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ที่ท้าหน้าที่สนับสนุนกงล้อขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญของ
ประเทศไทยในอนาคต

คณะผู้วิจัย
พฤศจิกายน 2562

4

5

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและ
ความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้้าในประเทศไทยตามหลักสากล
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าของรายได้ของประชาชนในกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางของโลก ที่ใช้ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้้าด้านรายได้สองรูปแบบด้วยกัน คือ 1) Gini Coefficient
หรือดัชนีสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า และ 2) Income share held by lowest 10% หรือสัดส่วนการกระจาย
รายได้ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก 101 ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ในระหว่างปี ค.ศ.2000-2017 เป็นแหล่ง ข้อมู ลในการวิเ คราะห์ นอกจากนี้ยังมี วัตถุป ระสงค์เ พิ่ม เติม คือ
เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องของตัวแปรธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้้าและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้้าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อความเหลือ่ มล้า้ ด้วยดัชนี Gini
Coefficient ใช้วิธีการ Balance Panel Data Analysis ในการวิเคราะห์โดยมีกลุ่มปัจจัยที่ใช้การท้านาย ได้แก่
1) กลุ่มตัวแปรการเปิดประเทศจากโลกาภิวัตน์ซึ่งใช้ตัวแปรเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติคิดเป็นดอลล่าร์สหรัฐ
และตัวแปรสัดส่วนการส่งออกสินค้าและการบริการคิดเป็นสัดส่วนจากผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติเป็น
ตัวแทน 2) กลุ่มตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งใช้ตัวแปรรายได้มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณ
ค่าเงินสากล และตัวแปรรายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 3) กลุ่มตัวแปรโครงสร้าง
ทางระบบเศรษฐกิจซึ่งใช้ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวม และตัวแปรสัดส่วนการว่างงาน
จากแรงงานทั้งหมดเป็นตัวแทน 4) กลุ่มตัวแปรโครงสร้างภูมิประชากร ศาสตร์โดยใช้ตัวแปรจ้านวนประชากร
ในเขตเมืองต่อประชากรทั้งหมด และตัวแปรการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจากจ้านวนแรงงานทั้งหมดเป็น
ตัวแทน 5) กลุ่มตัวแปรตัวแทนธรรมาภิบาลของรัฐ โดยใช้ตัวแปรดัชนีความโปร่งใสและการเรียกร้องตามสิทธิ
และตัวแปรดัชนีการควบคุมการทุจริตเป็นตัวแทน
ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรทุกตัวมี ความนิ่งอยู่ในระดับ I (1) และมีความเหมาะสมในการทดสอบ
แบบจ้าลองด้วยวิธี Random Effect ซึ่งพบผลที่เป็นไปตามทฤษฎีกล่าวคือ สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัย
แรงงาน (b = 0.437) และรายได้มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณค่าเงินสากล (b = 9.130) มีผลต่อดัชนี
ความเหลื่อมล้้า Gini อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้าด้วยสัดส่วนการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุด
ร้อยละ 10 (Income share held by lowest 10%) ใช้วิธีการ Balance Panel Data Analysis ในการวิเคราะห์
โดยมีกลุ่มปัจจัยที่ใช้การท้านาย ได้แก่ 1) กลุ่มตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้ตัวแปรรายได้มวลรวม
ประชาชาติตามการค้านวณค่าเงินสากล และตัวแปรรายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
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2) กลุ่มตัวแปรโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจ ซึ่งใช้ตัวแปรสัดส่วนการว่างงานจากแรงงานทั้งหมดเป็นตัวแทน
3) กลุ่มตัวแปรตัวแทนธรรมาภิบาลของรัฐโดยใช้ตัวแปรดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ ตัวแปรดัชนีนิติธรรม และ
ตัวแปรดัชนีคุณภาพการออกกฎหมายเป็นตัวแทน ผลการทดสอบพบว่าแบบจ้าลองควรทดสอบด้วยวิธี
Random Effect และพบผลที่เป็นไปตามทฤษฎีกล่าวคือ ดัชนีห ลักนิติธรรม (b = 0.535) และรายจ่ายของ
รัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (b = -0.0262) มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มี
รายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสรุปส้าคัญ ได้แก่ 1) ยิ่งประเทศร่า้ รวยมากขึ้นจะยิ่งใช้จ่ายมากขึ้นแต่กลับท้าให้ความเหลือ่ มล้า้ แย่ลง
ดังนั้น จึงควรเน้นการใช้จ่ายไปที่กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายมากกว่าการใช้จ่ายปริมาณมาก 2) การว่างงาน
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้า รัฐควรมีแนวทางให้เกิดการจ้างงานมากที่สุด 3) นิติธรรม (Rule of Law)
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการช่วยลดความเหลื่อมล้้าโดยเฉพาะส้าหรับกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10

ค้าส้าคัญ : ความเหลือ่ มล้้าด้านรายได้, สัดส่วนการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้มรี ายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10,
Panel Data Analysis, อัตราการว่างงาน, การใช้จ่ายของภาครัฐ, GNI, Rule of Law
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Abstract
The main objective of this research, which is entitled “The Causal Factors Affecting the
Income Distribution of Middle-Income Countries and Their Relevance to the Good Governance
Index: Creating Ways of Bridging the Inequality Gap in Thailand under International Evidence”
was to analyze factors affecting income inequality of populations in middle-income countries
across the world. In this research, two income inequality indicators were involved, which
consisted of the Gini coefficient and income share held by the lowest 10% of the population.
The data for the analysis in this research consisted of secondary data from 101 middle-income
countries between 2 0 0 0 and 2 0 1 7 . Other objectives of this research were to study the
relationship between good governance and income inequality and to develop policy
recommendations on mitigating income inequalities in middle-income countries.
Regarding the Gini coefficient, a balance panel data analysis was carried out based on
five groups of predictive variables. The first group was related to opening up the country to
business as a result of globalization – net foreign direct investment (BoP, current US$) and the
export of goods and services (% of GDP). The second group involved economic growth-related
variables – GNI, PPP (current international $) and general government final consumption
expenditure (% of GDP). The third group was economically-related variables – Inflation, GDP
deflator: linked series (annual %) and total unemployment (% of total labor force). The fourth
group consisted of demographic variables – urban population (% of total population) and
employment in industry (% of total employment). The fifth group involved good governancerelated variables – voice and accountability and the control of corruption. The test
demonstrated that all these variables were stable at Level I (1 ) , and they were appropriate
for the random effect method. The findings were in line with assumptions of this research.
That is, employment of the working-age population (b = 0 . 4 3 7 ) and the GNI, PPP (current
international $) (b = 9.130) had influence on the Gini coefficient at the statistically significant
level of .05.
As for the income share held by the lowest 10% of the population, the balance panel
data analysis was conducted based on based on three groups of predictive variables. The first
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group consisted of economic growth-related variables – GNI, PPP (current international $) and
general government final consumption expenditure (% of GDP). The second group involved
an economically-related variable – total unemployment (% of total labor force). The last
group consisted of good governance-related variables – government effectiveness, rule of law,
and regulatory quality. The test results suggested that the model should be tested using the
random effect method, and the findings were in line with assumptions of this research. That
is, the rule of law (b = 0.535) and general government final consumption expenditure (% of
GDP) (b = -0.0262) had influence on the income share held by lowest 10% of the population
at the statistically significant level of .05.
The key findings of this study included: 1) The wealthier countries are, the higher their
expenditure will be, but their income inequality situations will be worse – An emphasis should
be placed on the target population rather than a huge amount of expenditure; 2 )
Unemployment influences income inequality – The government should provide guidelines for
achieving the highest rate of employment; and 3 ) The rule of law is a supporting factor in
reducing income inequality, especially for the lowest 10% of the population.

Key Words : Income Inequality, Income Share Held by Lowest 1 0 % , Panel Data Analysis,
Unemployment Rate, Public Expenditure, GNI, Rule of Law
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนับเป็นเป้าหมายส้าคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทั่วโลก
ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังเช่นรายได้ต่อหัวที่เพิ่ม ขึ้น การสะสมทุน และก้าลัง
แรงงาน จึงเป็นตัวชี้วัดส้าคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันแนวทางนโยบายให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศนั้นจ้าเป็นต้องมีระดับการพัฒนาที่สมดุล ซึ่งประเด็นความมีเสถียรภาพในการพัฒนา
เป็นตัวชี้วัดส้าคัญ ที่ ทั่ วโลกยอมรับ ว่าก่ อ ให้เ กิ ดการพั ฒ นาอย่ างรอบด้ านเพื่อ ยกระดับ ชีวิ ตความเป็ น อยู่
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแค่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสะท้อนความอยู่ดีกินดีของพลเมือง
ออกมาได้ ดังนั้นการพัฒนาที่ไม่ได้ค้านึงถึงความเหลื่อมล้้าทางรายได้ของประชาชน จึงมักได้รับการกล่าวถึง
ในฐานะแนวทางการด้าเนินงานของรัฐที่ไม่ได้ค้านึงถึงพลเมืองของตนอย่างแท้จริง การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มี
ผลต่อการกระจายรายได้จึงมีความส้าคัญเพื่อช่วยให้เกิดแนวนโยบายที่สมดุลทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและความ
เท่าเทียมกันในโอกาสของพลเมือง
ปรากฏการณ์ส้าคัญ ที่ พ บเห็นได้ในประเทศก้ าลัง พัฒ นาทั่ วโลกที่ เ ป็นข้อบ่ง ชี้ถึง ปัญ หาที่ เ กิ ดจาก
รายจ่ายสาธารณะ คือ ปัญ หาความเหลื่อ มล้้าในการกระจายผลประโยชน์ ซึ่ง รายจ่ายสาธารณะด้านสังคม
มักพบว่าเกิดปัญหาในการกระจายผลประโยชน์ไปยังกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างไม่เท่าเทียมหรือผิดเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่มีสัดส่วนความเหลื่อมล้้าสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (Lustig, 2015)
ดังนั้นการวิเคราะห์ผลประโยชน์จากรายจ่ายสาธารณะจึงมีความส้าคัญ ทั้งนี้ความเหลื่อมล้้าและการกระจาย
รายได้ ที่ ไ ม่ เ ป็น ธรรมในสัง คม มี ห ลายปั จ จัย ที่ เ ป็น สาเหตุ เช่ น ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ (Berg, Ostry, and
Zettelmeyer, 2012; Easterly 2002; Bruno, Ravallion and Squire, 1996; Alesina and Rodrik, 1994)
ความสามารถในการเข้ าถึ ง ทรัพ ยากรที่ แตกต่ างกั น (Eriksson, 1997; Boix, 2001; Dabla Norris, et. al,
2015; Easterly, 2007) ปัจจัยทางสังคม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันท้าให้
บุคคลแต่ละคนมีโอกาสทางสังคมที่แตกต่างกัน (Schultz, 1994; Temple, 2000; Stijns, 2001; Boix, 2001)
รวมถึง ปัจ จัยภายนอกที่ ส้าคัญ เช่น โลกาภิวั ตน์ (Cameron, 1978; Stewart, 1999) ปัจ จัยที่ แตกต่างกัน
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดความแตกต่างของกลุ่มประชาชน ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการด้าเนินชีวิตของ
ประชากร น้าไปสู่การกระจายรายได้ที่แตกต่างกันจนท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าและไม่เป็นธรรมในท้ายที่สุด
ทั้งนี้ประเด็นที่ส้าคัญที่สุดที่นักวิชาการที่มุ่งศึกษาผลกระทบจากความเหลื่อมล้้าต่างมีความเห็นร่วมกัน คื อ
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ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางรายได้จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว น้าไปสู่ความเหลื่อมล้้า
ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่ประสบกับปัญหาการไม่สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศทีม่ ีรายได้สงู หรือที่เรียกกันว่า “การติดกับดักรายได้ปานกลาง” ที่พบเห็น
ได้ ทั่ ว ไปในกลุ่ม ประเทศก้ า ลัง พั ฒ นา (Berg, Ostry, and Zettelmeyer, 2012; Easterly 2002; Bruno,
Ravallion and Squire, 1996; Alesina and Rodrik, 1994) ซึ่งเป็นความท้าทายในการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ประเทศเหล่านี้ก้าวกระโดดจากประเทศมีรายได้ต่้ามาสู่รายได้ปานกลาง แต่ไม่สามารถก้าวไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างผิดรูปในช่วงการเติบโตที่รวดเร็วเกินไป ก่อให้เกิดการ
กระจุกตัวของความเจริญและทิศทางการพัฒนาที่ไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้ทั่วถึงได้ทั้งประเทศ
ทั้ ง นี้ปัญ หาการกระจายผลประโยชน์อย่างไม่ เ ป็นธรรม เข้าข่ายเป็น ปัญ หาสาธารณะซึ่ง รัฐบาล
จ้าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการและเครื่องมือต่างๆ ในการแทรกแซงและจัดสรร
ทรัพยากรเสียใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบผลการศึกษาส้าคั ญที่ ยืนยัน
ถึง ผลของการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่ เป็นธรรมสามารถส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางรายได้หรือการ
กระจายรายได้ ที่ แ ย่ ล ง (จริ น ทร์ เทศวานิ ช , 2523, เอนก เธี ย รถาวร 2520, Medhi 1975, 1979, 1980;
Brueckner, M., E. Dabla Norris, M. Gradstein, 2015) การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระจายผลประโยชน์
จึงท้าให้เกิดประโยชน์เชิงนโยบายในการน้าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงหรือเร่งการกระจาย
รายได้ในสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้า นอกจากจะท้าให้เกิด
แนวทางในการพัฒนาหรือสร้างแนวนโยบายให้แก่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่ประสบปัญหาการติดกับ ดัก
รายได้ปานกลางดังเช่นประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างแนวทางเชิงทฤษฎีให้กั บ
กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาในอนาคตอีกด้วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดระดับการพัฒนาที่ ได้ดุลนั้น หลักการส้าคัญที่เป็นแนวทาง
การด้าเนินงานภาครัฐทั่วโลก คือ Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความเป็นไปได้
ในเชิงแนวคิดว่ามีส่วนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล อย่างไรก็ดีหลักฐานว่าการที่รัฐมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงหรือต่้านั้น จะท้าให้
รัฐดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร ยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้เนื่องจากขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่านการทดสอบอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธี ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ยังบรรจุสิ่งส้าคัญที่จะเป็นคุณค่า ทางวิชาการคือ การหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของหลักการธรรมภิบาลที่อาจมีต่อผลการกระจายรายได้ รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่อตัวแปรอื่น
อีก ด้วย ซึ่ง ผลที่ ได้ในการศึก ษาธรรมาภิบ าลดัง กล่าว นอกจากจะท้ าให้เกิ ดความเข้าใจกระบวนการหรือ
หลักการมากขึ้น ยังเป็นงานที่สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อน้าร่องการศึกษาในอนาคตอีกด้วย

15

1.2 ค้าถามการวิจัย
อะไรเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางของโลก รวมถึงระดับธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้้าหรือไม่ และจะสามารถสร้าง
แนวทางเพื่อแทรกแซงระดับความเหลื่อมล้้าได้อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าของรายได้ของประชาชนในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางของโลก
1.3.2 เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องของตัวแปรธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้้าในกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางของโลก
1.3.3 เพื่ อ พั ฒ นาข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายที่ เกิ ดจากการสังเคราะห์ปัจจัยส้าคัญที่ ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มประเทศที่ศึกษา
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้้า ในประเทศไทย
ตามหลักสากล เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีทั้ งในและต่างประเทศเพื่อสร้าง
แบบจ้าลองขึ้นจากตัวแปรที่มีข้อค้นพบว่าสัมพันธ์กัน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ของประชากร ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านภูมิเศรษฐศาสตร์
และปัจจัยเกี่ยวข้องอื่น รวมถึงการค้นหางานวิจัยเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ทั้งจากใน
และนอกประเทศ
1.4.2 ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึก ษาผู้วิจัยเลือกประเทศในกลุ่มรายได้
ปานกลาง ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลของ World Bank รายงานว่าประเทศรายได้ปานกลางมีทงั้ สิน้ 101 ประเทศ
โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างต่้า 47 ประเทศ และรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
54 ประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลแบบ Panel data ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะการเก็บข้อมูลทั้งใน
แบบข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) และข้อมูลที่เป็นภาคตัดขวาง (cross-section data) ไปพร้อมกัน
ส้าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ในส่วนของข้อมูลอนุกรมเวลาใช้ข้อมูลที่ เก็บในช่วงปี ค.ศ.2000-2017 หรือความต่อเนื่อง
17 ปี ในขณะที่ข้อมูลแบบภาคตัดขวางเป็นข้อมูลของประเทศรายได้ปานกลางของโลกทั้งสิ้น 103 ประเทศ
โดยการจัดระดับรายได้ของธนาคารโลก
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.5.1 ผลการศึกษาท้าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้าในกลุ่ มประเทศรายได้ปานกลาง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอธิบายลักษณะ และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้า
1.5.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยธรรมาภิบาลกับความเหลื่อมล้้า ก่อให้เกิดหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในขอบข่ายการศึกษาที่มีอยู่อย่างจ้ากัด จากระเบียบวิธีการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิง
ได้ในอนาคต
1.5.3 ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิธีวิจัย น้าไปสู่แนวทางการสร้างข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อแทรกแซงหรือจัดการปัญหาความเหลื่อมล้้าในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเ คราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ มีอิท ธิพลต่อการกระจายผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลางทั่วโลกนั้น จ้าเป็นต้องเข้าใจในบริบทดังต่อไปนี้
2.1.1 การกระจายรายได้และการวัดการกระจายรายได้
แนวคิดเกี่ ยวกั บ การกระจายรายได้ และความเหมาะสมของสภาพความเหลื่อมล้้า ในสั ง คม
เป็ น ประเด็ น ที่ มี ข้ อ คิ ดเห็น และข้ อ เสนอถึ ง สัด ส่ว นที่ เ หมาะสมมาอย่ า งยาวนาน ทั้ ง นี้ ต ามหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นได้ พบข้อถกเถียงที่มีอายุราว 300-400 ปีก่อนคริสตกาลของ Plato ที่ได้เสนอ
ความเห็นในงานชิ้นส้าคัญอย่าง Republic ไว้ว่า “ในสังคมอุดมคตินั้น รายได้ของคนที่รวยที่สุดในสังคม ไม่ควร
มีสัดส่วนรายได้ที่เกินกว่าสี่เท่าของคนที่ยากจนทีส่ ุด” หรือในต้นยุคสมัยใหม่ Adam Smith (1776) ได้เสนอว่า
“สัง คมใดที่คนส่วนใหญ่ยากจนและมีความทุ กข์ สัง คมนั้นไม่อาจจะเป็นสัง คมที่รุ่งเรืองและมีความสุขได้”
จนกระทั่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บัน แนวความคิ ด การวั ด การกระจายรายได้ นั้ น ได้ รั บ ความสนใจและมี ข้ อ คิ ดเห็น
ที่หลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เมื่อสืบค้นนักวิชาการร่วมสมัย ต่างได้พยายามเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
การกระจายรายได้ ซึ่งสามารถแบ่งแนวทางการศึกษาได้อย่างน้อย 2 แนวทางคือ
1) มุ่งศึกษาการกระจายรายได้ ตามปัจจัยการผลิตหรือหน้าที่ในการผลิต (Functional or
Factor Share Distribution Income) ซึ่ง หมายถึง การที่ ร ายได้ป ระชาชาติถูก แบ่ง ปันกันระหว่างเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตในรูปของค่าจ้างเงินเดือนของแรงงาน ค่าเช่าของชนชั้นเจ้าของที่ดิน ก้าไรของชนชั้นนายทุน
และผู้ประกอบการ รวมไปถึงรายได้ในรูปดอกเบี้ยของผู้ให้กู้ ยืมเงิน ซึ่งการศึกษาตามแนวทางความหมาย
ดังกล่าวสามารถท้าได้โดยการเปรียบเทียบจากความเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตของกลุ่มในสังคม ว่ามีความ
เหลื่อมล้้าในการครอบครองทรัพยากรการผลิตแตกต่างกันเพียงใด โดยวัดจากการถือครองกรรมสิทธิ์จากกลุ่ม
ที่ถือครองปัจจัยการผลิตไว้มากที่สุดต่อกลุ่มที่ถือครองกรรมสิทธิ์ลดหลั่นกันลงมา
การวัดการกระจายรายได้ตามแนวทางดังกล่าว จะต้องท้าการก้าหนดกลุ่มที่ครอบครองปัจจัย
การผลิตตามลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากนั้นจึงเปรียบเทียบสัดส่วนการครอบครองปัจจัยการผลิต
ของกลุ่มที่ถือครองกรรมสิทธิ์ แตกต่างกัน เช่นในประเทศก้าลังพัฒนาที่คนส่วนใหญ่ อยู่ในภาคเกษตรกรรม
การวัดการกระจายรายได้ก็อาจท้าได้โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรกรรม
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคเกษตรกรรม หากสั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วมี ค่ า สู ง หรื อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมนอกภาค
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เกษตรกรรมมีค่ามาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าการกระจายรายไปยังภาคการเกษตรที่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีสัดส่วนรายได้ที่น้อยกว่าคนที่อยู่นอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ หรือหมายถึง
การกระจายมีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง
2) การวัดการกระจายรายได้ตามชั้นของรายได้หรือขนาดของรายได้ (Personal or Size
Distribution Income) ซึ่ง เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นการวัดจ้านวนรายได้ตามปริมาณ
ที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถอธิบายได้ว่า เริ่มต้นด้วยการแบ่งจ้านวนผู้มีรายได้ออกเป็นกลุ่มรายได้เรียงตามขนาด
ของรายได้เป็นช่วงตามล้าดับมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก แล้วจึงหาสัดส่วนของผู้มีรายได้ตามช่วงชั้น
ต่างๆ การน้าเสนอในรูปแบบนี้เป็นการแสดงถึงรายได้รวมทั้งหมดที่บุคคลได้รับ ไม่ว่ารายได้นั้นจะมีแหล่งที่มา
จากค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย หรือก้าไร และไม่ว่ารายได้นั้นจะมาจากแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรืออื่นๆ ก็ตาม สิ่งส้าคัญในการน้าเสนอการกระจายรายได้ในรูปแบบนี้คือ ต้องการที่จะให้ทราบว่าแต่ละ
บุคคลได้รับรายได้มากน้อยแตกต่างกันเพียงไร เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้้าของฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประชากร เพื่อวิเคราะห์ต่อไปถึงต้นเหตุของความเหลื่อมล้้าและลดความเหลื่ อมล้้าให้น้อยลง
เช่น การวิเคราะห์ภาระภาษี
2.1.1.1 การวัดการกระจายรายได้ด้วยหลักการเส้นโค้งลอเร็นซ์ (Lorenz Curve) และค่า
สัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (Gini Coefficients)
การศึก ษาในครั้ง นี้มุ่ ง เน้นการอธิบ ายการกระจายรายได้ด้วยวิธีก ารตามแนวทางที่ 2 ที่
หมายถึงการจัดกลุ่มรายได้และระดับรายได้ของกลุ่มที่แตกต่าง จากนั้นจึงหาสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม
ซึ่งสามารถท้าได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ การวัดการกระจายรายได้โดยใช้เส้นโค้งของ
ลอเร็นซ์ (Lorenz Curve) ซึ่ง เป็นการสร้างกราฟทางคณิตศาสตร์จากชุดข้อมูล 2 ตัวแปร เพื่อแสดงความ
สม่้ าเสมอ ที่ ห มายถึง ความสอดคล้อ งของการกระจายตัวในพื้นที่ (Areal Distribution) ซึ่ง พัฒนาขึ้นโดย
Max O. Lorenz ในปี 1905 เพื่อสร้างรูปแบบการวัดการกระจายตัวของความมั่งคั่ง ดังภาพ
ภาพ 2.1 การวัดการกระจายรายได้โดยใช้เส้นโค้งของลอเร็นซ์ (Lorenz Curve)

ที่มา : http://www.bized.co.uk/virtual/dc/farming/theory/th9.htm
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จากแผนภาพเส้นตรงที่ลากจากจุดก้าเนิดเป็นมุม 45 องศาเรียกว่าเส้นความเท่ าเที ยมกั น
สมบูรณ์ (Egalitarian Line) ซึ่งเป็นเส้นที่เปอร์เซ็นต์สะสมของจ้านวนครัวเรือนกับเปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้
จะมีค่าเท่ากัน ในขณะที่การกระจายรายได้จริงจะเป็นเส้นโค้งที่ห่างออกมาจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์
ดังนั้นภาพข้างต้นย่อมหมายความว่าครัวเรือนร้อยละ 50 แรกจะมีส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ 20 ด้วยวิธี
ดังกล่าวหากเส้นโค้งลอเร็นซ์ห่างออกจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์มากเท่าไรความไม่เป็นธรรมในการ
กระจายรายได้จะยิ่งมากขึ้นติดตามกันไป ในขณะที่ถ้าหากมีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แล้ว เส้นโค้งจะทับ
กับเส้นสมมติที่ 45 องศานั่นเอง
จากแนวคิดข้างต้ นน้า ไปสู่ก ารวั ดค่ าสัม ประสิท ธิ์ GINI (Gini Coefficients) ที่ พัฒ นาโดย
นักวิชาการชาวอิตาลี Corrado Gini ในปี 1912 เป็นค่าค้านวณเพื่อใช้วัดการกระจายรายได้ ทั้งนี้การค้านวณ
ค่าสัม ประสิท ธิ์ความเหลื่อ มล้้าของ GINI (Gini Coefficients) เริ่ม จากการเรียงล้าดับ ครอบครัวประชากร
ตามรายได้ที่ได้รับจากน้อยไปมาก แล้วท้าการแบ่งกลุ่มตามล้าดับที่ของครัวเรือน จากนั้นก็น้ามาหาค่าร้อ ยละ
ของความถี่สะสมทั้งทางด้านจ้านวนครัวเรือน ประชากร และรายได้ เมื่อได้ค่าร้อยละของความถี่สะสมของ
ทั้งจ้านวนครัวเรือน ประชากร และรายได้แล้ว จากนั้นก้าหนดให้พื้นที่ระหว่างเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์
(เส้น 45 องศา) กับเส้นโค้งลอเร็นซ์เป็น A และพื้นที่ใต้เส้นโค้งลอเร็นซ์เป็น B ค่าสัมประสิทธิ์ GINI จะเท่ากับ
A/(A+B)
ดังนั้น ถ้าพื้นที่ระหว่างเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์กับเส้นโค้งลอเร็นซ์มีมากค่าสั มประสิทธิ์
GINI ก็จะมีค่ามาก (เข้าใกล้ 1) ด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์ GINI มีค่าสูงย่อมหมายความถึงการกระจาย
รายได้ที่ไม่เป็นธรรมมาก ในทางกลับกันถ้าค่าสัมประสิทธิ์ GINI มี ค่าน้อย (เข้าใกล้ 0) การกระจายรายได้ก็จะ
มีความเท่าเทียมกันสูงนั่นเอง
ข้อดีส้าคัญของการใช้สัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า GINI คือเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ได้ง่าย
เนื่องจากเป็นค่าค้านวณที่ไม่ยากมากนัก อีกทั้งเหมาะกับการอนุมานเชิงพื้นที่ท้าให้เห็นปรากฎการณ์ในภาพรวม
อย่างไรก็ตามจากข้อดีดังกล่าวท้าให้การใช้เส้นโค้งลอเร็นซ์และสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า GINI มีข้อจ้ากัด
ส้าคัญ คือ แม้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน แต่ถ้าหากแบ่งสัดส่วนแตกต่างกัน อาทิ แบ่งเป็น 10 ส่วน เปรียบเทียบกับ
แบ่งเป็น 4 ส่วน รูปร่างของเส้นโค้งจะมีลักษณะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบใดๆ จ้าเป็นจะต้องใช้การ
แบ่งที่เท่ากันเสมอ งานวิจั ยชิ้นนี้จึงอาศัยฐานข้อมูลที่มีการเก็บค่า GINI ที่มีความสม่้าเสมอจากประเทศรายได้
ปานกลางทั่วโลกของธนาคารโลก เป็นตัวแปรหลัก ในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ชุดข้อมูลมีความ
สม่้าเสมอและเท่ากันในทุกประเทศ
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2.1.1.2 ความส้าคัญของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง เป็นกลุ่มประเทศที่มีสภาพบริบทที่ท้าทายต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ มักจะเป็นประเทศที่ผ่านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ประเทศยังอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่้า ขึ้นมาสู่ประเทศรายได้ปานกลาง
จนถึงรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
เหล่านี้ กลับไม่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขึ้นไปสู่ระดับรายได้สูงหรือที่เรียกกัน
ว่า "กับดักรายได้ปานกลาง” ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางไม่น้อยกว่า 40 ปี
จนถึง ปัจจุบัน ความท้าทายในการหาปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนจึง มีความส้าคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่มักพบว่า “ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางมักเป็น
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้้าอัน เนื่องมาจากผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด” ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคส้าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว
ความเหลื่อ มล้้าด้ านรายได้ เป็ น ปั ญ หาที่ มี ส าเหตุป ระการหนึ่ ง มาจากระดับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ท้าให้ช่องว่างแต่เดิมของคนที่มีฐานะร่้ารวยและผูม้ ีฐานะยากจนในประเทศ มีความ
ห่างเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต ลักษณะทุนทางสังคมและทุนมนุษย์
ที่ผู้มีรายได้สูงมีเหนือกว่าผู้มีรายได้ต่้า นอกจากนี้ความเหลื่อมล้้าของรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่างไม่สมดุลอาจอธิบายได้ว่า ในระยะแรกของการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ต่้า ค่าแรงถูก จากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้
ผลิตเป็นเพียงเทคโนโลยีการผลิตระดับต้นถึงระดับกลางเท่านั้น ในขณะที่เทคโนโลยีระดับสู งจ้าเป็นต้องพึ่งพิง
หรือซื้อมาจากประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงกว่า ขาดการเรียนรู้และไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง ท้าให้ระดับการ
พัฒ นาเทคโนโลยีระดับ สูงที่สอดคล้องและใช้ได้ในบริบทของตนจึงไม่ เกิดขึ้น ปรากฎการณ์ดัง กล่าวท้าให้
ผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีที่สูงกว่าซึ่งมักจะเป็ นผู้ที่มีร ายได้สูงก็จะได้เปรียบและเพิ่มรายได้ของตนอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ผู้มีรายได้ต่้าก็จะยิ่งมีอุปสรรคในการสร้างฐานะของตนเอง ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป
ในกลุ่มประเทศที่อยู๋ในกลุ่มรายได้ปานกลางทั่วโลก
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ที่ ม าว่ า ท้ า ไมจึ ง ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเหลื่ อ มล้้ า
ในประเทศรายได้ปานกลาง เพราะนอกจากจะสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น้าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะ
เชิง นโยบาย ยัง เป็นการสร้างหลักฐานที่น้าไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมส้า หรับประเทศที่มีรายได้ต่้า
ในอนาคตอีกด้วย
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2.1.1.3 ลักษณะความเหลื่อมล้้าในระดับสากล
จากการทบทวนเอกสารพบลักษณะของความเหลื่อมล้้าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นการ
ค้านวณค่าความเหลื่อมล้้าแบบ Gini ในทุก 5 ปี พบแนวโน้มการลดลงของความเหลื่อมล้้าของรายได้ที่มีระดับ
ความเปลี่ยนแปลงแบบค่อ ยเป็นค่อ ยไป (0.39 ในปี 2000 เปลี่ยนเป็น 0.385 ในปี 2005 และ 0.38 ในปี
2010) อย่างไรก็ตามเมื่อแยกกลุ่มประเทศตามภูมิภาค พบว่ากลุ่มประเทศในแถบแคริเบียนและละตินอเมริกา
มีระดับความเหลื่อมล้้าที่สูงมาก โดยในปี ค.ศ.2000-2015 มีความเปลี่ยนแปลงแบบลดลงจาก 0.551 เหลือ
0.502 ถือเป็นภูมิภาคที่มี ความน่ากัง วลเรื่องโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้
มากที่สุด ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ดังตาราง
ตารางที่ 2.1 แสดงค่าค้านวณ Gini Coefficient แบ่งตามภูมิภาคและระดับรายได้
Region

Gini coefficient
2000

2005

2010

World

0.39

0.385

0.38

Advanced economies

0.298

0.302

0.304

East Asia and the Pacific

0.38

0.391

0.389

Eastern Europe and Central Asia

0.331

0.329

0.333

Latin America and the Caribbean

0.551

0.532

0.502

South Asia

0.354

0.351

0.328

Sub-Saharan Africa

0.445

0.434

0.44

Low income countries

0.316

0.32

0.323

Lower middle income countries

0.421

0.412

0.399

Upper middle income countries

0.442

0.436

0.428

Total middle income countries

0.431

0.423

0.413

High income countries

0.397

0.386

0.386

Income Category

ที่มา : Lustig, N. (2015) Fiscal Policy, Inequality and the Poor in the Developing World.
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นอกจากนี้เมื่อแบ่งกลุ่มประเทศตามระดับรายได้พบว่าประเทศกลุ่มที่มีรายได้ต่้านั้น มีระดับ
การเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของระดับการพัฒนาที่ก้า วกระโดด โดยในปี
2000 มี ค่า Gini อยู่ที่ 0.316 เพิ่ ม เป็น 0.320 ในปี 2005 และ 0.323 ในปี 2010 อย่างไรก็ ตามค่าความ
เหลื่อมล้้านั้นเมื่อแบ่งตามระดับรายได้พบว่า “กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเป็นกลุ่มประเทศที่มีค่าความ
เหลื่ อ มล้ า สู ง สุ ด ” ซึ่ ง ถึ ง แม้ จ ะมี แ นวโน้ ม การลดลงของความเหลื่อ มล้้ า ด้ า นรายได้ (0.431 ในปี 2000
เปลี่ยนเป็น 0.423 ในปี 2005 และ 0.413 ในปี 2010) แต่ก็ยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้้าสูง ที่ สุด
จึงน่าสนใจในการหาแนวทางลดความเหลื่อมล้้า เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนั่นเอง
2.1.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎีจ้านวนมากพยายามอธิบายสาเหตุที่ท้ าให้สังคมเกิ ด
ความเหลื่อมล้้าด้วยหลากหลายวิ ธีการ อย่างไรก็ตาม สามารถจัดกลุ่มให้กับปัจจัยที่ก่ อให้เกิดความเหลื่อมล้้า
ได้เป็น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสังคม และ ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ ซึ่งสามารถเสนอ
ได้ดังนี้
2.1.2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาจ้านวนมาก ยืนยันว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็น
สาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้และความไม่เท่าเทียม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการกระจายรายได้
ซึ่งมีแนวทางการอธิบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังนี้
 การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิ จ นัก วิชาการในกลุ่ม นี้เ ชื่อว่า ในระยะแรกการพัฒ นา
ประเทศจะท้าให้เศรษฐกิจมี ความเจริญ เติบโตอย่ างรวดเร็ว โดยสัง เกตได้จากรายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามในภาคส่วนที่ไม่มีความพร้อมจะเกิดการกระจายรายได้ของบุคคลและครอบครัวแย่ลง ส่งผลให้
เมื่อเศรษฐกิจเจริญถึงระดับหนึ่งที่ค่อนข้างนิ่งแล้ว ผลพวงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเกินไป
จะกระจุกตัวในกลุ่มคนที่มีฐานะร่้ารวย ซึ่งในท้ายที่สุดจะแผ่กระจายไปยังคนกลุ่มอื่นในสังคมต่อไป (Trickle
Down Effect) นั่ น คื อ ท้ า ยที่ สุด การกระจายรายได้ก็ จ ะดี ขึ้ น ตามล้าดั บ โดยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่้า (Inverted U Shape) นักวิชาการ
กลุ่มนี้ เช่น Simon Kuznets (1978), เมธี ครองแก้ว และ ปราณี ทินกร (2528) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่า
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศที่มีระดับรายได้และระดับการพัฒนาทีต่ า่้
ซึ่งระดับการพัฒนาที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดนั้นเอง เป็นผลท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าของรายได้ที่เพิ่มสูงมากขึน้
โดยผลการศึกษาที่ได้ เกิดในหลายช่วงเวลา และพบได้ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่้าที่มีผลในลักษณะ
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ใกล้เคียงกัน (Barro, 1991; Swank, 1996; Blanchard and Perotti, 2002) และยังพบความสัมพันธ์เพิ่มเติม
ของการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ การลงทุ น จากต่า งประเทศ และความเหลื่อ มล้้า ทางรายได้อีก ด้วย
โดยสามารถอธิบายได้ว่า ในประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมักดึงดูดเงินลงทุนมหาศาลจากต่างชาติ
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง สิ่งนี้เองยิ่งเร่งให้เกิดระดับความเหลื่อมล้้ามากขึ้ น
ในสังคมนั้น (Barrel and Pain, 1997) ท้ายที่สุดประเทศในกลุ่มที่มีโครงสร้างการพัฒนาที่ไม่มีความมั่ น คง
จะน้าไปสู่ “กับดักรายได้ปานกลาง” (Berg, Ostry, and Zettelmeyer, 2012; Easterly 2002; Bruno, Ravallion
and Squire, 1996; Alesina and Rodrik, 1994)
 การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ ต่อเนื่องจากแนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ประเทศในกลุ่มเสรีนิยมประชาธิปไตยสามารถสร้างและสะสมทุนได้อย่างเสรีท้าให้ผู้ที่มีฐานะอยู่ก่อน สามารถ
เข้าถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีฐานะ ซึ่งออกมาในรูปแบบ เช่น การกระจุกตัว
ของความมั่งคั่ง การกระจุกตัวของกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้สามารถอธิบายได้อย่างง่ายว่า
ด้วยการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจนี้จะยิ่งท้าให้ช่องว่างระหว่างคนที่รวยที่สุดกับคนที่จนที่สุดถ่างออกมากขึ้น
นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดข้างต้น ได้แก่ จรินทร์ เทศวานิช (2523) เอนก เธียรถาวร (2520) ในที่นี้ประเด็น
การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจเป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาที่มีระดับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ในอีกแง่หนึ่งคือการกล่าวถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศก้าลังพัฒนา ที่ส่วนใหญ่นั้ น
ภาครัฐจะมีบทบาทหลักในการด้าเนินการทางเศรษฐกิจ (Boix, 2001; Johnson, 1987)
 ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ ในเชิงแนวคิดสามารถอธิบายได้ว่า ความเจริญเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีความสมดุลจะส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคของการกระจายรายได้ โดยสามารถพิจารณา
ได้จากความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ในภาคการผลิตที่แตกต่างกันมีความไม่เสมอภาคของรายได้ (จรินทร์ เทศวานิช,
2523; C.Climent, A., 2010; Dabla Norris, et. al, 2015; Easterly, 2007) ในอีกทางหนึ่งนั้น ความเหลือ่ มล้า้
ทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ โดยอธิบาย
ปรากฎการณ์การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถปรับตัวได้
ทันกับระดับการพัฒนา ส่งผลให้ประเทศถือครองเพียงเทคโนโลยีระดับต้นและระดับกลาง ส้าหรับเทคโนโลยี
ระดับสูงนั้นเป็นการซื้อหาหรือน้าเข้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนากว่า ซึ่งพบความสัมพันธ์ดังกล่าวที่มีผลต่อความ
เหลื่อมล้้า โดยน้าเสนอว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ในกรณี
เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้น ย่อมมีผลต่อผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ทรัพยากร น้าไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบ
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สมการก้าลังสอง และอาจพบว่าการมีเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยในการผลิตมีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงาน
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความเหลื่อมล้้าด้านรายได้อีกด้วย (Eriksson, 1997; Boix, 2001)
 สัดส่วนรายจ่ายของรัฐบาล และนโยบายโครงสร้างภาษี โดยธรรมชาติของการเก็บภาษี
หากเกิดภาระภาษีเท่ากันในหลายกลุ่มชั้น ผู้ที่มีฐานะต่้ากว่าย่อมมีความเสียเปรียบ ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัย
หลายชิ้นพบว่า ภาษีในประเทศไทยนั้น ภาษีทางตรงมีลักษณะก้าวหน้า และภาษีทางอ้อมมีลัก ษณะถดถอย
ในขณะที่ประเทศไทยพึ่งพิ งภาษีทางอ้ อมเป็นรายได้หลัก ภาระจึงตกแก่ผู้ที่มีรายได้ต่้า ดังนั้นการกระจาย
รายได้จึงแย่ลงในประเทศไทยด้วยโครงสร้างนโยบายภาษี (Medhi 1975, 1979, 1980)
นอกจากนี้รายงานหลายฉบับได้เชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงความสัมพันธ์ของระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล เช่น สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมต่อรายได้ประชาชาติ
ยิ่งมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายภาครัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติมากขึ้น เพียงนั้น กล่าวคือ
ยิ่งเศรษฐกิจขยายตัว ภาครัฐก็ยิ่งมีภาระใช้จ่ายมากขึ้นในการดูแลคนในประเทศ (Berry and Lowery, 1984)
รวมถึงการพบความสัมพันธ์ของสัดส่วนของภาคการเกษตรกรรมกับรายจ่ายของรัฐบาล โดยพบว่าหากประเทศ
มีสัดส่วนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น รายจ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสาธารณสุขจะยิ่งเพิ่ม สูง ขึ้น
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในการดูแลประชาชนในเขตเมือง (Boix, 2001; Cameron ,1978)
 ตัวบ่งชี้เชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และนิยมน้ามาใช้
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่มีต่อระดับความเหลื่อมล้้าทางรายได้ของประเทศ คือ ตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อมีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีผลต่อความ
เหลื่อมล้้าทางรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ง ผลกระทบทางลบต่อผู้มี ฐานะยากจน (Gustafsson and
Johansson, 1997; Parker, 1999; Xu and Zou, 2000; Cornia and Kiiski, 2001) อย่างไรก็ดีผลดังกล่าว
ขึ้นอยู่ กั บ โครงสร้างการผลิตในประเทศนั้น ว่ามี อัตราการพึ่ง พิง มากน้อยเพียงใด หรือหมายถึง เงินเฟ้อ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าและส่งออกที่มีผลกระทบต่อประเทศ รวมไปถึงการลงทุนและไหลเข้า
ของเงินตราต่างประเทศ (Bruno and Easterly, 1996; Lundberg and Squire, 2003) นอกจากนี้ยังพบ
อีกว่าสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติของภาคเอกชน มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อเนื่อง
ไปยังความเหลื่อมล้้าในประเทศ (Gillman, Harris and Matyas, 2001) ปรากฎการณ์ดังกล่าวส่งผลทางอ้อม
มายัง ความเหลื่อ มล้้า ด้วยการใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ ไ ขปัญ หา ดัง นั้นจึง มั ก พบว่าเมื่ อสัดส่วนการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากภาคธุรกิ จมากขึ้น รายจ่ายภาครัฐบาลจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษา
เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ และการแก้ ปัญ หาสัง คมเสมอ (Cameron, 1978; Berry and Lowery, 1984;
Rodrick, 1998; Boix, 2001)
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ในอี ก ประเด็นหนึ่งนั้น นัก วิชาการส่วนหนึ่ง ได้พยายามหาหลักฐานเชิง ประจักษ์ของการ
เปิดประเทศทางการเงิน หรือการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างชาติที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้า โดยอธิบายว่า
การที่ เ งินลงทุ นส่งผลต่อ ระดับการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ เกิ ดขึ้นได้จ ากเมื่ อ เงินทุ นจากต่างชาติไห ลเข้ามา
ในประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ ด้วยทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า นอกจากนี้
การไหลเข้าของการลงทุ นย่อมเป็นการสร้างงานในประเทศและลดอัตราว่างงานภายในประเทศอีกด้วย
(Barrell and Pain, 1997) และในกรณีที่เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศที่ เงินทุนไหลเข้า มานั้น
มักจะมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมซึ่ง ถือเป็นการเพิ่มทุ นมนุษย์ในประเทศเหล่านั้นอีก ด้วย
(Blomström and Kokko, 2003) อย่างไรก็ตามทุนมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่สามารถน้าไปค้า นวณรวมกับระดับ
การศึกษาในภาพรวมของประเทศนั้นได้ เนื่องจากขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ปัจ จัยที่มี ผลโดยตรงในระยะสั้นต่อความเหลื่อมล้้าทางรายได้นั้น นัก วิชาการ
ให้ความสนใจที่ จ ะศึก ษาอั ตราการว่างงานในประเทศว่ามี ผ ลต่อระดับ ความเหลื่อมล้้าทางรายได้อย่างไร
ซึ่งอธิบายในเชิงทฤษฎีได้ว่า เมื่ออัตราการว่างงานเกิดขึ้น คนที่มีฐานะยากจนจะได้รับผลกระทบสูงกว่าในการ
เสียงานของตนไป เนื่องจากไม่มีเงินส้ารองและสวัสดิการอื่น ดังนั้นเมื่อระดับการว่างงานสูงขึ้นย่อมก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้้าที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีผลดังกล่าวไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดูในระดับกลุ่มรายได้น้อ ยและปานกลาง จึง ไม่ ส ามารถสรุปได้ทั้ง หมดว่าปัจจัยอัตราการว่างงานมีผล
โดยตรงในกลุ่ม ประเทศรายได้ ป านกลางหรือ ไม่ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง พยายามน้ า เอาตัว แปรดั ง กล่า วเข้าสู่
แบบจ้าลองด้วยหลักการพื้ นฐานที่ได้กล่าวถึงข้างต้น (Gustafsson and Johansson, 1997; Parker, 1999;
Nielsen and Alderson, 1997)
คล้ายคลึงกับการลงทุนจากต่างชาติ ประเด็นการค้าระหว่างประเทศได้รับความสนใจในฐานะ
ตัวเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งนักวิชาการพบผลค่อนข้างชัดเจนว่า ระดับการค้าระหว่างประเทศนั้น มีผล
เชิงบวกต่อความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ในประเทศที่ก้าลังพัฒนา และให้ผลตรงกันข้าม กล่าวคือ ท้าให้ความ
เหลื่อมล้้าลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นคือ ส้าหรับประเทศที่ ก้าลัง พัฒนาที่ส่วนใหญ่อยู่ ในกลุ่มรายได้
ปานกลางนั้น ยิ่ง ส่ง ออกสินค้าและการบริก ารมากขึ้ นเท่ าไร ก็ มี โ อกาสท้ าให้เ กิ ดความเหลื่อมล้้ามากขึ้น
(Gustafsson and Johansson, 1997; Xu and Zou, 2000) จึ ง เป็ น ที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง ในการทดสอบ
แบบจ้าลอง เนื่องจากกลุ่มประเทศที่ก้าลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางนั้น ต่างพึ่งพิงการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุนจากต่างชาติเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของตน การเฝ้าระวังหาก
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ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความเหลื่อมล้้า ซึ่งจะท้าลายโครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นหน้าที่ของนักนโยบาย
ภาครัฐของกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาทั่วโลก
2.1.2.2 ปัจจัยด้านการเมือง ในระบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยนั้น ปัจจัยทางการเมือง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในทุกระดับของสังคม รวมถึงในระดับนโยบาย ซึ่งประเด็นการกระจายรายได้
ที่ไม่เสมอภาคโดยมีผลจากการเมือง สามารถสรุปเพื่อน้าเสนอได้ดังนี้
 อุ ดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองมีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งในการก้า หนด
ทิศทางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า ซึ่งสิทธิพลเมืองและการมีส่วนร่วม
ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เพราะประชาชนรู้สิทธิของตนและแสดงออก
อย่างถูกวิธี และในระดับที่ย่อยลงกว่า อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุ รักษ์นิยมหรือเสรีนิยมของรัฐบาลที่ได้
ถือครองอ้านาจ ก็อาจส่งผลต่อการกระจายรายได้เช่นกัน เนื่องจากอุดมการณ์ทางการเมืองสามารถก้าหนด
บทบาทการแทรกแซงหรือกิจกรรมของรัฐได้ เช่น ส้าหรับอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่เชื่อว่าการเข้ามาแทรกแซง
ของรัฐท้าให้เกิดความเท่าเทียม และส้าหรั บอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ไม่พยายามเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด เหล่านี้
ท้าให้เกิดผลต่อการกระจายรายได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมีผลให้เกิดปมปัญหา
ที่ส้าคัญที่สุด นั่นคือ “Median Voter” ที่หมายถึงการที่พรรคการเมืองต่างพยายามรักษาฐานเสียงเพื่อให้ตน
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา ท้าให้ “เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลรองรับ ”
ซึ่งแนวคิดแบบเสรีนิยมและการสะสมทุนเป็นกลไกส้าคัญที่เร่งให้เกิดความเหลื่อมล้า้ ทางรายได้ของคนรวยและ
คนจน (Haskel and Szimanski, 1993; Boix, 2001; Sirowy and Inkeles, 1990)
อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่ง นักวิชาการต่างลงความเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุด และพบรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดสิทธิเสรีภาพในสังคม
ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ที่น้อยลง ผ่านกระบวนการทางการเมือง (Gradstein and Milanovic,
2002; Li, Squire and Zou, 1998; Lundberg and Squire, 2003) นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอีกว่า ระดับ
ของการรวมศูนย์อ้านาจในแต่ละพื้นที่ มีผลต่อการกระจายตัวของรายได้ที่แตกต่างกัน ดังเช่น ในพื้นที่ที่มี
ขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุมชนสูง จะมี ร ะดั บความเหลื่อมล้้าที่ต่้ากว่า (Nielsen and Alderson, 1995;
Durham, 1999; Higgins and Williamson, 1999) รวมถึงการพบว่าดัชนีความเหลื่อมล้้ามีความเกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาของความเป็นประชาธิป ไตย และระดับความเป็นเสรีนิยมของความเป็นประชาธิป ไตย (Muller,
1988; Stewart and Berry, 2000) ในอีกส่วนหนึ่งได้มีนักวิชาการเสนอให้ใช้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล (Good
Governance) เป็นตัวแทนความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยเพื่อทดสอบกับตัวแปรที่สนใจเช่นกัน
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 เสถี ย รภาพในประเทศ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบที่ มี ส าเหตุ จ ากหลากหลายปัจ จัย
เป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่ อการพั ฒนาประเทศ ทั้ ง ปัญ หาความรุนแรง ความขัดแย้งในสังคม ตลอดถึง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทั้งในแง่การลงทุนจากต่างชาติ และความ
ชะงั ก งั น ในการด้ า เนิ น ภารกิ จ ของประเทศ การใช้ เ ม็ ดเงิน มหาศาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาของรัฐบาลและ
สภาพแวดล้อมเชิงระบบของประเทศที่ขาดความโปร่งใสจะยิ่งผลักดันให้เกิดสภาพความเหลื่อมล้้าที่มีอยู่
ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจเพื่อ ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่ามีผลต่อความเหลื่อมล้้า
ในประเทศ คือ ระดับการทุจริตในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการใช้จ่ายของภาครัฐในปริมาณ
สูง เงินทั้งหมดย่อมผ่านกลไกบริหารหรือระบบราชการซึ่งเป็นช่องทางการทุจริตที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศ
ก้าลังพัฒนา (Husted, 1999)
 อ้านาจการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์สามารถน้ามาอธิบาย
ปรากฎการณ์ทางการเมืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยที่มีเสรีในการรวมกลุ่มและการต่อรอง
เพื่อสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ หากกลุ่มผลประโยชน์ที่รวมเอาผู้ที่มีฐานะ
ยากจนมีพลังในการต่อรอง ย่อมสามารถท้าให้ตนได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมซึ่งดีต่อการกระจายรายได้
อาทิเช่น หากประเทศมีการรวมกลุ่มสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง ย่อมสามารถต่อรองค่าจ้างแรงงานได้อย่าง
เป็นธรรม หรือกลุ่มชาวนาและเกษตรกรที่แข็งแกร่งย่อมสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยเหล่านี้ท้าให้การกระจายรายได้ระหว่างชั้นรายได้ดีขึ้น ในขณะที่หากเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามซึ่งท้าให้
กลุ่มผลประโยชน์ไม่มีอ้านาจในการต่อรอง ย่อมเปิดช่องให้ผู้ถือทุนมีทางเลือกและสามารถเอารัดเอาเปรียบได้
นั่นคือ การเกิดปัญหาในลักษณะความไม่สมบูรณ์ของตลาดแรงงานหรือตลาดการแข่งขันนั่นเอง (Boix, 2001;
Dunleavy, 1991)
2.1.2.3 ปัจจัยด้านสังคม ในทางทฤษฎีปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้เช่นกัน
ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายว่า การกระจายตัวของประชากร เพศ การศึกษา และโอกาสทางการศึกษา สามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายรายได้ โดยแสดงให้เห็นได้ดังนี้
 การกระจายตัวของประชากร โครงสร้างประชากร เช่น อายุ ท้า ให้เกิดสัดส่วนและการ
กระจายตัวของวัยเด็ก ผู้ใหญ่วัยท้างาน และผู้สูงอายุ สัดส่วนที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กมากเกินไปก่อให้เกิดการ
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐ ทั้งนี้พบว่าหากประชากรที่ต้องพึ่งพิงรัฐมีจ้านวนมากจะกระทบต่อการกระจายที่แย่ลง
โดยมีที่มาว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มรายได้ที่สูงและต่้า จะพบว่าในครัวเรือนที่มีรายได้ต่้านั้นจะมีจ้านวนเด็กและ
ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูง ทั้งนี้รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนจะส่งผลกระทบต่อ
คนยากจนมากกว่าและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป ท้าให้ช่องว่างที่เกิดจากการไม่ได้เก็บออมและ
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ลงทุ นเพิ่มสูงขึ้นไปตามล้าดับ ทั้ ง นี้ส ามารถอธิบายเชิง ทฤษฎีและพบหลัก ฐานเชิง ประจักษ์ เช่น เมื่ อเกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมจากสภาพชนบทเป็นชุมชนเมือง และ
เกิดการย้ายถิ่นฐาน จากนั้นจึงมีอัตราการเกิดของเด็กต่้า ลง ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป (Li and
Vaupel, 1989) นอกจากนี้ยังพบเพิ่มเติมอีกว่า โครงสร้างอายุประชากรมีผลต่อระดับความเหลื่อมล้้าทาง
รายได้ โดยเกิดการใช้จ่ายผ่านกลไกรัฐบาล เช่น ในกรณีที่ประเทศมีประชากรเด็กและผู้สูงวัย มาก รัฐบาลต้อง
แบกรับภาระดูแลประชากรเหล่านี้สูงกว่าประเทศที่มีประชากรเด็กและผู้สูงวัยน้อย และประชากรในวัยเด็ก
ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายจ่ายด้านการศึกษาอีกด้วย (Stijns, 2001; Boix, 2001; Schultz, 1994)
 เพศ เมื่ อ พิ จารณาสภาพเชิงประจักษ์จะพบว่ารายได้ของเพศหญิงมีแนวโน้มที่ ต่้ากว่า
เพศชาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล และภาระทางครอบครัวท้าให้ผหู้ ญิงมีโอกาส
น้อยกว่าผู้ชาย ดังนั้นหากสัดส่วนประชากรเพศหญิงสูงกว่าเพศชายมาก อาจส่งผลให้การกระจายรายได้แย่ลง
กว่าที่ควรเป็น (Gurgul and Lach, 2011)
 การศึกษาและโอกาสทางการศึกษา เป็นที่ยืนยันแล้วว่าการศึกษามีผลโดยตรงต่อรายได้
ซึ่งการศึกษาที่สูงขึ้นย่อมมีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้การลงทุนทางการศึกษาในวงวิชาการโลก ถือว่าเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าที่สุด เพราะไม่มีทางที่การลงทุนจะขาดทุนอย่างแน่นอน ข้อเท็จจริงดังกล่าวท้าให้ผู้ที่มีฐานะมั่นคง
ให้ความส้าคัญและลงทุนในการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากส้าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ทั้ ง นี้มุ ม มองดังกล่าวสะท้ อนให้เห็นโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เ ท่าเทียมกั นของกลุ่มชั้นรายได้ ที่แตกต่างกัน
ซึ่งท้ายที่สุด เมื่อโอกาสทางการศึกษาตกอยู่ ในกลุ่มผู้ร่้ารวยย่อมเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการกระจายรายได้
ทั้งนี้โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นประเด็นส้าคัญในการยกระดับมาตรฐานชีวิตในทุกประเทศ และถือว่าโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่าเทียมเป็นผลดีต่อการกระจายรายได้อีกด้วย (Temple, 2000; Winegarden, 1979; Ram,
1990) นอกจากนี้ยัง พบต่อ เนื่อ งอี กว่า การเน้นค่าใช้จ่ายภาคการศึก ษาทั้ งในระดับต้นและในระดับสูงขึ้น
ต่างมีผลต่อความเหลื่อมล้้าในระยะถัดไป ดังนั้นการวางแผนการใช้จ่าย ว่าจะกระจายผลประโยชน์ในแง่โอกาส
หรือเงินสนับสนุนการศึกษาไปยังกลุ่มใด จึงเป็นประเด็นที่จ้าเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
2.1.2.4 ปัจ จัย โลกาภิ วัต น์ แนวคิดเช่น Compensation Theory เป็นแนวคิดที่ ได้รับ การ
ยอมรับ มากขึ้นในปัจจุบัน จากฐานคิดเดิมเรื่องการค้าและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่ ถือว่าระดับ
ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของการค้าขายและการลงทุนระหว่างประเทศ สามารถ
น้าไปสู่ ความมั่ ง คั่งของประเทศได้ อย่างไรก็ ดีในสภาพการณ์ปัจจุบัน การลงทุ นและการแข่ง ขันระหว่าง
ประเทศพบกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถควบคุมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบที่เกิ ดกั บผู้ที่มี ศัก ยภาพต่้า จะไม่ ส ามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิ ดขึ้นได้

29

ดังนั้น ประเทศที่ปรับตัวได้น้อยกว่าและมีศักยภาพน้อยกว่า จะได้รับผลกระทบจากการค้าขายระหว่างประเทศ
ในระบบเปิดมากกว่า ทั้งนี้ปัจจัยโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อประเทศในเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจได้ด้วย 2 วิธีการ
คือ ผ่านการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ และอีกส่วนคือผ่านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนขอน้าเสนอ
งานส้าคัญดังนี้
 Cameron (1978) ศึกษากลุ่มประเทศ OECD 18 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ.1960-1975
พบว่าสาเหตุของการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะ เกิดขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของรายจ่ายด้าน
สวัสดิการสังคมในประเทศเหล่านั้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น
1) การที่ประเทศเหล่านี้ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในอัตราที่สูง (Openness of Economy) ท้าให้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้น ก็มักจะได้รับผลกระทบที่รุนแรง 2) การที่มีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่สูง และ 3) การมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง จากสาเหตุดังกล่าวจึงท้าให้รฐั บาล
ของประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเข้ามาจัดสรรรายจ่ายสาธารณะในด้านสวัสดิการสังคม (Welfare Spending)
ในสัดส่วนที่สูงเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้นซึ่งท้าให้เกิดการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะในประเทศดังกล่าว
 Stewart (1999) อธิบ ายผลของโลกาภิวัตน์ว่าท้าให้การกระจายรายได้แย่ลงด้วยการ
วัดความเป็นโลกาภิวัตน์จาก 2 ลักษณะคือ การเปิดเสรีทางการค้า และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
โดยที่การเปิดเสรีทางการค้ามีผลท้าให้การกระจายรายได้แย่ลง เนื่องจากการค้าเสรีท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเทคโนโลยีซึ่งจะท้าให้แรงงานทีม่ ีฝีมอื และมีการศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าแรงงานไร้ฝีมอื และการศึกษาต้า่
ลักษณะเช่นนี้ย่อมท้าให้การกระจายรายได้แย่ลง ในขณะที่การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทั้งในรูปของ
เงินลงทุ นโดยตรง (Direct Investment) เช่น การย้ายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่ง ไปอีก ประเทศหนึ่ ง
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นและ
ตราสารหนี้ ) จะมีความผันผวนสูงเนื่องจากมีก ารเคลื่อนย้ายได้เร็วและง่าย ซึ่ง ถ้าหากเงินทุ นที่เ คลื่อนย้าย
เข้ า ออกมี ป ริ ม าณมหาศาล ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ ให้ เ กิ ด การผั น ผวนมากตามไปด้ ว ย
ซึ่งความสามารถในการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนี้ มีไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนต่างชั้นรายได้ของ
สังคม โดยเฉพาะคนจนที่มีรายได้และความมั่ นคงในอาชีพต้่า มักจะได้รับผลในทางลบมากกว่าคนกลุ่ม อื่น
ในสังคม ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้สูง หรือผู้ประกอบการอาจจะได้รับประโยชน์เมื่อความผันผวนเป็นไปใน
ทางบวกมากกว่า
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สรุป ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศสามารถส่งผลต่อการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
ปัจ จัยด้านโลกาภิวัตน์ ได้รับ ความสนใจมากขึ้นทุ ก ขณะ เพราะเปรียบเสมื อนตัวเร่ง ปฏิกิ ริยาให้เ กิดความ
เหลื่อมล้้า ดังนั้นภาครัฐที่ตื่นตัวจึงพยายามหาทางรับมือกับสภาวะทั่วโลก ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงเหตุผลที่
ท้าให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรื่องการกระจายรายได้ของประเทศ
2.1.3 ภาครัฐและเหตุผลในการจัดการการกระจายรายได้และผลประโยชน์
จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้เป็นดัชนีชี้วัดความเสมอภาคและ
ความสุขโดยรวมของประเทศได้ในแง่หนึ่ง ซึ่งภาครัฐและแนวนโยบายของภาครัฐเป็นหัวใจส้าคัญในการเพิ่ม
และลดการกระจายรายได้ของประเทศ ดังนั้นแนวคิดซึ่งเป็นที่มาในการเข้าแทรกแซงและด้าเนินการ สามารถ
ก้ าหนดทิ ศทางการออกนโยบายที่ใช้จัดการการกระจายรายได้ ซึ่ง สามารถจ้าแนก ตามหลัก ทฤษฎีที่รัฐใช้
เป็นเหตุผลในการด้าเนินการอย่างคร่าวๆ ได้ ดังนี้
อรรถประโยชน์นิย ม (Utilitarianism) เป็นแนวความคิดที่ ได้รับ อิท ธิพลมาจากนัก วิชาการ
ที่ส้าคัญ 2 ท่าน คือ Bentham และ Mill โดยเสนอว่ารัฐบาลควรท้าหน้าที่ในการกระจายรายได้ เนื่องจาก
กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Diminishing Marginal Utility) เช่นเมื่อคนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นความสุขหรือความพอใจที่ได้รับจากเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดน้อยถอยลงหรืออีกนัยหนึ่ง
คือเงิน 100 บาทที่เพิ่มขึ้นส้าหรับคนจนจะมีความหมายหรือสร้างความพอใจอย่างมากกับคนจน แต่ส้าหรับผูม้ ี
รายได้สูงแล้วเงินที่เพิ่มขึ้น 100 บาทอาจมีความหมายหรือสร้างความพึงพอใจน้อยมาก ดังนั้น อรรถประโยชน์
สูงสุดจึงสามารถเกิดได้ง่ายกว่าในการกระจายรายได้มากขึ้นแก่คนจน
ทฤษฎีผลได้สูง สุดของสั ง คม (The Maximum Social Gain Theory) หลัก การส้าคัญ คือ
ในการผลิตสินค้าและบริการใดก็ตาม รัฐบาลควรเลือกด้าเนินการผลิตเฉพาะในกิจกรรมที่น้าประโยชน์มาสู่
สังคม ซึ่งการจัดสรรรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาลยังอาจจะด้าเนินการในรูปของเงินโอน (Transfer Payment)
ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจจะโอนเงินจากคนกลุ่มหนึ่ง (โดยการจัดเก็บภาษี ) แล้วน้าเงินดังกล่าวไปจัดสรรเป็น
สวัสดิการสังคมให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายถึงสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ที่เพิ่มขึ้นให้กับคนอีกกลุ่ม
หนึ่ ง มี ร ายได้ ม ากขึ้ น (หรื อ มี สิ น ค้ า บริก ารมากขึ้ น ) เพราะรั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น จ้า นวนหนึ่ ง ให้ ดั ง นั้ น การ
เปรียบเทียบว่าผลจากการกระท้าของรัฐบาลสร้างประโยชน์หรือไม่ ก็ต้องดูว่าผลที่ได้จากการโอนเงินมีมากกว่า
ผลเสีย หรือไม่ และรัฐบาลจะหยุดการโอนเงินเมื่อผลประโยชน์ที่ได้รับเท่ ากับผลเสียที่เ กิดขึ้น นัก วิชาการ
ที่สนับสนุน เช่น Haveman (1970) Haveman and Margolis (1977)
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การกระจายรายได้ตามทฤษฎีสินค้า ทางสั ง คม (Social Goods Theory) ซึ่ง เชื่อว่าสินค้า
บางอย่ างควรได้รับ การจัดสรรไปสู่ทุ กคนอย่างเท่ าเที ยมกั น เช่น 1) สิท ธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (Vote)
2) อาหารในช่วงเกิดภาวะสงคราม 3) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งสังคมไม่ควร
ปล่อยให้สินค้าเหล่านี้ถูก จัดสรรโดยอาศัยแต่เพียงกลไกตลาดเท่านั้น ตั วอย่างเช่น ถ้าปล่อยบริการรักษา
พยาบาลถูกจัดสรรโดยกลไกตลาดล้วนๆ ก็ต้องหมายความว่า เราจะต้องมีเงินจึง จะสามารถมีสุขภาพอนามัย
ที่ ดีได้ เพราะกลไกตลาดเป็นเรื่อ งของการแลกเปลี่ยน (Exchange) แต่การเป็นรัฐที่ดีและสิทธิพลเมืองนั้น
ประชาชนทุ กคนควรต้องได้รับบริก ารอย่างเท่ าเทียมกั น เช่น การมี โ อกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่ าเที ยมกั น ไม่ ว่าจะรวยหรือ จน ตลอดจนมี สิทธิที่ จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามั ยขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน (Nozick, 1974) จากแนวความคิดดังกล่าวจึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาท้าหน้าที่จัดสรรรายจ่าย
สาธารณะเพื่อจัดสรรสินค้าเหล่านี้ให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยอาจจัดในรูปการให้บริการโดย
คิดค่าใช้จ่ายต่้า เป็นต้น
การกระจายรายได้ตามทฤษฏีความเสมอภาคในโอกาส (Equal Opportunity Theory)
เป็นแนวคิดที่เสนอโดยนักคิดในกลุ่มเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalist Theory) เช่น Nozick (1974) ซึ่งเชื่อว่า
รัฐบาลไม่ควรเข้ามามีบทบาทในการกระจายรายได้ ทั้งนี้ เพราะความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้นั้น
เป็นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจ ดังเช่น คนที่ขยันท้างานก็ควรมีรายได้สูงกว่าคนที่ขี้เกียจ คนที่เป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตที่หาได้ยากก็ควรได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั่วไป คนที่มีการศึกษา
สูงก็ควรได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคนที่มีการศึกษาต่้า เป็นต้น ดังนั้นตราบใดที่โอกาสในการยกระดับทางสังคมมี
ความเป็นไปได้สูง รัฐบาลก็ไม่มีความจ้าเป็นในการเข้ามาแทรกแซงเพื่อการกระจายรายได้ใหม่ เพราะการกระจาย
รายได้ที่เป็นอยู่ก็ถือว่ายุติธรรมอยู่แล้วตามแนวความคิดรัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างหลักเกณฑ์ทาง
สังคมเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเลื่อนชั้นทางสังคม เช่น การส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขัน การควบคุมการผูกขาด การยกเลิกการกีดกันทางสีผิว เชื้อชาติ และการกีดกันทางเพศ เป็นต้น
การกระจายรายได้โ ดยกลไกทางการเมือง เชื่อว่าในระบบการเมื องแบบประชาธิป ไตยที่
ก้าวหน้านั้น ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะแสดงออกถึงความต้องการและความพึงพอใจต่อระบบการกระจาย
รายได้ที่เป็นอยู่ในสังคมขณะนั้นว่าเหมาะสมดีแล้ วหรือไม่ ตลอดจนแสดงถึงความต้องการว่าควรจะมี ก าร
ปรับปรุงแก้ไขเช่นใด อย่างไรตามกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น การกระจายรายได้ดีเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
กั บ ว่ากลไกทางการเมืองที่ใช้อ ยู่ ในสังคม จะสามารถวัดหรือสะท้ อนความต้องการที่ แท้ จริงของประชาชน
ในประเด็นการกระจายรายได้ของรัฐบาลได้แค่ไหน เช่น ถ้านักการเมืองมีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน รัฐบาลก็สามารถท้าตามความต้องการของประชาชน บทบาทของรัฐในการกระจายรายได้ ก็จะ
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เป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพและประชาชนทุ ก คนพอใจ (Gradstein, Milanovic and Ying, 2001) ทั้ ง นี้
โดยกลไกทางการเมืองจะสามารถวัดความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิท ธิภาพมากน้อยเพี ยงใด
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญ 2 ประการด้วยกัน
 ประการแรก กลไกทางการเมืองจะต้องให้โอกาสประชาชนอย่างเสมอภาค ในการแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นและความต้องการของตนอย่างเสรีต่อบทบาทการกระจายรายได้ของรัฐบาล
 ประการที่สอง ประชาชนมีความรู้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายหรือการด้าเนินการของ
รัฐบาลมากน้อยเพียงใด ซึ่งทั้งสองส่วนหากมีระดับที่สูง ย่อมน้าไปสู่กลไกการเมืองที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและการกระจายรายได้ที่ตรงกับความเป็นจริงและความต้องการของพลเมื อง ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในความ
เป็นจริง
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดที่ น้ามาสู่เหตุผลของรัฐบาลในการเข้ามาจัดสรรการ
กระจายรายได้พบว่ารัฐพยายามกระจายรายได้จากส่วนที่ร่้ารวยมาสู่ส่วนที่ยากจนด้วยนโยบายทางสังคม หรือ
รายจ่ายสาธารณะทางสังคมนั่นเอง ซึ่งการกระจายรายได้ดีขึ้นนั้นรัฐมักใช้วิธีการสนับสนุนกลุ่มด้อยโอกาส
ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีหรือแนวนโยบาย
2.1.4 Compensation Theory
ทฤษฎีนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการขยายตัวของรายจ่าย
สาธารณะ โดยมีฐานคติว่ายิ่งประเทศมีอัตราการพึ่งพิง 1) การค้าระหว่างประเทศ 2) การเงินระหว่างประเทศ
มากขึ้น จะยิ่งท้าให้ประเทศต้องลงทุนและมีรายจ่ายสาธารณะด้านสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข
ที่ เ พิ่ม มากขึ้น เพื่ อ เป็นหลักประกันแก่พ ลเมืองไม่ ให้ถูก กระทบจากการแข่งขันและวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีความแตกต่างจากแนวคิดการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม ที่เชื่อว่าการค้าและการ
ลงทุ นระหว่างประเทศจะพัฒนาประเทศให้ก้ าวหน้า นัก วิชาการกลุ่มนี้กลับมองว่า การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศกลับส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าและรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เช่น Rodrick (1998), Geoffrey
(2000), Segura – Ulbiergo (2002) ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าวยังมีผลงานวิจัยยืนยันผลจ้านวนน้อย ผู้เขียน
จึงหยิบยกเพียงบางส่วนที่เห็นผลชัดเจนมาน้าเสนอ คือ
 Cameron (1978) ศึก ษากลุ่มประเทศ OECD 18 ประเทศระหว่างปี ค.ศ.1960-1975
พบว่าสาเหตุของการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะเกิดขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของรายจ่า ยด้าน
สวัสดิการสังคมในประเทศเหล่านั้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น
1) การที่ประเทศเหล่านี้ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในอัตราที่สงู (Openness of Economy) ท้าให้เมื่อมี
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้น ก็มักจะได้รับผลกระทบที่รุนแรง 2) การที่มีการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมที่สูง และ 3) การมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งจากสาเหตุดังกล่าวจึงท้ าให้รัฐบาลของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเข้ามาจัดสรรรายจ่ายสาธารณะในด้านสวัส ดิ การสัง คม (Welfare Spending) ใน
สัดส่วนที่สูงเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้น ซึ่งท้าให้เกิดการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะในประเทศดังกล่าว
 Rodrick (1998) ได้ศึก ษาความสัม พันธ์ของโลกาภิวัตน์ (Globalization) กั บ รายจ่าย
สาธารณะด้านสังคมของประเทศในกลุ่ม OECD จ้านวน 23 ประเทศโดยใช้ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ.1980-1989
พบว่า โลกาภิวัตน์ ซึ่ง พิ จ ารณาจากการเปิดเสรีท างเศรษฐกิ จ (ใช้ตัวแปรสัดส่วนของมู ลค่าการน้าเข้าและ
ส่งออก/GDP) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรายจ่ายสาธารณะด้านสังคม (วัดจากรายจ่ายสาธารณะด้านสัง คม
/GDP) โดยอธิบายว่าการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนขึ้น
ทางสังคม ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มบทบาทโดยผ่านการใช้จ่ายด้านสังคมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 Jungkeun (1999) ได้ศึก ษาปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อความเป็นรัฐสวัส ดิการของประเทศก้าลัง
พัฒนาภายใต้ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ โดยความเป็นรัฐสวัสดิการวัดจากรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและศึกษา
ปัจจัยต่างๆ 4 ประการที่ส่งผลต่อความเป็นรัฐสวัสดิการ ได้แก่ 1) ปัจจัยความเป็นประชานิยมของรัฐบาล
ซึ่งวัดโดยการใช้ตัวแปรหุ่น 2) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงาน 3) ปัจจัยความเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งวัดโดยตัวแปรหุ่น และ 4) ปัจจัยความมีเสถียรภาพของรัฐบาลโดยมีการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) จ้านวนประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป และ
หนี้สาธารณะ ทั้งนี้โลกาภิวัตน์วัดจาก 2 ปัจจัยคือ 1) สัดส่วนมูลค่ารวมของการน้าเข้าและส่งออกต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และ 2) สัดส่วนมูลค่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลของประเทศก้าลังพัฒนาที่มีนโยบายประชานิยมจะด้าเนินนโยบาย
เชิงสวัสดิการในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความเป็นโลกาภิวัตน์ที่เผชิญอยู่ กล่าวคือหากรัฐบาลเผชิญกับ
โลกาภิวัตน์ที่เป็นการเปิดเสรีทางการเงิน (วัดจากสัดส่วนมูลค่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) รัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมลงเพื่อเน้น
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในขณะที่หากรัฐบาลเผชิญกั บโลกาภิวัตน์ที่เป็นการเปิดเสรีทางการค้า
(วัดจากสัดส่วนมูลค่ารวมของการน้าเข้าและส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) รัฐบาลก็มีแนวโน้ม
ที่จะปรับเพิ่มรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมให้มากขึ้นเพื่อคุ้มครองดูแลกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มแรงงาน
ผู้ด้อยโอกาส แรงงานไร้ฝีมือ เป็นต้น
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ดัง นั้น ในประเทศก้าลัง พัฒ นาที่ เป็นประเทศที่ มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่้าเป็นส่วนใหญ่
ย่อมมีความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ม ากขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านี้มักเป็นประเทศที่พึ่งพิง การ
เปิดประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าและบริการ และในแง่การเปิดตลาดเงิน ตลาดทุน ดังนั้น ระดับการ
เปิดประเทศจึงมีผลท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ตามทฤษฎีนี้
2.1.5 Governance and Good Governance
2.1.5.1 Governance
ส้าหรับความหมายของ Governance ตามพจนานุกรม Oxford หมายถึง The action or
manner of governing a state, organization, etc. ที่ แปลว่า การกระท้ าหรือ แนวปฏิบัติในการปกครอง
ประเทศ หรือองค์ก ารและอื่ นๆ ส่วนองค์ก ารระดับ โลกอื่นๆ ให้ค้าจ้ากั ดความและความหมายไว้ ดัง นี้
World Bank (2012) ให้นิยาม Governance หมายถึง การใช้อ้านาจทั้งในเชิงปกครองและบริหารประเทศ
ของผู้มีอ้านาจ รวมไปถึงกระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการรับฟังเสียงของ
ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม The Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) ให้ค้านิยามว่าหมายถึงการใช้อ้านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ
ประเทศ และยัง ได้ขยายความส้าหรับ Good Governance ว่าเป็น Governance ที่ มี ลัก ษณะเด่นในด้าน
ความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ มี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลในการร่างกฎหมายและการด้าเนินกิจกรรม
ภายในประเทศ นอกจากนี้ จ ากการทบทวนนิยามของ Governance พบแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงหรื อ
พัฒ นาการของความหมาย โดยในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา ค้าว่า Governance ได้รับ ความสนใจในฐานะ
เป็นหลักการบ่งชี้ ความสามารถของรัฐในการพัฒนาประเทศที่มีความชอบธรรมอันเกิ ดจากความเชื่อมั่ นใน
สถาบันของประชาชน ซึ่ง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรวดเร็ว ท้าให้ภาครัฐตื่นตัวในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผ่านทางข้อมูลที่เผยแพร่
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี (UN, 2013)
ทั้ ง นี้จ ากรายงานดังกล่าวยัง ได้พู ดถึงทิ ศทางที่ จะเกิ ดขึ้นภายหลังปี 2015 ว่า Governance จะกลายเป็น
เป้าหมายหลัก ของความเป็นรัฐประชาธิปไตย และการใช้อ้านาจในการบริหารประเทศ โดยแนวโน้มของ
Governance จะมีความหมายในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เน้นไปที่สิทธิพลเมือง โดยพยายามผลักดันกระบวนการ
สิท ธิม นุษยชน ในขณะที่ ก ารด้าเนินงานจะเน้นไปที่ชุม ชนท้ องถิ่นให้เป็นกลไกหลัก ในการบริหารประเทศ
รวมถึ ง The United Nations Development Programme (UNDP) ได้ นิ ย าม Governance ว่ า หมายถึ ง
การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ การเมื อ งและการบริหารภาครัฐในทุ กระดับด้วยกลไกด้าเนินการที่ มาจากความ
เห็นชอบของประชาชน ผ่านทางกฎหมายอย่างไม่แบ่งแยกชนชั้นและเสมอภาค
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ในขณะที่ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (Committee of
Experts on Public Administration, UN) ได้จัดท้ารายงานเรื่อง Definition of basic concepts and terminologies
in governance and public administration (2006) เพื่อสร้างทิศทางและความเข้าใจที่สอดคล้องกันในความหมาย
ของ Governance โดยน้าเสนอว่าในทางรัฐประศาสนศาสตร์นั้น ความหมายของ Governance มี การพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น หมายถึงการบริหารขับเคลื่อนรัฐโดยใช้เครือข่ายในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
(Frederickson and Smith, 2003) โดยมุ่ ง ให้ มี ก ารลดบทบาทของภาคราชการ ลดสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
ลดการรวมศูนย์อ้ านาจ เน้นการสร้างเป้าหมายให้ภาครัฐมี ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วิวัฒนาการของกลุ่มแนวคิดที่ส้าคัญเริ่มจากบทความวิจัยชิ้นส้าคัญของ R.H. Coase เรื่อง
The Nature of the Firm (1937) และ The Problem of Social Cost (1960) โดยมี เ นื้อหาหลัก ที่แสดง
ให้เห็นถึงความไม่สมมาตรของ “ต้นทุนธุรกรรม” ที่ภาครัฐเคยคิดว่ามีค่าเป็นศูนย์เสมอ รวมถึง “สิทธิสภาพ”
และ “ผลกระทบภายนอก” ของนโยบายรัฐ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดที่จะน้าเอาปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน
ทางสังคมและกฎระเบียบในสังคมที่จากเดิมไม่นับรวมปัจจัยดั งกล่าวว่ามีผลต่อเศรษฐกิจและมุ่ง การสร้าง
ตลาดให้สมบูรณ์เพียงอย่างเดียว ท้าให้เกิดความแม่นย้าในการท้านายและสร้างแนวนโยบายที่ดี ทั้งนี้ ค้าว่า
“New Institutional Economics” ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง เป็ น ครั้ ง แรกในฐานะแนวความคิ ด จาก Oliver
Williamson (1975) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Coase ที่น้าแนวคิดดังกล่าวมาเผยแพร่และขยายความให้ มีทิศทาง
ที่ชัดเจนนั่นเอง
จากความนิยมในแนวคิดส้านัก Keynesian เศรษฐศาสตร์หลังทศวรรษ 1930 ที่ได้ขยายตัว
อย่างกว้างขวางทั่วโลก ได้พบกับ ความท้าทายทฤษฎีและแนวคิดอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์น้ามันในช่วงปี
1960-1970 นักวิชาการจึงแสวงหาหนทางหรือรูป แบบใหม่ ในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิ ดขึ้น ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการให้เกิดสภาวะเสรีที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1940 ก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวในการแสวงหาทางออกให้กับสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิ จและความล้มเหลวของตลาดที่ เกิดจากการ
พัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ประกอบกับข้อวิ พากษ์แนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม ที่ มี
จุดอ่อนในการอธิบายปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจหลายประการ แนวความคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่จึงเริ่ม
มีผู้ให้การยอมรับและพิจารณามากขึ้น ทั้งนี้ งานที่แสดงให้เห็นแนวความคิดอย่างชัดเจน เช่น
 R.H. Coase (1937) ได้ก ล่าวโปรยไว้ในงานชิ้นส้าคัญ เรื่อง The Nature of the Firm
ว่ า “ economic theory has suffered in the past from a failure to state clearly its assumption”
ซึ่งวลีดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญของกลุ่มนักคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ โดยมีนัยส้าคัญที่แสดงให้เห็นว่า
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รัฐที่ ถูก สร้างขึ้นด้วยสมมติฐานเบื้อ งต้นที่ตายตัวและมองข้ามความเคลื่อนไหวของสถาบันทางสังคม หรือ
เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิ กมีข้อจ้ากัด โดยแสดงหลักฐานจากการด้าเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการมักชอบที่จะ
ตกลงหรือท้ าสัญ ญากั นเองโดยไม่ ผ่านตลาด ซึ่ง เป็นข้อบ่ง ชี้ว่า แม้ รัฐจะพยายามสร้างตลาดให้ส มบู ร ณ์
แต่ในความเป็นจริง ไม่ สามารถท้าได้ อี ก ทั้ ง ยัง เสียต้นทุนด้าเนินการไปเป็นจ้านวนมาก ในขณะที่ ประเด็น
จริยธรรมและกรอบของกฎหมายที่เป็นสถาบัน ควรมีหน้าที่ก้าหนดกฎเกณฑ์และกรอบจริยธรรมที่ชัดเจน
ผลงานชิ้นดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด Good Governance และ Cooperate Governance ในเวลา
ต่อมานั่นเอง
 R.H. Coase (1960) ได้เสนอบทความส้าคัญอีกชิ้นเรื่อง The Problem of Social Cost
ซึ่ง เป้าประสงค์หลัก ของบทความ คือ การอธิบ ายผลกระทบภายนอกของการด้าเนินกิ จการภาคธุรกิ จต่อ
ภาคส่วนอื่น รวมถึงความพยายามคิดราคาที่แท้จริงอย่างรอบด้านของผลกระทบดังกล่าว แม้บทความจะเป็น
การพูดถึงฐานคติทั่วไปของผลกระทบภายนอก แต่จุดเน้นส้าคัญที่ท้าให้บทความดังกล่าวที่นับเป็นสารตั้งต้น
ในงานวิจัยกลุ่มเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ คือ การเน้นประเด็นสถาบันทางสังคมและกฎหมายที่จะต้องเข้ามา
มีบทบาทในการก้าหนดราคาและควบคุมผลกระทบดังกล่าว ในช่วงปีดังกล่าว แนวความคิดนี้ถือเป็นเรื่องที่
น้าสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับความก้าวหน้าของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มิใช่การอ้างอิงเพียง
แนวปรัชญาและทฤษฎี แต่ยังสามารถท้าให้เกิด ขึ้นจริงในทางปฏิบัติอีกด้วย ส่งผลให้ Coase ได้รางวัลโนเบล
และยังได้รับการอ้างอิงจากนักกฎหมายทั่วโลกในการก้าหนดตัวบทกฎหมายและงานชิ้นดังกล่าวยังได้รับการ
อ้างอิงจนสร้างเป็นแนวคิดกลุ่ม Public Choice ที่ได้รับความนิยมในภายหลังอีกด้วย
งานทั้งสองชิ้นเป็นพลังผลักดันที่ส้าคัญให้กับแนวคิดดังกล่าว โดยผู้ที่ท้าให้ แนวคิดดังกล่าว
เกิดความเป็นรูปธรรมและทันสมัยคือลูกศิษย์ของ Coase เอง ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ Oliver
Williamson ทั้ ง นี้ ยัง เป็นผู้ที่ ได้รับ การยกย่องว่า แนวความคิดของเขาน้าไปสู่ Good Governance และ
Cooperate Governance ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ในโลกปัจ จุบั น อีก ด้ ว ย งานชิ้ น ส้า คั ญ ของ Williamson ได้ แ ก่
The Economics of Governance : Framework - and Implications (1984), The Economic Institution
of Capital (1985) และ The Mechanisms of Governance (1996) โดยหนังสือสองเล่มหลังเป็นหนังสือ
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 O. Williamson (1984) ในบทความเรื่อง The Economics of Governance: Framework
- and Implications อาจนับเป็นบุคคลแรกที่กล่าวถึงธรรมาภิบาลซึ่งในขณะนั้น คือ กลไกกลางที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่ท้าหน้าที่ระหว่างตลาดและเอกชนที่ซ่อนอยู่ นั่นคือปัจจัยเชิงสถาบันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศนั้น นั่นคือ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจจะต้องรวมเอาประเด็นเชิงสถาบัน
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เข้าไปด้วย กล่าวคือ การใช้ Governance เข้าไปวิเคราะห์ด้วย ซึ่งมีหลายมิติแตกต่างกันไปตามบริบทของ
แต่ละประเทศ ดังนั้นจึงถือเป็นก้าวใหม่ในการสร้างแนวนโยบายเพื่อการพัฒนานั่นเอง
ส้ า หรั บ งานวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การอ้า งอิ ง ในประเด็ น Governance เช่ น Rhodes (1996)
ในบทความเรื่อ ง The New Governance : Governing without Government ที่ ถื อ ว่ า เป็นงานบุก เบิก
ชิ้นหนึ่งได้เสนอลักษณะของ Governance ว่ามักได้รับการพูดถึงในแง่มุมทั้งสิ้น 6 ประเด็นคือ 1) การท้าให้
รัฐมี ขนาดเล็ก ลง 2) บรรษัท ภิบ าล 3) การจัดการภาครัฐสมั ยใหม่ 4) ระบบเครือข่ายสัง คมออนไลน์
5) เครือข่ายองค์การจัดการตนเอง และ 6) ธรรมาภิบาล ซึ่งประเด็นส้าคัญในหัวข้อ “Hollowing Out The
State” นั้น Rhodes ได้อ ธิบ ายลัก ษณะของรัฐกลวงที่เกิดจากการใช้แนวคิดแบบภาคเอกชนที่เป็นที่นิยม
ในขณะนั้นว่า การมอบงานให้เอกชน และลดการควบคุม โดยรัฐ รวมถึง การโอนถ่ายกิ จการให้กับเอกชน
(Privatization) การลดหน้าที่ของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นลง ให้หน่วยงานอื่นรับไปด้าเนินการแทนและลด
อ้านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยใช้การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการจัดการที่มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
(managerial accountability) และมีการควบคุมจากฝ่ายการเมืองที่ชัดเจน แม้ว่าภาครัฐจะมีขนาดที่เล็กลง
และมีการกระจายตัวออกไป (smaller and fragmented) ก็อาจน้าไปสู่ปัญหาการควบคุมการน้าไปปฏิบัติ
การควบคุมค่าใช้จ่ายก็ยากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบติดตามที่มีความซับซ้อนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management) เช่น การมุ่งเน้นความคุ้มค่าของเงินท้าให้ละเลย
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการสร้างเป้าหมายร่วมกัน ไม่มีการให้ความส้าคัญกับการจัดการสร้าง
ความสัม พันธ์ของเครือข่าย การที่ มุ่ง แต่ผลลัพธ์และความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ไม่เหมาะกับการจัดการแบบที่ใช้เครือข่ายที่สัมพันธ์กันที่มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ร่วมกั น รวมทั้ง
การแข่งขันต่างๆ ที่เกิดขึ้นท้าให้ลดความส้าคัญในการสร้างการพึ่งพาอาศัยกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใน
เครือข่าย ท้าให้ขาดความไว้วางใจที่จะน้าไปสู่การพึ่งตนเองได้ในภายหลัง
 Rhodes (1996) พยายามชี้ให้เห็นการจัดการที่มิติที่ใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการให้ความส้า คัญ
ในเครือข่ายที่ ไม่ได้ขึ้นกั บรัฐบาล ความเข้ม แข็งของชุมชนซึ่งเชื่อว่าเป็นทางที่ เหมาะสมกว่าการใช้มุมมอง
แบบ NPM ซึ่งเน้นการใช้วิธีคิดแบบภาคธุรกิจ อีกทั้งเครื่องมือในภาคธุรกิจที่มีบริบทแตกต่างกันกับภาครัฐ
อย่างมากมาใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตา จนก่อให้เกิดผลเสีย ซึ่ งท้ายที่สุดนั้น Rhodes พยายามสรุปว่าสังคมก้าลัง
“เพิ่ม Governance และลด Government” หรือกล่าวโดยนัยคือ “เพิ่ม การสนับ สนุน ลดการควบคุม ”
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมหรือ “ผู้จัดการ” ให้เหลือเพียงบทบาท “สนับสนุน” เท่านั้น
 ในขณะที่ Boworwathana (2006) ได้กล่าวถึง “New Democratic Governance” ว่า
ควรมีลักษณะอย่างไร ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันท้าให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
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ประชาชน มีความคลางแคลงใจในผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ จนเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้มีการด้าเนินงาน
ของภาครัฐที่พัฒนามากขึ้น น้าไปสู่การเปลี่ ยนแปลงจากความตระหนักถึงความล้มเหลวในบทบาทเดิมของ
รัฐบาลที่มีหน้าที่ปกครอง ท้าให้เกิดกระแสการปฏิรูปการบริหารราชการอย่างกว้างขวางโดยมีหลักการ คือ
 A Smaller Government that Does Less รัฐบาลกลางควรมี ขนาดเล็กลงและ
ลดบทบาทลง เช่น การปรับลดหน่วยงาน กระทรวง ลดจ้านวนข้ าราชการ การแปรรูปรัฐวิส าหกิจ เนื่องจาก
การขาดประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และความเชื่อที่ว่าภาคเอกชนนั้น
ท้ างานในบางส่วนได้ดีก ว่าภาครัฐ ดัง นั้น “ภาครัฐจึง ควรเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์การไม่แสวงก้ า ไรในการแก้ไขปัญ หาสัง คม” แทนที่ จ ะเป็นผู้ลงมื อปฏิบัติเอง
รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์ในตลาดโลกาภิวัตน์
 A Government with a Global Vision and Flexibility รัฐบาลควรตระหนัก ว่า
บทบาทของตนในประชาคมโลกเป็น อย่า งไร เนื่ อ งจากกระแสโลกาภิ วั ต น์แ ละกระแสประชาธิ ป ไตยที่
ครอบครองพื้นที่ ส่วนใหญ่ของโลก ข้าราชการควรค้านึง ถึงการแสวงหาข้อมูลที่ จ้าเป็นในระดับ นานาชาติ
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความไม่แน่นอนทั้งหลายท้าให้รัฐบาลอาจต้องพิจารณาหน่วยงานย่อยให้มี
ขึ้นเพื่อปฏิบัติง านในระดับย่อ ย ซึ่ง หลัก การดังกล่าวสอดคล้องกับ การเพิ่ม พลังภาคประชาสัง คมและการ
กระจายอ้านาจ
 Accountability Government รัฐบาลที่ โ ปร่ง ใสตรวจสอบได้ จากความผิดหวัง
ในการด้าเนินงานภาครัฐในอดีตที่ถูกตราหน้าว่า ไม่โปร่งใสอย่างรุนแรง (Hood ,1991) ดังนั้นรัฐจึงจ้าเป็น
ที่จะต้องมีความสามารถในการอธิบายและชี้ แจงการกระท้าของตนต่อประชาชน รวมถึงบุคคลภายนอกได้
พลเมื อ งมี ค วามรู้แ ละตระหนั ก ถึง สิท ธิ ของตนมากขึ้น ท้ า ให้เ กิ ดความคาดหวัง ก่ อ ให้ เ กิ ดแรงกดดันจาก
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันต่อรัฐบาล ซึ่งถูกเรียกร้องและตรวจสอบอย่างละเอียด
 A Government that is Fair หลักการส้าคัญที่จะต้องตอบค้าถามว่า “การปฏิรูป
การบริหารภาครัฐนั้น ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ ” ซึ่งต้องไม่ลืมว่า การปฏิรูปการบริหารภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมือง ซึ่งมีภาพมองเชิงลบ ดังนั้นหน้าที่ส้าคัญคือ จะต้องพิสูจน์ได้ว่า การด้าเนินงาน
นั้นให้ประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่ ไม่ ใช่กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในสังคม ถือเป็น
ความท้าทายที่ยากที่สุด
เมื่ อ กล่ า วโดยสรุ ป Governance นั้ น เป็ น หลั ก การส้ า คั ญ ที่ เ ป็ น มากกว่ า เครื่ อ งมื อ ทาง
การบริหาร เปรียบเสมือน “หลักชัย” ในการบริหารงานภาครัฐซึ่งหลักการได้บรรจุเจตจ้านงส้าคัญในการ
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“บริหารงานภาครัฐภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาธิปไตย” ซึ่งจะก่อให้เกิดลักษณะ “อ้านาจที่แท้จริง
อยู่ที่พลเมือง ซึ่งเกิดจากเครือข่ายประชาสังคมที่แข็งแกร่ง โดยกลไกรัฐมีหน้าที่เพียงสนับสนุนและอ้านวย
ความสะดวก” ดังนั้นความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลจะมีสูง ขึ้น รวมถึ งความรู้และการตระหนัก ถึง
สิทธิของตนเองก็มีมากขึ้น ก่อให้เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม
Governance ไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นปรัชญาที่ชี้น้าการบริหารภาครัฐให้เกิดผลระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงดังเช่นปัจจุบัน
ทั้งนี้จากการสังเคราะห์ค้านิยามจากหน่วยงานสากล และทบทวนแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ท้าให้การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมาย Governance หมายถึง “ความสามารถของรัฐบาลในการ
ออกและบังคับใช้กฎหมาย ที่ท้าให้เกิดการส่งมอบการบริการสาธารณะแก่ประชาชน และก่อให้เกิดการพัฒ นา
ประเทศ” ซึ่งเมื่อมองภาพจากค้านิยามที่ได้วางไว้ Governance จึงเป็นการด้าเนินการหรือการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐมากกว่าที่จะเป็นค้าที่ใช้สื่อสารเชิงนามธรรมของความเป็นรัฐทีด่ ี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ของการมี “กระบวนการ” ท้าให้เกิดความสามารถที่จะประเมิ นความสามารถของรัฐว่า ดี หรือ ไม่ดี จาก
ทิศทางที่สามารถประเมินได้ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิด Good Governance หรือ ธรรมาภิบาลนั่นเอง ในโลก
ปัจจุบันที่แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักได้ เป็นหลักการขับเคลื่อนภารกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐบาล
ทั่วโลกมักประสบกับปัญหาจากข้อจ้ากัดบางประการ เช่น ความไม่สามารถท้าความเข้าใจบริบทที่นอกเหนือ
จากตัวตลาด หรือสถาบันทางสังคม ซึ่งนักนโยบายมักผลักภาระออกไปให้ส่วนดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ท้าให้การท้านายหรือคาดการณ์ รวมถึงการสร้างแนวนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพ
เชิงประจักษ์ ไม่สามารถเกิดความสมเหตุสมผลและความส้าเร็จได้ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่ง
เล็ง เห็นความส้าคัญ และพยายามน้าประเด็นดัง กล่าวมาสร้างขึ้นเป็นแนวคิดโดยพยายามน้าเอาปัจ จัยที่
นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่พยายามท้าความเข้าใจ ใส่เข้าไปในสมการโครงสร้างในฐานะตัวแปรตัวหนึ่ง
โดยนิยามว่าเป็นตัวแปรสถาบันด้วยฐานคติที่ว่า “สถาบันย่อมมีบทบาทอย่างส้าคัญต่อการก้าหนดพฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคม” ในขณะเดียวกัน “มนุษย์ก็พยายามเปลี่ยนแปลงสถาบันเพื่อก้ากับพฤติกรรมของมนุษย์
เพื่อความเป็นเอกภาพ” เช่นการจ้ากัดสิทธิ เป็นต้น
2.1.5.2 Good Governance
Good Governance หรือ ธรรมาภิบ าล เป็นแนวคิดที่ ได้รับ การยอมรับ อย่างกว้างขวาง
ทั่วโลกซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อก่อนหน้าน้าไปสู่การประเมินศักยภาพหรือคุณภาพของรัฐว่า
ดี หรือ แย่ อย่างไร หากประเมินแล้วพบว่า ดี รัฐดังกล่าวก็มีลักษณะ Good Governance นั่นเอง จากการ
สืบค้นพบว่าประเด็นธรรมาภิบาลได้ถูกน้ามาใช้อ้างอิงมายาวนานแล้ว โดยในงานวิจัยชื่อ Sub-Sahara : From
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crisis to sustainable growth. (World Bank, 1989) ถื อ เป็ น งานวิ จัย ยุ ค บุก เบิก ซึ่ ง ท้ า ให้เ กิ ด กระแสการ
ตื่นตัว โดย World Bank ได้เสนอถึงการบริหารประเทศด้วยหลักการที่จ ะท้าให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่ง ยืน
จนถึงปัจจุบัน World Bank เป็นหน่วยงานสากลที่พยายามอย่างยิ่งที่จะวัดประเมินคุณภาพของการปกครอง
ด้วยหลัก การ Governance โดยเชื่อ ว่าหากการปกครองมี คุณภาพในระดับ ที่ สูง หรือที่ เ รียกกั นว่า Good
Governance จะน้าประเทศไปสู่ก ารพั ฒนาอย่างมั่ น คงรอบด้าน ซึ่ง มี ตัวประเมิ นและเกณฑ์ ก ารประเมิน
ด้วยกัน 6 ด้าน คือ
 Voice and Accountability (VOICE) เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนสามารถ
มีสิทธิในการเลือกรัฐบาล เสรีภาพในการรับสือ่ และการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PSAV) เป็นดัชนีแสดง
แนวโน้มการล้มล้างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและการเกิดความไม่สงบและการก่อการร้าย
 Government Effectiveness (GovEff) เป็นดัชนีที่แสดงถึงคุณภาพการบริการสาธารณะ
ที่ปราศจากแรงกดดันในทางการเมือง รวมทั้งคุณภาพของกระบวนการนโยบายสาธารณะและความเชื่อถือได้
 Regulatory Quality (REG_QE) เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงความรับรู้ถึงความสามารถ
ของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายสาธารณะและข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนอย่างเป็นธรรม
 Rule of Law (ROL) ดัชนีที่ บ่ง ชี้ถึง ความเชื่อมั่นและการรับรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต้ารวจและข้าราชการส่วนหน้า รวมถึงศาลในการบังคับใช้กฎหมาย
 Control of Corruption (COFC) เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงพลังภาคประชาชน ในการตรวจสอบ
และเรียกร้องการด้าเนินการต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของภาคธุรกิจ และการทุจริตระดับชาติ
ของทั้งชนชั้นสูงและรัฐบาล
เมื่ อ วิเ คราะห์ตัวชี้วัดที่ World Bank น้าเสนอจะพบว่า Good Governance ประกอบไป
ด้วยประเด็นใหญ่ที่ต้องการประเมิน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) สถาบันทางภาครัฐ รวมไปถึงระบบราชการในการ
ด้าเนินภารกิจของรัฐและการส่งมอบบริการของรั ฐ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นมุมมองการบริหารจัดการภาครัฐ
และ 2) ลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย เช่น สิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักประชาธิปไตย การเลือกตัง้
การตรวจสอบ ดังนั้นมุมมอง Good Governance ที่ World Bank ได้น้าเสนอคือรัฐที่ก่อให้เกิดการพัฒ นา
บนพื้นฐานประชาธิปไตย
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ทางด้ า น United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
หรือ UNESCAP (2009) ได้สร้างนิยามของ Governance ให้เหมาะสมกั บบริบทการพัฒนาในภูมิ ภาคซึ่งเป็น
ค้านิยามที่ง่าย กระชับ และชัดเจนว่า Governance คือ กระบวนการตัดสินใจและน้านโยบายไปปฏิบัติในการ
พัฒนาประเทศ โดยได้ประยุกต์เอาแบบการประเมินและการวัดมาจาก World Bank เพื่อระบุความดีหรือไม่ดี
ของระบบ โดยมี เ กณฑ์ ป ระเมิ น คื อ 1) Accountable 2) Responsive 3) Transparent 4) Participation
5) Equitable and Inclusive 6) Follows the rule of law 7) Effective and Efficient 8) Consensus
oriented ซึ่งจะเห็นได้ว่านิยามเกณฑ์การประเมินของ UNESCAP มีความชัดเจนและเน้นประเด็นไปที่การ
ตัดสินใจและการก้าหนดนโยบายของภาครัฐ
หน่วยงาน Asian Development Bank (AsDB) ได้ให้ค้านิยามไว้ ว่า Good Governance
หมายถึง การใช้อ้านาจในเชิงจัดการทรัพยากรเพื่อบริหารประเทศให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเน้ น หนั ก ไปที่ ป ระเด็ น หลัก ส้ า คั ญ คื อ 1) ความมั่ น คงทางการเมื อ ง เช่ น ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
สิท ธิม นุษยชน 2) การพั ฒนาเศรษฐกิจ เช่น ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรภาครัฐ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย
หลักการที่คล้ายคลึงกับ World Bank และ UNESCAP คือ 1) Accountability หมายถึงความสามารถตอบ
ค้าถามและถูกตรวจสอบได้ของรัฐ 2) Participation ความสามารถของรัฐในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครอง รวมถึงการวางนโยบาย 3) Predictability ที่หมายถึงการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
และ 4) Transparency ความโปร่งใสในแง่การเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งทุกประเด็น
จะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง ในขณะที่ African Development Bank (AfDB) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ ใกล้เ คียงกั นได้วางเป้าหมายคล้ายคลึง กับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (AsDB) แต่เ พิ่ม ประเด็นว่า
การพั ฒ นาดั ง กล่ า วต้ อ งท้ า ให้ แ อฟริ ก าพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้ ค วามส้ า คั ญ ไปที่ 1) Accountability
2) Transparency 3) Combating corruption 4) Participation แ ล ะ 5) Legal and judicial reforms
โดยจะเห็นได้ว่าความตั้ งใจในการต่อสู้กับปัญหาทุจริตได้ถูกน้าขึ้นมาเป็นประเด็นส้าคัญส้าหรับธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งแอฟริกา
United Nations Development Programme (UNDP) เป็ น อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ส ร้ า ง
ค้านิยามถึงประเด็น Good Governance ว่าหมายถึง การบริหารรัฐให้เกิดการพัฒนาทางทุนมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
โดยเน้นการสร้างกระบวนการส้าคัญ คือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และกลไกการบริหารภาครัฐ
ส้าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองนั้น UNDP มุ่งเน้นไปที่การก้าหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายที่เอื้อต่อ
การพัฒนา และส้าหรับกลไกการบริหารภาครัฐเน้นไปที่การน้านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิด Good Governance ทั้งนี้ UNDP ได้เสนอองค์ประกอบ
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หลักไว้ด้วยกัน 9 องค์ประกอบ คือ 1) Participation พลเมืองไม่ว่าสถานะใด ต่างสามารถเข้าถึงการตัดสินใจ
เชิงนโยบายได้ 2) Rule of law ความเสมอภาคทางกฎหมายบังคับใช้ทั่วกัน 3) Transparency ความโปร่งใส
ในเชิ ง ข้ อ มู ล 4) Responsiveness การตอบสนองต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งครบถ้ ว น 5) Consensus
orientation มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมโดยผ่านมติจากทุกฝ่าย 6) Equity สร้างความเท่าเทียม 7) Effectiveness
and efficiency ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8) Accountability ความสามารถตรวจสอบ
ได้ 9) Strategic vision ผู้น้าระดับสูงและรัฐบาลมองประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
จะเห็นได้ว่า UNDP มุ่งสร้างการพัฒนาและนิยาม Good Governance ในมุมมองความเข้มแข็งที่มาจากปัจจัย
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเด่นขององค์การ
ส้าหรับนิยามเฉพาะของ Good Governance ที่ เ กี่ ยวข้องกั บระบบสาธารณสุขนั้น WHO
(2015) ได้นิยามค้าว่า Stewardship (การดูแลหรือการเฝ้าระวัง) เป็นหัวใจส้าคัญที่ท้าให้ Good Governance
เกิดขึ้นได้ในระบบสาธารณสุข โดยเน้นความส้าคัญที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และยังเพิ่มมิติของความเชื่อใจ
และความชอบธรรม (Trust and Legitimacy) ที่ ป ระชาชนมอบให้กับระบบอีกด้วย ทั้ งนี้ประเด็นที่ WHO
ให้ความสนใจและถือเป็นจุดเน้นส้าคัญที่สุด คือ การทุจริตในวงการสาธารณสุ ข ซึ่ง WHO ถือว่าการทุจริตนั้น
เป็นอุปสรรคส้าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพทางสาธารณสุข อีกทั้งการทุจริตยังเพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและการสูญหายไปของทรัพยากรอย่างไร้ประโยชน์
จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์หลักการส้าคัญท้าให้เห็นภาพของแนวคิด Good
Governance ว่ า มี ลั ก ษณะส้ า คั ญ คื อ เป็ น กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อ งระยะยาว
โดยสามารถแบ่ง กระบวนการการพัฒ นาได้เ ป็นสองระดับ คือ ระดับ สถาบันในระดับ ประเทศที่ก่ อให้เกิด
การพัฒนาในระดับนานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการในระดับองค์การที่สอดประสานให้เกิดการ
พัฒนาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งทั้งสองระดับนั้นจ้าเป็นต้องตอบสนองต่อหลักการประชาธิปไตยพื้นฐาน
ทั้ ง นี้ งานวิจัยชิ้นนี้มุ่ ง หาค้าตอบที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ ความเหลื่อมล้้า จึง จ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้องน้าฐานข้อมู ล
ที่มีประเด็นครบถ้วนของ World Bank มาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ในประเด็น Good Governance
ที่มีต่อสิ่งที่สนใจ
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2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.2.1 Gini Coefficients หรือ สัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า
ในการศึก ษาครั้ง นี้ต้อ งการทราบถึง ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อการกระจายรายได้ ดัง นั้ น ตัวแปรตาม
ในการศึกษาคือ ความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ ผู้วิจัยเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Gini Coefficients หรือ
สัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า เป็นตัวแปรตามในการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่
World Bank กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางทั่วโลก 101 ประเทศ ในช่วงปี 1990 - 2017
2.2.2 INSHARE_LOWEST (Income share held by lowest 10%)
นอกจากนี้งานชิ้นนี้ยังสนใจประเด็นเชิงลึกของความเหลื่อมล้้าโดยการศึกษาการกระจายรายได้
ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด INSHARE_LOWEST (Income share held
by lowest 10%) สาเหตุส้าคัญ ในการใช้ข้อมู ล เพิ่ม เติม เนื่องจากการใช้เ พียงค่า GINI ในการพยากรณ์
จะสามารถท้ านายค่าปัจ จัยได้ในภาพกว้างที่ ถือเป็นแนวทางการพัฒ นาที่ จ้าเป็นในภาพรวม อย่างไรก็ ดี
ประชากรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งจากรายได้ของประเทศที่อยู๋ในช่วงชั้นที่ต่้าที่สุด ดังนั้น
จึงต้องสร้างสมการศึกษาอีกชุดเพื่อสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มย่อยเหล่านี้ ในส่วนของกลุ่ม
ตัวแปรที่เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้้า ประกอบด้วย ตัวแปร 5 กลุ่ม ได้แก่
2.2.2.1 กลุ่มตัวแปรการเปิดประเทศจากโลกาภิวัตน์ (GLOBAL)
ด้วยแนวคิดแบบ Compensation Theory เชื่อว่าปัจจัยโลกาภิวัตน์มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ
โลกอย่า งยิ่ ง (Jungkeun 2009,Rodrik 1998, Geoffrey 2000, Segura – Ulbiergo 2002,Cameron 1978)
ซึ่งทฤษฎีนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะ
โดยมีฐานคติว่ายิ่งประเทศมีอัตราการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศ และการเงินระหว่างประเทศมากขึ้นเท่าใด
จะยิ่งท้าให้ประเทศต้องลงทุนและมีรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมมากขึ้นเท่านั้น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข
ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันแก่พลเมืองไม่ให้กระทบต่อการแข่งขันและวิถีชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไป (Rodrick
1998, Geoffrey 2000, Segura – Ulbiergo 2002) ดั ง นั้ น หากประเทศพึ่ง พาการเงิ นและการค้าระหว่าง
ประเทศมาก จะท้าให้รัฐต้องมีรายจ่ายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายด้านสังคมที่มากขึ้น และส่งผลให้
เกิดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ตามทฤษฎี ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ตัวแปร คือ
 Foreign direct investment net bop current us-$ (Foreign) หรื อ เงิ น ลงทุ น
โดยตรงจากต่างชาติคิดเป็นดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ระดับการเปิดประเทศในทางการเงิน สามารถท้าให้เกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ผ่านกระบวนการการลงทุนในการผลิต แต่ในอีกทางหนึ่งนั้นผลประโยชน์อาจตกอยู่กับ
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คนส่วนน้อยที่มีศักยภาพพอในการหาผลประโยชน์จากทุนเหล่านั้นได้ ซึ่งมักเป็นผู้ที่มีทุนทางสังคมหรือทุนทาง
ทรัพย์สินสูงอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจัยเงินลงทุนจากต่างชาติจึงยังมีการถกเถียงกันในวงวิชาการมีผลต่อการกระจาย
และความเหลื่อมล้้า
 Exports of goods and services of gdp (EX_GS) หรือ สัดส่วนการส่งออกสินค้า
และการบริการคิดเป็นสัดส่วนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คล้ายคลึงกั บเงินลงทุนจากต่างชาติ
การส่งออกสินค้าและการบริการ เป็นสิ่งส้าคัญในการหารายได้ให้กับประเทศและส่งผลต่อการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้สินค้าและการบริการในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง มักมีลักษณะเป็นสินค้าปฐมภูมิที่ใช้ทักษะ
ฝีมื อแรงงานไม่ มากนัก ซึ่งมี ความเป็นไปได้ที่ก ลุ่มคนที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่มากนัก ยัง ได้รับ ประโยชน์
ผ่านการจ้างงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน้าเอาปัจจัยนี้เข้าร่วมทดสอบเพื่อหาผลกระทบต่อความเหลื่อมล้้า
2.2.2.2 กลุ่มตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ EC (Economic Growth)
ปัจจัยส้าคัญที่สุดที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้าคือ ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถ
ท้าให้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้ที่มากขึ้น (Wattanavitukul 1978; เมธี ครองแก้ว และ ปราณี ทินกร
2528; Barro, 1991; Swank, 1996) นอกจากนี้ร ะดับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ สามารถวัดได้จากสัดส่วน
การใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลความต้องการของคนในประเทศ (Berry and Lowery, 1984) ในปัจจัย
กลุ่มนี้จึงใช้ตัวแปรที่ได้ข้อมูลจาก World Bank ผ่านการค้านวณค่าคงที่ ดังนี้
 Gni ppp current international $ (GNI_PPINTER) หรือ รายได้มวลรวมประชาชาติ
ตามการค้ า นวณค่ า เงิ นสากล เป็ นตั วแปรที่ หมายถึ ง รายได้ สุ ท ธิ ม วลรวมประชาชาติ ที่ แปลงเป็ นค่าเงิน
มาตรฐานสากลด้วยการค้านวณอ้ านาจการซื้ อจริงจากค่าเงิน ซึ่งนับมูลค่าเพิ่มในปริมาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นดัชนีที่เป็นตัวแทนความมั่งคั่งด้านการเงินของประเทศหนึ่งได้ดีดัชนีหนึ่ง ผู้วิจัย
จึงเลือกตัวแปรเข้าสู่การทดสอบในสมการในกลุ่มของตัวแทนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 General government final consumption expenditure of gdp (GGEXPEN)
หรือ รายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตัวแปรที่หมายถึง รายจ่ายทั้งสิ้น
ของรัฐในการซื้อสินค้าและการบริการ รวมไปถึงค่าจ้างที่เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
จากผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยปกติเมื่อรัฐมีรายได้มากขึ้นก็จะมีรายจ่ายทั่ วไปมากขึ้นตามกัน จากการด้าเนิน
กิจการของรัฐที่มากขึ้น ดังนั้นตัวแปรรายจ่ายของรัฐจึงเป็นตัวแทนของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีอีก
ตัวแปรหนึ่ง
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2.2.2.3 กลุ่มตัวแปรโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจ ES (Economic Structure)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลอย่างยิ่งต่อความเหลื่อมล้้าทางรายได้ ผลต่อเนื่อง
มาจากการเจริญเติบโตที่ขาดสมดุลอาจก่อให้เกิดการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ (Concentration of Economic
Power) ซึ่งอาจมาในรูปแบบการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง (Concentration of Wealth) ทั้งนี้มักพบว่าสัดส่วน
การออมภายในประเทศที่มักจะทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการกระจายรายได้ ทั้งนี้เพราะผู้ที่ฐานะร่้ารวยก็มกั สะสม
ทุนและสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ซึ่งต่างจากผู้ที่ยากจนที่มีโอกาสในการออมและสะสมทุนน้อยกว่า ส่งผลให้
ความแตกต่างของการกระจายรายได้ในสังคมถ่างออกมากขึ้น (จรินทร์ เทศวานิช, 2523 เอนก เธียรถาวร, 2520)
นอกจากนี้สัดส่วนของภาคการเกษตรกรรมต่อภาคอุตสาหกรรม มีผลต่อรายจ่ายภาครัฐและความเหลื่อมล้้า
(Boix, 2001; Cameron ,1978) และประเด็นเรื่องระดับเงินเฟ้อในประเทศ ที่กระทบต่อผู้มีรายได้ต่้า ยิ่งเพิ่ม
ความเหลื่อ มล้้า ให้รุ นแรงขึ้ น (Gustafsson and Johansson, 1997; Parker, 1999; Xu and Zou, 2000;
Cornia and Kiiski, 2001) รวมไปถึงสัดส่วนการว่างงานที่ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของประชาชน ดังนั้นในงาน
วิจัยชิ้นนี้จึงใช้ตัวแทนในการทดสอบ คือ
 Inflation gdp deflator linked series annual (INF_LINKED) หรือ อัตราเงินเฟ้อ
จากดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวม ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและการบริการ ต้องมีความสอดคล้องกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับการผลิตในประเทศ ในประเทศที่มีโครงสร้างเงินเฟ้อไม่เหมาะสม
ย่อมท้ าให้ผู้ที่มี รายได้น้อยได้รับผลกระทบจากราคาที่ สูงขึ้น โดยไม่ มี ความสอดคล้องกั บระดับการพัฒนา
ผลกระทบดังกล่าวยิ่งท้าให้การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตหรือความเหลื่อมล้้ามีมากขึ้น
 Unemployment Total % of labor force (UMEMT) หรือสัดส่วนการว่างงาน
จากแรงงานทั้งหมด เป็นตัวแปรที่หมายถึงสัดส่วนของการว่างงานเมื่อคิดจากก้าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ
หนึ่ง ซึ่ง พร้อ มที่ จ ะท้างานหรือรอการจ้างงาน ดัง นั้นการว่างงานที่ เ กิ ดจากความสมัครใจจะไม่ได้นับรวม
เพื่อค้านวณ ตัวแปรสัดส่วนการว่างงานเป็นตัวแปรที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาในกลุ่มประเทศยากจนและ
รายได้ปานกลางเพราะโดยหลักการทั่วไปนั้น การว่างงานที่มากขึ้นจะเป็นผลโดยตรงต่อรายได้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นในประเทศ
2.2.2.4 กลุ่มตัวแปรโครงสร้างภูมิประชากรศาสตร์ DS (Demographic Structure)
ปัจ จัยด้านสังคมที่ส่งผลโดยตรงต่อการกระจายรายได้ คือ การกระจายตัวของประชากร
(Population Distribution) ทั้งนี้จะพบว่าเมื่อจ้านวนเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประชากรในวัยพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น
จะมีผลท้าให้การกระจายรายได้แย่ลง และพบว่ากลุ่มผู้ยากจนมีแนวโน้มจะมีจ้านวนเด็กและผู้สูงอายในความ
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ดูแลรับผิดชอบมากกว่า อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลของการที่จะต้องดูแลจ้านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ก็จะพบว่ากลุ่ม
ผู้ยากจนมีภาระค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบสูงกว่ากลุ่มผู้ที่ร่้ารวยอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งผลให้คนยากจน
ยิ่งจนลงและท้าให้การกระจายรายได้มีความไม่เสมอภาคมากขึ้น (จริน ทร์ เทศวานิช 2523 เอนก เธียรถาวร
2520) โดยใช้ข้อมูลจากจ้านวนสัดส่วนวัยพึ่งพึง (0-14 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป) ตามรายงานที่ได้จาก World
Bank อย่างไรก็ดีในหลายประเทศวัยพึ่งพึงอาจมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาความแตกต่างทางเพศจะพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะรายได้ ที่ต่้ากว่าเพศชาย
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบให้ได้ทั่วไป แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นสัดส่วนประชากรหญิงที่มากกว่า
มี แนวโน้ม จะท้าให้โครงสร้างการกระจายรายได้เหลื่อมล้้ามากกว่าโดยการสืบค้นข้อมู ลจาก World Bank
ซึ่งแสดงอัตราส่วนระหว่างประชากรชายและหญิงในประเทศต่างๆ
ประเด็นการศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในปัจจัยทุนมนุษย์ โดยพบว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงมักได้รับ
โอกาสและการจ้างงานที่ดีกว่า รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ ดีกว่าอีก ด้วย ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ World Bank
ได้ใช้เพื่อชี้วัดการศึกษานั้นมีด้วยกันถึง 40 ตัวชี้วัด จึงจ้า เป็นต้องศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยหลายชิ้นเพื่อ
ค้นหาแง่มุมที่เป็นตัวแทนระดับการศึกษาของประเทศที่ใช้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม (Stijns, 2001; Boix, 2001;
Schultz, 1994) ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงใช้กลุ่มตัวแปรเพื่อท้าการทดสอบ คือ
 Urban population of total population (URBAN_TP) หรื อ ตั ว แปรจ้ า นวน
ประชากรในเขตเมื องต่อประชากรทั้งหมด ทั้งนี้โครงสร้างการกระจายตัวของประชากรเป็นตัวแทนหนึ่ง
ของรูปแบบการผลิตของประเทศ ในลักษณะที่ก้าลังแรงงานจะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงการ
ท้างาน ดังนั้นในประเทศที่ก้าลังพัฒนา สัดส่วนประชากรที่กระจุกตัวในเขตเมืองมากจนเกินไปอาจก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ไม่สมดุล และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่มีลักษณะเหลื่อมล้้า
 Employment in industry of total employment (EMP_INDUST) ห รื อ ก า ร
จ้ า งงานในภาคอุ ต สาหกรรมจากจ้า นวนแรงงานทั้ ง หมด ประเทศก้ าลัง พัฒ นาส่วนใหญ่เ ป็ นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรม ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ดีทักษะฝีมือแรงงานของแรงงานในประเทศไม่สามารถพัฒนาให้เกิ ดการสร้าง
เทคโนโลยีได้เอง ท้าให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้ จึงติดกับดักรายได้ปานกลางและคงสภาพ
ความเหลื่อมล้้าไว้ต่อเนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรและชนบท กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเขตเมือง
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2.2.2.5 กลุ่มตัวแปรตัวแทนธรรมาภิบาลของรัฐ GOV (Government)
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทาง
การเมืองจะมีผลท้าให้การกระจายรายได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ “แนวคิดการกระจายรายได้โดยกลไกทาง
การเมือง” ทั้งนี้เพราะประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนจะสามารถแสดงออกถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจต่อระบบการกระจายรายได้ที่เป็นอยู่ในสังคมขณะนั้น โดยผ่านกระบวนการของการเลือกตั้ง
(Democratic Voting Process) ซึ่ง ลัก ษณะเช่นนี้ก็ จ ะส่ง ผลให้เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายรายได้มีความเท่ าเทียมกัน
มากขึ้น ทั้งนี้หลักการ Governance มีความหมายโดยนักวิชาการ 2 กลุ่ม 1) นักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ลงความเห็นว่าเป็นหลักการที่ ท้าให้เ กิดการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยและสิท ธิพลเมืองที่เข้มแข็ง 2 ) นัก
เศรษฐศาสตร์การเมืองลงความเห็นว่าเป็นหลักการที่ท้าให้เกิดโครงสร้างการบริหารราชการที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
ทั้ ง นี้ ห ลั ก การ Governance ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ตั ว แทนที่ บ่ ง ชี้ ว่ า รั ฐ มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยมากน้อ ยเพี ยงใด หรือ เอื้อ ต่อการพัฒนาตามระบบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึง
ได้ใช้ The Worldwide Governance Indicators ซึ่ง เป็นชุดข้อมู ล ที่ เ ปิดเผยและเข้าถึง ได้อย่างอิส ระของ
World Bank โดยการน้ า ข้ อ มู ล Update Aggregate Indicators of Governance 1996-2017 ของ
www.govindicators.org มาใช้เป็นตัวแทนซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัดหลักที่เป็นองค์ประกอบของหลักการ
Governance และสอดคล้องกับแนวความคิด Good Governance โดยมาเป็นตัวแปรในงานวิจัย ดังนี้
 Voice and Accountability (VOICE) เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนสามารถ
มีสิทธิในการเลือกรัฐบาล เสรีภาพในการรับสือ่ และการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
 Government Effectiveness (GOVEFF) เป็ น ดั ช นี ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร
สาธารณะที่ปราศจากแรงกดดันในทางการเมือง รวมทั้งคุณภาพของกระบวนการนโยบายสาธารณะและความ
เชื่อถือได้
 Regulatory Quality (REG_QE) เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงความรับรู้ถึงความสามารถ
ของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายสาธารณะและข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนอย่างเป็นธรรม
 Rule of Law (ROL) ดัชนีที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นและการรับรู้ในการปฏิบัติห น้าที่ ต าม
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต้ารวจและข้าราชการส่วนหน้า รวมถึงศาลในการบังคับใช้กฎหมาย
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 Control of Corruption (COFC) เป็ น ดั ช นี ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง พลั ง ภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบและเรียกร้อ งการแสวงหาผลประโยชน์โ ดยมิชอบของภาคธุร กิ จ และการทุ จ ริตระดับ ชาติของ
ชนชั้นสูงและรัฐบาล
ตาราง 2.2 ค้าอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งทีม่ าของข้อมูล
ตัวแปร

แหล่งที่มา

กลุ่มตัวแปรความเหลื่อมล้้า
 Gini Coefficients (GINI)
 Income share held by lowest 10% (INSHARE_LOWEST)

World Bank

กลุ่มตัวแปรการเปิดประเทศจากโลกาภิวัตน์
 Foreign direct investment net bop current us-$ (Foreign)
 Exports of goods and services of gdp (EX_GS)

World Bank

กลุ่มตัวแปรโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจ
 Inflation gdp deflator linked series annual (INF_LINKED)
 Unemployment Total % of labor force (UMEMT)
กลุ่มตัวแปรตัวแทนธรรมาภิบาลของรัฐ
 Voice and Accountability (VOICE)
 Government Effectiveness (GOVEFF)
 Rule of Law (ROL)
 Control of Corruption (COFC)
กลุ่มตัวแปรโครงสร้างภูมิประชากรศาสตร์
 Urban population of total population (URBAN_TP)
 Employment in industry of total employment (EMP_INDUST)

World Bank

World Bank

World Bank
WGI

World Bank

1996 - 2017

กลุ่มตัวแปรความเจริญทางเศรษฐกิจ
 Gni ppp current international $ (GNI_PPINTER)
 General government final consumption expenditure of gdp
(GGEXPEN)

ปีที่ใช้
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สรุปรูปแบบสมการการทดสอบ
จากตัวแปรในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความเหลื่อมล้้า (GINI) ท้าให้สามารถเขียนเป็น
สมการได้ดังนี้

GINI =α + β Foreign + β EX_GS + β GNI_PPINTER + β GGEXPEN + β INF_LINKED
+ β UMEMT + β URBAN_TP + β EMP_INDUST + β VOICE + β COFC +τ +γ +ε
และจากตัวแปรที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุด
ร้อยละ 10 (Income share held by lowest 10%) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
INSHARE_LOWEST =α + β Foreign + β EX_GS + β GNI_PPINTER
+ β GGEXPEN + β INF_LINKED + β UMEMT + β URBAN_TP + β EMP_INDUST
+ β GOVEFF + β ROL+τ +γ +ε
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวเลขข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายปีซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time
Series Data) ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาในกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาที่ World Bank รายงานว่ามีรายได้ปานกลาง
ตั้ง แต่ปี ค.ศ. 2000-2017 โดยที่ ม าของข้อมู ล จากแหล่ง ข้อมู ล เช่น 1) ข้อมู ล ปัจ จัยด้านเศรษฐกิ จ สัง คม
การเมื องและโลกาภิ วั ต น์ จ ากฐานข้ อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารโลก (World Bank) ทั้ ง จาก World
Development Report and Indicators และ Poverty Assessment Report โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการน้า
ข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้
3.1.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา
ในการศึก ษาสมการผู้วิจัยเลือกประเทศในกลุ่ม รายได้ปานกลาง ซึ่ง จากการสืบค้นข้อมูลของ
World Bank รายงานว่าเป็นประเทศรายได้ปานกลางมีทั้งสิ้น 101 ประเทศ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุม่
รายได้ปานกลางค่อนข้างต่้า 47 ประเทศและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 54 ประเทศ ดังนี้
ตาราง 3.1 กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่้า 47 ประเทศ (996-3,895 US dollars)
Angola

Ivory Coast

Papua New Guinea

Bangladesh

Kenya

Philippines

Bhutan

Kiribati

Sao Tome and Principe

Bolivia

Kosovo

Solomon Islands

Cabo Verde

Kyrgyzstan

Sri Lanka

Cambodia

Laos

Sudan

Cameroon

Lesotho

Swaziland

Congo, Rep.

Mauritania

Timor-Lest

Côte d'Ivoire

Micronesia

Tunisia

Djibouti

Moldova

Ukraine

Egypt, Arab Rep.

Mongolia

Uzbekistan

El Salvador

Morocco

Vanuatu
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Georgia

Myanmar

Vietnam

Ghana

Nicaragua

West Bank and Gaza

Honduras

Nigeria

Zambia

India

Pakistan

ตาราง 3.2 กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (3,896-12,055 US dollars)
Albania

Grenada

Paraguay

Algeria

Guatemala

Peru

American Samoa

Guyana

Romania

Armenia

Iran

Russian Federation

Azerbaijan

Iraq

Samoa

Belarus

Jamaica

Serbia

Belize

Jordan

South Africa

Bosnia and Herzegovina

Kazakhstan

St. Lucia

Botswana, Brazil, Bulgaria

Lebanon

St. Vincent and the Grenadines

China

Libya

Suriname

Colombia

Macedonia

Thailand

Costa Rica

Malaysia

Tonga

Cuba

Maldives

Turkey

Dominica

Marshall Islands

Turkmenistan

Dominican Republic

Mauritius

Tuvalu

Equatorial Guinea

Mexico

Venezuela

Ecuador

Montenegro

Fiji

Namibia

Gabon

Nauru
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3.1.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการวิเคราะห์จัดเป็นข้อมูลแบบ Panel data ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะการเก็บข้อมูล
ทั้ ง ในแบบข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลา (time series data) และข้ อ มู ล ที่ เ ป็น ภาคตั ด ขวาง (cross-section data)
ไปพร้อมกัน ส้าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ในส่วนของข้อมูลอนุกรมเวลาใช้ข้อมูลที่เก็บในช่วงปี 2000-2017 หรือความ
ต่อเนื่อง 17 ปี ในขณะที่ข้อมูลแบบภาคตัดขวางเป็นข้อมูลของประเทศรายได้ปานกลางของโลกทั้งสิ้น 103
ประเทศ โดยการจัดระดับรายได้ของประเทศของธนาคารโลก
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เนื่องจากข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบพาแนล (Panel Data) ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา
ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปนั้นข้อมูลอนุกรมเวลามักจะมีลักษณะไม่นิ่ง
(Non-stationary) กล่าวคือข้อมูลอนุกรมเวลามักจะมีแนวโน้มการสะสมของค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ท้าให้มีคุณสมบัติเป็น Non-Stationary นั่นคือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทดสอบชุดของตัวแปรเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลโดยวิธี Ordinary Least
Square (OLS) หรื อ การประมาณ Panel Data โดยวิ ธี OLS จะเกิ ด ความคลาดเคลื่ อนซึ่ ง น้ า ไปสู่ปัญ หา
ความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง (Spurious Regression) โดยมักพบผลว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ด้วยค่า R squared ที่สูง แต่กลับพบค่า Durbin-Watson มีค่าต่้ากว่าปกติ หรือ
กล่าวได้ว่าค่าสถิติที่ ได้จ ากการถดถอยสมการในการศึก ษาจึง ขาดความน่าเชื่อถือและไม่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ดังนั้นก่อนน้าข้อมูลไปศึกษาจึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวของข้อมูลก่อน โดยใช้ Unit Root Test
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบิดเบือนในการตีความผลทางด้านสถิติ
ปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูล (Non-Stationary) สามารถแก้ไขได้ด้วยการท้าให้ตัวแปรที่มีปัญหา
ความไม่ นิ่ ง ของข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ผลต่ า ง (Differencing) จนกระทั่ ง ตั ว แปรเหล่ า นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ นิ่ ง
(Stationary) อย่างไรก็ตามการกระท้าดังกล่าวส่งผลในแง่ทวี่ ่าเมื่อท้าการแก้ปัญหาด้วยการสร้างผลต่างแล้วนัน้
แบบจ้าลองที่ ป ระมาณการได้จ ะไม่ ส ามารถวิเ คราะห์ ข้อมู ล ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ การปรับ ตัว ของตัว แปรใน
แบบจ้าลองเพื่อ ให้เกิดดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Effect) ท้ าให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวของ
ตัวแปรหายไป รวมถึงค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) ลดลงและการแปรความหมายของตัวแปรต่างค่า
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือการทดสอบสามารถท้าการทดสอบได้หลายวิธี เช่น Levin,
Lin and Chu (LLC) Test วิ ธี Breiting Test วิ ธี Hadri Test วิ ธี Im, Pesaran and Shin (IPS) Test และ
วิธี Fisher-Type โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP และถ้าหากพบว่าข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่งนั้น ก่อนที่จะ

54

แก้ปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูลสามารถหาการปรับตัวสู่ดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Effect) ด้วยวิธี
ของ Pedroni และวิธีของ Kao ซึ่งถ้าหากพบว่ากลุ่มตัวแปรมีความสามารถปรับตัวสู่ดุลยภาพระยะยาวได้
สามารถทดสอบแบบจ้าลองได้โดยตรง และถ้าหากไม่พบผลดังกล่าวจ้าเป็นต้องท้าการแก้ไขปัญหาความไม่ นิ่ง
ของข้อมูลก่อนจากที่ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ้าลองด้วยวิธีก้ าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary
Least Square: OLS) โดยประมาณค่าด้วยวิธี Pooled OLS, Fixed Effect Model และ Random Effect
Model ต่อไป
3.1.2.1 การวิเคราะห์ความนิ่งของข้อมูล (Panel Unit Root test)
จากปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูลที่พบได้บ่อยในข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ท้าให้ในการวิเคราะห์
แบบจ้าลองจ้าเป็นต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวแปรทุก ตัวเสียก่อน ซึ่งตามหลักการนั้นการทดสอบว่า
ข้อมูลมีความนิ่งหรือไม่ คือทดสอบความสม่้าเสมอหรือคงที่ โดยพิจารณาจากความสามารถในการอธิบ าย
ของชุดข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตว่าสามารถอธิบายชุดข้อมูลในปัจจุบันได้หรือไม่ (Stochastic Process) ซึ่งถ้าหาก
กระบวนการดังกล่าวมีความคงที่กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ความแปรปรวน (Variance) ความแปรปรวน
ร่วม (Covariance) เข้าใกล้ค่าคงที่ ห รือ ดุล ยภาพที่ มี ความผันผวน แต่ส ามารถกลับ เข้าสู่ดุล ยภาพเดิม ได้
นั่นบ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมีลักษณะเป็น Stationary ในทางกลับกันนั้นถ้าหากกระบวนการดังกล่าวไม่คงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลานั่นคือชุดข้อมูลมีปัญหา non-stationary หรือกล่าวได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมี Unit
Root ซึ่ ง นิ ย มใช้ วิ ธี ก ารของ Dickey and Fuller (1979) ในการทดสอบโดยตั้ ง สมมติ ฐ านหลั ก ว่ า ข้อมู ล
มีลักษณะเป็น Non-Stationary ถ้าหากค่าค้านวณตกในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นหมายความว่าข้อมู ล
ชุดดังกล่าวเป็น Stationary ที่สามารถค้านวณในแบบจ้าลองได้ทันที ส้าหรับแบบจ้าลองที่ใช้ข้อมูลแบบ Panel
Data การทดสอบ Unit root มีวิธีที่ได้รับความนิยม เช่น 1) Levin, Lin and Chu (2002) ซึ่งมีข้อจ้ากัดใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยข้อมูลภาคตัดขวาง 2) Im, Pesaran and Shin (2003) ที่มีข้อดีใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ภ าคตั ด ขวาง 3) Breitung (2001) ที่ ส ามารถใช้ ก ลั บ กลุ่ ม ประชากร
ที่ เ ล็ก กว่าจ้านวนช่วงเวลา 4) The Fisher’s type test : Maddala and Wu (1999) and Choi (2001) ที่
สามารถใช้กลับสถิติที่ข้อมูลเป็นแบบ Unbalance Panel Data และ 5) Hadri (2000) ซึ่งสามารถแสดงเป็น
ตารางได้ดังนี้
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ตาราง 3.3 วิธีการทดสอบ unit root ส้าหรับ panel data
Tests with Common Unit Root Process
วิธีทดสอบ

สมมติฐานหลัก

สมมติฐานทางเลือก

สถิติทดสอบ

Levin, Lin and Chu

มียูนิทรูท

ไม่มียูนิทรูท

t - statistic

Breitung

มียูนิทรูท

ไม่มียูนิทรูท

Breitung t - statistic

Hadri

ไม่มียูนิทรูท

มียูนิทรูท

Z - statistic

Tests with Individual Unit Root Processes
วิธีทดสอบ

สมมติฐานหลัก

สมมติฐานทางเลือก

สถิติทดสอบ

IPS

มียูนิทรูท

ไม่มียูนิทรูท
ในบางประเทศ

W - statistic

Fisher – ADF
Fisher – PP

มียูนิทรูท

ไม่มียูนิทรูท
ในบางประเทศ

Fisher Chi – Square

ในการตัดสินใจว่าข้อมูลมีสถานะเป็น non stationary หรือไม่นั้น จ้าเป็นที่จะต้องพิจารณา
ร่วมกันจากหลายตัวชี้วัดเนื่องจากความหลากหลายมิติของข้อมูลแบบ Panel Data ซึ่งหากข้อมูลมีลักษณะ
เป็น non stationary ก็จะท้าการตรวจสอบในขั้นต่อไปเพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวของกลุ่มตัวแปร
3.1.2.2 การวิเคราะห์การปรับตัวสู่ดุลยภาพระยะยาว (Panel Cointegration test)
หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ได้เป็นอนุกรมเวลาที่ไม่ คงที่ หรือ non stationary ชุดข้อมูล
ดังกล่าวเมื่อรวมเข้าด้วยกันอาจค้นพบความสัมพันธ์กันของข้อมูลในระยะยาว (Long-run relationships) ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากค่าเบี่ยงเบน (Deviation) ที่ออกจากความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวจะมีลัก ษณะ
คงที่ ห รือนั่นคือ ความสามารถในการปรับ เข้าสู่ดุลยภาพ เราเรียกลัก ษณะดัง กล่าวว่าเป็น Cointegration
(Engle and Granger, 1987, Banerjee et al, 1993) ดังนั้นในทางทฤษฎีการทดสอบ Cointegration Effect
คือ การทดสอบความคงที่ของค่าเบี่ยงเบนที่ ได้จากการประมาณค่ าความสัมพันธ์เ ชิงดุลยภาพในระยะยาว
(Long-run equilibrium relationship) ของชุดข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่ ซึ่งถ้าหากพบความสัมพันธ์แบบ
Cointegration นั่นแปลว่าชุดตัวแปรหรือชุดข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว ท้าให้ไม่จ้าเป็นต้อง
กังวลปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่จริง (Spurious Regression) ที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลที่มีลักษณะของอนุกรมเวลา
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และส้าหรับข้อมูลแบบ Panel Data การทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์แบบ Cointegration นั้นมีวิธีการที่นิยม
ในการทดสอบด้วยกัน คือ
 วิ ธี ข อง Pedroni (2004) ซึ่ ง มี ส มมติฐ านหลัก ว่ า ไม่ มี Cointegration ในชุ ด ข้ อ มู ล โดย
ค่ า สถิ ติ ใ นการทดสอบเพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาได้ แ ก่ Panel v- Statistic, Panel ρ - Statistic, Panel ppStatistic และ Panel ADF - Statistic ซึ่งเป็นลักษณะการทดสอบแบบ Group Panel Statistics โดยถ้าหาก
ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นหมายความว่า “มีอย่างน้อยหนึ่งประเทศที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
แบบ Cointegration”
 วิธีของ Kao (1999) ซึ่งมีสมมติฐานหลักว่าไม่มี Cointegration ในชุดข้อมูลโดยค่าสถิติ
ในการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) และถ้าหากทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นหมายความ
ว่า “ชุดข้อมูลมีลักษณะเป็น Cointegration”
3.1.2.3 การทดสอบแบบจ้าลอง (Estimation Panel Methodology)
ในการประมาณการแบบจ้าลองที่มีลักษณะเป็น Balance Panel Data จะพบความหลากหลาย
ของหน่วยการวิเคราะห์ที่มีความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล ท้าให้ลักษณะเฉพาะของหน่วยวิเคราะห์ซึ่งในที่นี้คือ
ลักษณะเฉพาะของประเทศในกลุ่มรายได้ต่้าและรายได้ปานกลางแต่ละประเทศ อาจมีผลให้เกิดปรากฎการณ์
ที่ต่างกัน ดังนั้นความแตกต่างของหน่วยวิเคราะห์ที่เราไม่สามารถทราบได้นั้น จึงจ้าเป็นต้องเพิ่มเข้ามาในการ
ประมาณค่าแบบจ้าลอง ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
yit = B0 + B1 xit1 + ⋯ + Bk xitk + ai + uit , t = 1…T
โดยที่

yit คือ ค่าแปรตามของตัวแปร i ณ จุดสังเกตเวลา t
xit1 คือ ค่าตัวแปรอิสระที่ j ของตัวอย่าง i ณ เวลา t โดย j = 1….k
ai

คือ ค่าลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถสังเกตได้ หรือ unobserved fixed effects

uit คือ error term
ส้าหรับการประเมินว่าระหว่างวิธีการประมาณค่าแบบ Random Effect Model หรือการ
ประมาณค่าแบบ Fixed Effect Model วิธีการใดเหมาะสมในการประมาณค่าแบบจ้าลองกว่ากันนั้น อาศัย
หลัก ในการเลือกวิธีที่ ค้านึง ถึงค่าสัมประสิทธิ์และค่าคงที่ โดยอาจค้านึง ถึงความ เหมาะสมของทฤษฎีและ
สภาพเชิงประจักษ์ เช่น การพบว่าแต่ละหน่วยวิเคราะห์มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง หรือสภาพทางทฤษฎี
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ไม่สมควรจะใช้กับทุกหน่วยวิเคราะห์ จ้าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการแบบ Fixed Effect ในการประมาณค่าหรือ
การสร้างค่าคงที่เฉพาะตัวของหน่วยวิเคราะห์แล้วท้าการประเมินค่า ในทางตรงกันข้ามนั้นหากเราพบว่า
ลัก ษณะเฉพาะของแต่ล ะประเทศไม่ ได้มี ผ ลต่อสิ่ง ที่ต้องการศึก ษาอย่างแน่นอน วิธีก ารประมาณค่าแบบ
Random Effect จะเหมาะสมมากกว่า ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือการทดสอบ
ว่าข้อมู ล ที่มีอ ยู่นั้นเหมาะสมกั บ การประมาณค่าแบบใดโดยใช้เครื่องมื อทางสถิติเ ข้ามาช่วยในการทดสอบ
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกแนวทางในการทดสอบคือ
 วิธี Hausman Test (1978) โดยตั้งข้อสมมติฐานว่า “การประมาณค่าความแปรปรวน
ร่วมกันของ Fixed Effect และ Random Effect มีค่าเท่ากัน” ดังนั้นหากทดสอบแล้วพบว่าค่าค้านวณยอมรับ
สมมติฐานหลัก วิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมส้าหรับข้อมูลก็จะเป็น Random Effect และหากค่าค้านวณ
ท้าให้ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลัก วิธีการประมาณค่าก็จะเป็น Fixed Effect
 วิธี Redundant Fixes Effects Test โดย Moulton and Randolph (1989) ได้เสนอ
ว่าการทดสอบว่าข้อมูลควรมี Fixed Effect หรือไม่สามารถใช้ F-test ในการทดสอบได้โดยตั้งสมมติฐานหลัก
ว่าไม่มี Fixed Effect ในการประมาณค่า ดังนั้นหากค่าค้านวณไม่ตกอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลัก จ้าเป็นที่
ต้องใช้แนวทางอื่นในการประมาณค่าต่อไป
อย่างไรก็ ตามหากชุดข้อมูลมี ความไม่ สมดุล และปริมาณน้อยเกินไป เนื่องจากเป็นข้อมูล
ทุติยภูมิที่ผ่านการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น หากเกิดสภาพความจ้ากัดของข้อมูลท้าให้การทดสอบแบบจ้าลอง
ไม่สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Panel Data ได้ ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือการรวมข้อมูลที่สามารถหาได้
ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยในงานวิจัยชิ้นนี้เลือกเวลาในช่วงปี 2000-2017 รวมไว้และสร้างเป็นค่าเฉลี่ยของประเทศ
ในแต่ละประเด็น และท้าการทดสอบแบบจ้าลองด้วยวิธีก ารถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression) ที่ต้อง
ระวัง ในการประมาณค่าไม่ ให้ตัวแปรต้นสัมพันธ์กั นเองมากเกินไปหรือการเกิ ดปัญหา Multicollinearity
จึง ต้องท้ าการทดสอบปัญ หาดัง กล่าว นอกจากนี้ก ารวิเ คราะห์พ หุถดถอยยัง ต้องระวัง ปัญ หาเรื่องความ
แปรปรวนที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของค่าความคลาดเคลือ่ น (heteroscedasticity) ซึ่งน้าไปสูก่ ารประมาณ
ค่ า ที่ ผิ ด พลาด โดยท้ า การทดสอบด้ ว ยวิ ธี ข อง White ที่ มี ส มมติ ฐ านหลั ก ว่ า แบบจ้ า ลองมี ลั ก ษณะเป็น
Homoscedasticity โดยการทดสอบทั้งหมดเมื่อพบว่าแบบจ้าลองสามารถหาค่าได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จึงค่อย
ท้าการทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ศึกษา
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3.2 สรุปกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
หากไม่พบความสัมพันธ์ระยะยาว
ให้แก้ให้ข้อมูลนิ่งแล้วทดสอบสมการ
แล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามระเบียบวิธี

จัดการข้อมูล
ให้เกิดความสมดุล
(Clean data)
ตรวจสอบความนิ่ง
ของข้อมูลทุกตัวแปร
(Unit Root check)

หากข้อมูลมีความนิ่งสามารถ
ท้าการทดสอบได้ทันที
(Stationary)

หากข้อมูลไม่นิ่งให้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระยะยาว
(Cointegration Test)
หากพบความสัมพันธ์ระยะยาว

สามารถแก้สมการโดยไม่จ้าเป็น
ต้องสนใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

สรุปกระบวนการ
3.2.1 การจัดเตรีย มข้ อมู ล (Clean Data) โดยงานวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมู ลในรูปแบบ
Panel Data ที่ เ ป็นทั้ ง ภาคตัดขวาง (ประเทศ) และ อนุก รมเวลา (ปีที่ เ ก็ บ ) โดยจะต้องท้ า ให้ทุ ก ประเทศ
มีข้อมูลทุกตัวแปรเท่ากันในช่วงปีที่เหมือนกัน หรือการจัดการให้เกิดความสมดุล (Balance Panel Analysis)
ซึ่ง ในงานวิจัยชิ้นนี้ต้อ งการศึก ษาประเทศรายได้ปานกลางทั่ วโลก ท้ าให้มี ป ระเทศที่ ใช้ในการศึก ษา 101
ประเทศและเลือกช่วงเวลาไว้ตั้งแต่ ปี 2000-2017
3.2.2 ผลการจัดการข้อมูลให้เป็น Balance Panel Data พบว่าจากประเทศ 101 ประเทศรายได้
ปานกลางเหลือ 18 ประเทศที่ตัวแปรทุกตัวแปรอยู่ในช่วงปี 2009-2014 หรือจ้านวนตัวอย่างในการทดสอบ
108 ตัวอย่าง จึงน้าข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการต่อไป
3.2.3 การทดสอบความนิ่ ง ของข้ อ มู ล (Panel Unit Root) เป็นกระบวนการพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะแบบอนุกรมเวลา ทั้งนี้การทดสอบแบบจ้าลองที่ไม่ ได้ค้านึงถึงความนิ่งของข้อมูล
จะก่อให้เกิดปัญหาในการแปรผลที่ไม่ได้ผลจากความเป็นจริง ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ข้อมูลที่ไม่นิ่ง
เป็นข้อมู ล ที่ โ ดนอนุม านได้ว่า ระดับ ความเปลี่ยนแปลงของแต่ล ะช่วงเวลาที่ แสดงผลออกมาของตัวแปร
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ไม่ได้เกิดจากตัวปัจจัยที่เ กิดขึ้ นเองจากตัวแปรที่ท้ าการศึกษา หากแต่เกิดจากปัจจัยแทรกซ้อนอื่นที่เ ข้ามา
กระทบ ทั้งนี้การทดสอบสามารถแยกกระบวนการย่อยต่อไปได้ คือ
3.2.3.1 หากพบว่ า มี ค วามนิ่ ง ของข้ อ มู ล (Stationary) สามารถทดสอบแบบจ้ า ลองเพื่ อ
แปรผลได้ทั นที ทั้ ง นี้ห ากพบปัญหาความต่อเนื่องของความคลาดเคลื่ อน (Autocorrelation) ของตัวแปรที่
ใช้ศึกษา ก็ท้าการแก้ไขปัญหาแล้วจึงทดสอบสมการใหม่และแปรผล
3.2.3.2 ถ้าหากพบว่าข้อมูลไม่มีความนิ่ง (Non Stationary) จ้าเป็นต้องทดสอบต่อว่า ตัวแปรที่
ใช้ศึกษามีแนวโน้มการปรับตัวร่วมกันเข้าสู่สมการเดิมหรือไม่ (Panel Cointegretion test)
 หากพบความสัมพันธ์ระยะยาว (Panel Cointegration) สามารถทดสอบสมการได้ทันที
ไม่ต้องค้านึงถึงปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูล
 หากทดสอบแล้วไม่พบความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ให้น้าตัวแปรทั้งหมด
แก้ปัญหาให้เกิดข้อมูลที่นิ่งแล้วจึงทดสอบสมการ และแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นแล้วจึงแปรผลหลักจากการ
แก้ไขปัญหา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การน้าเสนอข้อ มู ล ที่ใช้ในการศึก ษาแบ่ง ออกเป็นสองส่วนย่อยด้วยกั น โดยส่วนที่ ห นึ่ง เป็นข้อมูล
ในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI coefficient) และส่วนที่สองซึ่งเป็นประเด็น
เพิ่มเติม เพื่อค้นหาข้อค้นพบที่จะน้าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้้า ด้วยการทดสอบปัจจัย
ที่ มี อิท ธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่ก ลุ่ม ผู้มีร ายได้ต่้าที่ สุดร้อยละ 10 (Income Share Held by
Lowest 10%) โดยทั้งสองปัจจัยเป็นข้อมูลแบบ Balance Panel Data ที่สามารถแบ่งการน้าเสนอได้ดังนี้
1) การทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI coefficient)
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประเทศที่ใช้ในการศึกษา
 การทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือ Panel Unit Root test ด้วยวิธีการ LLC Test, IPS Test,
Fisher-ADF และ Fisher-PP ซึ่งน้าเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความสะดวกในการท้าความเข้าใจ
 การทดสอบแบบจ้าลองในประเด็นปัจจัยที่ มีอิท ธิพลต่อ สัม ประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI
coefficient) โดยก่อนหน้าการทดสอบแบบจ้าลองจ้าเป็นต้องทดสอบว่าวิธีการประมาณค่าแบบ Random
Effect Model หรือการประมาณค่าแบบ Fixed Effect Model มีความเหมาะสมกับแบบจ้าลอง จากนั้นจึง
ใช้วิธีการประมาณค่าดังกล่าวในการทดสอบแบบจ้าลอง
2) ปัจ จัยที่มี อิทธิพลต่อ สัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 (Income
Share Held by Lowest 10%)
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประเทศที่ใช้ในการศึกษา
 การทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือ Panel Unit Root test ด้วยวิธีการ LLC Test, IPS Test,
Fisher-ADF และ Fisher-PP ซึ่งน้าเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความสะดวกในการท้าความเข้าใจ
 การทดสอบแบบจ้าลองในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่ม
ผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 (Income Share Held by Lowest 10%) โดยก่อนหน้าการทดสอบแบบจ้าลอง
จ้าเป็นต้องทดสอบว่าวิธีก ารประมาณค่าแบบ Random Effect Model หรือการประมาณค่าแบบ Fixed
Effect Model มี ความเหมาะสมกั บ แบบจ้าลอง จากนั้นจึง ใช้วิธีก ารประมาณค่าดัง กล่าวในการทดสอบ
แบบจ้าลอง
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4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI coefficient)
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI coefficient)
ในเบื้องต้นนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาประเทศรายได้ป านกลางทั่วโลกท้าให้มีประเทศที่ ใช้ใน
การศึกษา 101 ประเทศ ที่สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างต่้า 47 ประเทศ
และกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 54 ประเทศ ซึ่งท้าการศึกษาตัวแปรในช่วงตั้งแต่ปี 2009-2017 นั่นคือ
การมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 909 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Panel Data จะให้ผลที่ดีและ
ชัดเจนแม่นย้าที่สุดลักษณะของข้อมูลควรจะเป็น Balance Panel Data กล่าวคือทุกตัวแปรจะต้องมีความ
ต่อเนื่องและมีจ้านวนเท่ากันในทุกประเทศ ทั้งนี้การจะได้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีอุปสรรคอย่ างยิ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้ได้พ ยายามอย่างที่ สุดในการหาข้อมู ล และระมั ดระวัง ที่ สุดในการใช้ข้อมู ล ซึ่ง ผลปรากฏว่า
เหลือประเทศที่มีข้อมูลในลักษณะ Balance Panel Data เพียง 18 ประเทศที่เก็บข้อมูลระหว่างปี 20092014 นั่นคือเหลือจ้านวนตัวอย่าง 108 ตัวอย่างซึ่งเพียงพอต่อการทดสอบแบบจ้าลอง โดยกลุ่มประเทศ
ที่เหลือสามารถน้าเสนอโดยจ้าแนกตามการแบ่งกลุ่มรายได้ที่ World Bank เป็นผู้จัดอันดับไว้ดังนี้
ตาราง 4.1 กลุ่มประเทศที่ท้าการศึกษาจ้าแนกตามรายได้ของประเทศ
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่้า
(Lower - Middle Income)

กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
(Upper – Middle Income)

El Salvador
Georgia

Armenia
Belarus,

Honduras
Indonesia
Kyrgyzstan

Colombia
Costa Rica
Dominican Republic

Moldova
Ukraine

Ecuador
Kazakhstan
Paraguay
Peru
Thailand
Turkey

7 ประเทศ จาก 47 ประเทศ

11 ประเทศ จาก 54 ประเทศ
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จากตารางแสดงให้เห็นสัดส่วนของประเทศที่ใช้ในการศึกษาซึ่งจ้านวนประเทศสมาชิกทั้งหมดของ
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงและปานกลางค่อนข้างต่้าอยูท่ ี่ 101 ประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 54 :
47 หรือ เมื่ อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละคือ 53 : 47 ในขณะที่ สัดส่วนประเทศที่ใช้ในงานวิจัยอยู่ที่ 11 : 7 หรือ
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละอยู่ที่ราว 61 : 39 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางค่อนข้างต่้าและปานกลางค่อนข้างสูงที่ถือเป็นกลุ่มประชากรในการศึกษา
4.1.2 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือ Panel Unit Root test
ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลของตัวแปรในปัจจัยที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI
coefficient) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลแบบ Balance Panel Data ประกอบไปด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI)
สัดส่วนการส่งออกสินค้าและการบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Ex_GS) เงินลงทุนสุทธิจากนอก
ประเทศตามค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FOREIGN) รายได้มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณค่าเงินสากล
(GNI_PPINTER) สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัยแรงงาน (UNEMT) สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
จากการจ้างงานรวม (EMP_INDUST) ค่าเงินเฟ้อรายปีต่อเนื่อง (Inf_Linked) ดัชนีการควบคุมการทุจริต (COFC)
ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและความสามารถตรวจสอบได้ (VOICE) สัดส่วนประชากรที่อาศัยในชุมชน
เมืองจากจ้านวนประชากร (URBAN_TP) โดยใช้วิธี LLC Test, IPS Test, Fisher-ADF และ Fisher-PP ซึ่งสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ตาราง 4.2 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Panel Unit Root test)
ของตัวแปรที่ใช้ศึกษา
At Level หรือ I (0)
ตัวแปร

LLC

IPS

GINI

-4.9761
(0.00)*

Ex_GS
FOREIGN

Fisher-Type
ADF

PP

-0.0625
(0.47)

35.8850
(0.47)

48.9080
(0.07)

-10.4741
(0.00)*

-3.2778
(0.00)*

69.4535
(0.00)*

103.944
(0.00)*

-8.1663
(0.00)*

-1.2680
(0.10)

51.3699
(0.05)*

64.1578
(0.00)*
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At Level หรือ I (0)
ตัวแปร

LLC

IPS

GNI_PPINTER

0.7245
(0.77)

UNEMT

Fisher-Type
ADF

PP

3.5845
(0.99)

12.6846
(0.99)

26.7139
(0.86)

-12.9667
(0.00)*

-2.1699
(0.01)*

62.4688
(0.00)*

96.8298
(0.00)*

EMP_INDUST

1.7221
(0.95)

0.5806
(0.71)

35.9447
(0.47)

41.4046
(0.24)

Inf_Linked

-7.0592
(0.00)*

-1.0834
(0.13)

46.7596
(0.10)

50.9969
(0.05)*

COFC

-2.4810
(0.00)*

1.0770
(0.85)

28.7495
(0.79)

34.4483
(0.54)

VOICE

-1.0247
(0.15)

1.3871
(0.91)

26.6958
(0.87)

35.2842
(0.50)

URBAN_TP

-0.2960
(0.38)

-15.2238
(0.00)*

135.3570
(0.00)*

197.890
(0.00)*

จากตาราง 4.2 แสดงให้เห็นว่าด้วยวิธีการ LLC นั้นมีตัวแปร 6 ตัวที่มีความนิ่งของข้อมูล คือ GINI,
Ex_GS , FOREIGN ,UNEMT, Inf_Linked และ COFC เท่านั้น ที่มีความนิ่งของข้อมูลในระดับ I (0) ในขณะ
ที่ตัวแปรอื่นพบว่ามี Unit Root หรือมีลักษณะไม่นิ่ง ในขณะที่วิธีการแบบ Fisher-ADF ที่แสดงให้เห็นว่า 3
ตัวแปรเท่านั้นที่มีลักษณะของข้อมูลที่นิ่ง เช่นเดียวกับการทดสอบแบบ IPS รวมถึงการทดสอบแบบ Fisher-PP
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความนิ่ ง ของข้ อ มู ล 4 ตั ว แปร ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากการทดสอบความนิ่ ง ของข้ อ มู ล
ในภาพรวมนั้นถือว่าข้อมูล ณ ระดับ ข้อ มูลปกติหรือ I (0) ยัง ไม่ นิ่ง เนื่องจากดัชนีที่ ชี้วัดกระจายการแสดง
ผลลัพธ์ถึงความนิ่งอย่างหลากหลาย ดังนั้นจึงท้าการทดสอบในขั้นต่อไปโดยการท้าผลต่างของข้อมูลหนึ่งครั้ง
หรือ Frist Difference แล้วจึงทดสอบความนิ่งของข้อมูลอีกหนึ่งครั้งซึ่งพบดังนี้
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ตาราง 4.3 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Panel Unit Root test)
ของตัวแปรที่ใช้ศึกษา
At Level หรือ I (1)
ตัวแปร

LLC

IPS

GINI

-11.1883
(0.00)*

Ex_GS

Fisher-Type
ADF

PP

-4.6976
(0.00)*

69.1160
(0.00)*

87.2854
(0.00)*

26.6062
(0.00)*

-4.7926
(0.00)*

56.6853
(0.01)*

69.4178
(0.00)*

FOREIGN

-11.4519
(0.00)*

-3.6466
(0.00)*

62.7467
(0.00)*

73.8882
(0.00)*

GNI_PPINTER

-8.9706
(0.00)*

-2.5745
(0.00)*

52.6356
(0.03)*

60.5207
(0.00)*

UNEMT

-8.7857
(0.00)*

-2.1570
(0.01)*

49.3568
(0.06)

60.3870
(0.00)*

EMP_INDUST

-7.1489
(0.00)*

-2.4145
(0.00)*

49.4539
(0.06)

51.0729
(0.04)*

Inf_Linked

-20.6087
(0.00)*

-5.5031
(0.00)*

71.4791
(0.00)*

86.3075
(0.00)*

COFC

-28.7120
(0.00)*

-6.5189
(0.00)*

71.6205
(0.00)*

75.6493
(0.00)*

VOICE

-6.8501
(0.00)*

-1.6497
(0.04)*

42.5166
(0.21)

45.2138
(0.13)

URBAN_TP

-12.9162
(0.00)*

-19.7527
(0.00)*

61.6312
(0.00)*

73.2061
(0.00)*
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จากตาราง 4.3 แสดงให้เ ห็นว่าจากการทดสอบด้วยวิธี LLC, IPS, ตัวแปรที่ ใช้ในการศึก ษา
ทั้งหมดมีความนิ่งที่ระดับ I (1) ส่วนวิธีแบบ Fisher-ADF, Fisher-PP มีเพียงตัวแปร VOICE เท่านั้นที่ยังเป็น
ตัวแปรที่ไม่นิ่ง ในภาพรวมนั้นวิธีการทดสอบส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าตัวแปรมีระดับความนิ่งที่ I (1) จึงสรุปได้ว่าการ
แก้สมการแบบจ้าลอง “ข้อมูลทุกตัวแปรมีความนิ่งที่ระดับ I (1)” ซึ่งสามารถน้าข้อมูลไปสู่การประมาณค่า
แบบจ้าลองได้ ทั้งนี้เพื่อง่ายแก่ความเข้าใจจึงได้น้าเสนอตารางเปรียบเทียบการทดสอบ Panel Unit Root
ดังนี้
At Level หรือ I (0)
ตัวแปร

LLC

GINI

***

Ex_GS

***

FOREIGN

***

IPS

Fisher-Type
ADF
PP

***

***

***

***

***

***

***

GNI_PPINTER
UNEMT

***

***

EMP_INDUST
Inf_Linked

***

COFC

***

***

VOICE
URBAN_TP

***

***

***
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ตาราง 4.4 เปรียบเทียบการทดสอบ Panel Unit Root ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
At Level หรือ I (1)
ตัวแปร

LLC

IPS

GINI

***

Ex_GS

Fisher-Type
ADF

PP

***

***

***

***

***

***

***

FOREIGN

***

***

***

***

GNI_PPINTER

***

-***

***

***

UNEMT

***

***

EMP_INDUST

***

***

***

***

Inf_Linked

***

***

***

***

COFC

***

***

***

***

VOICE

***

***

URBAN_TP

***

***

***

***

***

หมายเหตุ : *** ข้อมูลมีความนิ่ง - ข้อมูลไม่มีความนิ่ง
จากตารางแสดงให้เห็นแนวโน้มส้าคัญ คือ ตัวแปรที่ใช้ศึกษานั้นมีอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Order of Integration) ที่ระดับ First Difference หรือ I (1) ท้าให้ชุดข้อมูลที่ใช้ศึกษามีความสามารถในการ
วิเคราะห์
4.1.3 การทดสอบแบบจ้ า ลองปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเหลื่ อ มล้้ า ( GINI
coefficient)
ในการทดสอบแบบจ้าลองที่มีข้อมูลในลักษณะ Balance Panel Data จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทดสอบเพื่อหาวิธีการในการประมาณค่าที่เหมาะสม ซึ่งนิ ยมใช้วิธี Hausman Test (1978) เพื่อเลือกวิธีการ
ประมาณค่าระหว่าง Random Effect และ Fixed Effect จากการทดสอบพบผลดังนี้
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ตาราง 4.5 ผลการทดสอบ Hausman
Cross-section
random

Chi-square

Degree of freedom

p - value

2.593078

9

0.9783

จากตาราง 4.5 ในการทดสอบ Hausman Test พบค่าค้านวณที่ 0.978 เมื่อน้ามาเทียบกับระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติ ท้าให้ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระบุว่า การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมกันของ Fixed
Effect และ Random Effect มีค่าเท่ากัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นดังนี้
ตาราง 4.6 ผลการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
ตัวแปร

Fixed

Random

P-Value

D(EX_GS)

0.030914

0.048681

0.2561

D(FOREIGN)

-0.000000

-0.000000

0.5495

D(GNI__PPINTER)

0.000000

0.000000

0.4686

D(UNEMT)

0.458390

0.437465

0.8231

D(EMP_INDUST)

-0.209919

-0.192184

0.7949

D(INF_LINKED)

-0.022429

-0.027942

0.2574

D(COFC)

2.430384

2.634445

0.8661

D(VOICE)

-2.104681

-1.603445

0.6139

D(URBAN_TP)

-1.037763

-0.567629

0.8564

จากตาราง 4.6 จะเห็นได้ว่าการใช้การประมาณค่าแบบ Random Effect หรือ Fixed Effect
ไม่ส่งผลแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ซึ่งหมายถึงในการทดสอบแบบจ้าลองต้องใช้ Random Effect
ในการประมาณค่า โดยผลทดสอบแบบจ้าลองด้วยการประมาณค่าแบบ Random Effect ให้ผลดังนี้
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ตาราง 4.7 ผลการทดสอบแบบจ้าลองด้วยวิธีการประมาณค่าแบบ random effect
และค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

Std. Error

t-Statistic

p - Value

Constant

-0.173

0.262757

-0.660660

0.51

D(EX_GS)

0.048

0.042459

1.146535

0.25

D(FOREIGN)

-2.520

5.39E-11

-0.467476

0.64

D(GNI__PPINTER)

9.130

3.54E-12

2.578953

0.01**

D(UNEMT)

0.437

0.205126

2.132670

0.03*

D(EMP_INDUST)

-0.192

0.191724

-1.002401

0.31

D(INF_LINKED)

-0.027

0.019563

-1.428288

0.15

D(COFC)

2.634

1.818523

1.448673

0.15

D(VOICE)

-1.603

1.922723

-0.833944

0.40

D(URBAN_TP)

-0.567

0.447922

-1.267248

0.20

R-squared

0.156937

Adjusted
R-squared

0.062092

S.E. of regression 1.361520
DurbinWatson stat

2.195959

จากตาราง 4.7 ผลการทดสอบแบบจ้าลองโดยการประมาณค่ าแบบ Random Effect และ
ค่าสถิติอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถน้าเสนอได้ดังนี้
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI coefficient)
ผลการทดสอบแบบจ้ า ลองปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเหลื่ อ มล้้ า (GINI
coefficient) ซึ่งใช้ค่า GINI เป็นตัวแทนพบว่า สัดส่วนการว่างจากประชากรวัยแรงงาน (UNEMT) และ รายได้
มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณค่าเงินสากล (GNI_PPINTER) มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า
ได้อย่างมี นัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในขณะที่ สัดส่วนการส่งออกสินค้าและการบริก ารต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Ex_GS) เงินลงทุนสุทธิจากนอกประเทศตามค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FOREIGN)
สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุ ตสาหกรรมจากการจ้างงานรวม (EMP_INDUST) ค่าเงินเฟ้อรายปีต่อเนื่อ ง
(Inf_Linked) ดัชนีก ารควบคุม การทุ จริต (COFC) ดัชนี ก ารมี สิท ธิ์มีเ สียงของประชาชนและความสามารถ
ตรวจสอบได้ (VOICE) และ สัดส่วนประชากรที่ อาศัยในชุม ชนเมื องจากจ้านวนประชากร (URBAN_TP)
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มีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ด้วยแบบจ้าลองที่ 0.156
และค่า Durbin-Watson จะมี ค่าที่ 2.195 ซึ่ง สะท้ อนว่าไม่ มี ปัญ หา autocorrelation ที่ อาจส่ง ผลให้เ กิ ด
ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่จริง (Spurious Regression) จึงถือเป็นผลการทดสอบที่เชื่อถือได้
เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้าได้ที่ลดลงพบว่า
สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัย แรงงาน (UNEMT) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.437 (t = 2.132670, p =
0.03*) กล่าวคือ หากมีร ะดับการว่างงานเพิ่ มมากขึ้นร้อยละ 43.7 จะท้ าให้ เกิ ดค่ าความเหลื่อมล้้าตามการ
ค้านวณสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่รายได้ม วลรวมประชาชาติต่อหัว ประชากรตามการค้านวณ
ค่าเงินสากล (GNI_PPINTER) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 9.130 (t =2.578953, p = 0.01**) นั่นคือการที่ประเทศ
มีรายได้มวลรวมตามค่าเงินสากลเพิ่มขึ้น 9.130 ล้านดอลล่าร์สหรัฐจะมีความเหลื่อมล้้าเพิ่มมากขึ้น 1 หน่วย
ส้าหรับ ตัวแปรที่ ไม่ มี นัยส้าคัญ ทางสถิติ ได้ แก่ สัดส่วนการส่ง ออกสินค้าและการบริการ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Ex_GS) ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.048681 (t = 1.146535, p = 0.25)
เงินลงทุนสุทธิจากนอกประเทศตามค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FOREIGN) ที่ มี ขนาดอิทธิพลที่ เท่ากั บ 2.5200 (t = -0.467476, p = 0.6414) สั ด ส่ ว นการจ้ า งงานในภาคอุ ต สาหกรรมจากการจ้ า งงานรวม
(EMP_INDUST) ที่ มี ขนาดอิ ท ธิพ ลเท่ ากั บ -0.192 (t = -1.002401, p = 0.3192) ค่าเงินเฟ้อรายปีต่อเนื่อง
(Inf_Linked) ที่ มี ขนาดอิ ท ธิพ ลเท่ ากั บ -0.027 (t = -1.428288, p = 0.1571) ดัชนีก ารควบคุม การทุ จ ริต
(COFC) ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2.634 (t = 1.448673, p = 0.15138) ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชน
และความสามารถตรวจสอบได้ (VOICE) ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -1.603 (t = -0.833944, p =0.4068) และ
สัดส่วนประชากรที่อาศัยในชุมชนเมืองจากจ้านวนประชากร (URBAN_TP) ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.567
(t = -1.267248, p = 0.2087) แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดี ทิศทางของอิทธิพล
มีความสอดคล้องกับทฤษฎี กล่าวคือปัจจัยเหล่านี้มีผลท้าให้ความเหลื่อมล้้าลดลงหรือมีทิศทางเป็นลบนั่นเอง

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10
จากการทดสอบแบบจ้าลองในส่วนก่ อนหน้า ที่ พบผลของปัจ จัยที่ ส ามารถน้าไปสู่ก ารลดความ
เหลื่อมล้้าด้านรายได้ผ่านดัชนีสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้าของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ดีตัวแปร
ที่ มี อิท ธิพลเป็นตัวแปรในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท้ าให้แนวนโยบายที่ ได้จากผลการวิเคราะห์จะเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาเชิงมหภาค ในขณะที่ปัญหาส้าคัญอีกประการ คือ ผลกระทบจากความเหลื่อมล้้าที่
เกิดขึ้นกับคนยากจนที่สุด ที่มักได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงเสมอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพยายามหาความ
เชื่อมโยงและค้นลงลึกไปในประเด็นความเหลื่อมล้้าว่า จะท้าอย่างไรหรือมีปัจจัยใดที่จะช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้น
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ของสัดส่วนรายได้ของประชากรในช่วงชั้นที่ต่้าที่สุดที่คิดค้านวณเป็นร้อยละ 10 ของประชากร ซึ่งนอกจาก
จะท้าให้เกิดการตอบโจทย์งานวิจัยที่ต้องการมุ่งศึกษาความเหลื่อมล้้าได้มากขึ้น การทดสอบในส่วนนี้ยังท้าให้
เห็นแนวทางพัฒนาส้าคัญ เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพความ
เป็นพลเมื อ งอย่างที่สุด มองในมุ ม กลับ นั้นการมุ่ ง หาแนวทางเพื่อลดหรือเพิ่ม สัดส่วนการมีร ายได้ที่ สูงขึ้น
ของกลุ่มอื่น กลับจะยิ่งท้าให้ความเหลือ่ มล้้าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุผลทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงตรรกะ จึงน้าไปสูก่ าร
สร้างแบบจ้าลองขึ้น ดังนี้
4.2.1 การทดสอบปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อสัดส่ว นการกระจายรายได้ไ ปสู่กลุ่ม ผู้มีรายได้ต่้า ที่ส ุด
ร้อยละ 10
ในเบื้องต้นกลุ่มประชากรและชุดข้อมูลที่ใช้ใ นการวิเคราะห์เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับแบบจ้าลอง
ในการวิเคราะห์ส่วนก่อนหน้า นั่นคือ ในการหาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มี
รายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 เป็นข้อมูลที่มีลักษณะ Balance Panel Data ที่ประกอบไปด้วยจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง
18 ประเทศซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างปี 2009-2014 นั่นคือเหลือจ้านวนตัวอย่าง 108 ตัวอย่าง ทั้งนี้ตัวแปรสัดส่วน
การกระจายรายได้ของช่วงชั้นที่ ต่้าที่ สุดร้อยละ 10 เป็นตัวสะท้ อนความเหลื่อมล้้าได้ดีที่ สุดตัวแปรหนึ่ ง
ซึ่งนอกจากจะท้าให้เห็นผลประโยชน์ที่กระจายไปยังกลุ่มล่างแล้ว กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดมักจะมีแง่มุมความ
เปราะบางต่อสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นอีกด้วย ค้าถามส้าคัญในการทดสอบแบบจ้าลองในส่วนนี้ คือ ปัจจัยแวดล้อม
ด้านธรรมาภิบาลอื่นที่นอกเหนือไปจากปัจจัยที่เคยได้ท้าการวิเคราะห์และการบริโภครวมของรัฐบาลในแต่ละ
ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลาง มีผลท้าให้เ กิดความเหลื่อมล้้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ ดังนั้นการทดสอบ
ตัวแปรในประเด็นนี้ จึงมีส่วนเชื่อมต่อจากการทดสอบในส่วนก่อนหน้าด้วยการน้าเอาประเด็นที่พบว่ามีผล
ต่อการลดสัมประสิทธิ์ความเหลื่ อมล้้าเข้าร่วมในการทดสอบแบบจ้าลอง โดยสามารถอธิบายด้วยชุดตัวแปร
ดังต่อไปนี้
การทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10
เป็นการใช้ข้อมูลแบบ Balance Panel Data Analysis โดยมีตัวแปรในการวิเคราะห์คือ สัดส่วนการกระจาย
รายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 (Inshare_Lowest) รายได้มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณ
ค่าเงินสากล (GNI_PPINTER) สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัย แรงงาน (UNEMT) ซึ่งสองปัจจัยที่พบว่า
มีอิทธิพลในส่วนก่อนหน้า รวมไปถึงรายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GGEXPEN)
และดัชนีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีหลั กนิติธรรม (ROL) ดัชนีประสิทธิผลของรัฐบาล (GOVEF) และ
ดัชนีคุณภาพของกฎหมาย (REG_QE)
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ในการทดสอบเพื่อหาวิธีการในการประมาณค่าที่เหมาะสม ตามแบบวิธี Hausman Test (1978)
เพื่อเลือกวิธีการประมาณค่าระหว่าง Random Effect และ Fixed Effect พบผลการทดสอบดังนี้
ตาราง 4.8 ผลการทดสอบ Hausman
Cross-section
random

Chi-square

Degree
of freedom

p - value

8.229957

6

0.2217

จากตารางที่ 4.8 ในการทดสอบ Hausman Test พบค่าค้านวณที่ ให้ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ 0.2217 ท้าให้ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระบุว่า การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมกันของ Fixed Effect
และ Random Effect มีค่าเท่ากัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นดังนี้
ตาราง 4.9 ผลการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
ตัวแปร

Fixed

Random

P-Value

UNEMT

-0.029694

-0.025480

0.6051

REG_QE

-0.105120

-0.249482

0.2200

GNI__PPINTER

-0.000000

-0.000000

0.2435

GOVEF

0.022842

0.042168

0.1268

ROL

-0.557027

-0.535248

0.6227

GGEXPEN

-0.025518

-0.026200

0.7775

จากตาราง 4.9 จะเห็นได้ว่าการใช้การประมาณค่าแบบ Random Effect หรือ Fixed Effect
ไม่ส่งผลแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ซึ่งหมายถึงในการทดสอบแบบจ้าลองต้องใช้ Random Effect
ในการประมาณค่า โดยผลทดสอบแบบจ้าลองด้วยการประมาณค่าแบบ Random Effect ให้ผลดังนี้
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ตาราง 4.10 ผลการทดสอบแบบจ้าลองด้วยวิธีการประมาณค่า
แบบ random effect และค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

Std. Error

t-Statistic

p - Value

Constant

3.482234

0.361875

9.622752

0.00

UNEMT

-0.025480

0.020448

-1.246085

0.21

REG_QE

-0.249482

0.243360

-1.025155

0.30

GNI__PPINTER

-1.59E-13

1.79E-13

-0.889563

0.37

GOVEF

0.042168

0.062607

0.673532

0.50

ROL

0.535248

0.194618

2.750248

0.00**

GGEXPEN

-0.026200

0.013480

-1.943646

0.05*

R-squared

0.152577

S.E. of regression

0.160940

Adjusted
R-squared

0.102130

Durbin-Watson
stat

1.037205

จากตาราง 4.10 ผลการทดสอบแบบจ้าลองโดยการประมาณค่าแบบ Random Effect และ
ค่าสถิติอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถน้าเสนอได้ดังนี้
4.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10
ปัจ จัยที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ สัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่ก ลุ่ม ผู้มี ร ายได้ต่้าที่ สุดร้อยละ 10 ซึ่ง ใช้
(Inshare_Lowest) เป็นตัวแทนพบว่า ดัชนีหลักนิติธรรม (ROL) และรายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GGEXPEN) มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัยแรงงาน (UNEMT) และรายได้
มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณค่าเงินสากล (GNI_PPINTER) ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้้า
ในส่วนการทดสอบก่อนหน้า ไม่พบว่ามีอิทธิพลในการทดสอบครั้งนี้ รวมไปถึงดัชนีประสิทธิผลของรัฐบาล
(GOVEF) และดัชนีคุณภาพของกฎหมาย (REG_QE) ที่ ไม่ พบผลว่ามี อิท ธิพลอย่างมี นัยส้าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ต่อการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มช่วงชั้นล่างสุดเช่นกัน
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เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้า
ที่สุดร้อยละ 10 พบว่าดัชนีหลักนิติธรรม (ROL) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.535 (t = 2.750248, p = 0.00**)
กล่าวคือหากมีในภาพรวมประเทศมีระดับนิติธรรมตามดัชนีเพิ่มขึ้น 0.53 จะท้าให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่
ช่วงชั้นล่างสุดร้อยละ 10 ที่มากขึ้น ในขณะที่ รายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GGEXPEN) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.0262 (t = -1.943646, p = 0.05*) กล่าวคือหากรัฐบาลของประเทศ
ในกลุ่ม รายได้ปานกลางมี การบริโ ภคใช้จ่ายมากขึ้น 2.62 หมื่ นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จะก่ อให้เกิดการ
กระจายตัวที่แย่ลงในกลุ่มผู้ที่อยู๋ในช่วงชั้นล่างที่สุดของรายได้ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ส้ าหรั บ ตั วแปรที่ ไม่ มี นั ยส้าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แก่ สั ดส่ วนการว่ างงานจากประชากรวั ยแรงงาน
(UNEMT) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.0254 (t = -1.246085, p = 0.2156) รายได้มวลรวมประชาชาติ ตามการ
ค้ านวณค่ าเงิ นสากล (GNI_PPINTER) มี ขนาดอิ ท ธิ พลเท่ ากั บ -1.590 (t = -0.889563, p = 0.3758) ดั ชนี
ประสิทธิผลของรัฐบาล (GOVEF) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.0462 (t = 0.673532, p = 0.5021) และดัชนีคุณภาพ
ของกฎหมาย (REG_QE) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.249 (t = -1.025155, p = 0.3077) ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีผล
อย่างมี นัยส้าคัญทางสถิติแต่ขนาดอิ ทธิพลและทิ ศทาง ต่างเป็นไปตามหลักการและทฤษฎีที่ได้ท้ าการศึกษา
ไว้เช่นกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 ภาพรวมของงานวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง
ทั่วโลก จากการแบ่งระดับโดย World Bank ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลระดับสากล เช่น ธนาคารโลก
และองค์การสากลอื่น ในช่วงปี ค.ศ.2009-2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้า
ของรายได้ของประชาชนในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางของโลก เพื่อศึก ษาความเกี่ ยวข้องของตัวแปร
ธรรมาภิบาลว่าส่งผลต่อความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มประเทศ
ที่ศึกษาอย่างไร และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากการสังเคราะห์ปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เ กิ ด
การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มประเทศที่ศึกษา
เพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อก้าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้้าของประเทศ
ที่ท้าการศึกษา ทั้งนี้ในประเด็นความเหลื่อมล้้า ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ซึ่งเป็นปัญหา
ที่พบมากในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง ทั้งนี้ในระดับสากลนั้ นนิยมใช้การวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเหลือ่ มล้้า
(GINI Coefficient) เป็นเครื่องมือในการศึกษาความเหลื่ อมล้้าทางรายได้ จึงน้าไปสู่การก้า หนดตัวแปรตาม
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อมองหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า
ซึ่งสามารถแยกกลุ่ มตัวแปรเพื่อน้าไปสู่ การทดสอบได้ คือ 1) กลุ่มปัจจัยเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้แก่
สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจากการจ้างงานรวม (EMP_INDUST) และค่าเงินเฟ้อรายปีต่อเนื่อง
(Inf_Linked) 2) กลุ่มปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้มวลรวมประชาชาติ ตามการค้านวณ
ค่าเงินสากล (GNI_PPINTER) 3) ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ ได้แก่ สัดส่วนการส่งออกสินค้าและการบริการต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Ex_GS) และเงินลงทุนสุทธิจากนอกประเทศตามค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
(FOREIGN) 4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวัยแรงงาน (UNEMT)
และสัดส่วนประชากรที่อาศัยในชุมชนเมืองจากจ้านวนประชากร (URBAN_TP) 5) ปัจจัยด้านธรรมาภิบาล
ได้แก่ ดัชนีการควบคุมการทุจริต (COFC) และดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและความสามารถตรวจสอบ
ได้ (VOICE)
ในการวิเคราะห์เพื่อเป็น การค้นหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่เน้นการศึกษาความเหลื่อมล้้าและ
การกระจายรายได้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสร้างแบบจ้าลองด้วยตัวแปรอีกชุดหนึ่งที่มุ่งศึกษาการกระจาย
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รายได้ไปสู่ผู้ที่ เสียเปรียบในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง โดยใช้ตัวแปรสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่ม
ผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 (Inshare_Lowest) เป็นตัวแทนของการกระจายรายได้ที่มีความเหลื่อมล้้า และ
ภายในแบบจ้าลองซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบไปด้วย รายได้มวลรวมประชาชาติตามการค้านวณค่าเงิน
สากล (GNI_PPINTER) สัดส่วนการว่างงานจากประชากรวั ยแรงงาน (UNEMT) ซึ่ง เป็น สองปัจจัยที่ พบว่า
มีอิทธิพลในส่วนก่อนหน้า รวมไปถึงรายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GGEXPEN)
และดัชนีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีหลักนิติธรรม (ROL) ดัชนีประสิทธิผลของรัฐบาล (GOVEF) และ
ดัชนีคุณภาพของกฎหมาย (REG_QE)
ด้วยความจ้ากัดของข้อมูลที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Balance Panel Data เพื่อความสมบูรณ์
ของการวิเคราะห์แบบจ้าลองท้าให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความ
เหลื่อมล้้า (GINI Coefficient) และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ
10 (Inshare_Lowest) เหลือ เพี ยง 18 ประเทศจาก 101 ประเทศ ในช่วงเวลาปี 2009-2014 จากความ
ต้องการในการศึกษาในช่วงปี 2009-2017 อย่างไรก็ตามสัดส่วนประเทศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้กับสัดส่วนประเทศ
ที่เป็นประชากรไม่แตกต่างกันมากนัก รวมไปถึงจ้านวนปีก็เพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์แบบจ้าลองได้
5.2 สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบแบบจ้าลองซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์ไว้ในบทก่ อนหน้า สามารถน้าผลดังกล่าว
มาน้าเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในงานวิจัยได้ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า (GINI Coefficient)
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ในแบบจ้าลองเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Panel Data ซึ่งต้องท้าการทดสอบ
คุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนการประมาณค่าโดยสามารถน้าเสนอเป็นล้าดับดังนี้
5.2.1.1 การทดสอบ Panel Unit Root
การทดสอบความนิ่ ง ของข้ อมู ล หรือ Panel Unit Root test ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ใ ช้ วิธีก าร
ทดสอบ ประกอบไปด้ว ยวิ ธี LLC Test, IPS Test, Fisher-ADF และ Fisher-PP ซึ่ ง ในภาพรวมนั้ นวิธีก าร
ทดสอบส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าตัวแปรที่ใช้ในแบบจ้าลองมีลักษณะแบบ non – stationary ที่ระดับปกติ หรือระดับ I
(0) และเมื่อท้าการทดสอบหลังจากการจัดการข้อมูลให้อยู่ในระดับ I (1) ตัวแปรจะมีความนิ่ง การทดสอบ
แบบจ้าลองจึงกระท้าได้ที่ระดับ I (1)
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5.2.1.2 ผลการทดสอบวิธีการประมาณค่าและสรุปผลจากแบบจ้าลอง
ในขั้นตอนการทดสอบแบบจ้าลองจ้าเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการประมาณการโดยใน
งานวิจัยใช้วิธีการของ Hausman (1978) ในการทดสอบซึ่งแสดงผลว่าวิธีการประมาณการแบบ Random
Effect เหมาะสมกั บแบบจ้าลอง หมายถึง ชุดของสมการและการประมาณค่าสามารถใช้กั บ กลุ่ม ประเทศ
ตัวอย่างได้ทั้งกลุ่ม จากนั้นจึงท้าการทดสอบแบบจ้าลองในขั้นตอนต่อไปและพบผลว่า มี เพียงสองตัวแปร
เท่ านั้นที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ สัม ประสิท ธิ์ ความเหลื่อมล้้าได้อย่างมี นัยส้าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ สัดส่วน
การว่ างงานจากประชากรวั ยแรงงาน (UNEMT) รายได้ ม วลรวมประชาชาติ ตามการค้ านวณค่ าเงินสากล
(GNI_PPINTER) ซึ่งทั้ งสองปัจจัยมี ทิศทางและให้ผลที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ท้าการทบทวนไว้ และ
หากแยกประเด็นในการวิเคราะห์จะสามารถเสนอได้ดังนี้
สัดส่วนการว่างงานจากแรงงานทั้งหมด (UNEPMT) เป็นตัวแปรที่หมายถึงสัดส่วนของ
การว่างงานเมื่อคิดจากก้าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศหนึ่ง ซึ่งพร้อมที่จะท้างานหรือรอการจ้างงาน ดังนั้น
การว่างงานที่ เ กิ ดจากความสมั ครใจจะไม่ ได้นับ รวมเพื่อค้านวณ ตัวแปรสัดส่วนการว่างงานเป็นตัวแปร
ที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง ในการศึก ษาในกลุ่ม ประเทศยากจนและรายได้ป านกลางเพราะโดยหลัก การทั่ วไปนั้น
การว่างงานที่มากขึ้นจะเป็นผลโดยตรงต่อรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามหากเป็น
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูง มักพบว่าจะเป็นประเทศที่มีระดับการว่างงานที่สูง ดังนั้น
ตัวแปรดังกล่าวจึงมักนิยมและได้รับความสนใจในการศึกษาในกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาดังเช่นงานวิจัยชิ้นนี้
ส้าหรับข้อมูลทั่วไปของตัวแปรในการศึกษา พบว่าอัตราการว่างงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่างร้อย ละ 19
(Armenia, 2010) ไปจนถึงร้อยละ 0.49 (Thailand, 2013) นั่นหมายถึงประเทศไทยในปี 2013 นั้นมีแรงงาน
ที่ว่างงานเพียง 5 คนจากแรงงานในระบบ 1,000 คน
อัตราการว่างงานและความเหลื่อมล้้า สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้สองแนวทาง คือ
1) การว่างงานที่น้าไปสู่ความเหลื่อมล้้าที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งสภาวะดังกล่าวน้าไปสู่การตกงาน
อย่างฉับพลันน้าไปสู่อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น และกระทบรายได้และเกิดความเหลือ่ มล้า้ ทางรายได้ในท้ายทีส่ ุด
2) ศึกษาระดับการว่างงานที่มีผลโดยตรงต่อความเหลื่อมล้้า ซึ่งไม่ว่ามองในแง่มุม ใดในทางทฤษฎีนั้นระดับการ
ว่างงานก็น้าไปสู่ความเหลื่อมล้้าในท้ายที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ต่้าที่จะพบว่าโครงสร้างการ
ว่างงานที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อความเหลื่อมล้้าทางรายได้โดยเฉพาะกลุ่มคนในช่วงชั้นรายได้ระดับล่าง
(Björklund, 1991; González and Menendez, 2000) โดยมี ค้าอธิบ ายเพิ่ม เติม ว่าระดับ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจท้าให้ประเทศจ้าเป็นต้องใช้แรงงานฝีมอื สูง ทักษะสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดการตกงานและระดับการว่างงาน
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ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าในท้ายที่สุด (Whiteford and Van Seventer, 2000; Heathcote et
al., 2010; Maestri and Roventini, 2012) โดยผลดั ง กล่า วมั ก พบในประเทศที่ อยู่ ใ นกลุ่ม รายได้ ต่้ าและ
ปานกลางของโลก ซึ่งเป็นผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่ว่า สัดส่วนการว่างงานที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อระดับความ
เหลื่อมล้้าทางรายได้
รายได้มวลรวมประชาชาติ ตามการค้านวณค่า เงินสากล (GNI_PPINTER) เป็นตัวแปร
ที่หมายถึง รายได้สุทธิมวลรวมประชาชาติที่แปลงเป็นค่าเงินมาตรฐานสากลด้วยการค้านวณอ้านาจการซื้อจริง
จากค่าเงิน ซึ่งนับมูลค่าเพิ่มในปริมาณรายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาพบว่ามีรายได้มวลรวมประชาชาติอยู่ระหว่าง 1.39 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Kyrgyz Republic,
2010) ถึง 261 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Indonesia, 2014)
รายได้มวลรวมประชาชาติเป็นสิ่งสะท้อนส้าคัญของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส้าหรับ
ประเทศรายได้ต่้าและรายได้ปานกลางนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ประเทศยังเป็นประเทศ
ยากจน ท้าให้เกิดโครงสร้างการพัฒนาที่บิดเบี้ยว กล่าวคือ ระดับการพัฒนาที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดท้าให้
เกิดความเหลื่อมล้้าของรายได้ที่เพิ่มสูงมากขึ้น ผ่านกระบวนการผลิตที่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีได้ ผลประโยชน์จึงมักไปตกแก่คนที่มีทุนทางสังคมสูงหรือคนร่้ารวย เทคโนโลยีในที่นี้หมายความ
รวมไปถึงความรู้และทักษะในการท้างาน กระบวนการดังกล่าวส่งผลจากแรงงานที่ย้ายมาจากภาคการเกษตร
ที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้และไม่สามารถพัฒนารายได้ของตนเอง ในขณะที่ผู้ที่มีทุนทางสังคม
และสามารถสร้างทักษะและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
ก้ าวกระโดด อย่างไรก็ดีระดับของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็เป็นเพียงระดับกลาง ซึ่ง เจ้าของเทคโนโลยี
ระดับสูงยังเป็นของต่างชาติหรือผู้ที่ถือครองที่แท้จริง ดังนั้นในภาพรวมท้ายที่สุดประเทศเหล่านั้นนอกจาก
จะไม่สามารถยกระดับรายได้ของตนเองได้แล้ว ยังเกิดภาวะความเหลื่อมล้้าทางรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกกันว่า
"กั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง” (C.Climent, A., 2010; Dabla Norris, et. al, 2015; Easterly, 2007)
โดยผลการศึกษาดังนี้ สามารถพบเห็นได้ในหลายช่วงเวลา และพบได้ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่้า
ที่มีผลในลักษณะใกล้เคียงกัน (Barro, 1991; Swank, 1996; Blanchard and Perotti, 2002) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่ารายได้มวลรวมประชาชาติมีผลท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าที่เพิ่มขึ้น
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5.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10
สื บ เนื่ อ งจากแบบจ้า ลองก่ อ นหน้ า ที่ ใ ห้ผ ลการทดสอบถึ ง ปัจ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ สัม ประสิท ธิ์ ความ
เหลื่อมล้้าซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในเชิงภาพรวมของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ผู้วิจัยจึงพยายามมองหาปัจจัย
ที่ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการแสวงหาวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อมูล
ชุดเดียวกัน มีตัวแปรหนึ่งที่ถือเป็นประเด็นส้าคัญของการเกิดความเหลื่อมล้้าในระดับภาพรวมประเทศต่างๆ
คือ สัดส่วนการกระจายรายได้ไปสูก่ ลุม่ ผูม้ ีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 (Income Share Held by Lowest 10%)
ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและประสบปัญหาจากความเหลื่อมล้้าสู งที่สุด จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่าตั วแปรสัดส่วนของการกระจายรายได้ไปยังช่วงชั้นล่างสุดร้อ ยละ 10 อยู่ระหว่าง
0.80 (Honduras, 2011) ถึง 4.50 (Ukraine, 2014) โดยหลัก การนั้นหากมี คน 100 คนและมี เ งินอยู่ 100
บาท โดยที่มีการแบ่งออกเป็นสิบกลุ่มเท่าๆ กันคือกลุ่มละ 10 คน และมีการเฉลี่ยที่ดีที่สุดคือกลุ่มละ 10 บาท
เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดีในชุดข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มล่างที่สุดเมื่อแบ่งตามรายได้หรือก็คือกลุ่มคน
ที่จนที่สุดมีเงินเพียง 80 สตางค์ในกรณีประเทศฮอนดูรัสในปี 2011 และมีเพียง 4.5 บาท ในกรณีอาศัยอยู่ใน
ประเทศยูเครนในปี 2014 ทั้ ง นี้ไม่ ว่ามองมุม ใด ตัวแทนจากกลุ่มประเทศรายได้ป านกลางมีความน่ากังวล
ในประเด็นการกระจายรายได้ ดังนั้นการทดสอบว่าปัจจัยใดจะช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มคน
ที่อยู่ช่วงชั้นล่างสุด จึงยิ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลมีดังนี้
5.2.2.1 ผลการทดสอบวิธีการประมาณค่าและสรุปผลจากแบบจ้าลอง
ในขั้นตอนการทดสอบแบบจ้าลองจ้าเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการประมาณการโดยใน
งานวิจัยใช้วิธีการของ Hausman (1978) ในการทดสอบซึ่งแสดงผลว่าวิธีการประมาณการแบบ Random
Effect เหมาะสมกั บแบบจ้าลอง หมายถึง ชุดของสมการและการประมาณค่าสามารถใช้กั บ กลุ่ม ประเทศ
ตัวอย่างได้ทั้งกลุ่ม จากนั้นจึงท้าการทดสอบแบบจ้าลองในขั้นตอนต่อไปและพบว่า มีเพียงสองตัวแปรเท่านั้น
ที่มีอิทธิพลต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้าได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ รายจ่ายของรัฐบาล
สุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GGEXPEN) และดัชนีหลักนิติธรรม (ROL) ซึ่งสามารถแยกประเด็น
เพื่อน้าเสนอได้ดังนี้
รายจ่ายของรัฐบาลสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GGEXPEN) เป็นตัวแปร
ที่หมายถึง รายจ่ายทั้งสิ้นของรัฐในการซื้อสินค้าและการบริการ รวมไปถึงค่าจ้างที่เกิดขึ้นทั้งในภา ครัฐและ
เอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนจากผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีสัดส่วนการใช้จ่ายอยู่
ระหว่ า งร้อ ยละ 8.80 (Paraguay, 2010) ถึ ง 24.46 (Georgia, 2009) นั่ น หมายถึ ง ในปี 2009 รั ฐ บาลของ
ประเทศจอร์เจีย มีมูลค่าการใช้จ่ายถึง 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นนักวิชาการ
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มักให้ความเห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐไปในประเด็น เช่น รายจ่ายด้านสังคม การศึกษา จะส่งผลดีต่อการลดความ
เหลื่อมล้้าในอนาคต อย่างไรก็ตามพบผลในทางตรงข้ามอยู่บ่อยครั้ง (Kahanec and Zimmermann, 2014)
กล่าวคือ การใช้จ่ายของรัฐบาลมีการกระจายไปยังกลุ่มประชากรที่ไม่ได้คาดหวังไว้ เช่น แทนที่จะกระจายไปสู่
คนช่วงชั้นล่าง กลับกระจุกอยู่คนช่วงชั้นกลาง ดังเช่น รายจ่ายการศึกษาในประเทศอินเดีย และรายจ่ายด้าน
สาธารณสุขในประเทศก้าลังพัฒนาทั่วไป (Tanzi, 1974; Alesina, 1998; Davoodi et al 2003; Rhee et al,
2014; โกสินทร์ เตชะนิยม, 2561) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า ยิ่งรายจ่ายของรัฐบาล
มากขึ้นเท่าไร กลับกลายเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้้าและท้าให้สัดส่วนที่ได้รับจากการกระจายรายได้ในช่วงชั้น
ล่างสุดลดลง
เมื่อกล่าวถึงสภาพเชิงประจักษ์โดยทัว่ ไป รัฐบาลของกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลางต่างพยายาม
อย่างยิ่งที่จะพัฒนาและยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางในการใช้จ่ายจึงมีลกั ษณะร่วมกันอย่างน้อย
2 ประการคือ 1) การใช้จ่ายของรัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่ผู้รับผลประโยชน์มักเกิดแก่ผู้ที่มี
ความพร้อมเชิงเศรษฐกิจ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผลดังกล่าวจะกระจายไปยังกลุ่มช่วงชั้นอื่นที่ไม่ใช่ช่วงชั้นที่ยากจน
ที่สุด 2) เมื่อเกิดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็จะยิ่งมีการใช้จ่ายมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีความร่้ารวย
มากขึ้นย่อมมีรายจ่ายมากขึ้น เกิดเป็นวงจรที่ซ้า ไปมาในข้อแรก ยิ่งจะท้าให้ความห่างของช่วงชั้นบนสุดและ
ล่างสุดห่างมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ (Gurgul and Lach, 2011; Sultan and Sodik,
2010; Mukaramah, et al., 2011) และเมื่อกล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นสัดส่วนที่
คิดมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งเป็นตัวแทนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกับรายได้สุทธิตามค่าเงิน
สากลที่มีผลเชิงลบต่อสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้าในแบบจ้าลองก่อนหน้า ดังนั้น ด้วยตรรกะแบบเดียวกันการ
ใช้จ่ายรวมของรัฐบาลจึงให้ผลเชิงลบต่อการกระจายของรายได้ไปยังช่วงชั้นล่างสุด ซึ่งพบผลดังกล่าวในงานวิจยั
ชิ้นนี้
ดัช นีหลักนิติธรรม (ROL) ตัวแปรนิติธรรม (Rule of Law) เป็นตัวแปรที่ World Bank
จัดเก็บและค้านวณค่าจากดัชนีย่อยอื่นที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ต่อการใช้และบังคับใช้กฎหมาย โดยมีนิยามอย่างเป็นทางการว่า “Rule of Law captures perceptions of
the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in
particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as
well as the likelihood of crime and violence.” ซึ่งหมายถึงความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการบังคับใช้กฎหมาย ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและเสมอภาค โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -2.5 – 2.5 ทั้งนี้จากข้อมูล
พบว่าค่าของความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมของประเทศกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่า ง -1.325 (Kyrgyz Republic,
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2009) ถึง 0.564 (Costa Rica, 2009) ทั้งนี้ประเด็นของดัชนี Rule of Law เป็นตัววัดที่มุ่งเน้น “การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ” ซึ่งเป็นเป้าหมายของ World Bank ในการออกแบบชุดตัวแปร Good Governance
Indicator หรือ ตัววัดธรรมาภิบาลของธนาคารโลก
เมื่ อ กล่าวถึง ความสัม พั นธ์ร ะหว่างหลัก นิติธรรมกั บ ความเหลื่อมล้้า ถือเป็นประเด็นที่ มี
หลักฐานเชิงประจักษ์น้อยมาก และไม่มีหลักฐานว่ามีกระบวนการหรือความสัมพันธ์ กันอย่างไร อย่างไรก็ดี
งานส่วนหนึ่งที่แสดงผลเชิงลบของการมีระดับนิติธรรมที่ต่้าซึ่งส่งผลต่อระดับความเหลื่อมล้้า (Barro, 2000;
Moreno et al., 2003) การค้นพบผลเชิงบวกของหลักนิติธรรมที่มีต่อการเพิ่มการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มช่วง
ชั้นล่างสุดร้อ ยละ 10 ด้วยหลัก วิธีที่ ถูก ต้อง จึง เป็นการขยายขอบเขตเชิง วิชาการให้เกิ ดข้อพิสูจน์มากขึ้น
ค้าอธิบายอื่นที่ง่ายที่สุดคือกระบวนว่าหลักการท้างานอย่างไรเพื่อน้า ไปสู่ความเหลื่อมล้้าที่ลดลง คือ การที่
ประเทศมีนิติธรรม หรือความศักดิ์สิทธิ์และเสมอภาคของกฎหมายที่ถือเป็นหลักการสูงสุดแก่ทุกคนในประเทศ
ท้าให้การรั่วไหลของรายจ่าย งบประมาณ และสิทธิที่พึงมีของประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม หรือการ
กล่าวอีกนัยหนึ่งนั้น การที่ประเทศมีนิติธรรมในระดับสูง เป็นเหมือนการสร้างสารหล่อลื่นให้กับประเทศในการ
พัฒนาและกระจายประโยชน์ไปยังผู้ด้อยโอกาส ในหลายกรณีจะพบเห็ นได้ว่า การกระจายผลประโยชน์ไปยัง
ประชากรส่วนที่ ด้อ ยโอกาสมั ก พบกั บ การทุ จ ริตโดยเจ้าหน้าที่ รัฐ ทั้ ง นี้ห ากประเทศมี ร ะดับ นิติธรรมที่สูง
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะกระท้าได้ยากขึ้น เป็นต้น
5.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบทางสถิติและการอภิปรายผลในส่วนก่ อนหน้า ท้ าให้ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์
ประเด็นส้าคัญ ของงานวิจัยชิ้นนี้ ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้้า และผลที่มีต่อ
สัดส่วนการกระจายรายได้ไปยังช่วงชั้นล่างสุดร้อยละ 10 โดยสามารถน้าเสนอได้คือ
5.3.1 จ่ายให้ใครส้าคัญกว่าจ่ายเท่าไหร่ : ผลพวงจากรายได้ที่มากขึ้น
จากข้อ ค้นพบที่ ว่า รายได้ม วลรวมที่เพิ่มขึ น และรายการใช้ จ่ายรวมของรัฐบาลที่เพิ่มขึน
ต่างส่งผลเชิ ง ลบต่อความเหลื่อมล้าในภาพรวมและการกระจายรายได้ไ ปยังกลุ่มช่วงชั นที่อยู่ ล่างสุด
ร้อยละ 10 ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นส่วนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นตรรกะ เมื่อ มีรายได้มากขึ้นผลิตได้มากขึ้นย่อมมีก าร
ใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดประเด็นให้ขบคิดขึ้นว่า “ยิ่งร่้ารวยยิ่งเหลื่อมล้าหรือไม่ ” ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น
กลุ่มประเทศที่อยู่ในระดับ “กลุ่มรายได้ปานกลางมีความเหลื่อมล้าตามตัวชีวัดมากที่สุด ” ปรากฏการณ์
ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นหากข้อความว่ายิ่งร่้ารวยยิ่งเหลื่อมล้้าเป็นจริง ประเทศในกลุ่มรายได้สูงน่าจะเป็นกลุ่มที่
มีระดับความเหลื่อมล้้ามากที่สุด ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ แท้จริงความเหลื่อมล้้าเกิดจากเหตุอะไร
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ท้ าไมการกระจายตัวของรายได้จึง เกิ ดความแตกต่างและมีสภาพเหลื่อมล้้า รุนแรงในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางดังที่ปรากฏ และเมื่อน้าข้อมูลที่น้าเสนอว่า “รายจ่ายจะเพิ่มขึนไปตามรายได้ที่มีเพิ่มขึน” โดยแบ่ง
ประเทศเป็นสามกลุ่มคือ รายได้สูง รายได้ปานกลาง และรายได้ต่้า จะพบลักษณะดังนี้
ภาพ 5.1 แสดงรายจ่ายของรัฐบาลรวมตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
แบ่งตามกลุ่มรายได้ของประเทศ
GENARAL GOVERNMENT FINAL CONSUMPTION
EXPENDITURE (% GDP)
High
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Middle

Low

2011

2012

2013

2014

2015

2016

High

18.603

18.413

18.292

18.128

18.004

17.924

Middle

13.824

14.007

14.172

14.157

14.561

14.763

Low

12.205

12.06

12.605

12.614

16.055

13.646

ที่มา : https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?locations=XM-XP-XD
เข้าถึง 20 กันยายน 2562
จะเห็นได้ว่ารายจ่ายของรัฐบาลของประเทศที่ ร่้ารวยกว่ามี แ นวโน้ม ว่ ามี ป ริม าณการใช้ จ่ า ย
ที่ ม ากกว่าประเทศที่ร ายได้ต่้ากว่า ซึ่ง ตรงกั บ หลัก การทั่วไปเมื่อมีร ายได้มากขึ้น การใช้จ่ายก็ จ ะมีม ากขึ้น
เป็นปกติ หรือ “ยิ่งร่้ารวยยิ่งใช้จ่าย” ดังนั้นประเด็นความเหลื่อมล้้าและการใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากรายได้
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงมีทิศทางเป็นลบหรือท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้ามากขึ้น
จากหลักการนี้ท้าให้ประเด็นที่ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่จึงจะลดความเหลื่อมล้้าได้ ไม่มีน้าหนักให้พิจารณา ผู้วิจัย
จึงเสนอให้ใช้มุมมองว่าใช้จ่ายอย่างไร ซึ่งในที่นี้คือการมุ่งใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการกระจายที่ ดีขึ้นในกลุ่ม คนที่
อยู่ในช่วงชั้นต่้าสุดของรายได้ ซึ่งก็คือ “การใช้จ่ายเพื่อใคร” ซึ่งพบว่าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่้า
มักใช้จ่ายไปอย่างผิดเป้าหมาย เช่น ผลสุดท้ายของการใช้จ่ายที่รัฐกระจายผลประโยชน์ ที่มุ่งเน้นไปสู่คนชั้นล่าง
ที่ ด้อยโอกาสกลับตกไปสู่คนชั้นกลาง (Tanzi, 1974; Alesina, 1998; Davoodi et al 2003; Rhee et al,
2014) ดังนั้นหน้าที่ดังกล่าวเป็นของรัฐบาลในการก้าหนดทิ ศทางการใช้จ่าย ว่าจะกระจายการใช้จ่ายเพื่ อ
คนกลุ่มใดในสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่จะน้าเสนอในหัวข้อต่อไป
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จ่ายให้ใครต้องมีเหตุผลและหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยปกติการสร้างนโยบายใดๆ ขึ้นมา มักถูกผูกโยงไว้กับเจ้าภาพในการน้านโยบายไปปฏิ บัติ
รัฐบาลโดยส่วนใหญ่จึงมักตัดสินใจแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย (incrementalism) จากความต้องการ
รักษาสภาพที่จัดการได้ ควบคุมได้ และมักอนุ มานว่าผลที่ได้นั้นพอรับได้หรือการติดกับดัก ด้านการตัดสินใจ
(Muddling Through) น้าไปสู่ความคิดในการออกนโยบายที่เน้นไปที่ฝ่ายที่รับผิดชอบว่าใครหรือส่วนงานใด
จะเป็นผู้ด้าเนินการ ประกอบกันความซับซ้อนและขนาดที่ใหญ่โตของระบบราชการยิ่งเป็นผลให้วิธีการคิดแบบ
“ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม” ยิ่งพบเห็นได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ้านวนมาก จะยิ่งกระตุ้นให้รัฐบาลพยายามที่จะรักษาสถานะเดิมไว้ (Status Quo) จนในที่สุดหลงลืมวาระ
ที่ส้าคัญที่สุดของนโยบายที่ตัดสินใจน้าไปปฏิบัติ คือ มีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดและใครเป็นผู้สมควรได้รับ
ผลจากนโยบาย (Need assessment) รวมไปถึงการเลือกท้านโยบายไปตามงบประมาณที่เคยใช้โดยหน่วยงาน
ที่เคยท้า นั่นคือการให้ความส้าคัญกับผู้ใช้จ่ายมากกว่าผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งพบเห็นได้เป็นปกติส้าหรับองค์การ
ขนาดใหญ่และระบบราชการ ดังนั้นในสภาวะจ้ากัดของประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่้าสมควร
พิจารณาประเด็นผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่จะต้องได้ผลลัพธ์จากนโยบายที่ชัดเจนด้วยเหตุผลที่มีหลักฐาน
อ้างอิงเชิงประจักษ์ เช่น
เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยมุ ม มอง Quasi-Experiment Design ความส้ า เร็ จ และผลลั พ ธ์
ที่ ต้องการของนโยบายที่ น้าไปปฏิบัติเ ป็นสิ่งที่ ขึ้นอยู่กั บความสามารถในการแยกแยะและท้ าความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) ของนโยบายอย่างรอบคอบ โดยทั่วไปกระบวนการ Segmentation จะถูกใช้
ในการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลทั่วไปของประชากรในเชิง Socio-Economic รวมถึงความเชื่อมโยงในทาง
พฤติก รรม โดยในการออกแบบนโยบายที่ ตรงเป้าหมายที่ก้ าหนดและน้าไปสู่ความสามารถน้าไปปฏิบัติได้
ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายจ้าเป็นต้องค้านึงถึงหลักการส้าคัญสองประการคือ ประการแรก สภาพความรุนแรง
และขอบเขตของปัญหาว่ามีลักษณะอย่างไรและใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ประการที่สอง
คือสภาพแวดล้อมของนโยบายทั้งในแง่การก้าหนดนโยบายและความสามารถน้าไปปฏิบัติได้ ซึ่งประการหลัง
นี้เอง นับเป็นอุปสรรคส้าคัญในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายของนโยบายที่ถูกต้อง เพราะนอกจากข้อมูลในการ
ตัดสินใจจะมีอยู่อย่างจ้ากัดแล้ว สภาพแวดล้อมของกลุ่มประชากรที่มีความผันผวนสูงจะยิ่งผลั กดันให้ก าร
แยกแยะกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างยากล้าบากมากขึ้น ลักษณะดัง กล่าวเมื่อประกอบเข้ากับบริบทสภาพ
จ้ากัดของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่้า ที่ได้รับแรงกดดันในการสร้างนโยบายที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้องค้านึงถึงการจัดล้าดับความส้าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา รวมถึง ผลประโยชน์จากนโยบาย
ที่จะต้องเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ท้าให้กระบวนการเลือกกลุ่มเป้าหมายยิ่งกลายเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ
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ต่อกระบวนการออกแบบนโยบายของลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่้า นอกจากนี้ ค่านิยมหลัก
ในการออกนโยบาย เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ผลในระยะสั้นและระยะ
ยาว ก็เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกกลุ่มเป้าหมายของนโยบายเช่นกัน
วิธีการปกติในการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการก้าหนดนโยบายมักใช้ข้อมูลเชิงทฤษฎีและหลักฐาน
เชิงประจักษ์จากการวิจัยมาใช้อ้างอิงในการสร้างพื้นฐานเชิงเหตุผล ยกตัวอย่างเช่น ผลงานวิจัยหรือทฤษฎี
ที่น้าไปสู่ข้อสรุปว่า เพศ หรือความเชื่อด้านศาสนา หรือวัฒนธรรม หรืออื่นๆ มีผลต่อการยอมรับนโยบายและ
การน้านโยบายไปปฏิบัติ ผู้ก้ าหนดนโยบายก็ จะพยายามจ้าแนกความแตกต่างตามประเด็นที่ เชื่อถือและ
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะน้านโยบายไปใช้ตามคุณค่าที่ก้าหนดไว้ หรือในมุมมองที่กว้างขึ้นการสร้างนโยบาย
อาจมองบริบทในเชิงพื้นที่ (Area- base design approach) ซึ่งการจ้าแนกในเชิงพื้นที่จะน้าไปสู่แนวทางการ
สร้างนโยบายที่ เ หมาะสมกั บบริบทของพื้นที่ จากข้อเท็ จ จริง ดัง กล่าวนั้ นการที่ ผู้มี หน้าที่ ก้ าหนดนโยบาย
มุ่งจ้าแนกและออกแบบกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถน้านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส้าเร็จได้นั้น หากใช้แนวคิด
เชิงการทดลองสิ่งนั้นก็คือ “การสร้างตัวแปรควบคุมที่ถูกต้องและเพียงพอ” เพื่อเป็นหลักประกันว่าผลลัพธ์จาก
การใช้นโยบายจะเกิดจากตัวนโยบายเองไม่ ใช่เกิ ดจากปัจจัยอื่น อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางนโยบาย
ที่ มี ปัจ จัยเกี่ ยวข้อ งจ้านวนมากเข้ ามาแทรกแซง ท้ าให้ก ารออกแบบท้ าได้ดีที่ สุดเพี ยงลัก ษณะที่ เ รี ย กว่ า
“Quasi-Experiment” ซึ่ ง มี ข้ อ จ้ า กั ด เรื่ อ ง Randomization ที่ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการตั ด สิ น ว่ า
Intervention ซึ่งในที่นี้หมายถึง Policy ที่ใช้นั้นมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด (Brown CH. et al.,
2009) ดัง นั้นสิ่ง ส้าคัญ ที่ สุดของ Quasi-Experiment Design-Base (QED) คือการพยายามออกแบบเพื่ อ
ควบคุม ตัวแปรที่ เ ข้ามาแทรกแซงและการเลือกตัวอย่างที่ ใกล้เ คียงกั บ สภาพ Randomization มากที่ สุด
หรือก็คือ การค้านึงถึง Internal validity และ External validity ในการออกแบบนโยบายนั่นเอง ทั้งนี้วิธีการ
ที่นิยมใช้เพื่อปรับปรุงออกแบบให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ได้แก่ 1) Prepost Design
ซึ่งถือเป็นตัวแบบพื้นฐานของ QED ซึ่งใช้หลักการในการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการน้านโยบายไปปฏิบัติและ
เที ยบผลกันระหว่างส่วนที่ใช้นโยบายและไม่ได้ใช้นโยบาย ข้อด้อยส้าคัญของวิธีการดังกล่าวคือหากไม่คิด
ให้ร อบคอบจะไม่ สามารถจ้าแนกได้เ ลยว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับผลของนโยบายในพื้นที่ ควบคุม กระบวนการ
วางแผนจึงมีความส้าคัญที่สุดในการวัด Internal validity และ External validity นอกจากนี้ช่วงเวลาในการ
เก็ บ ข้อมู ล ก่ อนและหลัง อาจมี ปัจ จัยอื่ นเข้ามากระทบท้ าให้ความแปรปรวนจากปัจ จัยภายนอกเป็นสิ่ง ที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ส้าหรับข้อดี คือ เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งประหยัด 2) Interrupted time
series Design เป็นกระบวนการที่ ให้ความส้า คัญ กั บ ช่ วงเวลาและจุดสัง เกต กล่ าวอีก นัยหนึ่ง คือการท้ า
Prepost design ในหลายช่ ว งเวลาต่ อ เนื่ อ งกั น เพื่ อ สั ง เกตผลจากการแทรกแซง (Intervention) ที่ ไ ด้
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ด้าเนินการไปว่ามีผลลัพธ์ อย่างไรซึ่งจุดอ่อนประการส้าคัญ คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในแบบ Prepost
Design จะยิ่งส่งผลมากขึ้น หากไม่วางแผนในการควบคุมและวัดผลแต่ถ้าหากวางแผนในการควบคุมตัวแปร
ไว้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์ที่ ได้จะสามารถอนุมานไปสู่กลุ่มประชากรได้อย่างน่าเชื่อถือกว่ากระบวนการแบบ
Prepost Design และ 3) Stepped-Wedge Design เป็นรูปแบบผสมผสานที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการสร้าง
ล้าดับการ intervention ไปสู่กลุ่มทดลองหลายกลุม่ ซึ่งได้รับในเวลาที่แตกต่างกันอย่างเป็นระบบเพื่อยืนยันผล
อย่างชัดเจนว่า intervention ที่ก้าหนดสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้จริง (Brown and Lilford, 2006) ทั้งนี้การ
เก็บข้อมูลตรวจสอบผลจ้าเป็นต้องเก็บหลายครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง ข้อจ้ากัดที่ส้าคัญนอกจากค่าใช้จ่าย
ที่สูงมาก (Hussey and Hughes, 2007) อุปสรรคส้าคัญอีกประการคือการต้องใช้กลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
ใกล้เ คียงกันมากกว่าสองกลุ่ม หรือ การควบคุม Internal validity ให้ เ กิ ดลักษณะเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี
หากสามารถวางแผนและน้าไปปฏิบัติได้ การด้าเนินการด้วยวิธีการนี้สามารถสร้างหลัก ฐานเชิงประจักษ์
ที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด
5.3.2 มีงานก็มีเงิน
อัตราการว่างงานเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความน่าสนใจในการศึกษาความเหลื่อมล้้า ทั้งนี้ลักษณะ
โดยทั่วไปของอัตราการว่างงานมีความพิเศษตรงที่ ในกลุ่มประเทศที่ร่้ารวยนั้นจะมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่า
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่้ากว่า ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลสามารถน้าเสนอได้ดังนี้
ภาพ 5.2 แสดงอัตราการว่างงานแบ่งตามกลุ่มรายได้ของประเทศ
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ที่มา : https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=XM-XP-XD
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
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งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันผลว่าในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง นั้นอัต ราการว่างงานไม่มี ผลกระทบ
ต่อความเหลื่อมล้้า ในขณะที่กลุ่มประเทศที่รายได้ต่้านั้น อัตราการว่างงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความเหลื่อมล้้า ซึ่งพบผลสอดคล้องกับงานชิ้นนี้ ค้าอธิบายเบื้องต้นนั้น ส้าหรับพลเมืองที่อยู่ในกลุ่มประเทศ
รายได้สูง มักมีแหล่งเงินออม การถือครองกรรมสิทธิ์ และระบบสวัสดิการของรัฐที่เอื้อต่อการด้ารงชีพ กล่าวคือ
ในความต้องการขั้นต่้านั้น พลเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถอยู๋ได้โดยปราศจากงาน อย่างน้อยก็ใน
ช่วงเวลารองาน ประกอบกับงานและทักษะในการท้างาน รวมไปถึงระบบการจ้างงานในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วนั้น มีระบบและเป็นลักษณะมืออาชีพมากกว่า การย้ายสายงาน การพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นไปอย่างเสรี
และมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นการว่างงานในช่วงขณะหนึ่งจึงไม่เป็นปัญหาส้าหรับพลเมืองของประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงของโลก
ในทางกลับกั นรายได้และค่าครองชีพในกลุ่มประเทศรายได้ต่้า รวมไปถึงรายได้ปานกลางเป็น
ประเด็นที่โดนกระทบได้ง่ายจากปัจจัยแวดล้อมอื่น เช่น สุขภาพ การศึกษา ระดับเงินออมและทักษะอาชีพ
รวมไปถึงทุนทางสังคมของพลเมืองในกลุ่มประเทศรายได้ต่้าและปานกลาง มีลักษณะที่ค่อนข้างเสียเปรียบ
กล่าวคือ นอกจากจะยากจนแล้ว พลเมืองของกลุ่มประเทศดั งกล่าวยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้น้อย วัฏจักรดังกล่าวน้าไปสู่การติดกับดักรายได้ปานกลางในภาพรวมในท้ายที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจที่ ผลงาน
วิจัยจะพบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการว่างงานว่ามีผลกระทบต่อระดับความเหลื่อมล้้าในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางและต่้า นอกจากนี้สภาพความเป็นชุมชนชนบทและการอาศัยแบบเครือญาติที่พบเห็นได้ในประเทศ
รายได้ปานกลางและต่้า ส่งผลให้การว่างงานของผู้ที่มีรายได้ต่้าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่้า กระทบ
ต่อครอบครัวและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยากล้าบากมากขึ้น ดังนั้นแล้วในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้อง “สร้างงานและลดอัตราการว่างให้มากที่สุด” เพื่อสร้างรายได้ให้พอแก่การด้ารงชีพ
ของประชาชนของตน ส้าหรับแนวทางในการลดอัตราการว่างงานที่เป็นเครื่องมือโดยทั่วไปนั้น อาจแบ่งได้เป็น
นโยบายฝั่งอุปสงค์การจ้างงาน เป็นแนวทางการแทรกแซงของรัฐบาลสู่ตลาดแรงงาน เช่น
1) นโยบายทางการคลัง ในการออกมาตรการลดภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมหภาค โดยวิธีการ
ดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มอุปสงค์มวลรวมให้แก่ประเทศ ซึ่งจะน้าไปสู่การจ้างงานในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม
การใช้ม าตรการทางการคลังมี ระยะเวลาในการเกิดผลที่เ หลื่อมออกไปขึ้นอยู่ กับ บริบ ทของประเทศนั้นๆ
2) นโยบายทางการเงิน ในการออกมาตรการลดดอกเบี้ย นโยบายซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานจากดอกเบี้ย
ในการกู้เพื่อลงทุนที่ปรับเปลี่ยน รวมไปถึงการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี นโยบายดอกเบีย้
อาจเป็นดาบสองคมที่ให้ผลในทางตรงกันข้ามในบางกรณี และเช่นเดียวกับนโยบายทางการคลัง ตัวนโยบาย
ทางการเงินก็จ้าเป็นต้องใช้เวลาเหลื่อมในการแสดงผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนตัวนโยบาย
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นโยบายฝั่งอุ ป ทานการจ้า งงาน เป็นการสร้างแนวนโยบายที่ ส่ง ผลต่อฝั่ง แรงงานเอง
โดยหลักการคือ เพิ่มหรือลดแรงต้านของฝั่งนายจ้าง ปรับโครงสร้างศักยภาพแรงงานและการเข้าไปแทรกแซง
ค่าจ้างโดยตรง โดยอาจมีวิธีการ เช่น 1) การเน้นการฝึก อบรมและให้การศึกษา ทั้ ง นี้ก ารเพิ่มทักษะฝีมือ
แรงงาน เป็นสิ่งที่ลดอัตราการว่างงานที่ยั่งยืนในระยาวมากที่สุด โดยแนวทางการให้ทักษะใหม่แก่ผู้ที่มีความ
ประสงค์ เช่น คนงานปัจจุบันเพิ่มทักษะจ้าเป็นด้านเทคโนโลยี หรือจะเป็นการเพิ่มทักษะใหม่เข้าไปในผู้ที่ไม่มี
ทักษะเดิมอยู่เลยก็ได้ ซึ่งในทุกประเทศทั่วโลกมักมีหน่วยงานด้านสวัสดิการและฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ อย่างไรก็ดี ผลที่ได้จากการเพิ่มทักษะฝีมือเป็นสิ่งที่วัดได้ยากและไม่แน่ใจในผลลัพธ์ว่ามีขนาดเท่าไร
การแสดงผลลัพธ์จึงมีเวลาที่เหลื่อมมากกว่าการใช้นโยบายทางด้านอุปสงค์ 2) แทรกแซงกลุ่มสหภาพแรงงาน
เพื่อการเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่้า 3) เงินสนับสนุนการจ้างงาน เช่น เงินจูงใจหรือส่วนลดหย่อนภาษี โดยอาจใช้
ร่วมกับมาตรการอื่น เช่น การฝึกอบรมอาชีพหรือการเพิ่มพูนทักษะแรงงาน 4) เพิ่มงานภาครัฐโดยตรง กล่าวคือ
รัฐกลายเป็นนายจ้างด้วยการสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อการจ้างงานโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นมาตรการควบคู่ไปกับ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในนโยบายฝั่งอุปสงค์
ประเด็นการจ้างงานเพิ่ มและลดการว่างงานที่ได้เสนอไว้นั้น เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วโลก อย่างไรก็ตามอุปสรรคส้าคัญของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางทั่วโลกคือ งบประมาณที่มีอยู่
ค่อนข้างจ้ากัดและสภาพทุนทางมนุษย์ที่มีช่องว่างอยู่มาก จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของรัฐบาลในกลุ่ ม
ประเทศรายได้ปานกลางที่จะต้องหาจุดสมดุลที่สดุ ในการออกแนวนโยบายเพื่อสร้างงานและลดความเหลือ่ มล้า้
ในท้ายที่สุด
5.3.3 นิติธรรมตัวช่วยในการต่อสู้ความเหลื่อมล้้า
ประเด็นนิติธรรม หรือความเสมอภาคเท่ าเที ยมในการบัง คับใช้ก ฎหมาย ของธนาคารโลกนั้น
ได้ออกแบบมาเพื่ อ วัดความเชื่อ มั่ นในกระบวนการใช้อ้านาจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เอื้อ ให้เ กิ ดการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ โดยนัยนั้น “นิติธรรมเป็นเครื่องมือเร่งกระบวนการควบคุมการทุจริต ” กล่าวคือ แม้จะมีความ
พยายามในการควบคุมการทุจริตมากเพียงใดก็ตาม หากปราศจากหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
ก็มีแนวโน้มที่การควบคุมจะไม่เกิดผลอย่างใดขึ้นเลย เนื่องจากอ้านาจในการบังคับและการลงโทษถูกจ้ากัดไว้
ในมือของกลุ่มชนชั้นน้า หรือมีลักษณะอยู่เหนือกฎหมาย ปรากฎการณ์ดังกล่าวพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศ
ที่ก้าลังพัฒนาที่ “โครงสร้างของชนชั้นน้ามีสิทธิมีเสียงและมีอ้านาจเหนือกว่ากลุ่ มชนชั้นล่างอย่างเหลื่อมล้้า”
ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ รายงานบางฉบับ ของธนาคารโลกที่ ก ล่ า วว่ า “ความไม่ส ามารถเข้ า ถึ งความยุ ติธรรม
ไม่ ว่ า ด้ ว ยช่ อ งทางใดหรื อ ด้ ว ยตั ว อ้ า นาจบั ง คับ ที่ ติ ดขั ด ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ง ของความยากจน
ด้วยตัวของมันเอง” (World Bank, 2012) ด้วยนัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การขาดหลักนิติธรรมเป็นปัญหา
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เชิง โครงสร้างที่ เป็นส่วนหนึ่งของความยากจนในประเทศ ส้าหรับ ค้าอธิบ ายเชิง ตรรกะของหลัก นิติธรรม
และการพัฒนาทางรายได้ สามารถน้าเสนอได้ ดัง นี้ 1) โดยทั่ วไปสภาพบังคับของกฎหมายที่ไม่เสมอภาค
กระทบต่อกฎ กติก า ในการด้าเนินธุร กิ จที่ ไม่ได้ส ะท้ อนให้เกิ ดสภาวะการแข่ง ขันที่แท้ จริง รวมไปถึง การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานและการเลื่อนชั้นทางสังคม 2) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและเสมอภาค
ก่ อให้เ กิดสภาพการน้านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เ อื้อให้เกิ ดการทุ จริ ต ไม่ ว่าจากบทลงโทษที่มีความเสมอภาค
หรือจากการบัง คับใช้ กับทุ กคนอย่างเท่าเที ยม เช่น ในกรณี เ จ้าหน้าที่ร ะดับปฏิบัติถืออ้านาจบังคับใช้ตาม
กฎหมาย ย่อมมีโอกาสทุจริตน้อยกว่าหากมี หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังนี้ขึ้น การส่งต่อ
นโยบายจากรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้้าและกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้เสียเปรียบ ย่อมมีประสิทธิผลมากขึ้น
3) เมื่อการรับรู้และเชื่อมั่นในนิติธรรมมากขึ้น ย่อมเสริมแรงให้พลเมือง ด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
มั่นใจและเสริมแรงให้เกิดความระมัดระวังการกระท้าในเชิงทุจริต เนื่องจากเป็นที่เข้าใจว่าในประเทศของตน
มี ก ารบังคับใช้ก ฎหมายอย่างเสมอภาค 4) ผลทางอ้อมต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ท้ าให้การ
ละเมิดกฎหมายและการใช้ความรุนแรงลดลง ซึ่งผลทางสังคมดังกล่าวส่งผลให้เกิดเสถี ยรภาพในการด้าเนิน
ธุรกิจ และน้าไปสู่การเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงของพลเมือง
ผลจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ระบุว่า การมีหลักนิติธรรมที่มากขึ้นในมุมมองของประชาชนสามารถท้าให้
เกิ ด การเพิ่ม การกระจายของรายได้ ใ นกลุ่ม ผู้มี ร ายได้ ช่ว งชั้น ล่า งสุดร้อ ยละ 10 จึ ง มี ค วามสมเหตุส มผล
ตามกระบวนการที่ได้น้าเสนอไว้ข้างต้น การสร้างสถาบันรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เ ข้ม แข็ง
จึง มี ความส้าคัญอย่างยิ่ งต่อ การลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ และในอีก แง่มุม หนึ่งนั้น กลุ่ม ตัวอย่างที่อยู่
ในช่วงชั้นล่างสุดของการกระจายรายได้ เป็นกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสในมิ ติสัง คมด้านอื่นเนื่องจากสภาพจ้ากัด
ของรายได้อีกด้วย ดังนั้น การเพิ่มแนวทางเพื่อเพิ่มระดับนิติธรรมในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง นอกจาก
จะช่วยให้เกิด การกระจายรายได้ไปสู่ผู้ด้อ ยโอกาสแล้ว ยังส่งผลต่อความเหลื่อมล้้าในมิ ติอื่น เช่น “ความ
เหลื่อมล้าด้านความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมอีกด้วย” ที่ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์ก ารสหประชาชาติในสหัสวรรษอี กด้วย ทั้ ง นี้จ ากข้อสรุป ส้าคัญที่ได้จ ากงานวิจัยน้า ไปสู่การสร้าง
แนวทางผลักดัน
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5.4 ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้
จากข้อ ค้นพบที่ ได้จ ากผลการวิจัยและประเด็นส้าคัญในการศึก ษาท้ าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างแนว
ทางการลดความเหลื่อมล้้าในภาพรวมและเจาะจงลงไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ต่้าที่สุดร้อยละ 10 ของกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง ประกอบไปด้วย การลดการว่างงานด้วยแนวทางนโยบายรัฐ การใช้จ่ายโดยเลือกกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเจาะจง และการเพิ่มระดับนิติธรรมให้กับประเทศ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูป
ภาพ 5.3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้้า
Institution Environment level
Economic Growth
[(-) GNI , (-) GovExpen]

Economic Structure
[(+) Unemployment]

เศรษฐกิจขยายตัว
แต่ใช้จา่ ยผิดพลาด
ควรเลือกการใช้จ่าย
ไปยังกลุ่มประชากรที่ถูกต้อง
ด้วยเหตุผลเชิงประจักษ์

ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลาง
ยิ่งว่างงานยิ่งเหลื่อมล้้า
รัฐจึงควรแสวงหาแนวทาง
ในการเพิ่มการจ้างงาน
และลดอัตราการว่างงาน

Decrease income inequality
ลดความเหลือ่ มล้้าทางรายได้

ลด
+ Rule of Law (ดีต่อการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มช่วงชัน้ ล่าง)
จากรูปแสดงให้เห็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากงานวิจัย โดยวัตถุประสงค์ของชุดนโยบาย
ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้น กล่าวคือ การท้าให้ดัชนีชี้วัดความเหลื่อมล้้าลดลง หรือเกิดการกระจายรายได้
ไปยังกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่อยู่ล่างสุดมากขึ้น สามารถสร้างแนวนโยบายโดยจ้าแนกออกได้เป็น
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Economic Growth – เลือกกลุ่มที่จะใช้จ่าย
แนวทางนโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นหลักการบริหารประเทศที่ส้าคัญที่มีความ
ซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ้านวนมาก ซึ่งทุกประเทศในโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกระดับเศรษฐกิจ
ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี หลักฐานจากงานวิจัยชิ้นนี้บ่งชี้ว่ารายจ่ายสาธารณะโดยรวมของรัฐบาล และรายได้ที่
มากขึ้นกลับส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าที่มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอว่า การเลือกกลุ่มประชากรที่จะใช้จ่ายในการ
ลดความเหลื่อมล้้าและพยายามสร้างแนวทางการใช้จ่ายให้รายได้ไปตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าในประเทศ
ควรใช้แนวทางที่ผ่านการพิสูจน์ทั้งในระดับทฤษฏี และในระดับข้อมูลเชิงพื้นที่
รายได้เป็นปัจจัยส้าคัญจ้าเป็นต่อประเทศทุกประเทศในโลก ยิ่งประเทศมีรายได้มากขึ้นก็จะยิ่ง
ก่ อให้เ กิดโอกาสในการพั ฒนาประเทศ ผู้วิจัยมิ ได้ขัดขวางการหารายได้เพิ่มขึ้น เพียงแต่รายได้ที่มีมากขึ้น
มักมาพร้อมกับรายจ่ายที่มีมากขึ้น ข้อเสนอของผู้วิจัยคือการเลือกกลุ่มในการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน เนื่องจาก
ความเหลื่อมล้้าท้าให้โครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เกิดความผิดเพี้ยนและน้าไปสู่ผลเชิงลบในระยะยาว
ที่ส้าคัญที่สุดโครงสร้างความเหลื่อมล้้า ยังสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อ “กับดักรายได้ปานกลาง” ดังนั้นการสร้าง
แนวทางการใช้จ่ายที่จะไม่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเหลื่อมล้้าจึงกลายเป็นประเด็นที่ส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับ
รัฐบาลของประเทศรายได้ปานกลาง
Economic Structure – เพิ่มการจ้างงาน ลดการว่างงาน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การออกแบบ การก้าหนด
รวมไปถึงการควบคุมโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ ไม่ดี จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ผิดเป้าหมายและไกลออกไป
จากค้าว่าการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไปถึงการ “ติดกับดักรายได้ปานกลาง” ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
ไปตามโครงสร้างที่สมดุล งานวิจัยชิ้นนี้พบประเด็นส้าคัญของปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความเหลื่อมล้้า
นั่นคือ อัตราการว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท้าการทบทวนวรรณกรรม พบผลยืนยันโดยเฉพาะถึงปัจจัย
อัตราการว่างงานว่ามี ผลต่อ ระดับ ความเหลื่อมล้้าที่ สูง ขึ้นในกลุ่ม ประเทศรายได้ป านกลางและต่้า ยิ่งเป็น
เครื่องยืนยันให้รัฐบาลของประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลาง จ้าเป็ นต้องแสวงหาวิธีการในการลดอัตราการ
ว่างงานที่ เกิดขึ้นในประเทศ รวมไปถึง การใช้มาตรการให้มีการจ้างงานที่เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ง ผลจากโครงสร้างการ
จ้างงานที่เหมาะสม ย่อมเป็นเงื่อนไขให้เกิดการพัฒนาประเทศไปได้อย่างสมดุล
Develop Institution Environment – Inforce Rule of Law
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมระบบทั้งหมดของประเทศไว้และมีผลต่อการด้าเนิน
กิจกรรมทั้งหลายของประเทศ ประกอบกับประเทศที่ก้าลังพัฒนามักเป็นประเทศที่มีโครงสร้างสถาบันล้าหลัง
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ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องสร้างทิศทางที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อให้เกิดสถาบันที่ดี ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้พบประเด็น
ส้าคัญ คือ การมี ร ะดับ นิติธรรมมากขึ้นจะมีผลเชิง บวกต่อการกระจายรายได้ไปยัง กลุ่มผู้มีร ายได้ต่้าที่สุด
ร้อยละ 10 ซึ่งหลักการทั่วไปนั้นระดับนิติธรรม หมายถึงความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นเป็นไป
อย่ า งถู ก ต้ อ งและเสมอภาค ซึ่ ง ถ้ า หากเกิ ด ขึ้ น จริง ย่ อ มเป็ น ปั จ จัย ส้า คั ญ ที่ ท้ า ให้ก ารควบคุ ม การทุ จ ริต
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ส้าหรับประเทศรายได้ปานกลางนั้น มักประสบกับปัญหาการทุจริตซึ่ง สามารถ
กล่าวได้ว่าในการด้าเนินกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายนั้นการควบคุมการทุจริตในภาพรวม
ของประเทศเป็นสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่ครอบคลุมระบบสาธารณสุขทั้งหมดไว้ เปรียบเสมือนการปลูก
ต้นไม้ไว้ในสภาพแวดล้อมหนึ่งโดยมีเป้าหมายให้ต้นไม้เจริญงอกงามขึ้น การที่ระบบมี สภาพแวดล้อมที่เป็น
อุ ป สรรคต่ อ ระบบที่ ป กติห รื อ เกิ ด การทุ จ ริ ตเกิ ด ขึ้ น ก็ เ ปรียบเสมื อ นการที่ บ รรยากาศหรืออุ ณ หภูมิ ของ
สภาพแวดล้อมมีสภาพเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต ซึ่งผลจากการทุจริตที่เกิดขึ้นท้าให้ทุกภาคส่วนของ
ระบบ เกิดความชะงักและอุปสรรคต่อการด้าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เปรียบเสมือนการที่ต้นไม้
หยุดการเจริญเติบโตและในที่สุดหากสภาพแวดล้อมไม่ เอื้ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิต หรือการทุ จริตมีมาก
ถึงขนาดขัดขวางทุกกระบวนการย่อมท้าให้เป้าหมาย ไม่สามารถเกิดผลอย่างใดขึ้นได้เลยหรือต้นไม้ที่ได้เปรียบ
เปรยไว้ก็ ย่อ มตายลง ทั้ ง นี้ ผ ลทั้ ง หมดสามารถเป็นไปในทางตรงกั นข้ามได้ กล่าวคือ หากสภาพแวดล้ อ ม
เอื้ออ้านวย ต้นไม้ย่อมเจริญเติบโตและผลลัพธ์ที่ต้องการก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นกัน
Rule of Law เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวความคิด Governance มีพื้นฐานที่ต้องการให้
เกิ ดสถาบันที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริง มัก พบว่าประเทศด้อยพัฒนามั กเป็นประเทศที่มี
โครงสร้างสถาบันล้าหลัง ดังนั้น จ้าเป็นต้องสร้างมาตรการที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อให้เกิดสถาบันที่ดี และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าในประเทศเหล่านั้นมักพบสถาบันที่ไม่พึงปรารถนาเติบโตเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและด้ารง
อยู่ได้แม้ไม่มีความชอบธรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะรัฐมีอ้านาจและทรัพยากรมากที่สดุ ทั้งอ้านาจในการปราบปราม
และในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ภาคเอกชน แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ สถาบันที่ไม่พึงปรารถนาก็สามารถอยู่ได้
โดยผสมผสานกับกลุ่มผลประโยชน์ หรือสร้างตัวขึ้นมาเป็นจอมเผด็จการหรื อระบบที่พิทักษ์กลุ่มผลประโยชน์
ของตนนั่นเอง ในส่วนนี้จึงจ้าเป็นต้องมีทิศทางการสร้างการคานอ้านาจและสถาบันที่ดีให้เกิดขึ้นโดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง
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5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ความเหลื่อมล้้าเป็นปัญหาส้าคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทียบกับประเทศในกลุ่มอื่น จะพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ของกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุด ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลและ
ควรได้รับความสนใจที่จะด้าเนินการเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างหลักฐานที่สอดคล้องกับทฤษฎีที่เป็นไปตามบริบทเฉพาะของกลุ่มประเทศที่ศึกษา ผ่านการทดสอบทาง
สถิติที่ ถูก ต้องสมบูร ณ์ เพื่ อ เป็นแนวทางในการวิจัยในครั้ง ต่อไป ปัจ จัยหลัก ที่ พบว่ามี ผ ลต่อการลดค วาม
เหลื่อมล้้า คือ ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่อัตราการว่างงานที่ลดต่้าจะช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ และส้าหรับประเด็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่ามีผลให้เกิดความเหลื่อมล้้า
ที่เพิ่มขึ้นในกรณีรายได้มวลรวมประชาชาติ และส้าหรับรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาลก็ส่งผลลบต่อการกระจาย
รายได้สู่กลุ่มคนด้อยโอกาสล่างสุดร้อยละ 10 ทั้งสองประเด็นจึงเป็นสิ่งท้าทายให้กับประเทศรายได้ปานกลาง
ในการผลักดันแนวนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
กระจายรายได้
นอกจากนี้ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดเด่นและคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การสร้างหลักฐานทางทฤษฎี
ถึง ความเชื่อมโยงของดัชนีนิติธรรมซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของแนวคิด Good Governance ที่ มี ต่อการเพิ่ม การ
กระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 10 อย่างมีนัยส้าคัญ ท้าให้ตัวแปรว่าด้วยหลักนิติธรรมสมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็นปัจจัยส้าคัญปัจจัยหนึ่งเมื่อมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้้าของกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางในอนาคต ทั้งนี้หลักนิติธรรม หรือ ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อ การใช้อ้ านาจตามกฎหมาย เป็นปัญ หาส้าคัญของกลุ่ม ประเทศรายได้ป านกลางทั่วโลก
ซึ่งสอดคล้องทั้งในทางทฤษฎีและในโลกเชิงประจักษ์ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นต่อไปควรค้านึงถึงแนวทางการเพิ่มของ
ประสิทธิผลและความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงการสร้างการเข้าถึงความยุติธรรม
ที่มากขึ้น ในประเด็นหลังนี้ถือเป็นค้านิยามหนึ่งของ “ความเหลื่อมล้้าด้านความยุติธรรม” ซึ่งถือเป็นปัญหา
ที่น่าสนใจและเหมาะสมในการต่อยอดองค์ความรู้อีกด้วย
อุ ป สรรคส้า คั ญ ที่ สุด ของงานวิ จัย ที่ พ บได้ ทั่ ว ไปเมื่ อต้ องใช้ ก ารวิ เ คราะห์ที่ ต้อ งพึ่ ง พาข้อมู ล แบบ
Secondary Data คือ ความสมบูรณ์ของข้อมู ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานชิ้นนี้ที่มุ่ง หวังความถูกต้องสมบูรณ์
ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบ Panel Data Analysis ที่ จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล แบบ Balance Panel Data ท้ า ให้ ข้ อ มู ล
ที่ ส มบูรณ์นั้นถูกลดทอนลงไปเป็นจ้านวนมาก จึง ไม่ น่าแปลกใจที่ง านวิจัยอื่นที่ใช้ระเบียบวิธีแบบเดียวกับ
งานวิจัยชิ้นนี้จะพบกับอุปสรรคและการโจมตีถึงความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย อย่างไรก็ตามนับเป็นความ
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โชคดีของผู้วิจัยที่ข้อมูลที่ผ่านการจัดการข้อมูลแล้วมีความสมบูรณ์และมีปริมาณเพียงพอในการท้าการทดสอบ
นอกเหนือจากนั้นผลการทดสอบก็ เป็นที่ น่าพอใจอย่างยิ่ง ตรงทั้ ง ในแง่ท ฤษฎีและระเบียบวิธียัง ยืนยันผล
เพิ่มเติมอีกว่าแบบจ้าลองดังกล่าวสามารถใช้กับกลุ่มประเทศที่ศึกษาได้อย่างสนิทรูป ทั้งนี้ความโชคดีดัง กล่าว
เกิดจากฐานข้อมูลในขอบข่ายตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เก็บสะสมมาอย่างยาวนานในระดับนานาชาติ ดังนั้น
จากผลดังกล่าวสะท้อ นให้เห็นความส้าคัญของการเก็บข้อมูลอย่างถูก ต้องและการแบ่งหมวดหมู่อย่างเป็น
ระเบียบซึ่งนับเป็นจุดอ่อนส้าคัญอีกประการของกลุ่มประเทศรายได้น้อย ข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้จะไกลเกินไป
จากความสามารถในการผลักดันของผู้วิจัย อย่างไรก็ดีผลการทดสอบที่ได้รับก็เป็นหนึ่งหลักฐานที่ส้าคัญว่า
ถ้าหากมีข้อมูลเพียงพอแล้ว การสร้างหลักฐานเพื่อพัฒนาประเทศในมิติอื่นก็ย่อมสามารถท้าได้โดยมีทฤษฎี
รองรับได้เช่นกัน
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพัฒ นาวงวิ ช าการให้มี
ความก้ าวหน้า จากผลวิจัยที่ ถูก ต้อ งทั้ง ในแง่ระเบียบวิธีวิจัยที่ ชัดเจนและทฤษฎีรองรับ ที่มีความเหมาะสม
สร้างขึ้นเป็นหลักฐานที่พร้อมส้าหรับการอ้างอิงต่อยอดในอนาคตอันใกล้นี้
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ภาคผนวก ก
ปัจจัยที่มีผลต่อ GINI
D(GINI) c D(EX_GS FOREIGN) D(GNI__PPINTER) D(UNEMT) D(EMP_INDUST) D(INF_LINKED)
D(COFC) D(VOICE) D(URBAN_TP)
พบว่า ต้องใช้ Random Effected
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

Cross-section random

2.593078

9

0.9783

Variable

Fixed

Random

Var(Diff.)

Prob.

D(EX_GS)
D(FOREIGN)
D(GNI__PPINTER)
D(UNEMT)
D(EMP_INDUST)
D(INF_LINKED)
D(COFC)
D(VOICE)
D(URBAN_TP)

0.030914
-0.000000
0.000000
0.458390
-0.209919
-0.022429
2.430384
-2.104681
-1.037763

0.048681
-0.000000
0.000000
0.437465
-0.192184
-0.027942
2.634445
-1.603445
-0.567629

0.000245
0.000000
0.000000
0.008765
0.004654
0.000024
1.463653
0.987054
6.752916

0.2561
0.5495
0.4686
0.8231
0.7949
0.2574
0.8661
0.6139
0.8564

Dependent Variable: D(GINI)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/19 Time: 18:22
Sample (adjusted): 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 18
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Total panel (balanced) observations: 9
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(EX_GS)
D(FOREIGN)
D(GNI__PPINTER)
D(UNEMT)
D(EMP_INDUST)
D(INF_LINKED)
D(COFC)
D(VOICE)
D(URBAN_TP)

-0.173593
0.048681
-2.52E-11
9.13E-12
0.437465
-0.192184
-0.027942
2.634445
-1.603445
-0.567629

0.262757
0.042459
5.39E-11
3.54E-12
0.205126
0.191724
0.019563
1.818523
1.922723
0.447922

-0.660660
1.146535
-0.467476
2.578953
2.132670
-1.002401
-1.428288
1.448673
-0.833944
-1.267248

0.5107
0.2550
0.6414
0.0117
0.0360
0.3192
0.1571
0.1513
0.4068
0.2087

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.000000
1.458945

Rho
0.0000
1.0000

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.156937
0.062092
1.361520
1.654670
0.114058

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

-0.271111
1.405866
148.2990
2.195959

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.156937 Mean dependent var
148.2990 Durbin-Watson stat

-0.271111
2.195959
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ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายได้ของประชากรในช่วงชั้นที่ต่้าที่สุดที่คิดค้านวณเป็นร้อยละ 10 ของประชากร
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Statistic
Cross-section random
8.229957
6
0.2217
Cross-section random effects test comparisons:
Variable
Fixed
Random
UNEMT
REG_QE
GNI__PPINTER
GOVEF
ROL
GGEXPEN

-0.029694
-0.105120
-0.000000
0.022842
0.557027
-0.025518

-0.025480
-0.249482
-0.000000
0.042168
0.535248
-0.026200

Var(Diff.)

Prob.

0.000066
0.013856
0.000000
0.000160
0.001960
0.000006

0.6051
0.2200
0.2435
0.1268
0.6227
0.7775

Dependent Variable: INSHARE_LOW
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/26/19 Time: 14:31
Sample: 2009 2014
Periods included: 6
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 108
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
UNEMT
REG_QE
GNI__PPINTER
GOVEF
ROL
GGEXPEN

3.482234
-0.025480
-0.249482
-1.59E-13
0.042168
0.535248
-0.026200

0.361875
0.020448
0.243360
1.79E-13
0.062607
0.194618
0.013480

9.622752
-1.246085
-1.025155
-0.889563
0.673532
2.750248
-1.943646

0.0000
0.2156
0.3077
0.3758
0.5021
0.0071
0.0547
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Effects Specification
Cross-section random
Idiosyncratic random

S.D.

Rho

1.149322
0.159193

0.9812
0.0188

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.152477
0.102130
0.160940
3.028478
0.009161

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.145009
0.169847
2.616085
1.037205

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

-0.088415
150.8902

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

2.568519
0.017983

