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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ Solow ท่ีมีทุนมนุษย ์ขอ้มูลท่ีใช้เป็น
ขอ้มูลแพเนล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 ในกลุ่มประเทศเอเชีย 31 ประเทศ  
 จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษา พบว่าตวัแปรมีลกัษณะขอ้มูล
แบบ I(1) จึงท าการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งตวั
แปร ผลการศึกษาพบวา่ ทุนมนุษย ์(อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา
และอุดมศึกษา) และการสะสมทุนมนุษย์ (ปีเฉล่ียท่ีได้รับการศึกษา) กับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกนั และเม่ือประมาณค่าเพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดและวิธีการโมเมนต์ในรูปทัว่ไป พบว่าปีเฉล่ียท่ีได้รับ
การศึกษามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตมากท่ีสุด  
 ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ในระยะสั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา 
ในทางกลบักนัอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษาและปีเฉล่ียท่ี
ไดรั้บการศึกษา เป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  



จ 

 ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ในระยะยาวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา 
นอกจากน้ีอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา
เป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

Thesis Title Analysis of Relationship Between Human Capital and 
Economic Growth Using Panel Data in Asian 
Countries 

 
Author     Miss Chonrada Nunti 
 
Degree     Master of Economics 
 
Thesis Advisory Committee  Lect. Dr.Prapatchon  Jariyapan  Advisor 
     Asst. Prof. Dr. Pairat Kanjanakaroon Co-advisor 
     Asst. Prof. Dr. Nisit Panthamit  Co-advisor 

 

ABSTRACT 
 

 This study aims to analyze the relationship between human capital and economic growth. 
This study applied the Solow model with human capital. This study used panel data from 2005-
2010 of 31 Asian countries. 
 Testing for panel unit roots revealed all variables were stationary at I(1). The result 
shows that human capital (Primary school enrollment ratio, Secondary school enrollment ratio 
and Tertiary school enrollment ratio), the accumulation of human capital (Mean Years of 
Schooling) and economic growth have the positive long-run relationship. The estimation for 
testing using the Ordinary Least Square and Generalized Method of Moment found that the mean 
years of schooling has the greatest impact on economic growth 
 The result from the short-run Granger causality test found that economic growth causes a 
change in the primary, secondary and tertiary school enrollment ratio. On the other hand the 
primary, secondary, tertiary school enrollment ratio and mean years of schooling causes economic 
growth. 
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 The long-run Granger causality test finds that economic growth causes a change in the 
primary, secondary and tertiary school enrollment ratio and mean years of schooling. In addition, 
the enrollment ratios for primary and secondary schools and mean years of schooling cause the 
transformation of economic growth.  
 

 
 


