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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศในอาเซียน + 6 ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบพาแนลโคอินทิเกรชนั จ านวนทั้งหมด 84 ชุดขอ้มูล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี 
พ.ศ.2556 จากกลุ่มประเทศอาเซียน+6 จ านวน 12 ประเทศ โดยมีการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร จากนั้นจึงน ามาประมาณค่าของแบบจ าลองโดยประกอบดว้ย
ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด 4 ส่วนไดแ้ก่ 

4.1 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท 

ผลจากการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรท่ีใช้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนดชันี
ความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้  สัดส่วนผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้    มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ย
วธีิ LCC Test และ Fisher-Type Test ซ่ึงแบ่งเป็น Fisher-ADF และ Fisher-PP มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี
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ตารางที ่4.1 ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั Level ดว้ยรูปแบบ ค่าคงท่ี
และแนวโนม้ของเวลา(Intercept and Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และไม่มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของ
เวลา (No deterministic intercept or trend) 

ทีม่า :จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ค่า Probability Value แสดงในวงเล็บ 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ สัดส่วน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้   และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่ม
ประเทศคู่ค้า ในระดับ Level หรือ I(0) ด้วยรูปแบบ ค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา(Intercept and 
Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or 
trend) มีผลการทดสอบดงัน้ี 

 ผลการทดสอบยูนิทรูทของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ในระดบั Level หรือ I(0) โดยก าหนดรูปแบบ 
ค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา(Intercept and Trend) พบวา่การทดสอบดว้ยวิธี LCC Test ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปร สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงั
ประเทศคู่คา้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ระดบั 0.01  ณ ระดบั Level จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั
และยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0)  เม่ือ
ทดสอบดว้ยวิธี Fisher Type Test แบบ ADF  พบวา่ทุกขอ้มูลไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  จึงท าให้ยอมรับ
สมมติฐานหลกั นัน่คือขอ้มูลมียนิูทรูท หรือ ขอ้มูลมีความไม่น่ิง เม่ือทดสอบดว้ยวิธี Fisher Type Test 
แบบ PP พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปร สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยต่อประเทศคู่คา้และมูลค่า
การส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ผลการทดสอบท่ีระดบั Level หรือ I(0) 

ตวัแปร 
Intercept & Trends Intercept None 

LCC Test 
Fisher Type Test 

LCC Test 
Fisher Type Test LCC 

Test 
Fisher Type Test 

ADF PP ADF PP ADF PP 
ln 

(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈 𝐢
) 

-1.77 
(0.038) 

11.60 
(0.984) 

 15.27 
(0.913) 

-4.01 
(0.000) 

17.94 
(0.806) 

22.19 
(0.568) 

-3.25 
(0.001) 

59.061 
(0.000) 

44.06 
(0.008) 

ln 

(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) 

-9.15 
(0.000) 

25.89 
(0.359) 

54.56  
(0.000) 

-11.38 
(0.000) 

44.20 
(0.007) 

55.00 
(0.000) 

-0.26 
(0.399) 

28.08 
(0.257) 

40.87 
(0.017) 

lnEXP -7.29 
(0.000) 

22.631 
(0.542) 

41.446 
(0.015) 

-3.60 
(0.000) 

15.68 
(0.899) 

20.06 
(0.693) 

4.70 
(1.000) 

2.50 
(1.000) 

0.96 
(1.000) 
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หลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0)  
แต่ค่าสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0) 

ผลการทดสอบยูนิทรูทของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ในระดบั Level หรือ I(0) โดยก าหนดรูปแบบ 
ค่าคงท่ี (Intercept) พบว่าการทดสอบด้วยวิธี LCC Test ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปร สัดส่วนผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้   มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้และค่าสัดส่วน
ดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ระดบั 0.01  ณ ระดบั Level จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง
คือ ข้อมูลไม่มียูนิทรูทหรือข้อมูลมีความน่ิง  โดยเม่ือทดสอบด้วยวิธี Fisher Type Test แบบ ADF  
พบวา่มีเพียง สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยต่อประเทศคู่คา้ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีต ่ากวา่ 0.01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง ท่ีระดบั 
Level หรือ I(0)  แต่มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้และค่าสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่ค้าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง และเม่ือทดสอบดว้ยวิธี Fisher Type Test 
แบบ PP พบว่ามีเพียง สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยต่อประเทศคู่คา้ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีต ่า
กวา่ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความ
น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0)  แต่มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้และค่าสัดส่วนดชันีความ
พร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง 

ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั Level หรือ I(0) โดยก าหนดรูปแบบ ไม่
มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend)  พบว่าการทดสอบดว้ยวิธี LCC 
Test มีเพียงสัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติต ่ากว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0)  แต่มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้
และสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยต่อประเทศคู่ค้า ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียูนิทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง โดยเม่ือทดสอบด้วยวิธี Fisher Type Test แบบ 
ADF  พบวา่มีเพียงค่าสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ค่านัยส าคญัสถิติระดบัน้อยกว่า 0.01 เช่นกนัโดยสามารถ ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติ
ฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง  แต่สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทย
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ต่อประเทศคู่คา้และค่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง และ เม่ือทดสอบดว้ยวธีิ Fisher Type Test 
แบบ PP พบวา่มี สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของไทยต่อประเทศคู่คา้  และค่าสัดส่วนดชันีความพร้อม
ใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีต ่ากว่า 0.01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0)  แต่มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกัคือ ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง   

ตารางที ่4.2 ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั First Difference ดว้ย
รูปแบบ ค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา(Intercept and Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และไม่มีค่าคงท่ี
และแนวโนม้ของเวลา (No deterministic intercept or trend) 

ทีม่า :จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ค่า Probability Value แสดงในวงเล็บ 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้   และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงั
ประเทศคู่คา้First Difference หรือระดบั I(1) ดว้ยรูปแบบ ค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา(Intercept and 
Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และ ไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or 
trend) มีผลการทดสอบดงัน้ี 

ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั  First Difference หรือ I(1) โดยก าหนด
รูปแบบ ค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา(Intercept and Trend)  พบว่าการทดสอบด้วยวิธี LCC Test 

ผลการทดสอบที่ระดบั Level หรือ I(1) 

ตัวแปร 

Intercept & Trends Intercept None 

LCC 
Test 

Fisher Type Test LCC 
Test 

Fisher Type Test LCC 
Test 

Fisher Type Test 

ADF PP ADF PP ADF PP 

ln 

(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈 𝐢
) 

-6.64 
(0.000) 

14.95 
(0.923) 

27.43 
(0.285) 

-3.65 
(0.000) 

27.50 
(0.282) 

34.71 
(0.073) 

-5.33 
(0.000) 

59.38 
(0.000) 

59.90 
(0.000) 

ln 

(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) 

-14.02 
(0.000) 

26.86 
(0.311) 

49.65  
(0.002) 

-7.04 
(0.000) 

39.58 
(0.024) 

63.26 
(0.000) 

-9.28 
(0.000) 

87.15 
(0.000) 

100.07 
( 0.000) 

lnEXP -12.49 
(0.000) 

31.69 
(0.135) 

52.73 
(0.001) 

-10.77 
(0.000) 

55.59 
(0.000) 

76.00 
(0.000) 

-9.41 
(0.000) 

94.03 
(0.000) 

95.90 
(0.000) 
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ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปร สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  สัดส่วนดชันี
ความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยงัประเทศคู่คา้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ระดบั 0.01  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั
และยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง  โดยเม่ือทดสอบดว้ยวิธี Fisher 
Type Test แบบ ADF  พบวา่ทุกขอ้มูลไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ ขอ้มูลมีความไม่น่ิง และ เม่ือทดสอบดว้ยวิธี Fisher Type Test แบบ PP พบว่า
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทยต่อประเทศคู่คา้ และมูลค่าการส่งออกของ
ไทยไปยงัประเทศคู่คา้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีต ่ากวา่ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติ
ฐานรองคือ ข้อมูลไม่มียูนิทรูทหรือข้อมูลมีความน่ิง แต่ค่าสัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกัคือ 
ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง  

ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั  First Difference หรือ I(1) โดยก าหนด
รูปแบบ มีค่าคงท่ี (Intercept)  พบว่าการทดสอบดว้ยวิธี LCC Test ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปร สัดส่วน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่ค้า และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่ค้ามี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ระดบั 0.01  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ 
ขอ้มูลไม่มียูนิทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง  โดยเม่ือทดสอบดว้ยวิธี Fisher Type Test แบบ ADF  และ 
Fisher Type Test แบบ PP พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยต่อ
ประเทศคู่คา้ และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีต ่ากว่า 0.01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง แต่ค่า
สัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกัคือขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง  

ผลการทดสอบยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในระดบั  First Difference หรือ I(1) โดยก าหนด
รูปแบบ ไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend) พบว่าการทดสอบ
ด้วยวิธี LCC Test  Fisher Type Test แบบ ADF  และวิธี Fisher Type Test แบบ PP  ได้ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปร สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงั
ประเทศคู่คา้มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่าระดบั 0.01  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับ
สมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง   
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรแต่ละตวัท่ีใช้ในการศึกษา ดว้ย
รูปแบบ ค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (Intercept and Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และ ไม่มีค่าคงท่ี
และแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend) พบว่าวิธี การทดสอบในวิธี  LCC Test 
ท าให้ตวัแปรทุกตวัมีความน่ิงท่ีระดบั First Difference โดย ในระดบั Level นั้นจะสังเกตได้ว่า LCC 
Test ทุกตวัแปรมีความน่ิงในการทดสอบในรูปแบบค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (Intercept and 
Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept)   ส่วนวิธีการทดสอบแบบ Fisher Type Test รูปแบบ ADF และ PP  โดย
ทดสอบความในรูปแบบ ไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend)  ท่ี
ระดบั First Difference เช่นกนั ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกใช้ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของ
รูปแบบ LCC Test เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีความพร้อมใช้ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่ค้า   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ 

4.2 ผลการทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชัน 

การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่ค้า   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ประกอบดว้ยการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลองดว้ยวธีิ Pedroni Test โดยก าหนดรูปแบบ ไม่มีค่าคงท่ี
และแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend) มีค่าคงท่ี (No Deterministic Trend) และ
ก าหนดให้มีทั้งค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา (Deterministic Intercept and Trend)  รายละเอียดผลการ
ทดสอบดงัน้ี 

ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีความพร้อม
ใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วล
รวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ย
วธีิ Pedroni Test 

ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ 
Specification 

None Intercept Intercept and Trend 

Panel PP-Statistic -15.536  
( 0.000) 

-4.708  
(0.000) 

-2.198  
(0.014) 

Panel ADF-Statistic -7.431 
 ( 0.000) 

-4.167  
(0.000) 

-2.260  
(0.012) 
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ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีความพร้อม
ใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วล
รวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ย
วธีิ Pedroni Test (ต่อ) 

ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ 
Specification 

None Intercept Intercept and Trend 

Group PP-Statistic -19.396 
( 0.000) 

-9.245 
 (0.0000) 

-2.885  
(0.002) 

Group ADF-Statistic -6.804  
( 0.000) 

-5.148  
(0.0000) 

-2.978  
(0.002) 

ทีม่า: จากการค านวน 
หมายเหตุ: ค่า Probability Value แสดงในวงเล็บ 

จากตารางท่ี4.3 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่าง ดชันีความ
พร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ 
ดว้ยวิธีของ Pedroni โดยให้ ดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ไทยต่อประเทศคู่คา้   และสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เป็นตวัแปร
อิสระ 

ผลการทดสอบโดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา (No deterministic intercept or trend) 
ค่าคงท่ี (No Deterministic Trend) และมีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา(Intercept and Trend) พบว่า
ค่าสถิติ Panel PP-Statistic และ Panel ADF-Statistic มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า 0.01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรองคือ ดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  มีความสัมพนัธ์ และ Group PP-Statistic และ Group ADF-Statistic มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองคือตวัแปรดชันีความพร้อม
ใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวล
รวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ 
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4.3 ผลการทดสอบสมการพาแนล 

ผลการประมาณแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่
คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ ในรูปแบบ Fixed Effects หรือ Random 
Effects Model ดงันั้นจึงท าการทดสอบแบบจ าลองด้วยวิธี Huasman Test และวิธี Redundant Fixed 
Effect Test โดยผลการทดสอบมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.4 ผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวธีิ Huasman Test 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 6.207 2 0.045 

ทีม่า:จากการค านวน 

จากตารางท่ี4.4 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Huasman Test โดยทดสอบ Cross Section Random Effect ซ่ึง
เป็นสมมติฐานหลกัคือการประมาณค่าในรูปแบบ Random Effect มีความเหมาะสมท่ีสุดและสมมติ
ฐานรองคือ Fix Effect Model มีความเหมาะสมกว่าโดยผลจากการทดสอบพบว่า ค่า Cross Section 
Random มีค่า p-value นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับ
สมมติฐานรอง ดงันั้นแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่าง ดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้จึงควรประมาณค่าในรูปแบบ 
Fix Effect Model 

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวธีิ Redundant Fixed Effect Test 

Redundant Fixed Effects Test : Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 129.556 (11,70) 0.0000 

Cross-section Chi-square 257.163 11 0.0000 

ทีม่า : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Redundant Fixed Effect Test โดยทดสอบจาก Cross Section 
Effect ภายใตส้มมติฐานหลกัคือการทดสอบประมาณค่าในรูปแบบ Pooled OLS มีความเหมาะสม
ท่ีสุด โดยผลการทดสอบพบวา่ค่า Cross Section F และ Cross-section Chi-square มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ท่ีน้อยกว่า 0.01 ซ่ึงควรปฏิเสธสมมุติฐานหลักดังนั้ น ดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้จึงควรประมาณค่าในรูปแบบ 
Fix Effect Model 

จากการทดสอบด้วยวิธี  Huasman Test โดยทดสอบ Cross Section Random Effect และ Redundant 
Fixed Effect Test พบวา่ ทั้ง 2 รูปแบบใหผ้ลเหมือนกนั คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ 
ดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงั
ประเทศคู่คา้จึงควรประมาณค่าในรูปแบบ Fix Effect  Model เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

4.4 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองพาแนล 

 ผลการประมาณแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ ในรูปแบบ Cross Sections 
Fixed Effect โดยใชว้ธีิ ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Square: OLS-Estimator) และวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุดเชิงพลวตัรแบบ  (Dynamic Least Square: DOLS-Estimator) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(OLS-Estimator) จ  านวน 4 แบบจ าลอง 

ตัวแปร/Model I II III IV 

Constant 5.761 
(0.000) 

5.508 
 (0.000) 

5.762  
(0.000) 

7.853 
(0.000) 

ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) -0.005 

(0.988) 
-0.255 
(0.354) 

- -0.201 
(0.407) 

ln(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
) -1.734 

(0.000) 
-1.701 
(0.000) 

-1.73  
(0.000) 

- 

ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) t-1 

-0.400 
(0.171) 

- -0.403 
(0.096) 

- 

ln(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)t-1 

- - - -2.452 
(0.000) 
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ตารางที่ 4.6 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(OLS-Estimator) จ  านวน 4 แบบจ าลอง (ต่อ) 

ตัวแปร/Model I II III IV 

ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 0.306 
(0.005) 

0.342  
(0.002) 

0.306  
(0.005) 

0.070 
(0.529) 

R-squared 0.977 0.976 0.977 0.982 
Adjusted R-squared 0.971 0.971 0.972 0.977 
S.E. of Regression 0.153 0.154 0.152 0.136 

ทีม่า :จากการค านวณ 
หมายเหตุ:ค่า Probability Value แสดงในวงเล็บ 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ยวิธี OLS -Estimator  พบว่า 
ในแบบจ าลองท่ี 1 มีเพียงสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกโดยมีความล่าชา้ของระยะเวลาเท่ากบั 1 ปี ท่ีมี
ระดบัค่านัยส าคญัสถิติ ท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ามีเพียงสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 
1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ร้อยละ 1.734 และหากมูลค่าการ
ส่งออกของ 1 ปีก่อนหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 
0.306  ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  5.761โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(𝐞𝐱𝐩)=5.761-0.005ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) -0.400 ln(

𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) t-1 -1.734 ln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)+0.306ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

ในแบบจ าลองท่ี 2 พบวา่สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกโดยมีความล่าชา้ของระยะเวลาเท่ากบั 1 ปี ท่ีมี
ระดบัค่านัยส าคญัสถิติ ท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ามีเพียงสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 
1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ร้อยละ 1.701 และหากมูลค่าการ
ส่งออกของ 1 ปีก่อนหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ   
0.342 ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  5.508 โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
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ln(𝐞𝐱𝐩) = 5.508 -0.255 ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) -1.701 ln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)+ 0.342 ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

ในแบบจ าลองท่ี 3 พบวา่สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกโดยมีความล่าชา้ของระยะเวลาเท่ากบั 1 ปี ท่ีมี
ระดบัค่านัยส าคญัสถิติ ท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ามีเพียงสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 
1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ร้อยละ 1.73 และหากมูลค่าการ
ส่งออกของ 1 ปีก่อนหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ  
0.306 ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั 5.762 โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(𝐞𝐱𝐩) = 5.762 -1.73 ln(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
) -0.403 ln(

𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) t-1+0.306 ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

ในแบบจ าลองท่ี 4 พบวา่สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกโดยมี Time lag  1 ปี ท่ีมีระดบัค่านัยส าคญั
สถิติ ท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ว่า ถา้ มีเพียงสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ร้อยละ 2.452 โดยช่วงเวลาท่ีจะส่งผลกระทบ
คือระยะเวลา 1 ปี ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  7.853 โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(𝐞𝐱𝐩) = 7.853 -0.201 ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
)- 2.452 ln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)t-1+0.070 ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

ตารางที่ 4.7 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิง
พลวตัร(DOLS-Estimator)  จ านวน 4 แบบจ าลอง 

ตัวแปร/Model I II III IV 

Constant 8.787 
(0.000) 

8.787 
(0.000) 

8.786 
(0.000) 

8.737 
(0.000) 

Δln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) 

0.145 
(0.785) 

0.149 
(0.777) 

- 0.475 
(0.375) 

Δln(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
) 

1.616 
(0.021) 

1.618 
(0.020) 

1.661 
(0.014) 

- 

Δln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
)t-1 

-0.07 
(0.876) 

- -0.079 
(0.865) 

- 
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ตารางที่ 4.7 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิง
พลวตัร(DOLS-Estimator)  จ านวน 4 แบบจ าลอง (ต่อ) 

ตัวแปร/Model I II III IV 

Δln(
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
) t-1 

- - - -0.881 
(0.226) 

Δln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

0.127 
(0.444) 

0.126 
(0.442) 

0.118 
(0.463) 

0.085 
(0.620) 

R-squared 0.948 0.948 0.948 0.943 
Adjusted R-squared 0.930 0.931 0.931 0.925 
S.E. of Regression 0.239 0.236 0.236 0.247 

ทีม่า :จากการค านวณ 
หมายเหตุ:ค่า Probability Value แสดงในวงเล็บ 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ดว้ยวธีิ ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิงพล
วตัร (DOLS –Estimator)  พบวา่ ในแบบจ าลองท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า  ท่ีมีระดับค่า
นยัส าคญัสถิติ ท่ี 0.05 โดยสามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ หากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อม
ใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เปล่ียนแปลงไป
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงเดียวกนั ร้อยละ 1.616  และหาก 
ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  8.787 โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(𝐞𝐱𝐩) = 8.787 + 0.145 Δ ln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) -0.07 Δln(

𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) t-1+ 1.616 Δln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)+ 

 0.127 Δln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

แบบจ าลองท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  ท่ีมีระดบัค่านยัส าคญัสถิติ ท่ี 0.05 โดยสามารถอธิบายได้
วา่ ถา้ หากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงเดียวกนั ร้อยละ 1.618 และหาก ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  8.787 โดยสามารถ
เขียนสมการไดด้งัน้ี 
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ln(𝐞𝐱𝐩) = 8.787 +0.149 Δln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
)+ 1.618 Δ ln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)+ 0.126 Δ ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

แบบจ าลองท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  ท่ีมีระดบัค่านยัส าคญัสถิติ ท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายได้
วา่ ถา้ หากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงเดียวกนั ร้อยละ 1.661 และหาก ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั  8.786โดยสามารถ
เขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(𝐞𝐱𝐩) = 8.786+1.661 (
𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
) -0.079 Δln(

𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
) t-1+0.118Δ ln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

แบบจ าลองท่ี 4 พบว่า ณ ค่าคงท่ีเท่ากบั 8.737 การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า   การเปล่ียนแปลงของอัตราส่วนดัชนีความพร้อมใช้งานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ ณ ความล่าชา้ของช่วงเวลา 
1 ปี และ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ท่ีความล่าช้าของ
ช่วงเวลา 1 ปี ไม่ส่งผลต่อการส่งออก โดยวดัจากระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยสามารถเขียนใน
สมการไดด้งัน้ี  

ln(𝐞𝐱𝐩) = 8.737 +0.475 Δln(
𝐆𝐃𝐏𝐭𝐡

𝐆𝐃𝐏𝐢
)- 0.881  Δln(

𝐍𝐑𝐈𝐭𝐡

𝐍𝐑𝐈𝐢
)t-1+ 0.085 Δln(𝐞𝐱𝐩)t-1 

ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณแบบจ าลองระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  
และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS 
Estimator) และก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิงพลวตัร(DOLS-Estimator)ในรูปแบบ Cross-section Fixed 
Effects  

ประเทศ/ 
Model 

OLS Estimator : I(0) DOLS Estimator : I(1) 

I II III IV I II III IV 

มาเลเซีย  0.493  0.384  0.491  0.426  0.527  0.526  0.529  0.540 

เวยีดนาม  0.808  0.586  0.805  0.642 -0.036 -0.033 -0.041 -0.031 

กมัพูชา  1.515  0.981  1.506  0.812 -0.829 -0.829 -0.827 -0.869 

สิงคโปร์  0.122  0.008  0.120 -0.084  0.458  0.458  0.457  0.443 

ฟิลปิินส์  0.404  0.281  0.402  0.288 -0.356 -0.356 -0.357 -0.367 
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ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณแบบจ าลองระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  
และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS 
Estimator) และก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิงพลวตัร(DOLS-Estimator)ในรูปแบบ Cross-section Fixed 
Effects (ต่อ) 

ประเทศ/ 
Model 

OLS Estimator : I(0) DOLS Estimator : I(1) 

I II III IV I II III IV 

อนิโดนีเซีย  0.327  0.359  0.328  0.580  0.287  0.290  0.284  0.276 

จีน -0.015  0.297 -0.008  0.847  1.284  1.290  1.274  1.306 

ญี่ปุ่น -0.459 -0.112 -0.453  0.226  1.181  1.179  1.193  1.159 

เกาหลใีต้ -1.034 -0.862 -1.032 -1.082 -0.477 -0.483 -0.473 -0.486 

ออสเตรเลยี -0.410 -0.283 -0.408 -0.281  0.342  0.343  0.341  0.366 

อนิเดยี -0.552 -0.352 -0.549 -0.355 -0.364 -0.366 -0.366 -0.313 

นิวซีแลนด์ -1.200 -1.285 -1.203 -2.018 -2.017 -2.020 -2.015 -2.024 

ทีม่า :จากการค านวณ 

 


