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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้โดยศึกษาจาก สัดส่วนดชันีความ
พร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Network Readiness Index - NRI) มูลค่า
การส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศในอาเซียน + 6 และสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า  โดยเน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลจึงท าให้มีการศึกษาเพียง 12 
ประเทศในการค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย 
ประเทศนิวซีแลนด์ ขอบเขตการศึกษา อยูใ่นช่วงระวา่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 7 ปี 
จ  านวน 84 ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบ พาแนล ประกอบดว้ย การทดสอบพาแนลยู
นิทรูทของตวัแปรท่ีศึกษาด้วยวิธี LCC Test และ Fisher-Type Test ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นได้ Fisher-
ADF และ Fisher-PP การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลด้วยการทดสอบแบบ Fisher Test การ
ทดสอบสมการพาแนลเพื่อทดสอบรูปแบบการประมาณค่าของแบบจ าลองท่ีจะใช้กับข้อมูล 
ประกอบด้วย Pooled Estimator, Fixed Effect และ Random Effect โดยใช้วิ ธีการทดสอบแบบ 
Hausman Test และ Redundant Fixed Effects Test การประมาณค่าแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของ เพื่อ
ดูขนาดอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 
Square หรือ OLS) วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิงพลวตัร (Dynamic Ordinary Least Square หรือ DOLS)  
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สรุปผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท 

 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตัวแปรแต่ละตัวท่ีใช้ในการศึกษา ด้วยรูปแบบ ค่าคงท่ีและ
แนวโนม้ของเวลา (Intercept and Trend)  มีค่าคงท่ี (Intercept) และ ไม่มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา 
(No deterministic intercept or trend) พบว่าวิธี การทดสอบในวิธี  LCC Test ท าให้ตัวแปรทุกตัวมี
ความน่ิงท่ีระดบั First Difference โดย ในระดบั Level นั้นจะสังเกตไดว้า่ LCC Test ทุกตวัแปรมีความ
น่ิงในการทดสอบในรูปแบบค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา  (Intercept and Trend)  มีค่ าคงท่ี 
(Intercept)   ส่วนวิธีการทดสอบแบบ Fisher Type Test รูปแบบ ADF และ PP  โดยทดสอบความใน
รูปแบบ ไม่ มีค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (No deterministic intercept or trend)  ท่ีระดับ First 
Difference เช่นกนั ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกใช้ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของรูปแบบ LCC 
Test เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ 

สรุปผลการทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชัน 

ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัในรูปแบบ Pedroni Test ท าให้สามารถสรุปไดว้่าสัดส่วนดชันี
ความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยต่อประเทศคู่คา้   สัดส่วน
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่ม
ประเทศในอาเซียน + 6 มีความสัมพนัธ์กนัในระยะยาว 

สรุปผลการทดสอบสมการพาแนล 

ผลการทดสอบด้วยวิธี  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 

สรุปผลการประมาณค่าแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกและดัชนี
ความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ผลการประมาณแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกและสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ โดยทดสอบดว้ยวิธีก าลงัสองน้อย
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ท่ีสุด(Ordinary Least Square: OLS-Estimator) จากการทดสอบแบบจ าลองทั้ งหมด 4 แบบจ าลอง 

พบว่า ในแบบจ าลองท่ี 1-3 สัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ ท่ีเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ประมาณ ร้อยละ1.7 และมูลค่าการส่งออกท่ีมีค่าความล่าชา้ของ

เวลา 1 ปีเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในปีต่อมาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.3 

และเม่ือทดสอบแบบจ าลองท่ี 4 ซ่ึงทดสอบสัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความล่าช้าของเวลา 1 ปี  พบว่าเม่ือ สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนและการส่ือสารเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก

เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 2.5 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ผลการประมาณแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกและสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อประเทศคู่คา้ โดยทดสอบดว้ยวิธีก าลงัสองน้อย

ท่ีสุดเชิงพลวตัร (Dynamic Ordinary Least Square: DOLS-Estimator) จากการทดสอบแบบจ าลอง

ทั้งหมด 4 แบบจ าลอง พบวา่ ในแบบจ าลองท่ี 1-3 การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  จะส่งผลให้มูลค่า

การส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ประมาณ ร้อยละ1.6  ถึงร้อยละ1.7 โดยเม่ือทดสอบ

แบบจ าลองท่ี 4 จะพบวา่ไม่มีขอ้มูลใดท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นจากผลการทดสอบสรุปไดว้า่หากสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้มีค่าเพิ่มมากข้ึน ในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ประเทศคู่คา้ 

จะส่งผลท าให้มูลการส่งออกของประเทศไทยลดลง โดยผลการทดสอบน้ีมีความใกลเ้คียงกบัผลการ

ทบสอบเร่ืองผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อการส่งออกของสหภาพยโุรป

ของ Anselm Matte  Philipp Meinen และ Ferdinand Pavel (2012)  ซ่ึงระบุว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารโดยล าพังมีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับการส่งออก แต่เม่ือพิจารณาผล

ปฏิสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า ท่ี

เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  ฉะนั้ นการเติบโตของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศในสหภาพยุโรปจะมีผลกระทบต่อการส่งออก 

ต่อเม่ือการทั้งประเทศผูน้ าเขา้และประเทศผูส่้งออกมีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กนัและ
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เก้ือหนุนกัน ดังนั้ นจึงเป็นไปได้ว่าดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้าจะส่งผลกระทบกับการส่งออกต่อเม่ือประเทศคู่ค้ามีการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควบคู่กนั ซ่ึงอีกนยัหน่ึงคือค่าดชันีท่ีใช้วดัผลดชันีความ

พร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นการประเมินเพียงเทคโนโลยีการคา้ระหว่าง

ประเทศมากกวา่เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ ยกตวัอยา่งเช่นการติดต่อส่ือสารจ าเป็นจะตอ้งใช้

เทคโนโลยีระหว่างผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร นอกจากน้ีหากพิจารณาสมการตั้งตน้จะพบว่าในดา้นการ

ส่งออกยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบกบัการส่งออกและยงัไม่ไดร้วบรวมไวใ้นแบบจ าลองดงัน้ี เช่น 

อตัราแลกเปล่ียน ระยะทางการขนส่ง ความแตกต่างทางดา้นภาษา จึงท าใหเ้ม่ือทดสอบโดยใชว้ธีิก าลงั

สองเชิงพลวตัรมีความขดัแขง้กบัการทดสอบแรกคือค่าการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดชันีความพร้อม

ใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ มีความสอดคลอ้ง

ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการส่งออก  ซ่ึงท าให้ยอมรับสมมุติฐานตั้งตน้คือการเปล่ียนแปลงของ

สัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อ

ประเทศคู่คา้ จะมีผลกระทบกบัมูลค่าการส่งออกของสินคา้ของไทย คือ เม่ือสัดส่วนดชันีความพร้อม

ใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ เพิ่มมากข้ึน จะ

ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ทิศทางการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่วนใหญ่ ของ

ประเทศไทยยงัเนน้หนกัไปทางดา้นการส่ือสารและความบนัเทิงมากกวา่การลงทุนทางดา้นซอฟตแ์วร์ 

ซ่ึงหากภาครัฐสามารถส่งเสริมเร่ืองการน าเทคโนโลยทีางดา้นซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์มาประยุกตใ์ช้

ทางดา้นการผลิต ยอ่มจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสามารถลดลงได ้ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการส่งออก 

- การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็น

จะตอ้งมีทั้งประเทศผูค้า้ และประเทศผูข้ายท่ีมีศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ท่ีทดัเทียมกัน ดังนั้นผูส่้งออกควรก าหนดเป้าหมายและศึกษาลกัษณะเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประเทศคู่คา้ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให้เหมาะสม

กบัประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งเสริมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียนจะส่งผลให้
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แต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนจะส่งผลให้การติดต่อระหว่างกนัง่ายยิ่งข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีดี

ของนกัลงทุนในการส่งเสริมการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีฯ เพื่อให้สามารถรองรับ และตอบสนอง

ของตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

- ภาครัฐและหน่วยงานควรให้ความส าคญัและส่งเสริมในดา้นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งเร่ืองของการใชง้านและผลของการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง โดย

เว้นระยะห่างของเวลาไม่ เกิน 5 ปี  เน่ืองจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

เปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบและวางแผน

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 

5.2.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

- การศึกษาในคร้ังต่อไปสามารถน ามาศึกษาต่อในดา้นมูลค่าการส่งออกเฉพาะกลุ่ม 

เช่น การส่งออกทางดา้นอญัมณี การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเจาะจง เทคโนโลยี

เฉพาะทางท่ีมีผลกระทบและใชใ้นอุตสาหกรรมนั้นๆ 

- ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรครอบคลุมตวัแปรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหค้รอบคลุมทั้ง 16 ประเทศ คือประเทศในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ และกลุ่มคู่คา้

ในอาเซียน +6  อีก 6 ประเทศเน่ืองจากการเก็บขอ้มูลในปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และควรเพิ่มช่วงระยะเวลาในการศึกษา เช่น10 ปี ถึง 15 ปี หรือศึกษาในรูปแบบระบุรายประเทศ 

- ควรพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก เช่น อตัราแลกเปล่ียน  

(Exchange Rate) ระยะทางในการขนส่ง  และก าแพงภาษีในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 

 


