าผลจากการศกึษาเป็นแนวทางในการปรับใช้
หรือก าหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางรายได้ของประเทศ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ ดงันี ้

1.เพื่อศึกษาเก่ียวกับปัจจัยโดยทั่วไปท่ีส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้ 

2.เพื่อศกึษาเก่ียวกบัผลจากปัจจยัด้านการค้าระหวา่งประเทศตอ่ความเหลื่อมล า้ของ
การกระจายรายได้ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมลูท่ีได้

จากการวิจัยไปประกอบเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาถึงการค้าระหว่างประเทศกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ โดยอ้างอิงข้อมลูทตุิยภมูิแบบรายประเทศ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประเทศจ านวน 194 ประเทศ ระหวา่งปี ค.ศ.1969-2015 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มประเทศท่ีมีข้อมลูทางสถิติเพียงพอในการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมลูช่วงปี พ.ศ. 
ค.ศ. 2007 - 2013 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

1.1 ด้านทนุมนษุย์ (Human Capital) 
1.2 ด้านแรงงาน (Labor Force)  
1.3 ด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั (GDP per Capita) 
1.4 ด้านความมัน่คงของสถาบนั (Institution) 
1.5 ด้านอตัราการแขง่ขนัของตลาด (Degree of market competition) 
1.6 ด้านอตัราภาษีนิตบิคุคล (Corporate tax) 
1.7 ด้านนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล (Expenditure Policies) 
1.8 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology) 
1.9 ด้านการค้าระหวา่งประเทศ (Trade) 

2.ตัวแปรตาม(Dependent Variable)  คือ ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้(Income Inequality)  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้(Inequality income distribution) หมายถึง 
การท่ีรายได้รวมของประเทศถกูจดัสรรไปยงัประชาชนกลุม่ตา่งๆ ในประเทศอย่างไม่เป็นธรรม นัน่
คือ การท่ีรายได้ไปกระจกุตวัอยูท่ี่ประชาชนเพียงบางกลุม่หรือประชาชนกลุม่ใดกลุม่หนึง่เท่านัน้ ซึง่
ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้สูง(ศุภเจตน์, 2556) โดยงานวิจัยชิน้นีพ้ิจารณาจากค่า
สมัประสทิธ์ิจินี (GINI Index)  

2.ทุนมนุษย์(Human capital) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถของประชากรใน
ประเทศ โดยงานวิจยัชิน้นีใ้ช้อตัราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดบัมธัยมศึกษา (Gross enrolment 
ratio, secondary, both sexes (%) ) 

3.ก าลงัแรงงาน(Labor Forces) หมายถึง บคุคลท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไปทัง้ท่ีมีงานท าหรือไม่
มีงานท า แต่พร้อมท่ีจะท างาน(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) โดยงานวิจัยครัง้นีพ้ิจารณาจาก
ก าลงัแรงงาน (Labor force, total) 

4.ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั(GDP per capita) หมายถึง มลูคา่ของสินค้า
และบริการขัน้สดุท้ายทัง้หมดท่ีผลิตได้ภายในอาณาเขตของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึง่เฉลี่ยตอ่
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ประชากร 1 คน พิจารณาจากคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศตอ่หวั(GDP per capita (current 
US$)) 

5.ความมัน่คงของสถาบนั(Institutions) หมายถึง ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัประเทศต่างๆ ในงานวิจัยชิน้นีพ้ิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการคอรัปชัน 
(Control of Corruption) 

6.อตัราการแข่งขนัของตลาด(Degree of market competition) หมายถึง ความสามารถ
การแข่งขนัในตลาดซือ้ขายของประเทศ ในท่ีนีพ้ิจารณาจากประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการ
ผกูขาด (Effectiveness of anti-monopoly policy) 

7.อัตราภาษีนิติบุคคล (Corporate income tax) หมายถึง ภาษีอากรประเภทหนึ่งท่ี
บญัญตัิไว้ในวิเคราะห์รัษฎากร โดยเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคล  

8.นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล(Expenditure policies) หมายถึง การท่ีรัฐบาลน า
งบประมาณใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อรักษาหรือยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากร 
ในงานวิจัยชิน้นีพ้ิจารณาจากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขัน้สุดท้ายของรัฐบาล (General 
government final consumption expenditure (% of GDP)) 

9.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี(Technology) หมายถึง ระดบัความรู้ ความสามารถทาง
เทคโนโลยีของประเทศ ในงานวิจัยชิน้นีพ้ิจารณาจากการใช้จ่ายเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา
(Research and development expenditure (% of GDP) ) 

10.อตัราการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ(Openness) หมายถึง อตัราการเปิด
ประเทศเพื่อการซือ้ขายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากอตัราการค้าระหว่างประเทศ(TRADE 
(% of GDP)) 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัยในครัง้นีโ้ดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องกบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้และการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ แนวคิด
การวดัการกระจายรายได้(Lorenz Curve) และทฤษฎีของ Stopler Samuelson ท่ีได้ให้ค านิยาม
โดยสรุปว่าการค้าระหว่างประเทศจะน ามาซึง่การกระจายรายได้ท่ีดีขึน้ รวมไปถึงศกึษางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องว่าด้วยตวัแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากการค้าระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อความเหลื่อมล า้ของ
การกระจายรายได้ 
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ทัง้นีง้านวิจยัหลกัท่ีผู้วิจยัใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้คือ งานวิจยัของ
Asteriou et al. (2014) ซึ่งศึกษาถึงปัจจยัด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อความเหลื่อมล า้
ของการกระจายรายได้ รวมไปถึงงานวิจยัของท่านอ่ืนเพื่อก าหนดแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ผล โดยกรอบแนวคิดหลกัของผู้วิจยัว่าด้วยความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ขึน้อยู่กบัปัจจยั
ด้านทุนมนุษย์ แรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว ความมั่นคงของสถาบนั การ
แข่งขนัของตลาด อตัราภาษีนิติบคุคล นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยสามารถก าหนดเป็นแบบจ าลองได้ ดงันี ้

 
 Gini = fn( Human Capital , Labor Forces , GDP per Capita ,Institutions , Degree 

of market competition , Corporate Tax , Expenditure  Policies ,Technology , Trade ) 
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1.ปัจจยัด้านทุนมนุษย์ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความเหลื่อมล า้ของการกระจาย

รายได้  
2.ปัจจยัด้านแรงงานสง่ผลในทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
3.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับ

ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
4.ปัจจยัด้านความมัน่คงสถาบนัส่งผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
5.ปัจจยัด้านการแข่งขนัของตลาดสง่ผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
6.ปัจจยัด้านอตัราภาษีนิติบคุคลส่งผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
7.ปัจจัยด้านนโยบายของการใช้จ่ายของรัฐบาลส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความ

เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
8.ปัจจยัด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ผลในทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อม

ล า้ของการกระจายรายได้ 
9.ปัจจยัด้านการค้าระหว่างประเทศส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของ

การกระจายรายได้ 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การค้าระหว่างประเทศและความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ ” 

ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
2.1 ทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าระหวา่งประเทศและการกระจายรายได้ 

2.1.1 Lorenz Curve 
2.1.2 The Stolper-Samuelson Theorem 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าระหวา่งประเทศและการกระจายรายได้ 
2.2.1. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องว่าด้วยผลของตัวแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ

ปรากฏระดบันยัส าคญัทางสถิติส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้ 

2.2.2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องว่าด้วยผลของตัวแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ
ปรากฏระดบันยัส าคญัทางสถิติสง่ผลในทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 

2.2.3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องว่าด้วยผลของตวัแปรด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อตวัแปรความ
เหลื่อมล า้ทางรายได้ 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการกระจายรายได้  
จากการส ารวจองค์ความรู้สามารถจ าแนกทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัด้านความเหลื่อมล า้ของ

การกระจายรายได้และการค้าระหว่างประเทศ สามารถจ าแนกทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้ ประกอบด้วย 
2 ทฤษฎีหลัก คือ Lorenz curve และ The Stolper-Samuelson Theorem รายละเอียดจ าแนก
ตามทฤษฎีได้ดงันี ้

2.1.1 เส้นการกระจายรายได้ (Lorenz Curve) และค่าสัมประสิทธ์ิจินี ( Gini 
Coefficient) 

การกระจายรายได้ หมายถึงการแบ่งรายได้ท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มรายได้ต่างๆ ทัง้หมดใน
สงัคม ซึ่งท าให้สามารถน ามาสร้างเป็นตวัเลขดชันีชีว้ัดขนาดของส่วนแบ่งรายได้เป็นร้อยละใน
บุคคลกับกลุ่มอาชีพต่างๆและดัชนีชีว้ัดความเหลื่อมล า้ทัง้หมดของส่วนรวม วิธีการคือการน า
รายได้ของทกุๆคนในสงัคมนัน้มาสร้างเป็นเส้นโค้งท่ีเรียกวา่เส้น Lorenz Curve  
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เส้น Lorenz Curve เป็นเส้นกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละสะสมของ
จ านวนประชากรกบัรายได้ ซึง่หากทกุคนมีรายได้เท่าเทียมกนัร้อยละสะสมของรายได้และร้อยละ
สะสมของจ านวนประชากรจะเท่ากัน นั่นหมายความว่าเส้น Lorenz Curveจะมีลักษณะเป็น

เส้นตรง ซึ่งเท่ากับเส้นทแยงมุม ท ามุม 450กับแกน หรือเรียกว่า เส้นการกระจายรายได้โดย
สมบูรณ์ แต่หากมีการเหลื่อมล า้ หรือการกระจายรายได้เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกนัเส้น Lorenz 
Curve จะเกิดใต้เส้นทแยงมมุโดยเกิดเป็นเส้นโค้ง ซึง่เส้นโค้งเบนออกจากเส้นทแยงมมุ หากมีการ
เหลื่อมล า้กนัมากหรือการกระจายรายได้เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมมากเท่าไร เส้นจะเบนออกจาก
เส้นทแยงมุมมากเท่านัน้ ซึ่งพืน้ท่ีระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นโค้งLorenzนัน้วดัเป็นสดัส่วนของ
พืน้ ท่ีภายใต้เ ส้นทแยงมุมนัน้ เ รียกว่า  ค่าสัมประสิท ธ์ิ จิ นี  (Gini Coefficient) แสดงได้ดัง
ภาพประกอบ 1 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 เส้นการกระจายรายได้ (Lorenz Curve) 

 

  Gini Coefficient = 
พืน้ท่ีระหวา่งเส้น Lorenz Curve กบั เส้นการกระจายรายได้โดยสมบรูณ์

พืน้ท่ีทัง้หมดของรูปสามเหล่ืยมใต้เส้นการกระจายรายได้โดยสมบรูณ์
 

     = 
พืน้ท่ีA

พืน้ท่ี 𝐵𝐶𝐷
 

ค่าสมัประสิทธ์ิ GINI (Gini Coefficient) คือ ค่าดชันีการชีว้ดัของความไม่เท่าเทียม
กนัของรายได้ ซึง่เป็นการค านวณจากพืน้ท่ีระหว่างเส้น Lorenz Curve กบัเส้นการกระจายรายได้
โดยสมบรูณ์ ซึง่สามารถค านวณคา่เป็นตวัเลขได้ 
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โดยคา่สมัประสทิธ์ิจิน่ี มีคา่ตัง้แต ่0 ถึง 1 ซึง่หากมีคา่เข้าใกล้เลข 0 หมายความวา่ทกุ
คนมีรายได้ท่ีเท่าเทียมกนั ในทางกลบักนัหากมีคา่เข้าใกล้เลข 1 หมายความวา่เกิดความเหลื่อมล า้
หรือความไมเ่ท่าเทียมกนั(Todaro & Smith, 2011) 

2.1.2 The Stolper-Smauelson Theorem 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ Heckseher-Ohlin ประเทศหนึ่งๆจะผลิตและ

ส่งออกสินค้าท่ีประเทศมีปัจจยัการผลิตอยู่อย่างอดุมสมบรูณ์และมีราคาถกูกว่าโดยเปรียบเทียบ 
แล้วน าเข้าสินค้าท่ีประเทศมีปัจจยัการผลิตขาดแคลนและมีราคาแพงกว่าโดยเปรียบเทียบหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยแรงงาน (Labor abundance) จะ
ผลิตและส่งออกสินค้าท่ีใช้ปัจจยัแรงงานเข้มข้นในการผลิต (Labor intensive) แล้วน าเข้าสินค้าท่ี
ใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นในการผลิต (Capital intensive) กล่าวคือ การท่ีแต่ละประเทศมีความอุดม
สมบรูณ์ของปัจจยัการผลติตา่งกนัท าให้เกิดการค้าระหวา่งประเทศขึน้ ทัง้นีก้ารค้าระหวา่งประเทศ
ท าให้มีการเพิ่มการผลิตสินค้าท่ีใช้ปัจจัยการผลิตท่ีประเทศมีอยู่อย่างสมบูรณ์ ท าให้มีอุปสงค์
ปัจจยัการผลิตดงักล่าวมากขึน้ตามไปด้วย ส่วนการผลิตสินค้าท่ีใช้ปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีขาด
แคลนจะลดลง ท าให้อปุสงค์ตอ่ปัจจยัท่ีมีขาดแคลนนัน้ลดลงตามไปด้วย  

จากนัน้จึงน าไปสู่ข้อสมมติของ The Stolper-Smauelson Theorem กล่าวคือ ณ 
ระดบัการจ้างงานเต็มท่ี การค้าระหว่างประเทศการค้าท าให้ราคาสินค้าท่ีใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมี
อย่างสมบรูณ์เพิ่มขึน้ท าให้มีอปุสงค์ต่อปัจจยัการผลิตดงักล่าวมากขึน้ ส่วนราคาสินค้าท่ีใช้ปัจจยั
การผลิตท่ีมีอย่างขาดแคลนก็ลดลง ท าให้อุปสงค์ต่อปัจจัยท่ีมีอย่างขาดแคลนนัน้ลดลง ท าให้
ปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีอย่างอดุมสมบูรณ์มีราคาสงูขึน้และปัจจยัการผลิตท่ีขาดแคลนมีราคา
ถกูลงโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้รายได้ท่ีแท้จริงของเจ้าของปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเดียวกนักบัราคาปัจจยัการผลิต กล่าวโดยสรุป ตามทฤษฎีของ Stolper Samuelson ได้
ชีใ้ห้เห็นว่า การค้าระหว่างประเทศน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิตส่งผลท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนท่ีแท้จริงของปัจจยัการผลิตสง่ผลตอ่เน่ืองให้เจ้าของปัจจยัการผลติท่ี
มีมากได้รับรายได้ท่ีแท้จริงสูงขึน้โดยเปรียบเทียบ ในขณะท่ีเจ้าของปัจจัยการผลิตท่ีขาดแคลน
ได้รับรายได้ท่ีแท้จริงต ่าลงโดยเปรียบเทียบ(Ossa, 2011) (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่  

ดงันัน้ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าท่ีมีการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีมากและ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสนิค้าท่ีมีการใช้ปัจจยัท่ีมีจ ากดั ท าให้ผลผลิตท่ีมีการใช้ปัจจยัท่ีมีมาก
เพิ่มขึน้และผลผลิตท่ีมีการใช้ปัจจัยทีม่ีจ ากัดลดลง เม่ือเกิดการค้าระหว่างประเทศ อุปสงค์ต่อ
ปัจจยัท่ีมีมากเกิดการเพิ่มขึน้และอุปสงค์ต่อปัจจยัท่ีมีจ ากดัลดลง ราคาปัจจยัการผลิตท่ีมีมากมี
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ราคาเพิ่มขึน้/ราคาปัจจยัท่ีขาดแคลนมีราคาลดลง ด้วยเหตนีุก้ารเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได้
ส่งผลดีต่อปัจจยัท่ีมีมากโดยเปรียบเทียบแต่กระทบต่อปัจจยัทีม่ีน้อย โดยสรุปแล้วทฤษฎีการค้า
ระหวา่งประเทศเบือ้งต้นสนบัสนนุให้การกระจายรายได้ดีขึน้ 

 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการกระจายรายได้ 

ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการกระจายรายได้ พบว่า สามารถจ าแนกประเด็น
จากผลของตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีมีต่อการกระจายรายได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.
งานวิจยัว่าด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศปรากฏระดบันยัส าคญัทางสถิติมีผลให้
ความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้ดีขึน้ 2.งานวิจยัว่าด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหว่าง
ประเทศปรากฏระดบันยัส าคญัทางสถิติมีผลให้ความ/เหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้แย่ลง และ
3.งานวิจยัว่าด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกับตวัแปร
ความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้ นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ศึกษาถึงงานวิจยัว่าด้วยตวัแปรด้าน
อ่ืนๆท่ีมีผลต่อตวัแปรความเหลื่อมล า้ทางรายได้และงานวิจัยว่าด้วยการศกึษาส ารวจค่าเชิงขนาด
(คา่coefficient) รวมทัง้การรวบรวมประเดน็ส าคญัทางเศรษฐมิติจากงานวิจยัท่ีศกึษา 

งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศและความเหลื่อมล า้ทาง
รายได้สว่นใหญ่ได้ศกึษาตวัแปรควบคมุผา่นตวัแปรของกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยันัน้ๆ และคา่ความ
เหลื่อมทางรายได้ของงานวิจยัมีการศกึษาผ่านตวัแปรดชันี GINI , Estimated household income 
inequality (EHII) , wage distribution , wage gap หรือ wage/income inequality  

ผู้วิจยัจ าแนกการอ้างอิงงานวิจยัอ่ืนโดยการจ าแนกผ่านทิศทางของตวัแปรด้านการค้า
ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อตวัแปรความเหลื่อมล า้ทางรายได้ จากการศึกษาหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เก่ียวกับผลของการค้าระหว่างประเทศท่ีมีต่อการกระจายรายได้ท่ีตีพิมพ์ระหว่างปีค.ศ. 1999 -
2016 จ านวนทัง้สิน้ 13 งานและหลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัตวัแปรด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อตวัแปร
ความเหลื่อมล า้ทางรายได้จ านวน 8 งาน รวมจ านวนงานวิจัยทัง้สิน้ 21 งาน สามารถจ าแนก
หลกัฐานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

2.2.1 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องว่าด้วยผลของตัวแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ
ปรากฏระดับนัยส าคัญทางสถิติส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความเหล่ือมล า้ของการ
กระจายรายได้ 

จากการศกึษางานวิจยั 3 ชิน้ได้ให้ข้อคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนั คือ การศกึษาถึงตวั
แปรทางด้านการค้าระหวา่งประเทศมีผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ ดงันี ้
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งานวิจยัวา่ด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหวา่งประเทศปรากฏระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีผลให้ความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้ดีขึน้ เร่ิมจากงานศึกษาของ Asteriou et al. 
(2014) ท่ีศกึษากลุ่มประเทศ EU27 ประเทศ ปีค.ศ.1995-2009ผ่านตวัแปรการเปิดเสรีทางการค้า 
พบว่าการเปิดเสรีทางการค้ามีผลให้การกระจายรายได้ดีขึน้และ Florence  Jaumotte et al. 
(2008) ท่ีศึกษากลุ่มประเทศ51ประเทศ(ประกอบด้วยประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 20 ประเทศและ
ประเทศก าลงัพฒันา 31 ประเทศ) ปีค.ศ. 1980-2005 ผา่นตวัแปรอตัราการค้าระหวา่งประเทศและ
การเก็บภาษีทางการค้าระหว่างประเทศ พบว่าตวัแปรการค้าระหว่างประเทศมีผลให้ความเหลื่อม
ล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ทัง้จากตวัอย่างกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและกลุ่มประเทศพฒันา
แล้ว โดยทัง้ 2 งานวิจัยได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้วส่งผลให้การค้าระหว่าง
ประเทศมีผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ 

รวมไปถึงการศึกษาของEsquivel and Rodriguez-Lopez (2003) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ผลของการรวมกลุม่ทางการค้าเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ(NAFTA)ที่สง่ผลต่อช่องว่างของรายได้
ในประเทศเม็กซิโกระหว่างปีค.ศ.1988-2000 ให้ผลการศึกษาว่าภายหลงัจากการเปิดเขตการค้า
เสรีมีผลให้ช่องว่างของรายได้ลดลง ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ โดยผู้ วิจัยให้
เหตุผลว่าประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศท่ีมีปัจจัยแรงงานเข้มข้นและผลของตัวแปรด้านการค้า
ระหว่างประเทศท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้(เป็นไปตามทฤษฎี Stolper-
Samuelson theorem) 

2.2.2 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องว่าด้วยผลของตัวแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ
ปรากฏระดับนัยส าคัญทางสถิติส่งผลในทิศทางเดียวกันกับความเหล่ือมล า้ของการ
กระจายรายได้ 

งานวิจยัวา่ด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหวา่งประเทศปรากฏระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีผลให้ความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้แย่ลง เร่ิมจากงานวิจยัของLin and Fu (2016) 
ได้ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างประเทศก าลงัพฒันาในช่วงปี 1985-2012 , รวมไปถึงงานศกึษาของ
Bergh and Nilsson (2010)  ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง79ประเทศทั่วโลกปี1970-2005 งานของJ. 
Barro (2008) ท่ีศึกษาจาก world data ปี1960-2000 ได้ผลของการวิจยัลกัษณะเดียวกนัคือการ
เปิดเสรีมีผลให้ความเหลื่อมล า้ทางรายได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัอ่ืนๆ
ให้ผลลกัษณะเดียวกนั โดยงานศึกษาของFischer (2001) ท่ีศึกษากลุ่มตวัอย่าง 66 ประเทศในปี 
1965-1987 รวมไปถึงงานศึกษาของSpilimbergo et al. (1999) ได้ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่าง 34 
ประเทศ ในปี 1965-1992  ซึง่งานวิจยัเหลา่นีล้้วนให้ผลสรุปไปในแนวทางเดียวกนัท่ีวา่ตวัแปรด้าน
การค้าระหวา่งประเทศมีผลท าให้ความเหลื่อมล า้ทางการกระจารายได้แยล่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีศึกษากลุ่มตัวอย่างรายประเทศ โดยงานวิจัยของMah 
(2013) ได้ท าการศกึษาการเปิดการค้าระหว่างประเทศในประเทศจีนช่วงปี 1985-2007 โดยได้ผล
ออกมาวา่คา่ของการน าเข้าและสง่ออก(เทียบกบัGDP)มีผลทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อมล า้ทาง
รายได้อยา่งมีนยัส าคญั รวมไปถึงการศกึษาของChaudhry and Imran (2013) ท่ีศกึษาในประเทศ
ปากีสถานช่วงปี 1980-2010 ท่ีศึกษาผ่านตวัแปรการเปิดการค้าระหว่างประเทศก็ได้ผลให้ความ
เหลื่อมล า้ทางการกระจารายได้แยล่งเช่นกนั  

ตัวแปรหนึ่ ง ท่ีน่าสนใจจากการศึกษาของSámano and Szekely (2012)  ไ ด้
ท าการศกึษาอตัราภาษีทางการค้า ประหนึ่งว่าการเรียกเก็บภาษีทางการค้าท่ีสงูเปรียบเสมือนการ
กีดกนัการค้าระหวา่งประเทศ ซึง่ผลของงานวิจยัสรุปได้วา่การลดลงของอตัราภาษีนีส้ง่ผลให้ความ
เหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้สงูขึน้ กล่าวคือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัท่ีท าให้ความเหลื่อมล า้ทางการกระจายรายได้สงูขึน้  

2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าด้วยตัวแปรด้านอื่นๆที่มีผลต่อตัวแปรความเหล่ือม
ล า้ทางรายได้   

ตัวแปรด้านอ่ืนๆจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย ได้แก่ งานวิจัยท่ีมี
การศึกษาตวัแปรทางด้านทุนมนุษย์ งานวิจยัท่ีมีการศึกษาตวัแปรทางด้านแรงงาน งานวิจยัท่ีมี
การศกึษาตวัแปรทางด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวั งานวิจยัท่ีมีการศกึษาตวัแปร
ทางด้านความมัน่คงของสถาบนั งานวิจยัท่ีมีการศึกษาตวัแปรทางด้านนโยบายด้านการใช้ของ
รัฐบาล งานวิจัยท่ีมีการศึกษาตัวแปรทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายละเอียดเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.3.1 งานวิจยัท่ีมีการศึกษาตวัแปรทางด้านทุนมนุษย์(Human Capital) ของ
Asteriou et al. (2014) ท่ีมีการศกึษาผ่านตวัแปรการได้รับการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาท่ีส่งผลให้
ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้แต่การได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
อุดมศึกษากลับ มีผล ท่ี ไม่ มีนัยส าคัญทางส ถิติ  การศึกษาของ  Carnoy, Loyalka, and 
Androuschak (2012) ท่ีศึกษาในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนาให้ผลการศึกษาว่าการศึกษาท่ี
สงูขึน้ของประชากรส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อประชากรกลุ่มยากจนเน่ืองจากประชากรท่ีมีฐานะท่ีดีก็
จะมีการศกึษาและโอกาสได้รับคา่จ้างท่ีสงูกว่าประชากรในฐานะท่ียากจน นอกจากนีง้านวิจยัของ
Sámano and Szekely (2012) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านจ านวนปีของการศึกษารวมไปถึง
งานวิจัยของJun, Zhong-kui, and Peng-fei (2011)ได้ท าการศึกษาถึงคุณภาพของปัจจัยทุน
มนษุย์ได้ให้ผลไปในทางเดียวกนั กลา่วคือ การท่ีทนุมนษุย์มีคา่เพิ่มขึน้สง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของ
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การกระจายรายได้ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme 
(2002) ท่ีได้ผลของการศึกษาว่าความเหลื่อมล า้ทางการศึกษาส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากการท่ีประชาชนมีการพฒันาศกัยภาพด้านการศึกษาจะท าให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับรายได้สงูขึน้ท าให้ช่องว่างของความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง 
อย่างไรก็ตามยงัมีงานวิจยับางชิน้ท่ีให้ผลไปในทิศทางตรงกนัข้าม กลา่วคือ ผลของการเพิ่มขึน้ของ
ปัจจยัทนุมนษุย์มิได้สง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลงโดยงานวิจยัของ Bergh 
and Nilsson (2010) ได้ศึกษาการเพิ่มขึน้ของทนุมนษุย์ส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้สงูขึน้  

กลา่วโดยสรุปคืองานวิจยัสว่นใหญ่มีผลของการศกึษาท่ีว่าปัจจยัทนุมนษุย์สงูขึน้
จะส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงน ามาซึ่ง การ
เพิ่มขึน้ของคา่จ้างของแรงงานและลดช่องวา่งของการกระจายรายได้ลง 

2.2.3.2 งานวิจัยท่ีมีการศึกษาตัวแปรทางด้านแรงงาน (Labor Force) จาก
การศึกษาผ่านตัวแปรสัดส่วนของแรงงานต่อภาคส่วนต่างๆ โดยงานวิจัยของ  Asteriou et al. 
(2014)  ได้ผลของการศึกษาว่า สัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ของแรงงานทัง้ในภาคของเกษตรกรรม 
อตุสาหกรรมและการบริการส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้ นอกจากนีย้งัมี
งานวิจัยของFlorence  Jaumotte et al. (2008) ท่ีมีการศึกษาตัวแปรสัดส่วนแรงงานของภาค
เกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมแตผ่ลท่ีได้ตา่งออกไป โดยการเพิ่มขึน้ของสดัสว่นแรงงานในภาค
เกษตรกรรมส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สูงขึน้ แต่การเพิ่มขึน้ของสัดส่วน
แรงงานในภาคอตุสาหกรรมสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง  

2.2.3.3 งานวิจยัท่ีมีการศกึษาตวัแปรทางด้านผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ตอ่หวั (GDP per Capita) โดยงานวิจยัของ Chaudhry and Imran (2013) ให้ผลของการศกึษาวา่
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวัส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ดีขึน้ แต่
จากการศกึษาของ J. Barro (2008) กลบัให้ผลของการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัโดยได้ผลของการศกึษา
วา่ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวัสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้มากขึน้ 

2.2.3.4 งานวิจัย ท่ี มีการศึกษาตัวแปรทางด้านความมั่นคงของสถาบัน 
(Institution) จากงานวิจยัของ Gupta et al. (2002) ท่ีได้ศกึษาผ่านตวัแปรการคอรัปชัน่พบว่าการ
คอรัปชั่นท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สูงขึน้ โดยกลุ่มคนรวยท่ีหวงั
ผลประโยชน์จะมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเกิดเป็นการคอรัปชั่นและการได้รับ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ 
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2.2.3.5 งานวิจัยท่ีมีการศึกษาตัวแปรทางด้านนโยบายด้านการใช้จ่ายของ
รัฐบาล (Expenditure Policies) ส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลงเน่ือง โดย
สามารถจ าแนกออกเป็นงานวิจยัท่ีศึกษานโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและนโยบายใช้จ่าย
ของรัฐบาลต่อส่วนรวม โดยงานวิจัยของJun et al. (2011) ได้ศึกษาถึงนโยบายการใช้จ่ายของ
รัฐบาลทางด้านการศึกษาพบว่า นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลทางด้านการศึกษามีผลให้ความ
เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง ส่วนนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อส่วนรวมจาก
งานวิจัยของ Gregorio and Lee (2002)และLi and Zou (2002) ท่ีท าการศึกษาตัวแปรด้าน
นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล พบว่านโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของ
การกระจายรายได้ลดลงเช่นกนั 

2.2.3.6 งานวิจัยท่ีมีการศึกษาตัวแปรทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
(Technology) โดยการวิจยัผ่านตวัแปรเทคโนโลยีท่ีใช้จดัการสารสนเทศ(ICT)จากการศึกษาของ
Asteriou et al. (2014 )  , Florence Jaumotte and Osorio-Buitron (2015 )และEsquivel and 
Rodriguez-Lopez (2003) ให้ผลการศึกษาท่ีว่าตวัแปรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้
ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้ กล่าวคือ การเพิ่มขึน้ของความเจริญของเทคโนโลยี
ส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้ เน่ืองจากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมดีขึน้แตม่ิได้สง่ผลดีตอ่รายได้ของแรงงาน 
ทัง้นีจ้ากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหวา่งประเทศสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้
ของการกระจายรายได้ดีขึน้และแยล่ง ผู้วิจยัได้มีข้อสงัเกตจากผลบางประการของการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และสามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัได้ ดงันี ้ผลของการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่ตวัอยา่งประเทศพฒันาแล้วมี
ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ต ่าลง(การกระจายรายได้ดีขึน้) และผลของการค้าระหวา่งประเทศ
ในกลุม่ตวัอยา่งประเทศก าลงัพฒันามีผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้(การกระจายรายได้แย่
ลง)(รายละเอียดแสดงดงัตารางสรุปการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ภาคผนวก) 

 



 

บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การค้าระหว่างประเทศและความเหลื่บลลลอมล า้ของการกระจาย

รายได้” ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู  
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  

ประเทศจ านวน 194 ประเทศ ระหวา่งปี ค.ศ.1969-2015 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประเทศท่ีมีข้อมลูทางสถิติเพียงพอในการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมลูช่วงปี พ .ศ. 
ค.ศ. 2007 - 2013 โดยพิจารณาแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ตวัอยา่ง 

1. กลุ่มตัวอย่างประเทศทั่วโลก จ านวน 74 ประเทศ ประกอบด้วย  ประเทศ
แอลเบเนีย ประเทศอาร์เจนตนิา ประเทศอาร์มีเนีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรีย ประเทศ
เบลเยียม ประเทศบลัแกเรีย ประเทศแคนาดา ประเทศชิลี ประเทศจีน ประเทศโคลอมเบีย ประเทศ
คอสตาริกา ประเทศโครเอเชีย ประเทศไซปรัส ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ
เอกวาดอร์ ประเทศอียิปต์ ประเทศเอลซลัวาดอร์ ประเทศเอสโตเนีย ประเทศฟินแลนด์ ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศจอร์เจีย ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศกวัเตมาลา ประเทศฮงัการี ประเทศ
ไอซ์แลนด์ ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอิสราเอล ประเทศ
อิตาลี ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจอร์แดน ประเทศคาซคัสถาน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศลตัเวีย 
ประเทศลิทัวเนีย ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศมาซิโดเนีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศมอลตา 
ประเทศมอริเชียส ประเทศเม็กซิโก ประเทศมอนเตเนโกร ประเทศโมซมับิก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศปานามา ประเทศปารากวัย 
ประเทศเปรู ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศโปแลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศโรมาเนีย ประเทศ
รัสเซีย ประเทศเซอร์เบีย ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสโลวีเนีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสเปน 
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ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทย ประเทศตนูิเซีย ประเทศตรุกี ประเทศยกูนัดา 
ประเทศยเูครน สหราชอาณาจกัร ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอรุุกวยั 

2. กลุ่มตัวอย่างประเทศในกลุ่ม OECD จ านวน 36 ประเทศ ประกอบด้วย  
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยียม ประเทศแคนาดา ประเทศชิลี ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเอสโตเนีย ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศ
เยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี ประเทศไอซ์แลนด์  ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอิสราเอล
ประเทศอิตาลี ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศลัตเวีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก ประเทศเม็กซิโก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศ
โปแลนด์ ประเทศโปรตเุกส ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสโลวีเนีย ประเทศสเปน ประเทศสวีเดน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศตรุกี สหราชอาณาจกัรและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มประเทศ Non-OECD 38 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศแอลเบเนีย ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศอาร์มีเนีย ประเทศบัลแกเรีย 
ประเทศจีน ประเทศโคลอมเบีย ประเทศคอสตาริกา ประเทศโครเอเชีย ประเทศไซปรัส ประเทศ
เอกวาดอร์ ประเทศอียิปต์ ประเทศเอลซลัวาดอร์ ประเทศจอร์เจีย ประเทศกัวเตมาลา ประเทศ
อินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจอร์แดน ประเทศคาซคัสถาน ประเทศมาซิโดเนีย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศมอลตา ประเทศมอริเชียส ประเทศมอนเตเนโกร ประเทศโมซมับิก ประเทศ
ปากีสถาน ประเทศปานามา ประเทศปารากวยั ประเทศเปรู ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศโรมาเนีย 
ประเทศรัสเซีย ประเทศเซอร์เบียป ระเทศแอฟริกาใต้ ประเทศไทย ประเทศตนูิเซีย ประเทศยกูนัดา 
ประเทศยเูครนและประเทศอรุุกวยั 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) จากแหลง่ข้อมลูท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ ประกอบด้วย World Development Indicators (WDI) , Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD stat) , The Worldwide Governance Indicators 
(WGI)  , The UNESCO Institute for Statistics (UIS) และ The World Economic Forum 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การกระจายรายได้ ของประเทศ
ตา่งๆทัว่โลก  
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2. เม่ือได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากแห่ลงข้อมลูทตุิยภมูิแล้ว จงึท าการคดัเลือกข้อมลูท่ีมีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุ 

3. เรียบเรียงข้อมลู เม่ือได้ข้อมลูท่ีมีความสมบูรณ์แล้วจึงท าการเรียบเรียงข้อมลู โดยท า
การจดัเรียงกลุม่ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง หลงัจากท่ีท าการจัดเรียงกลุ่มของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครัง้ ก่อนท่ีจะน าข้อมูลไปท าการ
วิเคราะห์ 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าข้อมลูท่ีได้เก็บรวมรวมมาตรวจสอบความครบถ้วนและความถกูต้องของข้อมลู โดย

ข้อมลูท่ีน ามาใช้แสถงได้ดงัตารางท่ี 1 
 

ตาราง 1 สรุปตวัแปร,ตวัชีว้ดัทางสถิติ, แหลง่ท่ีมาของข้อมลูและCODEท่ีใช้ในการวจิยั 

 

ตัวแปร ตัวชีวั้ดทางสถติ,ิ 

หน่วยการวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล CODE 

ด้านทนุมนษุย์ 

(Human Capital)  

อตัราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดบั 

มธัยมศกึษา 

(Gross enrolment ratio, secondary, 

both sexes (%) ) 

- WDI GERS 

ด้านแรงงาน 

(Labor Force)  

ก าลงัแรงงาน 

(Labor force, total) 

- WDI LFT 

ด้านผลิตภณัฑ์มวลรวม

ของประเทศตอ่หวั 

(GDP per Capita)  

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศต่อหวั 

(GDP per capita (current US$)) 

- WDI GDP 
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ตาราง 1 (ตอ่)  

 
ตัวแปร ตัวชีวั้ดทางสถติ,ิ 

หน่วยการวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล CODE 

ด้านความมัน่คงของ

สถาบนั 

(Institutions)  

ความสามารถในการควบคมุการคอรัป

ชนั 

(Control of Corruption) 

- WGI CORR 

ด้านอตัราการแขง่ขนั

ของตลาด 

(Degree of market 

competition)  

ประสิทธิผลของนโยบายตอ่ต้านการ

ผกูขาด 

(Effectiveness of anti-monopoly 

policy) 

- The World Economic 

Forum 

ANMONO 

ด้านอตัราภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 

(Corporate tax) 

อตัราภาษีนิติบคุคล 

(Corporate income tax (CIT)) 

- OECD CIT 

ด้านนโยบายการใช้จ่าย

ของรัฐบาล 

(Expenditure Policies)  

การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคขัน้สดุท้าย

ของรัฐบาล 

(General government final 

consumption expenditure (% of 

GDP)) 

- WDI GOVEX 

ด้านความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี 

(Technology)  

การใช้จ่ายเพื่อการค้นคว้าและพฒันา 

(Research and development 

expenditure (% of GDP) ) 

- WDI , OECD stat  

, UNESCO 

RESEARCH 
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ตาราง 1 (ตอ่)  

 
ตัวแปร ตัวชีวั้ดทางสถติ,ิ 

หน่วยการวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล CODE 

ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ 

(Trade)  

การค้าระหวา่งประเทศ 

(TRADE (% of GDP)) 

- WDI TRADEGDP 

ด้านความเหลื่อมล า้ของ

การกระจายรายได้ 

(Income inequality)  

คา่สมัประสิทธ์ิจินี 

(GINI INDEX) 

- WDI , OECD stat GINI 

 
2. น าข้อมูลมาจัดท าให้อยู่ในรูปท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป

วิเคราะห์ได้ 
3. น าข้อมลูท่ีจดัรูปแบบแล้วมาบนัทกึโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเศรษฐมิติประยุกต์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป การวิจยัครัง้นีใ้ช้

หลักวิธีกาลังสองน้อยสุด ( Ordinary Least Squares: OLS) การวิจัยนีไ้ด้ท าการเพิ่มตัวแปร  
Dummy เพื่อดึงผล Country Fixed Effect และ Year Fixed Effect เพื่อให้ผล Regression ท่ีได้มี
ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด นอกจากนีย้ังได้ใช้ Ramsey RESET Test ถูกใช้เพื่อเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาแบบจ าลอง 
  



 

บทที่ 4  
ผลการศกึษา 

 
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐมิติถกูด าเนินด้วยวิธีท่ี 1 OLS และวิธีท่ี2 Poisson Estimation  

พบวา่ ผลของวิธี Poisson ตวัแปรสว่นใหญ่ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีผลตามแบบจ าลอง 
OLS ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติ  โดยจะจ าแนกผลตามกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล
ประกอบด้วย  

4.1 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งประเทศทัว่โลก  
4.2 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ประเทศ OECD 
4.3 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ประเทศ Non-OECD 
 

4.1 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างประเทศทั่วโลก 
การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอย่างประเทศทัว่โลก พบว่า ข้อมลูท่ีมีความพร้อมส าหรับ

วิเคราะห์ผลจะอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2007 - 2013 ประกอบด้วยประเทศทัง้หมด 74 ประเทศ แบ่งเป็น
ทวีปยโุรป 37 ประเทศ ทวีปเอเชีย 14 ประเทศ ทวีปอเมริกา(รวมเหนือและใต้) 14 ประเทศ  ทวีป
แอฟริกา 6 ประเทศ และทวีปออสเตรเลีย/โอเชียเนีย 2 ประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วแต่ยงัคงปรากฎประเทศท่ีก าลงัพฒันาด้วยเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม
ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ผลโดยการเพิ่มตัวแปร Duumy เพื่อสร้าง Year Fix Effect และ Country Fix 
Effect เพื่อลดปัญหาการเกิด Heteroskedicity โดยผลของการวิเคราะห์ท่ีให้ค่าทางสถิติท่ี
น่าเช่ือถือท่ีสดุ คือ การวิเคราะห์ผลโดยการเพิ่มทัง้ Year Fix Effect  และ Country Fix Effect เข้า
ไปในการวิเคราะห์ผล ซึ่งผลของแบบจ าลองสามารถอธิบายค่าของความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้คอ่นข้างดี กลา่วคือผลของการวิเคราะห์ผลดงักลา่ว มีคา่ R-Squared ระดบัท่ีสงู(ณ 
ระดบั 0.9575) ผลของตวัแปรส่วนใหญ่ปรากฎผลนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีลกัษณะการวิเคราะห์เป็นไปตามลกัษณะแบบ Log-Log Model แตมี่ตวัแปรบางคา่ท่ี
วิเคราะห์ผลโดยไม่ได้ take log เน่ืองจากคา่ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลมีคา่น้อยมาก  

ผลของการวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองพบว่าตวัแปรพืน้ฐานท่ีไม่ปรากฏนยัส าคญัทาง
สถิติ ประกอบด้วย ตวัแปรด้านก าลงัแรงงาน ตวัแปรด้านความมัน่คงของสถาบนัและตวัแปรด้าน
อตัราภาษีนิตบิคุคล 
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ผลของการวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองพบว่าตวัแปรพืน้ฐานท่ีปรากฏผลเป็นบวกซึ่งท า
ให้ตวัแปรตามหรือความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สูงขึน้ ประกอบด้วย  ตวัแปรทางด้าน
เทคโนโลยี(0.0497576) และตวัแปรด้านอตัราการแขง่ขนัของตลาด(0.0244545) 

ผลของการวิเคราะห์ผลท่ีจากแบบจ าลองพบว่าตวัแปรพืน้ฐานท่ีปรากฏผลเป็นลบ ซึง่ท า
ให้ตวัแปรตามหรือความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง ประกอบด้วย  ตวัแปรด้านทุน
มนุษย์(-0.122553) ตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ(-0.1162553) ตวัแปรด้านการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล(-0.1307233) และตวัแปรด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวั(-
3.95e-06)  

 
ตาราง 2 ตารางแสดงผลของการวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งประเทศทัว่โลก 

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Ln_GERSE 0.0584163 

(0.0595901) 

0.065157 

(0.0606615) 

-0.1781792*** 

(0.0615019) 

-0.122553* 

(0.073599) 

Ln_LFT -0.0203718** 

(0.0084064) 

-0.0205319** 

(0.0084564) 

0.0813943 

(0.1320947) 

0.0486317 

(0.1379124) 

GDP -3.10e-06*** 

(7.19e-07) 

-3.27e-06*** 

(7.21e-07) 

-3.13e-06*** 

(1.18e-06) 

-3.95e-06*** 

(1.39e-06) 

CORR 0.0066579 

(0.0247461) 

0.0087835 

(0.0246486) 

0.0220983 

(0.0334101) 

0.0230085 

(-0.0333167) 

ANMONO 0.0405079* 

(0.216143) 

0.0437235** 

(0.0216754) 

0.0289574** 

(0.0137824) 

0.0244545* 

(0.0144213) 
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ตาราง 2 (ตอ่)  

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

CIT 0.0071696*** 

(0.0015368) 

0.0072409*** 

(0.0015349) 

0.0024432 

(0.0020509) 

0.0026913 

(0.002118) 

Ln_GOVEX -0.3115157*** 

(0.0512825) 

-0.3134606*** 

(0.0516992) 

-0.1424746** 

(0.0670993) 

-0.1307233* 

(0.0753103) 

RESEARCH -0.0373641*** 

(0.0132846) 

-0.03874*** 

(0.0132353) 

0.0458214* 

(0.0233521) 

0.0497576** 

(0.0238772) 

Ln_TRADE -0.130042*** 

(0.0255096) 

-0.132944*** 

(0.0257151) 

-0.0736264* 

(0.0431426) 

-0.1162553** 

(0.0571683) 

Observation 345 345 345 345 

R-squared 0.4602 0.4751 0.9556 0.9575 

* แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

*** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.2 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มประเทศ OECD 
การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มประเทศ OECD พบว่า ข้อมลูท่ีมีความพร้อม

ส าหรับวิเคราะห์ผลจะอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2007 - 2013 ประกอบด้วยประเทศทัง้หมด 36 ประเทศ 
โดยประเทศในกลุ่ม OECD อยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้วิเคราะห์ผลโดย
การเพิ่มตวัแปร Duumy เพื่อสร้าง Year Fix Effect และ Country Fix Effect เพื่อลดปัญหาการเกิด 
Heteroskedicity โดยผลของการวิเคราะห์ท่ีให้ค่าทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือท่ีสดุ คือ การวิเคราะห์ผล
โดยการเพิ่มทัง้ Year Fix Effect  และ Country Fix Effect เข้าไปในการวิเคราะห์ผล ซึ่งผลของ
แบบจ าลองสามารถอธิบายค่าของความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ค่อนข้างดี กล่าวคือผล
ของการวิเคราะห์ผลดงักล่าว มีค่า R-Squared ระดบัท่ีสงู(ณ ระดบั 0.9581) ผลของตวัแปรส่วน
ใหญ่ปรากฎผลนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีลกัษณะการวิเคราะห์
เป็นไปตามลกัษณะแบบ Log-Log Model แต่มีตวัแปรบางค่าท่ีวิเคราะห์ผลโดยไม่ได้  take log 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีให้ค่านบัส าคญัทางสถิติของตวัแปรมากท่ีสดุและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ผลบางตวัมีคา่น้อยมากจงึไมไ่ด้ท าการ take log 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงผลของการะวิเคราะห์ผล พบว่า มีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติต่อความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้เพียง 4 รายการ และมีทิศทางลกัษณะเดียวกนักบั
การวิเคราะห์ผลของกลุ่มตวัอย่างทัว่โลก โดยจากแบบจ าลองพบว่า ตวัแปรท่ีปรากฎผลเป็นบวก
ต่อความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ ประกอบด้วย ตวัแปรด้านอตัราการแข่งขนัของตลาด
(0.06889)และตัวแปรด้านเทคโนโลยี(0.0404444)  และตัวแปรท่ีปรากฎผลเป็นลบต่อความ
เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ ประกอบด้วย ตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ (-0.1267743)
และตวัแปรด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั(-1.76e-06) 
 

ตาราง 3 ตารางแสดงผลของการวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ประเทศ OECD 

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Ln_GERSE 0.0560609 

(0.0986542) 

0.1584722 

(0.1043892) 

-0.1516536*** 

(0.0554209) 

-0.0266019 

(0.0674689) 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Ln_LFT -0.0105453 

(0.0092591) 

-0.0096069 

(0.0100729) 

0.0230611 

(0.1253535) 

-0.0578285 

(0.1305426) 

GDP -1.77e-06*** 

(6.16e-07) 

-1.87e-06*** 

(0.0100729) 

-2.35e-06** 

(9.12e-07) 

-2.72e-06** 

(1.16e-06) 

CORR 0.0292041 

(0.0263304) 

0.0249658 

(0.0282502) 

-0.0086241 

(0.0295186) 

0.0019038 

(0.0295854) 

ANMONO -0.263783 

(0.0249775) 

-0.0233372 

(0.0306914) 

0.0605629*** 

(0.0130354) 

0.0679725*** 

(0.0153129) 

CIT 0.0032577* 

(0.0018811) 

0.0035101* 

(0.001907) 

-0.0021175 

(0.0019727) 

-2.16e-06 

(0.0020237) 

Ln_GOVEX -0.4046232*** 

(0.0546664) 

-0.4388609*** 

(0.0569636) 

-0.0004355 

(0.0782913) 

-0.1001895 

(0.093703) 

RESEARC

H 
-0.0111161 

(0.010486) 

-0.0097412 

(0.010696) 

0.0338566* 

(0.020397) 

0.0378648* 

(0.0201687) 

Ln_TRADE -0.1464617*** 

(0.0231852) 

-0.1391183*** 

(0.0239894 

-0.0521067 

(0.0417841 

-0.1235415* 

(0.0645703) 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Observation 209 209 209 209 

R-

squared 

0.5068 0.5290 0.9547 0.9594 

* แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

*** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.3 การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มประเทศ Non-OECD 
การวิเคราะห์ผลส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มประเทศ Non-OECD พบว่า ข้อมูลท่ีมีความ

พร้อมส าหรับวิเคราะห์ผลจะอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2007 - 2013 ประกอบด้วยประเทศทัง้หมด 38 
ประเทศ โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีปรากฎนอกเหนือจากกลุ่มประเทศ OECD อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้
วิเคราะห์ผลโดยการเพิ่มตวัแปร Duumy เพื่อสร้าง Year Fix Effect และ Country Fix Effect เพื่อ
ลดปัญหาการเกิด Heteroskedicity อยา่งไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ผลโดยการเพิ่มทัง้ Year Fix 
Effect  และ Country Fix Effect เข้าไปในการวิเคราะห์ผลกลบัไม่พบนัยส าคญัทางสถิติของตวั
แปรเลย ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีข้อมลูไม่เพียงพอของกลุม่ตวัอยา่ง NON_OECD  
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ตาราง 4 ตารางแสดงผลของการวิเคราะห์ผลส าหรับกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ประเทศ Non-OECD 

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Ln_GERSE 0.0748868 

(0.0879156) 

0.0752915 

(0.0911529) 

-0.1219215 

(0.1683404) 

-0.194273 

(0.1921215) 

Ln_LFT -0.007701 

(0.0214251) 

-0.0067293 

(0.0218068) 

-0.3032107 

(0.2868348) 

0.1808418 

(0.300231) 

GDP -0.0000103** 

(4.10e-06) 

-0.0000111*** 

(4.18e-06) 

-4.09e-06 

(6.73e-06) 

-9.47e-06 

(8.43e-06) 

CORR 0.0729093 

(0.0525271) 

0.0768538 

(0.0544878) 

0.061278 

(0.0833626) 

0.0227439 

(0.0930281) 

ANMONO 0.0916748** 

(0.03962) 

0.0959455** 

(0.0421744) 

-0.0195689 

(0.0405855) 

-0.0079884 

(0.0435419) 

CIT 0.0061298** 

(0.0027752) 

0.0059298** 

(0.0028485) 

0.0065343 

(0.0044004) 

0.0072677 

(0.004612) 

Ln_GOVEX -0.1153633 

(0.0988893) 

-0.1040785 

(0.1002797) 

-0.1860626 

(0.1203544) 

-0.1409087 

(0.1353683) 

RESEARCH -0.1017194 

(0.0697895) 

-0.1035394 

(0.0711106) 

0.0852502 

(0.0733696) 

0.1017858 

(0.0775214) 
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ตาราง 4 (ตอ่)  

 

Y = 

Ln_GINI 

No fixed effect Year fixed effect Country fixed effect Year and Country  

Fix effect  

Ln_TRAD

E 

-0.147096** 

(0.0590623) 

-0.1521048** 

(0.0606924) 

-0.0253492 

(0.0976953) 

-0.1109951 

(0.1225158) 

Observation 136 136 136 136 

R-

squared 

0.3347 0.3549 0.9455 0.9478 

* แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

*** แสดงวา่ตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัเร่ือง “การค้าระหวา่งประเทศกบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้” มีความ

มุง่หมายในการวิจยั 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยโดยทั่วไปท่ีส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล า้ของการกระจาย

รายได้ 
2.เพื่อศกึษาถึงผลจากปัจจยัด้านการค้าระหว่างประเทศต่อความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้  
โดยมีสมมติฐานในการวิจัยว่าตัวแปรต่างมีผลต่อความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ ดงันี ้
1.ปัจจยัด้านทนุมนษุย์สง่ผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้  
2.ปัจจัยด้านแรงงานส่งผลในทิศทางเดียวกันกับความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
3.ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวัสง่ผลในทิศทางตรงกนั

ข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
4.ปัจจยัด้านสถาบนัส่งผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
5.ปัจจัยด้านการแข่งขันของตลาดส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความ

เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
6.ปัจจัยด้านภาษีนิติบุคคลส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความเหลื่อมล า้

ของการกระจายรายได้ 
7.ปัจจยัด้านนโยบายของการใช้จ่ายของรัฐบาลส่งผลในทิศทางตรงกนัข้าม

กบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
8.ปัจจยัด้านเทคโนโลยีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อมล า้ของการ

กระจายรายได้ 
9.ปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความ

เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 
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การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเศรษฐมิติประยกุต์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป การวิจยัครัง้นี ้
ใช้หลักวิธีกาลังสองน้อยสุด ( Ordinary Least Squares: OLS) การวิจัยนีไ้ด้ท าการเพิ่มตวัแปร  
Dummy เพื่อดึงผล Country Fixed Effect และ Year Fixed Effect เพื่อให้ผล Regression ท่ีได้มี
ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด นอกจากนีย้ังได้ใช้ Ramsey RESET Test ถูกใช้เพื่อเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาแบบจ าลอง 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศกึษาผา่นแบบจ าลอง ผู้วิจยัสามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ผลได้ดงัตารางท่ี 5 
 

ตาราง 5 ตารางสรุปผลของการวิเคราะห์ผล 

 

ตวัแปร กลุม่ตวัอยา่ง All กลุม่ตวัอยา่ง OECD กลุม่ตวัอยา่ง Non-OECD 

HR (-) NA NA 

LF NA NA NA 

GDP (-) (-) NA 

INS NA NA NA 

COMP (+) (+) NA 

TAX NA NA NA 

GOV (-) NA NA 

TECH (+) (+) NA 

TRADE (-) (-) NA 

 Year and Country  fixed effect 
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ตวัแปรท่ีมีผลท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลงอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ประกอบด้วย  

1. ตวัแปรด้านทนุมนษุย์(กลุม่ตวัอย่างทัว่โลก) เป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจยัวา่
ด้วยปัจจัยด้านทุนมนุษย์ส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ต ่าลง ผลของการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าการพฒันาคุณค่าของทุนมนุษย์สามารถท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้ลดลง เน่ืองจากเป็นการพฒันาคุณภาพพืน้ฐานของประชากรสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Asteriou et al. (2014) และงานวิจยัของ Jun et al. (2011) ท่ีได้ผลศกึษาด้านทนุมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่
ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้วา่ การท่ีทนุมนษุย์มีคา่เพิ่มขึน้สง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของ
การกระจายรายได้ลดลง  

2. ตวัแปรด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั(กลุม่ตวัอยา่งทัว่โลกและกลุม่
OECD) เป็นไปตามสมมติฐานว่าด้วยปัจจยัด้านรายได้ของประเทศตอ่หวัสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้
ของการกระจายรายได้ต ่าลง สอดคล้องกบังานวิจยัของChaudhry and Imran (2013)  ท่ีได้ศกึษา
แล้วได้ผลของการศึกษาว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวัส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของ
การกระจายรายได้ดีขึน้ 

3. ตัวแปรด้านนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล(กลุ่มตัวอย่างทั่วโลก) เป็นไปตาม
สมมติฐานว่าด้วยปัจจยัด้านนโยบายของการใช้จ่ายของรัฐบาลส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้ต ่าลง แสดงให้เห็นว่านโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือรายข่ายท่ีรัฐบาลใช้จ่าย
เพื่อพัฒนาพืน้ฐานของประเทศสามารถลดความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของJun et al. (2011) และงานวิจัยของ Gregorio and Lee (2002)ท่ี
ท าการศึกษาตวัแปรด้านนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล พบว่านโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล
สง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ลดลง 

4. ตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ(กลุ่มตวัอย่างทัว่โลกและกลุ่มOECD) เป็นไป
ตามสมมติฐานว่าด้วยปัจจยัด้านการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้ต ่าลง แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีสามารถลดความเหลื่อมล า้
ของการกระจายรายได้ เป็นไปตามงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและทฤษฎี Stolper-Samuelson theorem 

ตวัแปรท่ีมีผลท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ประกอบด้วย 

1. ตวัแปรด้านอตัราการแข่งขนัของตลาด (กลุ่มตวัอย่างทัว่โลกและกลุ่มOECD) ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานว่าด้วยปัจจัยด้านการแข่งขันของตลาดส่งผลให้ความเหลื่อมล า้ของการ
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กระจายรายได้ต ่าลง อาจเป็นผลเน่ืองมาจากถึงแม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขนัท่ีสงูแต่ส่วนแบ่งของ
ตลาดกลบัอยูใ่นสว่นของกลุม่ผู้ มีอ านาจทางการผลิตมากกวา่ท่ีจะกระจายรายรายได้สูป่ระชาชน 

2.ตวัแปรด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (กลุ่มตวัอย่างทัว่โลกและกลุ่มOECD) 
เป็นไปตามสมมติฐานว่าด้วยปัจจยัด้านเทคโนโลยีสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้
สูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Asteriou et al. (2014)และ Florence Jaumotte and Osorio-
Buitron (2015)และEsquivel and Rodriguez-Lopez (2003)  ท่ีได้ผลของการศึกษาในแนวทาง
เดียวกนัว่าด้วยการเพิ่มขึน้ของความเจริญของเทคโนโลยีสง่ผลให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้สงูขึน้ เน่ืองจากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมดีขึน้แต่
มิได้สง่ผลดีตอ่รายได้ของแรงงาน 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาและหลกัทฤษฎีชีใ้ห้เห็นว่าเคร่ืองมือท่ีทางภาครัฐบาลต้องการท่ีจะลด
ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สามารถด าเนินนโยบายผ่านตวัแปรได้หลายภาคส่วน เช่น 
ตวัแปรทางด้านทนุมนษุย์ ด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวั ด้านนโยบายการใช้จ่าย
ของรัฐบาลและตวัแปรด้านการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการลดความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้นัน้ยังต้องพึงระวงัด้านความต่างของปัจจัยพืน้ฐานและองค์ประกอบของแต่ละ
ประเทศ เน่ืองจากแต่ละประเทศมีองค์ประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีแตกต่างกันทัง้ในด้านคุณภาพ
ประชากร ความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งท่ี
ภาครัฐควรตระหนกัในการพิจารณาเลือกใช้นโยบายให้เหมาะสมกบัความหลากหลายของประเทศ
นัน้ๆ 

ทัง้นีรั้ฐบาลควรค านึงถึงตวัแปรทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก เน่ืองจากผลของการศกึษา
ของงานวิจยัชิน้นีแ้ละงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ตวัแปรทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ความเหลื่อม
ล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้ อาจเน่ืองมาจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีเป็นการพฒันาในส่วน
ของต้นทนุการผลิตมิได้พฒันาด้านคณุภาพของประชากร ซึง่ในแง่ความเป็นจริงแล้วหากไม่พฒันา
ประชากรควบคู่กับเทคโนโลยีไปด้วยกันแล้วอาจท าให้เกิดการท่ีประชากรไม่มีคุณภาพล้น
ตลาดแรงงาน และสวนทางกนักบันโยบายในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีต้องพึง่พิงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วเป็นส าคญั 

ในส่วนของการศึกษาตัวแปรด้านการค้าระหว่างประเทศพบว่า ตัวแปรด้านการค้า
ระหว่างประเทศมีความส าคญัต่อการลดความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ท่ีให้ปรากฎผล



  32 

อย่างชดัเจนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว ดงันัน้รัฐบาลจึงควรให้ความส าคญัตอ่กบั
การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ อย่างไรก็ตามเพื่อพิจารณา
ถึงกลุ่มตัวอย่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนากับประเด็นเบือ้งต้ นท่ีผู้ วิจัยตัง้
ข้อสงัเกตในขัน้ตอนการทบทวนวรรณกรรมแล้ว โดยปรากฎข้อสงัเกตกล่าวคือ “การค้าระหว่าง
ประเทศจะน ามาซึง่ความเท่าเทียมกนัของการกระจายรายได้ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว” ซึง่จะ
พบว่าผลของการวิเคราะห์ผลในกลุ่มตัวอย่างประเทศ  OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับข้อสังเกต อย่างไรก็ดีในกลุ่มตัวอย่าง  Non-OECD ไม่เป็นไปตาม
ข้อสงัเกตท่ีว่า “การค้าระหว่างประเทศจะท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้ใน
กลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนา” อาจเป็นผลเน่ืองมาจากข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง Non-OECD มีประเทศขนาดใหญ่อยูใ่นกลุม่ตวัอยา่งด้วย เช่น ประเทศจีนและรัสเซีย รวม
ไปถึงข้อมลูของประเทศก าลงัพฒันาปรากฎค่อนข้างน้อยอาจท าให้เกิดการไม่เพียงพอของข้อมลู 
ซึง่อาจเป็นสิง่ท่ีท าให้ผลไม่ได้เป็นไปตามข้อสงัเกต 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ตาราง 6 ตารางข้อเสนอแนะจ าแนกตามตวัแปร 

 

ตวัแปร กลยทุธ์/นโยบาย 

ทนุมนษุย์ กระทรวงศกึษาธิการควรมีการพฒันาการเข้าถึง

และคณุภาพการศกึษาของประชากรในทกุภาค

สว่น เน่ืองจากการพฒันาด้านความรู้

ความสามารถพืน้ฐานจะสามารถลดความเหลื่อม

ล า้ของการกระจายรายได้ลงได้ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ตวัแปร กลยทุธ์/นโยบาย 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศตอ่หวั แตอ่าจต้องค านงึถึงปัญหา

ความเหลื่อมล า้ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศตอ่หวัสามารถเพิ่มขึน้ได้

จากหลายองค์ประกอบ 

นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายการพฒันาใน

สว่นของคณุภาพโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาประเทศ 

การค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลควรมีการวางแผน

ร่วมกนัเพื่อวางแผนและน าเสนอนโยบายการ

สง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศแตท่ัง้นีจ้ะต้อง

ค านงึผลของความเหลื่อมล า้ท่ีอาจเกิดขึน้ได้

ประกอบด้วย 

อตัราการแขง่ขนัของตลาด รัฐบาลควรมีนโยบายการลดทอนอ านาจของ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีชอ่งวา่งในการลบเลี่ยง

หรือสามารถผลกัภาระแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความ

เท่าเทียมกนัตอ่การกระจายรายได้ในสัง่คม   
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ตวัแปร กลยทุธ์/นโยบาย 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาลควรออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรับ

การพฒันาทางด้านเทคโนโลยี เน่ืองจาก

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีมีความรวดเร็วและ

สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตได้อยา่ง

รวดเร็วซึง่จะสง่ผลดีตอ่อตุสาหกรรมการผลติ แต่

อาจสง่ผลให้ภาคประชาชนได้รับผลกระทบกรณีท่ี

แรงงานขาดคณุภาพหรือด้านความรู้

ความสามารถ 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมลูทตุิยภมูิจาก World Bank ในช่วงปี ค.ศ.1999-2015 แตผ่ล

ของการวิเคราะห์ผลอาจไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในบางตวัแปร ประกอบด้วย ตวัแปรด้านแรงงาน 
ด้านสถาบนัและด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ดงันัน้หากมีการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรทดลองเพื่อหา
ฐานข้อมลูของตวัแปรแหลง่อื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการวิเคราะห์ผล  

นอกจากนีใ้นการศกึษาครัง้นีท้างผู้วิจยัได้ท าการเพิม่ตวัแปรท่ีสนใจในการศกึษาลงไปใน
แบบจ าลอง ประกอบด้วย ตวัแปรด้านอตัราการแขง่ขนัของตลาดและตวัแปรด้านภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เน่ืองจากผู้วิจยัเลง็เห็นวา่ตวัแปรทัง้ 2 ชนิดนีเ้ป็นตวัแปรท่ีน่าสนใจตอ่การลดความเหลื่อม
ล า้ของการกระจายรายได้แตย่งัไมป่รากฎการใช้ตวัแปรทัง้ 2 ชนิดนีอ้ยา่งแพร่หลาย แตผ่ลของการ
วิจยัท่ีปรากฎกลบัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เพราะตวัแปรด้านอตัราการแขง่ขนัของตตลาดมี
ผลท าให้ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้สงูขึน้และตวัแปรด้านภาษีเงินได้นิตบิคุคลไม่
ปรากฎนยัส าคญัทางสถิติ โดยหากมีผู้ ท่ีสนใจตวัแปร 2 ชนิดนีใ้นภายหลงัอาจท าการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของแบบจ าลองหรือชนิดของข้อมลู
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ตาราง 7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหวา่งประเทศปรากฏระดบั
นยัส าคญัทางสถิติสง่ผลในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 

 

ช่ือผู้วิจยั, (ปี) วิธีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง Sample 

/ ท่ีมาของข้อมลู 

Control Variable 

Asteriou et al. (2014) 

 

GMM,OLS 27 EU countries / 1995-

2009 

 

Data : IMF’s Annual reports 

, UNCTAD , Eurostat 

Database 

1.High technology export/GDP n 

2.Stock market capitalization/GDP n 

3.FDI/GDP n 

4.Stock market capitalization (+) 

5.Capital account openness (+) 

6.ICT/GDP (+) 

7.R&D/GDP (-) 

8.Tertiary education n 

9.Secondary education (-) 

10.The share of agri employment (+) 

11.The share of indus employment (+) 

12.The share of service employment (+) 

13.Financial crisis dummy (+) 

Florence  Jaumotte et al. 

(2008) 

 

OLS 20 advanced countries+31 

developing countries  

/ 1980 – 2005 

 

Data : Other Ref. 

ratio of inward FDI stock to GDP (+) 

share of ICT in total capital stock (+) 

credit to private sector(percent of GDP) (+) 

pop. Share with at least a secondary edu. n 

average years of edu. n 

agriculture employment share (+) 

industry employment share (-) 

Esquivel and Rodriguez-

Lopez (2003) 

 

OLS Mexico / 1988-2000 

DATA: National Accounts 

System (Mexico) 

trade liberlization  before NAFTA (+) 

technologies (+) 
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ตาราง 8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยผลของตวัแปรด้านการค้าระหวา่งประเทศปรากฏระดบั
นยัส าคญัทางสถิติสง่ผลในทิศทางเดียวกนักบัความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้ 

 

ช่ือผู้วิจยั, (ปี) วิธีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง Sample 

/ ท่ีมาของข้อมลู 

Control Variable 

Lin and Fu (2016) 

 

OLS 91 small developing 

countries / 1985-2012 

Data : World development 

Indicators (WDI) 

ใช้ specific regression เน้นผลของ trade ตอ่ Gini 

index 

- Country fix effect 

Mah (2013) 

 

OLS China / 1985-2007 

Data : State Statistical 

Bureau, China Statistics 

Yearbook 

1.FDI inflows divided by GDP n 

2.degree of decentralization n 

Chaudhry and Imran 

(2013) 

 

OLS Pakistan Economic Survey 

/ 1980-2010 

 

Data : World Bank 

1. Ln(Trade openness index(ratio of the sum of exp. 

And imp. To GDP) (+) 

2. Ln(Gross capital formation as % of GDP) (-) 

3. Ln(Manufacturing value added as percent of GDP) 

(+) 

4. Ln(Services value added as percent of GDP) (-) 

5. Ln(Real GDP per capita in Rupees) (-) 

6. Ln(Human Capital Index is estimated by considering 

all enrolment rates) (+) 

7. Ln(Gini -1) (+) 

Sámano and Szekely 

(2012) 

 

OLS Latin America data / 1980-

2010 

 

Data : World Bank(WDI) 

1.Years of schooling (-) 

2.Employment (-) 

3.Ratio returns higher over primary n 

4.Real interest rate (-) 

5.Gross capital formation n 

6.Agricultural GDP/GDP n 

7.Arable land per capita n 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

 

ช่ือผู้วิจยั, (ปี) วิธีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง Sample 

/ ท่ีมาของข้อมลู 

Control Variable 

J. Barro (2008) 

 

OLS  
 

World's data from 1960-

2000 

 

Data : World Bank 

1.per capita GDP (+) 

2.dummy net income/expend (-) 

3.dummy individual (-) 

4.dummy net income/expend (-) 

5.dummy sub-saharan Africa (+) 

6.dummy Latin America (+) 

7.dummy former colony (+) 

Fischer (2001) 

 

OLS  66 countries / 1965-1987 

 

Data : Penn World Tables 

,World Bank 

K/L n 

T/L (+) 

Open*K/L  (+) 

Open T/L (+) 

 

K = capital labor 

T = Land-Labor 

Spilimbergo et al. (1999) 

 

OLS 34 countries / 1965-1992 

 

Data : World Penn Tables 

1995 , IMF 

1.arable land per capita (+)  

2.capital per worker (+)  

3.percentage of population with higher education (-)  

4.arable land per capita*openness n  
5.capital per worker*openness (-)  

6.percentage of population with higher 

education*openness (+) 

7.PPP(adjusted GDP per capita) (-) 

8.PPP² (+)  
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ตาราง 9 งานวิจยัวา่ด้วยตวัแปรด้านอ่ืนๆท่ีมีผลตอ่ตวัแปรความเหลื่อมล า้ทางรายได้ 

 

ช่ือผู้วิจยั, (ปี) วิธีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง Sample 

/ ท่ีมาของข้อมลู 

Control Variable 

Florence Jaumotte and Osorio-Buitron 

(2015) 

 

OLS 20 Advanced economics / 

1980-2010 

 

1.Ln(Share ICT information in K Stock) (+) 

2.Ln(lag income per capita) (-) 

3.Ln(lag income per capita*China export 

share) (+) 

4.Ln(financial reform) (+) 

5.Top tax (-) 

6.Union density (-) 

7.Minimum wage (-) 

8.Bank crisis dummy n 

Carnoy et al. (2012) สถิติเชิงพรรณา BRIC countries : 

Brazil,Russia,India and  

China / 1980-2008 

จากผลการส ารวจประเทศ BRIC 

พบวา่ การศกึษาที่สงูจะกระจกุใน

กลุม่ประชากรท่ีมีฐานะดี และ

การศกึษาที่สงูขึน้สง่ผลเลก็น้อยตอ่

การลดความเหลื่อมล า้ทางรายได้ 

เน่ืองจากประชากรท่ีมีฐานะดีก็จะ

ได้รับการศกึษาและคา่จ้างท่ีสงูกวา่

ประชากรท่ีมีฐานะยากจน 

Jun et al. (2011) three stage least 

squared 

Chinese / 1996-2008 Human capital (-) 

education expense (-) 

Bergh and Nilsson (2010) GMM observation from 79 

countries / 1970-2005 

**51 countries using KOF 

index 

**38 countries using EFI 

1.GDP per capital (+) 

2.Human capital (+) 

3.Dependency ratio (+) 
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ตาราง 9 (ตอ่)  

 

ช่ือผู้วิจยั, (ปี) วิธีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง Sample 

/ ท่ีมาของข้อมลู 

Control Variable 

Wells (2006) OLS cross sectional data 

1980/1990/2000 

1980/1990/2000 

1. ln(GDP / cap) (-) / (+) / (+) 

2. ln(GDP / cap)^2 (-) / (-) / (-) 

3.Education expenditures n / n / NA 

4.Gross secondary enrollment n / ** /n 

5.Human capital inequality n / n / NA 

6. economic freedom n / n /(+) 

Gregorio and Lee (2002) OLS broad range countries / 

1960-1990 

log(GDP per cap) (+) 

log(GDP per cap)^2 (-) 

Social expenditure(Gov. spending) (-) 

education inequality (+) 

education attainment (-) 

Li and Zou (2002) OLS 46 countries / 1950-1992 1.inflation rate (+) 

2.the primary years of schooling (-) 

3.financial development (-) 

4.government spending (-) 

5.population growth (+) 

6.initial GDP level n 

Gupta et al. (2002) OLS cross sectional data 1980-

1997 

Expenditure dummy n 

Recipient dummy n 

Net income dummy (-) 

Natural resource abundance (+) 

Capital stock-GDP ratio (+) 

Education inequailty (+) 

Initial gini coefficient for land n 

Corruption (+) 
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ตาราง 10 จ าแนกตวัแปรของงานวิจยัท่ีศกึษาการค้าระหวา่งประเทศกบัความเหลื่อมล า้ของการ
กระจายรายได้ 

 

 
Technology*** 

Human 

Capital*** 
FDI 

Labor 

Force*** 
Inflation 

GDP per 

capita*** 

Financial 

Crisis 
Institution*** 

Asteriou et al. 

(2014) 
✓ ✓ ✓ ✓   ✓  

Florence  

Jaumotte et al. 

(2008) 

✓ ✓ ✓ ✓     

Esquivel and 

Rodriguez-

Lopez (2003) 

✓        

Lin and Fu 

(2016) 
        

Mah (2013)   ✓     ✓ 

Chaudhry and 

Imran (2013) 
 ✓    ✓   

Sámano and 

Szekely (2012) 
 ✓  ✓     

J. Barro (2008)  ✓    ✓   

Fischer (2001)   ✓ ✓     

Spilimbergo et 

al. (1999) 
  ✓   ✓         
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

 
Service 

value 

Manufacturing 

value 
Agricultural  

Gross 

capital 

Information 

Interest 

rate 
Land Continent PPP 

Asteriou et al. 

(2014) 
                

Florence  

Jaumotte et al. 

(2008) 

                

Esquivel and 

Rodriguez-

Lopez (2003) 

                

Lin and Fu 

(2016) 
                

Mah (2013)                 

Chaudhry and 

Imran (2013) 
✓ ✓   ✓         

Sámano and 

Szekely (2012) 
    ✓ ✓   ✓     

J. Barro (2008)             ✓   

Fischer (2001)                 

Spilimbergo et 

al. (1999) 
          ✓   ✓ 
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ตาราง 11 จ าแนกตวัแปรของงานวิจยัท่ีศกึษาตวัแปรอ่ืนๆกบัความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้ 

 

 
Income Technology*** Crisis Institution*** 

Human 

Capital*** 

Expenditure 

Policies*** 

Florence 

Jaumotte and 

Osorio-Buitron 

(2015) 

✓ ✓ ✓ ✓     

(Carnoy et al., 

2012) ✓       ✓   

Jun et al. 

(2011) 
        ✓ ✓ 

Bergh and 

Nilsson (2010) 
        ✓   

Wells (2006)       ✓ ✓ ✓ 

Gregorio and 

Lee (2002) 
        ✓ ✓ 

(Li & Zou, 

2002) 
        ✓ ✓ 

Gupta et al. 

(2002) ✓     ✓ ✓ ✓ 
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ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวัอยา่งทัว่โลก No fix effect 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวัอยา่งทัว่โลก Year fix effected 
 

 
  

                  Prob > F =      0.0000
                 F(3, 332) =     19.79
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     4.818872   .3158538    15.26   0.000     4.197565    5.440179
    ln_trade     -.130042   .0255096    -5.10   0.000    -.1802213   -.0798628
    research    -.0373641   .0132846    -2.81   0.005    -.0634959   -.0112324
      ln_gov    -.3115157   .0512825    -6.07   0.000    -.4123921   -.2106394
         cit     .0071696   .0015368     4.67   0.000     .0041467    .0101926
    anmono17     .0405079   .0216143     1.87   0.062     -.002009    .0830247
      corr21     .0066579   .0247461     0.27   0.788    -.0420195    .0553353
         gdp    -3.10e-06   7.19e-07    -4.31   0.000    -4.51e-06   -1.68e-06
      ln_lft    -.0203718   .0084064    -2.42   0.016    -.0369078   -.0038358
     ln_gers     .0584163   .0595901     0.98   0.328    -.0588017    .1756343
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    16.4652337   344  .047864052           Root MSE      =  .16288
                                                       Adj R-squared =  0.4457
    Residual    8.88760113   335  .026530153           R-squared     =  0.4602
       Model     7.5776326     9  .841959178           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,   335) =   31.74
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     345

. reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade

                  Prob > F =      0.0000
                 F(3, 326) =     12.33
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     4.757651    .321096    14.82   0.000      4.12599    5.389311
              
       2013     -.0066674   .0357729    -0.19   0.852      -.07704    .0637051
       2012      .0768368   .0331385     2.32   0.021     .0116467    .1420268
       2011      .0545892   .0320808     1.70   0.090    -.0085201    .1176985
       2010      .0387905   .0326868     1.19   0.236    -.0255109     .103092
       2009      .0261308   .0329407     0.79   0.428    -.0386701    .0909317
       2008       .049606   .0319264     1.55   0.121    -.0131997    .1124116
        year  
              
    ln_trade     -.132944   .0257151    -5.17   0.000    -.1835308   -.0823571
    research      -.03874   .0132353    -2.93   0.004    -.0647765   -.0127035
      ln_gov    -.3134606   .0516992    -6.06   0.000    -.4151633    -.211758
         cit     .0072409   .0015349     4.72   0.000     .0042215    .0102603
    anmono17     .0437235   .0216754     2.02   0.044     .0010837    .0863633
      corr21     .0087835   .0246486     0.36   0.722    -.0397053    .0572722
         gdp    -3.27e-06   7.21e-07    -4.54   0.000    -4.69e-06   -1.85e-06
      ln_lft    -.0205319   .0084564    -2.43   0.016    -.0371672   -.0038966
     ln_gers      .065157   .0606615     1.07   0.284    -.0541762    .1844903
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    16.4652337   344  .047864052           Root MSE      =  .16207
                                                       Adj R-squared =  0.4512
    Residual    8.64182553   329  .026266947           R-squared     =  0.4751
       Model     7.8234082    15  .521560547           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 15,   329) =   19.86
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     345

. reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.year
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ภาพประกอบ 4 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวัอยา่งทัว่โลก Country fix effected 
 

 
  

                  Prob > F =      0.7563
                 F(3, 259) =      0.40
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     3.570237   1.769858     2.02   0.045     .0852809    7.055192
              
        187      .3332761   .0956655     3.48   0.001      .144905    .5216472
        186     -.2110808   .6469148    -0.33   0.744    -1.484895    1.062733
        185     -.1390561   .4224787    -0.33   0.742    -.9709419    .6928296
        183     -.3417283   .3816742    -0.90   0.371    -1.093268    .4098111
        182     -.1418941    .348883    -0.41   0.685    -.8288655    .5450774
        179     -.0561527   .4003859    -0.14   0.889    -.8445365    .7322311
        178       .035204   .1736581     0.20   0.840    -.3067391    .3771471
        173     -.0237362   .4554569    -0.05   0.958     -.920558    .8730856
        169     -.0131252   .2112457    -0.06   0.951    -.4290806    .4028301
        168     -.2324079   .2161695    -1.08   0.283    -.6580585    .1932426
        159     -.0487765   .3804458    -0.13   0.898     -.797897    .7003441
        158      .4607134   .3603575     1.28   0.202    -.2488519    1.170279
        155     -.1477329   .1078764    -1.37   0.172     -.360148    .0646821
        154     -.1005706   .1212092    -0.83   0.407    -.3392387    .1380975
        150     -.0025726   .1276831    -0.02   0.984    -.2539882     .248843
        143     -.0393512   .5386213    -0.07   0.942    -1.099929    1.021226
        142     -.1657803   .2666858    -0.62   0.535    -.6909005    .3593399
        139      .0617541   .2044587     0.30   0.763    -.3408374    .4643455
        138      -.088329   .3451331    -0.26   0.798    -.7679166    .5912586
        137      -.012561   .4678569    -0.03   0.979    -.9337992    .9086773
        136      .1048457   .3519034     0.30   0.766    -.5880732    .7977645
        135      .4445765   .1300909     3.42   0.001     .1884198    .7007333
        133      .4706863    .087473     5.38   0.000     .2984467     .642926
        131     -.6110419   .5408389    -1.13   0.260    -1.675986    .4539022
        129     -.0239962    .159389    -0.15   0.880    -.3378426    .2898502
        125      .0855102   .1411478     0.61   0.545    -.1924181    .3634386
        124     -.0834221   .2639595    -0.32   0.752    -.6031741      .43633
        120     -.0245334   .3189627    -0.08   0.939    -.6525899    .6035231
        118      .2542956   .2458094     1.03   0.302    -.2297179     .738309
        113       .098402   .4968785     0.20   0.843    -.8799814    1.076785
        112      .2624582   .1404267     1.87   0.063    -.0140503    .5389667
        109      .1403138   .3022732     0.46   0.643    -.4548801    .7355077
        106      .1063053   .3143567     0.34   0.736    -.5126818    .7252924
        103      .3547262    .092919     3.82   0.000     .1717631    .5376893
        102      .5034078   .3154264     1.60   0.112    -.1176857    1.124501
        101      .2372401   .0797611     2.97   0.003     .0801857    .3942945
         95       .263254   .0840866     3.13   0.002     .0976824    .4288255
         90     -.2822351    .408732    -0.69   0.490    -1.087053    .5225826
         86     -.2572741   .2693957    -0.96   0.340    -.7877304    .2731822
         85      .1126692   .1076809     1.05   0.296    -.0993609    .3246993
         84     -.3475672   .5385301    -0.65   0.519    -1.407965    .7128307
         82     -.0659702   .3873874    -0.17   0.865    -.8287591    .6968186
         81      .1478742   .1721633     0.86   0.391    -.1911257     .486874
         80      .1976759    .124666     1.59   0.114    -.0477989    .4431507
         77     -.3286657   .6162345    -0.53   0.594    -1.542068    .8847368
         76     -.5359439    .801158    -0.67   0.504    -2.113472    1.041584
         75      .2015349   .3110671     0.65   0.518    -.4109747    .8140445
         74     -.0507562   .1708676    -0.30   0.767    -.3872048    .2856924
         68      .3130117   .2326251     1.35   0.180     -.145041    .7710645
         66      .1442172   .1831859     0.79   0.432    -.2164868    .5049212
         64     -.3216071   .4668689    -0.69   0.492      -1.2409    .5976857
         63      .3118834   .1133301     2.75   0.006     .0887297    .5350372
         60     -.1700789   .4166092    -0.41   0.683    -.9904073    .6502496
         59     -.1840871   .1669531    -1.10   0.271    -.5128277    .1446536
         56      .1526919   .1350975     1.13   0.259    -.1133231     .418707
         53      .1790885     .13185     1.36   0.176     -.080532    .4387091
         52     -.0909499   .4204657    -0.22   0.829    -.9188719    .7369722
         51      .3063621   .2388125     1.28   0.201     -.163874    .7765983
         47     -.0405846   .1682697    -0.24   0.810    -.3719178    .2907485
         46     -.2057757   .1947297    -1.06   0.292    -.5892102    .1776588
         45      .2366984   .1549564     1.53   0.128      -.06842    .5418169
         42       .075532   .0868502     0.87   0.385    -.0954813    .2465452
         40      .4304585   .1054831     4.08   0.000      .222756     .638161
         36      .3184298   .3842949     0.83   0.408    -.4382697    1.075129
         35     -.3782849    .860223    -0.44   0.660    -2.072115    1.315546
         34      .3055121   .2583357     1.18   0.238    -.2031663    .8141906
         31     -.0460878   .3586209    -0.13   0.898    -.7522338    .6600581
         26      .1147572   .1367149     0.84   0.402    -.1544426    .3839571
         17     -.0846636   .2023239    -0.42   0.676    -.4830515    .3137243
         10     -.0925055   .1909921    -0.48   0.629    -.4685804    .2835694
          9     -.1026079   .3041654    -0.34   0.736    -.7015277    .4963119
          8      -.022377   .0689983    -0.32   0.746    -.1582388    .1134848
          7      .0921777   .3673657     0.25   0.802    -.6311872    .8155427
 countrycode  
              
    ln_trade    -.0736264   .0431426    -1.71   0.089    -.1585768     .011324
    research     .0458214   .0233521     1.96   0.051    -.0001603    .0918031
      ln_gov    -.1424746   .0670993    -2.12   0.035    -.2745972   -.0103521
         cit     .0024432   .0020509     1.19   0.235    -.0015952    .0064816
    anmono17     .0289574   .0137824     2.10   0.037      .001819    .0560959
      corr21     .0220983   .0334101     0.66   0.509    -.0436882    .0878848
         gdp    -3.13e-06   1.18e-06    -2.65   0.009    -5.47e-06   -8.03e-07
      ln_lft     .0813943   .1320947     0.62   0.538    -.1787079    .3414966
     ln_gers    -.1781792   .0615019    -2.90   0.004    -.2992802   -.0570782
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    16.4652337   344  .047864052           Root MSE      =  .05282
                                                       Adj R-squared =  0.9417
    Residual    .731085937   262  .002790404           R-squared     =  0.9556
       Model    15.7341478    82  .191879851           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 82,   262) =   68.76
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     345

. reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.countrycode
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ภาพประกอบ 5 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวัอยา่งทัว่โลก Year and Country fix 
effected 

 

                   Prob > F =      0.7867
                 F(3, 253) =      0.35
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons      3.93794   1.951774     2.02   0.045      .094362    7.781519
              
        187      .3361985   .0954655     3.52   0.001     .1482009    .5241962
        186     -.0636246   .6675993    -0.10   0.924     -1.37831    1.251061
        185     -.0223294   .4402917    -0.05   0.960    -.8893844    .8447255
        183     -.2425107   .4005298    -0.61   0.545    -1.031264    .5462422
        182     -.0062253    .351992    -0.02   0.986    -.6993939    .6869433
        179      .0383088   .4122489     0.09   0.926    -.7735223    .8501398
        178      .0987269   .1778913     0.55   0.579    -.2515898    .4490437
        173      .1251523    .475914     0.26   0.793    -.8120527    1.062357
        169      .0904773    .229235     0.39   0.693    -.3609492    .5419039
        168     -.1567747   .2274133    -0.69   0.491    -.6046138    .2910645
        159      .0343921   .3966846     0.09   0.931    -.7467886    .8155728
        158      .5332886   .3700535     1.44   0.151    -.1954481    1.262025
        155     -.1244138   .1088446    -1.14   0.254    -.3387585     .089931
        154     -.0314749    .131898    -0.24   0.812    -.2912183    .2282684
        150      .0326607   .1358571     0.24   0.810    -.2348792    .3002005
        143      .0807284   .5599085     0.14   0.885    -1.021885    1.183342
        142     -.0992394   .2772683    -0.36   0.721    -.6452565    .4467778
        139      .1071285    .212115     0.51   0.614    -.3105841     .524841
        138      .0055636   .3608362     0.02   0.988    -.7050218     .716149
        137      .1078494   .4832177     0.22   0.824    -.8437386    1.059437
        136       .180876   .3584638     0.50   0.614    -.5250374    .8867894
        135      .4944955   .1330852     3.72   0.000     .2324143    .7565768
        133      .5302973   .0911751     5.82   0.000     .3507485     .709846
        131     -.4606002   .5481729    -0.84   0.402    -1.540103    .6189024
        129      .0546846   .1712789     0.32   0.750    -.2826105    .3919797
        125      .1026407   .1416564     0.72   0.469    -.1763196    .3816009
        124      .0248828   .2859241     0.09   0.931    -.5381801    .5879458
        120      .0960986   .3239305     0.30   0.767    -.5418093    .7340065
        118      .2191098   .2511055     0.87   0.384    -.2753856    .7136052
        113      .2134746    .512757     0.42   0.678    -.7962844    1.223234
        112      .2544178   .1451478     1.75   0.081    -.0314179    .5402535
        109      .1164094   .3085241     0.38   0.706     -.491159    .7239779
        106      .2317019   .3276269     0.71   0.480    -.4134852    .8768889
        103      .3593944   .0941789     3.82   0.000     .1739303    .5448586
        102      .5865227   .3274782     1.79   0.074    -.0583715    1.231417
        101      .2669627   .0852145     3.13   0.002      .099152    .4347735
         95      .2761812   .0845702     3.27   0.001     .1096393     .442723
         90     -.1713797   .4282773    -0.40   0.689    -1.014775    .6720156
         86     -.1843057   .2771648    -0.66   0.507    -.7301191    .3615077
         85      .1262006   .1082815     1.17   0.245    -.0870352    .3394365
         84     -.2516314   .5555872    -0.45   0.651    -1.345735     .842472
         82      .0287745   .4038206     0.07   0.943    -.7664588    .8240079
         81      .1721675   .1794227     0.96   0.338     -.181165    .5254999
         80      .2773687   .1460031     1.90   0.059    -.0101514    .5648888
         77     -.1700747   .6329728    -0.27   0.788    -1.416572    1.076422
         76     -.3349469   .8248823    -0.41   0.685    -1.959366    1.289472
         75      .1649571   .3155373     0.52   0.602    -.4564222    .7863364
         74      .0208254   .1852382     0.11   0.911    -.3439594    .3856102
         68      .3810772   .2350577     1.62   0.106    -.0818157    .8439701
         66      .1828644   .1910086     0.96   0.339    -.1932838    .5590126
         64     -.1834393   .4884397    -0.38   0.708    -1.145311    .7784323
         63      .3568787   .1159301     3.08   0.002     .1285805    .5851769
         60     -.0669917   .4337763    -0.15   0.877    -.9212161    .7872327
         59     -.1425789    .172546    -0.83   0.409    -.4823692    .1972115
         56      .1603442   .1352353     1.19   0.237    -.1059712    .4266596
         53      .2234856   .1318535     1.69   0.091      -.03617    .4831412
         52       -.00476   .4302919    -0.01   0.991    -.8521226    .8426027
         51      .3636435   .2440738     1.49   0.137    -.1170048    .8442917
         47      .0176116   .1791175     0.10   0.922    -.3351198     .370343
         46     -.1269158   .2083449    -0.61   0.543    -.5372041    .2833724
         45      .2471748   .1570475     1.57   0.117    -.0620948    .5564444
         42      .0882018   .0891725     0.99   0.324    -.0874032    .2638068
         40      .4516304   .1057091     4.27   0.000     .2434603    .6598006
         36      .3822666    .393028     0.97   0.332    -.3917132    1.156246
         35     -.1798342   .8908201    -0.20   0.840    -1.934103    1.574434
         34      .3835212   .2644753     1.45   0.148    -.1373031    .9043455
         31      .0561069   .3742086     0.15   0.881    -.6808123    .7930262
         26      .1699283   .1466631     1.16   0.248    -.1188915    .4587481
         17      .0039119   .2191886     0.02   0.986    -.4277306    .4355543
         10      -.014426    .202214    -0.07   0.943    -.4126408    .3837887
          9     -.0436954   .3155246    -0.14   0.890    -.6650498     .577659
          8     -.0347203   .0687766    -0.50   0.614    -.1701602    .1007197
          7      .1448619   .3748172     0.39   0.699    -.5932558    .8829795
 countrycode  
              
       2013     -.0131699    .018018    -0.73   0.465    -.0486524    .0223126
       2012      .0164676   .0152345     1.08   0.281    -.0135332    .0464685
       2011      .0094225     .01396     0.67   0.500    -.0180685    .0369135
       2010     -.0044165   .0135503    -0.33   0.745    -.0311007    .0222677
       2009     -.0029398   .0150467    -0.20   0.845    -.0325708    .0266912
       2008      .0214401   .0117114     1.83   0.068    -.0016229     .044503
        year  
              
    ln_trade    -.1162553   .0571683    -2.03   0.043    -.2288355   -.0036752
    research     .0497576   .0238772     2.08   0.038     .0027369    .0967783
      ln_gov    -.1307233   .0753103    -1.74   0.084    -.2790298    .0175833
         cit     .0026913    .002118     1.27   0.205    -.0014798    .0068623
    anmono17     .0244545   .0144213     1.70   0.091     -.003945     .052854
      corr21     .0230085   .0333167     0.69   0.490    -.0426011    .0886182
         gdp    -3.95e-06   1.39e-06    -2.85   0.005    -6.69e-06   -1.22e-06
      ln_lft     .0486317   .1379124     0.35   0.725    -.2229556     .320219
     ln_gers     -.122553    .073599    -1.67   0.097    -.2674895    .0223836
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    16.4652337   344  .047864052           Root MSE      =  .05229
                                                       Adj R-squared =  0.9429
    Residual    .700016494   256  .002734439           R-squared     =  0.9575
       Model    15.7652172    88  .179150196           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 88,   256) =   65.52
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     345

. reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.year i.countrycode
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ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวั OECD และ Non-OECD No fix 
effected 

 

 
 
 
  

                  Prob > F =      0.0000
                 F(3, 196) =      8.15
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     5.268294   .4659679    11.31   0.000     4.349425    6.187162
    ln_trade    -.1464617   .0231852    -6.32   0.000    -.1921819   -.1007416
    research    -.0111161    .010486    -1.06   0.290     -.031794    .0095618
      ln_gov    -.4046232   .0546664    -7.40   0.000    -.5124229   -.2968235
         cit     .0032577   .0018811     1.73   0.085    -.0004517    .0069672
    anmono17    -.0263783   .0249775    -1.06   0.292    -.0756329    .0228762
      corr21     .0292041   .0263304     1.11   0.269    -.0227183    .0811265
         gdp    -1.77e-06   6.16e-07    -2.88   0.004    -2.99e-06   -5.60e-07
      ln_lft    -.0105453   .0092591    -1.14   0.256    -.0288039    .0077133
     ln_gers     .0560609   .0986542     0.57   0.571     -.138481    .2506028
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     5.1447621   208  .024734433           Root MSE      =  .11292
                                                       Adj R-squared =  0.4845
    Residual    2.53749316   199  .012751222           R-squared     =  0.5068
       Model    2.60726893     9  .289696548           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,   199) =   22.72
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     209

-> oecdcode = 1
                                                                                                             

                                                                              
       _cons     3.877244   .6553592     5.92   0.000     2.580307     5.17418
    ln_trade    -.1417096   .0590623    -2.40   0.018    -.2585921   -.0248271
    research    -.1017194   .0697895    -1.46   0.147    -.2398307    .0363919
      ln_gov    -.1153633   .0988893    -1.17   0.246    -.3110623    .0803356
         cit     .0061298   .0027752     2.21   0.029     .0006377    .0116219
    anmono17     .0916748     .03962     2.31   0.022      .013268    .1700816
      corr21     .0729093   .0525271     1.39   0.168    -.0310403    .1768589
         gdp    -.0000103   4.10e-06    -2.51   0.013    -.0000184   -2.16e-06
      ln_lft     -.007701   .0214251    -0.36   0.720    -.0501007    .0346987
     ln_gers     .0748868   .0879156     0.85   0.396    -.0990956    .2488691
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    8.31520711   135  .061594127           Root MSE      =  .20954
                                                       Adj R-squared =  0.2871
    Residual    5.53237648   126   .04390775           R-squared     =  0.3347
       Model    2.78283063     9  .309203404           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,   126) =    7.04
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     136

-> oecdcode = 0
                                                                                                             

. bysort oecdcode , sort : reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade
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ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวั OECD และ Non-OECD Year fix 
effected 

 

 
 

 
  

                  Prob > F =      0.0444
                 F(3, 190) =      2.74
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     4.821613   .4915838     9.81   0.000     3.852046    5.791179
              
       2013     -.0446898   .0366539    -1.22   0.224    -.1169835    .0276039
       2012      .0314396   .0349723     0.90   0.370    -.0375373    .1004166
       2011      .0300201    .032002     0.94   0.349    -.0330985    .0931386
       2010      .0338567   .0315764     1.07   0.285    -.0284224    .0961358
       2009      .0361409   .0312281     1.16   0.249    -.0254513    .0977331
       2008      .0262238    .028778     0.91   0.363    -.0305359    .0829835
        year  
              
    ln_trade    -.1391183   .0239894    -5.80   0.000    -.1864333   -.0918032
    research    -.0097412    .010696    -0.91   0.364    -.0308372    .0113548
      ln_gov    -.4388609   .0569636    -7.70   0.000    -.5512121   -.3265097
         cit     .0035101    .001907     1.84   0.067    -.0002511    .0072713
    anmono17    -.0233372   .0306914    -0.76   0.448    -.0838708    .0371964
      corr21     .0249658   .0282502     0.88   0.378     -.030753    .0806847
         gdp    -1.87e-06   6.20e-07    -3.01   0.003    -3.09e-06   -6.44e-07
      ln_lft    -.0096069   .0100729    -0.95   0.341     -.029474    .0102601
     ln_gers     .1584722   .1043892     1.52   0.131    -.0474178    .3643622
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     5.1447621   208  .024734433           Root MSE      =  .11205
                                                       Adj R-squared =  0.4924
    Residual    2.42307629   193  .012554799           R-squared     =  0.5290
       Model     2.7216858    15   .18144572           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 15,   193) =   14.45
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     209

-> oecdcode = 1
                                                                                                             

                                                                              
       _cons     3.858228   .6665645     5.79   0.000     2.538477     5.17798
              
       2013     -.0462785   .0775126    -0.60   0.552    -.1997481    .1071912
       2012      .0582548   .0705724     0.83   0.411    -.0814737    .1979833
       2011       .022197   .0693282     0.32   0.749    -.1150679     .159462
       2010      -.028883   .0710252    -0.41   0.685    -.1695081     .111742
       2009     -.0281964   .0697381    -0.40   0.687     -.166273    .1098802
       2008      .0394732   .0673755     0.59   0.559    -.0939256     .172872
        year  
              
    ln_trade    -.1521048   .0606924    -2.51   0.014    -.2722715   -.0319381
    research    -.1035394   .0711106    -1.46   0.148    -.2443335    .0372547
      ln_gov    -.1040785   .1002797    -1.04   0.301    -.3026252    .0944683
         cit     .0059298   .0028485     2.08   0.039       .00029    .0115696
    anmono17     .0959455   .0421744     2.27   0.025     .0124431    .1794479
      corr21     .0768538   .0544878     1.41   0.161    -.0310283    .1847359
         gdp    -.0000111   4.18e-06    -2.66   0.009    -.0000194   -2.84e-06
      ln_lft    -.0067293   .0218068    -0.31   0.758    -.0499053    .0364466
     ln_gers     .0752915   .0911529     0.83   0.410    -.1051848    .2557678
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    8.31520711   135  .061594127           Root MSE      =  .21142
                                                       Adj R-squared =  0.2743
    Residual    5.36386195   120   .04469885           R-squared     =  0.3549
       Model    2.95134516    15  .196756344           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 15,   120) =    4.40
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     136

-> oecdcode = 0
                                                                                                             

> r
. bysort oecdcode , sort : reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.yea
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ภาพประกอบ 8 ผลการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี OLS : กลุม่ตวั OECD และ Non-OECD Country fix 
effected 

 

                   Prob > F =      0.4920
                 F(3, 161) =      0.81
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     3.880416   1.963489     1.98   0.050     .0034402    7.757393
              
        186      .1049446   .3437261     0.31   0.761    -.5737544    .7836436
        185     -.0301134   .1327244    -0.23   0.821    -.2921824    .2319556
        179      .0648428   .1393626     0.47   0.642    -.2103335    .3400191
        169      .0509592   .1290844     0.39   0.694    -.2039224    .3058408
        168     -.2527915   .1264149    -2.00   0.047    -.5024021   -.0031809
        159      .0747927   .1007402     0.74   0.459    -.1241223    .2737077
        155     -.2447955   .3105023    -0.79   0.432    -.8578931    .3683021
        154     -.1709929   .2096677    -0.82   0.416    -.5849891    .2430033
        139      .0990913    .107791     0.92   0.359    -.1137457    .3119283
        138     -.0232542   .1004483    -0.23   0.817    -.2215929    .1750844
        129     -.0841598   .2142211    -0.39   0.695    -.5071468    .3388273
        125      .0848208   .2101354     0.40   0.687    -.3300989    .4997405
        124     -.1104591   .0931985    -1.19   0.238    -.2944827    .0735645
        113      .3499558   .2246531     1.56   0.121    -.0936295     .793541
        102       .308947   .5253641     0.59   0.557    -.7284026    1.346297
        101      .1397736   .2694413     0.52   0.605    -.3922475    .6717948
         95      .1360356   .3100488     0.44   0.661    -.4761664    .7482377
         90       -.13259   .1320509    -1.00   0.317    -.3933291     .128149
         84     -.0940255   .2385015    -0.39   0.694     -.564955     .376904
         82      .0654549   .1170709     0.56   0.577    -.1657057    .2966155
         81       .141998   .1634017     0.87   0.386    -.1806442    .4646403
         80       .077246   .2351249     0.33   0.743    -.3870162    .5415081
         75     -.0333758   .5316883    -0.06   0.950    -1.083213    1.016461
         74     -.0955938    .158426    -0.60   0.547    -.4084115    .2172239
         66      .1118622    .133899     0.84   0.405     -.152526    .3762504
         64     -.1540411    .170107    -0.91   0.367    -.4899232     .181841
         60      -.039297   .1244721    -0.32   0.753    -.2850714    .2064774
         59     -.2193338   .1910953    -1.15   0.253    -.5966581    .1579905
         56      .0306811   .3591456     0.09   0.932    -.6784643    .7398266
         47      -.105192   .1965915    -0.54   0.593    -.4933687    .2829848
         46     -.2391704   .1306391    -1.83   0.069    -.4971218     .018781
         34      .3935622   .0827452     4.76   0.000      .230179    .5569455
         31      .0609861   .0707476     0.86   0.390    -.0787075    .2006797
         17     -.0887587   .1411557    -0.63   0.530    -.3674755    .1899581
         10     -.0962179   .1352204    -0.71   0.478    -.3632152    .1707794
 countrycode  
              
    ln_trade    -.0521067   .0417841    -1.25   0.214    -.1346109    .0303975
    research     .0338566    .020397     1.66   0.099     -.006418    .0741312
      ln_gov    -.0004355   .0782913    -0.01   0.996    -.1550243    .1541534
         cit    -.0021175   .0019727    -1.07   0.285    -.0060126    .0017776
    anmono17     .0605629   .0130354     4.65   0.000     .0348241    .0863016
      corr21    -.0086241   .0295186    -0.29   0.771    -.0669095    .0496613
         gdp    -2.35e-06   9.12e-07    -2.57   0.011    -4.15e-06   -5.45e-07
      ln_lft     .0230611   .1253535     0.18   0.854    -.2244537    .2705758
     ln_gers    -.1516536   .0554209    -2.74   0.007     -.261084   -.0422231
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     5.1447621   208  .024734433           Root MSE      =  .03771
                                                       Adj R-squared =  0.9425
    Residual    .233243425   164  .001422216           R-squared     =  0.9547
       Model    4.91151867    44  .111625424           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 44,   164) =   78.49
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     209

-> oecdcode = 1
                                                                                                             

                                                                              
       _cons     .1276143   3.871794     0.03   0.974    -7.565558    7.820787
              
        187      .1805445   .1956866     0.92   0.359    -.2082805    .5693695
        183     -1.028689    .822779    -1.25   0.214    -2.663534     .606155
        182     -.6090604   .7579956    -0.80   0.424    -2.115181    .8970606
        178      -.214418   .3583055    -0.60   0.551    -.9263634    .4975275
        173     -.8145215   .9866148    -0.83   0.411    -2.774904    1.145861
        158     -.1212588   .7738099    -0.16   0.876    -1.658803    1.416285
        150     -.2196876   .2659295    -0.83   0.411    -.7480838    .3087087
        143     -.9363913   1.157118    -0.81   0.421    -3.235559    1.362777
        142       -.59632   .5709267    -1.04   0.299    -1.730739    .5380992
        137     -.8006742   1.000849    -0.80   0.426     -2.78934    1.187992
        136     -.4615593   .7501499    -0.62   0.540    -1.952091    1.028973
        135      .2805269    .261637     1.07   0.287    -.2393402    .8003941
        133      .3896659   .1788295     2.18   0.032     .0343354    .7449963
        131     -1.418799   1.169594    -1.21   0.228    -3.742757      .90516
        120     -.4745589   .7114427    -0.67   0.506     -1.88818    .9390627
        118      .6245912   .5141762     1.21   0.228    -.3970659    1.646248
        112         .4474   .2746208     1.63   0.107    -.0982658    .9930657
        109      .4831149   .6456757     0.75   0.456    -.7998291    1.766059
        106     -.4378485   .6838106    -0.64   0.524    -1.796566    .9208685
        103      .4411347   .1600045     2.76   0.007     .1232093    .7590601
         86     -.6713754   .5612761    -1.20   0.235    -1.786619    .4438682
         85      .0415084   .1893554     0.22   0.827    -.3347368    .4177537
         77      -1.28135    1.32166    -0.97   0.335    -3.907461    1.344761
         76     -1.837781   1.730027    -1.06   0.291    -5.275307    1.599744
         68     -.0601178   .4935377    -0.12   0.903    -1.040767    .9205311
         63      .1262392   .2222973     0.57   0.572    -.3154609    .5679393
         53      .0037039   .2681201     0.01   0.989    -.5290451    .5364529
         52     -.7815843   .9018337    -0.87   0.388    -2.573509     1.01034
         51     -.0871631    .504522    -0.17   0.863    -1.089638    .9153113
         45      .4618237   .3562085     1.30   0.198     -.245955    1.169602
         42      -.032293   .1649249    -0.20   0.845    -.3599953    .2954094
         40      .2561242   .2109064     1.21   0.228    -.1629424    .6751908
         36     -.3101083   .8256098    -0.38   0.708    -1.950577    1.330361
         35     -1.829582    1.85754    -0.98   0.327    -5.520475    1.861311
         26     -.1074193   .2851536    -0.38   0.707    -.6740135    .4591749
          8     -.0837763   .1064862    -0.79   0.434    -.2953621    .1278094
          7     -.5506436   .7841053    -0.70   0.484    -2.108644    1.007357
 countrycode  
              
    ln_trade    -.0253492   .0976953    -0.26   0.796    -.2194676    .1687692
    research     .0852502   .0733696     1.16   0.248    -.0605336     .231034
      ln_gov    -.1860626   .1203544    -1.55   0.126    -.4252042     .053079
         cit     .0065343   .0044004     1.48   0.141    -.0022092    .0152778
    anmono17    -.0195689   .0405855    -0.48   0.631    -.1002115    .0610737
      corr21     .0601278   .0833626     0.72   0.473    -.1055119    .2257676
         gdp    -4.09e-06   6.73e-06    -0.61   0.545    -.0000175    9.29e-06
      ln_lft     .3032107   .2868348     1.06   0.293    -.2667239    .8731454
     ln_gers    -.1219215   .1683404    -0.72   0.471    -.4564102    .2125672
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    8.31520711   135  .061594127           Root MSE      =  .07138
                                                       Adj R-squared =  0.9173
    Residual    .453502947    89  .005095539           R-squared     =  0.9455
       Model    7.86170416    46  .170906612           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 46,    89) =   33.54
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     136

-> oecdcode = 0
                                                                                                             

> ntrycode
. bysort oecdcode , sort : reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.cou
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Country fix effected 

 

                   Prob > F =      0.6082
                 F(3, 155) =      0.61
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ln_gini

. ovtest

                                                                              
       _cons     4.975998   2.134349     2.33   0.021     .7604625    9.191533
              
        186      .3183732   .3506578     0.91   0.365    -.3742082    1.010955
        185      .1400751   .1435717     0.98   0.331    -.1434921    .4236424
        179      .2159933   .1433952     1.51   0.134    -.0672254    .4992119
        169       .056188     .13452     0.42   0.677    -.2095014    .3218775
        168     -.1962538   .1273776    -1.54   0.125    -.4478363    .0553287
        159      .1878495   .1090877     1.72   0.087    -.0276087    .4033078
        155     -.2753703   .3105551    -0.89   0.377    -.8887452    .3380045
        154     -.0942022   .2090699    -0.45   0.653    -.5071345    .3187301
        139      .1317516   .1076114     1.22   0.223    -.0807908    .3442941
        138      .1484515   .1130431     1.31   0.191     -.074819     .371722
        129     -.1055451   .2168944    -0.49   0.627    -.5339316    .3228414
        125     -.0012764   .2156904    -0.01   0.995    -.4272847     .424732
        124        .01159   .1076429     0.11   0.914    -.2010145    .2241946
        113      .5377838   .2339203     2.30   0.023     .0757696     .999798
        102      .1967036   .5289319     0.37   0.710    -.8479856    1.241393
        101      .1506884    .267933     0.56   0.575    -.3785039    .6798808
         95      .1075352    .311133     0.35   0.730    -.5069811    .7220516
         90      .0274565   .1454993     0.19   0.851    -.2599181    .3148311
         84      .0486997   .2429185     0.20   0.841    -.4310866     .528486
         82      .2179016   .1282503     1.70   0.091    -.0354044    .4712077
         81      .1457599   .1643681     0.89   0.377    -.1788822    .4704019
         80      .1141657   .2362402     0.48   0.630    -.3524305     .580762
         75     -.2239229   .5403895    -0.41   0.679    -1.291242    .8433961
         74      .0179362   .1603811     0.11   0.911    -.2988311    .3347036
         66      .1606042   .1348845     1.19   0.236    -.1058051    .4270136
         64      .0367154    .185121     0.20   0.843    -.3289156    .4023465
         60      .1071916   .1339811     0.80   0.425    -.1574334    .3718166
         59     -.2392603   .1923044    -1.24   0.215    -.6190792    .1405586
         56     -.0436065    .360487    -0.12   0.904    -.7556015    .6683885
         47     -.0931044   .1966871    -0.47   0.637    -.4815796    .2953707
         46      -.126572   .1333555    -0.95   0.344    -.3899614    .1368175
         34      .4466034   .0840825     5.31   0.000     .2805328     .612674
         31      .1831898    .081126     2.26   0.025     .0229585    .3434212
         17     -.0152126   .1447183    -0.11   0.916    -.3010445    .2706193
         10     -.0477109   .1353838    -0.35   0.725    -.3151064    .2196846
 countrycode  
              
       2013     -.0001975   .0195227    -0.01   0.992    -.0387565    .0383616
       2012      .0426021   .0177461     2.40   0.018      .007552    .0776523
       2011      .0328557   .0164208     2.00   0.047     .0004231    .0652883
       2010      .0244868    .014554     1.68   0.094    -.0042587    .0532323
       2009      .0162742   .0153585     1.06   0.291    -.0140602    .0466086
       2008      .0265174   .0114542     2.32   0.022     .0038943    .0491405
        year  
              
    ln_trade    -.1235415   .0645703    -1.91   0.058    -.2510738    .0039908
    research     .0378648   .0201687     1.88   0.062    -.0019704    .0776999
      ln_gov    -.1001895    .093703    -1.07   0.287    -.2852616    .0848826
         cit    -2.16e-06   .0020237    -0.00   0.999    -.0039991    .0039947
    anmono17     .0679725   .0153129     4.44   0.000      .037728    .0982169
      corr21     .0019038   .0295854     0.06   0.949    -.0565302    .0603378
         gdp    -2.72e-06   1.16e-06    -2.34   0.020    -5.01e-06   -4.25e-07
      ln_lft    -.0578285   .1305426    -0.44   0.658    -.3156621    .2000052
     ln_gers    -.0266019   .0674689    -0.39   0.694    -.1598593    .1066555
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     5.1447621   208  .024734433           Root MSE      =  .03637
                                                       Adj R-squared =  0.9465
    Residual    .208963624   158  .001322555           R-squared     =  0.9594
       Model    4.93579847    50  .098715969           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 50,   158) =   74.64
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     209

-> oecdcode = 1
                                                                                                             

                                                                              
       _cons     2.453478   4.206152     0.58   0.561     -5.91239    10.81935
              
        187      .2754771   .2115517     1.30   0.196    -.1452907    .6962449
        183     -.7048099   .8549366    -0.82   0.412    -2.405244    .9956245
        182     -.4775597   .7764523    -0.62   0.540    -2.021892    1.066773
        178      -.070141   .3715064    -0.19   0.851    -.8090523    .6687704
        173     -.3771413   1.034357    -0.36   0.716    -2.434435    1.680153
        158      .1519926   .7992428     0.19   0.850    -1.437669    1.741654
        150     -.0992657   .2785567    -0.36   0.722    -.6533037    .4547723
        143     -.4947538    1.20131    -0.41   0.682    -2.884111    1.894603
        142     -.3421898   .5981278    -0.57   0.569    -1.531842    .8474624
        137     -.4119166   1.041479    -0.40   0.693    -2.483377    1.659544
        136     -.1964178   .7755398    -0.25   0.801    -1.738935      1.3461
        135      .3710185   .2715344     1.37   0.176    -.1690525    .9110896
        133      .4715842   .1951396     2.42   0.018     .0834595     .859709
        131      -1.14459   1.195604    -0.96   0.341    -3.522598    1.233418
        120     -.3983927   .7279552    -0.55   0.586    -1.846266    1.049481
        118      .4559332   .5344631     0.85   0.396    -.6070924    1.518959
        112      .4103437   .2822182     1.45   0.150     -.150977    .9716643
        109      .4000332   .6593636     0.61   0.546    -.9114144    1.711481
        106     -.1185006   .7237317    -0.16   0.870    -1.557974    1.320973
        103      .4109866   .1651942     2.49   0.015     .0824221    .7395512
         86     -.4235608   .5889371    -0.72   0.474    -1.594933    .7478113
         85      .0829792   .1937131     0.43   0.669    -.3023083    .4682666
         77      -.804704   1.368437    -0.59   0.558     -3.52647    1.917062
         76     -1.219258   1.789669    -0.68   0.498    -4.778837    2.340321
         68      .0890763   .5081889     0.18   0.861    -.9216909    1.099843
         63      .2370279   .2371307     1.00   0.320    -.2346155    .7086713
         53      .0374332   .2762801     0.14   0.893    -.5120767    .5869432
         52     -.4758422   .9303986    -0.51   0.610    -2.326368    1.374683
         51      .0811444   .5196864     0.16   0.876    -.9524909     1.11478
         45      .5654063   .3813402     1.48   0.142    -.1930641    1.323877
         42      .0560531   .1778329     0.32   0.753    -.2976494    .4097557
         40      .3525962   .2221723     1.59   0.116    -.0892956     .794488
         36     -.0392942   .8502542    -0.05   0.963    -1.730416    1.651827
         35     -1.135933   1.925729    -0.59   0.557    -4.966129    2.694264
         26      .0585148   .3067858     0.19   0.849    -.5516697    .6686994
          8     -.0939474   .1096346    -0.86   0.394    -.3120062    .1241114
          7     -.2788465   .8094823    -0.34   0.731    -1.888874    1.331181
 countrycode  
              
       2013       .027484   .0402916     0.68   0.497    -.0526545    .1076224
       2012      .0363451   .0338499     1.07   0.286     -.030981    .1036713
       2011      .0169035   .0301305     0.56   0.576    -.0430249    .0768319
       2010     -.0143915   .0300808    -0.48   0.634    -.0742209    .0454379
       2009     -.0064466   .0338803    -0.19   0.850    -.0738332      .06094
       2008      .0275517   .0279104     0.99   0.326     -.027961    .0830644
        year  
              
    ln_trade    -.1109951   .1225158    -0.91   0.368    -.3546741    .1326839
    research     .1017858   .0775214     1.31   0.193    -.0524011    .2559727
      ln_gov    -.1409087   .1346383    -1.05   0.298    -.4086989    .1268815
         cit     .0072677    .004612     1.58   0.119    -.0019054    .0164407
    anmono17    -.0079884   .0435419    -0.18   0.855    -.0945915    .0786147
      corr21     .0227439   .0930281     0.24   0.807    -.1622853    .2077731
         gdp    -9.47e-06   8.43e-06    -1.12   0.265    -.0000262    7.30e-06
      ln_lft     .1808418    .300231     0.60   0.549    -.4163055    .7779891
     ln_gers     -.194273   .1921215    -1.01   0.315     -.576395     .187849
                                                                              
     ln_gini        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    8.31520711   135  .061594127           Root MSE      =  .07235
                                                       Adj R-squared =  0.9150
    Residual    .434455687    83  .005234406           R-squared     =  0.9478
       Model    7.88075142    52  .151552912           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 52,    83) =   28.95
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     136

-> oecdcode = 0
                                                                                                             

> r i.countrycode
. bysort oecdcode , sort : reg  ln_gini ln_gers ln_lft gdp corr21 anmono17 cit ln_gov research ln_trade i.yea
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