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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน + 6   
เพื่อให้ทราบถึงขนาด ทิศทางความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของการส่งออกของประเทศไทยเม่ือ
ดชันีความพร้อมใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงไป โดยศึกษาจากชุด
ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบแพแนล ไดแ้ก่ขอ้มูลกลุ่มประเทศอาเซียน+6 จ านวน 12 ประเทศ ประกอบดว้ย 
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกัมพูชา  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 
2550 ถึงปี พ.ศ. 2556  

ผลการศึกษาด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสุดพบว่าการประมาณค่าสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยมีต่อประเทศคู่คา้ โดยน าค่าดชันีความพร้อมใช้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทั้งสองประเทศมาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ
สัดส่วนจะมีผลกระทบกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่หากศึกษาจาก
ผลการปฏิสัมพนัธ์ (ผลคูณ) ของดชันีความพร้อมใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารของ
ประเทศไทยและประเทศคู่คา้จะส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน เน่ืองจากค่าดัชนีท่ีใช้ในการศึกษานั้นประกอบไปด้วยดัชนีทางด้านการส่ือสารเป็นหลัง



 

จ 

 

ซ่ึงในดา้นการส่งออกจ าเป็นจะตอ้งมีเทคโนโลยีฯในการติดต่อซ้ือขายระหว่างกนั ดงันั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจึงจ าเป็นต้องอาศัยการพฒันาท่ีควบคู่กันระหว่างประเทศน าเข้าและ
ประเทศส่งออก 

เม่ือทดสอบดว้ยวิธีก าลงัสองเชิงพลวตัร จะพบวา่มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั
กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  จึงสรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงไปของอตัราส่วนดชันีความ
พร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจะมีผลต่อการส่งออก 
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ABSTRACT 

The purposes of this study aimed to investigate the correlations of information technology and 
communication networking readiness indexes and the export values of Thailand toward the FTA 
ASEAN plus 6 countries’ comprehensive economic partnership, as well as to explore trends and 
changes influenced by the correlations of information technology and communication networking 
readiness indexes and the export values of Thailand toward the FTA ASEAN plus 6 countries’ 
comprehensive economic partnership.  For data collection, panel data were employed with twelve 
free trade associated ASEAN plus 6 countries including Malaysia, Socialist Republic of Vietnam, 
Kingdom of Cambodia, Republic of Singapore, Republic of the Philippines, People's Republic of 
China, Japan, Republic of Korea, Commonwealth of Australia, Republic of India, and New Zealand 
from 2007 to 2013. 

The findings of the study revealed that the trends of the information technology and 
communications (ICT) networking readiness index ratio, with was estimated by using the Ordinary 
Least Square (OLS) method changed in the opposite direction with the export value. However, the 
interaction between the networking readiness index of Thailand and the imported countries moved 
in the same direction with the export value. 

Estimates using the Dynamic Ordinary Least Square (DOLS), it was found that change in network 
readiness index moved in the same direction with export value.  


