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บทที ่2 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1.1 การค้าระหว่างประเทศ (ไพฑูร วบูิลชุติกุล) 

การคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade) คือกิจกรรมของประเทศสองประเทศ ท่ีมีการแลกเปล่ียน
ซ้ือขายสินคา้และบริการระหว่างกนั โดยอาจเป็นการแลกเปล่ียนสินคา้ต่อสินคา้ หรือใชเ้งินตราเป็น
ส่ือกลางก็ได้ โดยการแลกเปล่ียนจะส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนจากประเทศหน่ึงไปสู่อีก
ประเทศหน่ึง นอกจากน้ียงัเกิดการถ่ายทอดวทิยาการทางดา้นเทคโนโลยีจากประเทศท่ีมีการพฒันาสูง
ไปยงัประเทศท่ีลา้หลงักวา่โดยสาเหตุหลกัในการแลกเปล่ียนทางการคา้เกิดจาก 

1) การขาดแคลนวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตภายในประเทศ  เน่ืองจากทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในแต่ละประเทศมีอยู่อย่างจ ากดั และมีความแตกต่างในดา้นลกัษณะ สรรพคุณในการใช้งานต่างๆ 
โดยในกรณีประเทศท่ีขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับเป็นปัจจยัในการผลิตจะตอ้งซ้ือวตัถุดิบ (น าเขา้)
จากต่างประเทศมาเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ 

2) พลเมืองของประเทศมีจ านวนมาก ท าใหผ้ลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชน จึงตอ้งน าเขา้สินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3) การเลียนแบบรสนิยมการบริโภค เน่ืองจากบางประเทศมีมาตรฐานการครองชีพท่ี
สูง  ยิ่งประชาชนมีรายไดสู้งข้ึนก็จะตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและสินคา้ฟุ่มเฟือยมากข้ึน ท าใหต้อ้ง
มีการน าเขา้สินคา้บางชนิดจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองรสนิยม 

4) การน าเขา้สินคา้ส าหรับอุตสาหกรรม โดยหากประเทศคู่คา้มีอุตสาหกรรมมากข้ึน
จะส่งผลให้มีการน าเข้าปัจจัยการผลิตมากด้วย โดยอาจน าเข้าวสัดุท่ีมีต้นทุนท่ีต ่ากว่าการผลิต
ภายในประเทศ เพื่อน ามาผลิตและประกอบก่อนส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

การคา้ระหวา่งประเทศนั้นถือวา่มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในมุมของประเทศผูส่้งออกและประเทศคู่
คา้(ผูน้ าเขา้) โดยการน าเขา้ท าให้ประเทศคู่คา้มีทางเลือกในการบริโภคสินคา้และบริการหลากหลาย
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ข้ึน ในดา้นของประเทศผูผ้ลิตนอกจากจะมีเงินไหลเวียนเขา้มาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแลว้ยงัส่งผลท าให้
แรงงานเกิดความช านาญในการผลิต เกิดการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของแรงงาน และเทคโนโลยี
ในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ได้มากข้ึนเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด และขยายการ
ผลิตสินคา้ไปสู่การส่งออก  ถึงแมว้า่ทั้งประเทศคู่คา้และประเทศส่งออกจะมีการผลิตสินคา้ท่ีใชปั้จจยั
ชนิดเดียวกนัโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั จะท าให้ทั้งสองประเทศต่างมีฟังก์ชนัการผลิต
ของสินคา้ท่ีต่างกนัด้วย แมว้่าการผลิตทั้งหมดจะมีผลตอบแทนต่อขนาดท่ีคงท่ี และใช้ทรัพยากรท่ี
คล้ายกัน ฟังก์ชันการผลิตท่ีมีอาจส่งผลท าให้เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตของทั้งสองประเทศ
แตกต่างกนัดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  ราคาสัมพทัธ์ก่อนการคา้ของประเทศ I  และประเทศ U  ท่ีต่างกนั อนัเป็นผลมาจากความ
แตกต่างกนัเทคโนโลย ี(ฟังกช์นั) การผลิต 

สมมติให้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า M ของประเทศ U เจริญก้าวหน้ากว่าประเทศ I  มาก ส่วน
ประเทศ I  มีเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ในการผลิต F  เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตของประเทศ U  คือเส้น 
UU’ และ II’  เป็นของประเทศ I ภายใต้ข้อสมมติว่า ทั้ งสองประเทศมีเส้นความพอใจของสังคมท่ี
เหมือนกนัทุกประการ จะเห็นไดว้า่ ราคาสัมพทัธ์ PF/PM ภายในประเทศทั้งสองเม่ือไม่ท าการคา้มีค่าไม่
เท่ากัน ดังแสดงด้วยความชันของเส้น PU  และ PI  นั่นคือประเทศ I  มีราคาสัมพทัธ์ของ F  ถูกกว่า
ประเทศ U  จึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้า F  และประเทศ U  มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินคา้ M ประเทศ I  และประเทศ U  ต่างเห็นประโยชน์ท่ีจะท าการคา้ระหวา่งกนั 
เม่ือพิจารณาทฤษฏีการคา้ของส านักคลาสสิก ซ่ึงมีปัจจยัการผลิตเพียงชนิดเดียว คือ L จะท าให้ข้อ
สมมติฐานเก่ียวกบัองค์ประกอบของทรัพยากรไม่มีความจ าเป็น โดยสามารถเขียนฟังก์ชนัการผลิต
สินคา้ F และ M ไดด้งัน้ี 
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F =  fF(LF)   หรือ F =  aLF …(2.1) 

M =  fM(LM) หรือ M =  bLM …(2.2) 

และภายใต้ข้อสมมติของจ านวนแรงงานท่ีใช้ต่อหน่วยของการผลิตคงท่ีเสมอย่อมสอดคล้องกับ
เง่ือนไขตน้ทุนคงท่ีต่อขนาดคงท่ี ในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตเพียงชนิดเดียว การท่ีแรงงานในแต่ละ
ประเทศสามารถผลิตสินคา้ไดไ้ม่เท่ากนั ยอ่มแสดงวา่ ค่า a และ/หรือ b ซ่ึงเป็นค่าคงท่ีซ่ึงแสดงผลผลิต
ส่วนเพิ่มของปัจจยัแรงงาน (MPL) ในฟังก์ชนัการผลิต สมการท่ี (2.1) และ (2.2) ของประเทศ I และ U 
จะมีค่าไม่เท่ากนั นัน่คือ 

 
FI =  aILF และ FU  =  aULF …(2.3) 

MI  =  bILM  และ  MU  =  bULM        …(2.4) 

เช่นถา้ aI

bI
>

aU

bU
  ค่าความชนัของเส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตของทั้งสองประเทศยอ่มต่างกนั เช่น 

เส้น UU’  และ II’  ใน ภาพท่ี 2.2 ถึงแมป้ระเทศทั้งสองจะมีเส้นความพอใจในการบริโภคเหมือนกนั 
ราคาสัมพนัธ์ก่อนการคา้ของสองประเทศยอ่มต่างกนัตามค่าความชนัของเส้น UU’ และ II’  ท่ีต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 ราคาสัมพทัธ์ก่อนการคา้ของประเทศ I และประเทศ U ท่ีต่างกนั อนัเป็นผลมาจากความ
แตกต่างกนัเทคโนโลย ี(ฟังกช์นั) การผลิตท่ีต่างกนัตามขอ้สมมตของส านกัคลาสสิก 

การส่งเสริมการคา้ทั้งภายในและภายนอกจ าเป็นจะตอ้งมีนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประเทศประกอบไปดว้ย 
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1) นโยบายการคา้เสรี (Free Trade Policy) เป็นนโยบายท่ีด าเนินการคา้โดยปราศจาก
การกีดกนัทางการคา้จากประเทศท่ีมีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์เช่นการ ลดอตัราภาษีการคา้ และอตัรา
ภาษีศุลกากรซ่ึงช่วยลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศและลดการเขา้มาแทรกแซงของรัฐบาลใน
การคา้ระหวา่งประเทศดว้ย โดยยดึหลกัการแบ่งงานกนัท า การใหสิ้ทธิพิเศษท่ีเท่าเทียมกนั  

2) นโยบายการคา้แบบคุม้กนั เพื่อให้ประเทศของตนสามารถส่งออกสินคา้ไดม้ากข้ึน
รวมทั้งการกีดกนัการน าเขา้สินคา้สินคา้ต่างๆ รัฐบาลจะเขา้มาแทรกแซงในการคา้ระหว่างประเทศ
โดยวิธีการต่างๆ เช่นการตั้งก าแพงภาษีศุลกากร การจ ากดัสินคา้น าเขา้ การจ ากดัสินคา้ส่งออก การให้
เงินอุดหนุนสินคา้ออกและการทุ่มตลาด  ซ่ึงเป็นการขายสินคา้ในตลาดต่างประเทศในราคาท่ีต ่ากว่า
ราคาตลาดภายในประเทศหรือต ่ากว่าตน้ทุนการผลิต โดยวิธีน้ีจะท าให้ไดส่้วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน
และยงัเป็นการท าลายคู่แข่งในตลาดการคา้ 

2.1.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ  (อทัธ์ พศิาลวานิช) 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นการรวมกลุ่มทางการคา้เพื่อสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจแต่ละ
ประเทศโดยปรากฏออกมาในรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นการตกลง
ร่วมกนัท่ีจะรวมตวักนัตั้งแต่สองประเทศข้ึนไป ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั และ
มีอาณาเขตติดต่อกนั หรือประสบปัญหาท่ีคลา้ยกนัเพื่อลดหรือยกเลิกอตัราภาษีศุลกากร ตลอดจนลด
หรือยกเลิกข้อจ ากัดทางการคา้อ่ืนๆเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายในกลุ่มและ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั ท าใหก้ารคา้ภายในกลุ่มไม่
ถูกจ ากดัดว้ยอุปสรรคทางดา้นการคา้โดยแบ่งออกเป็น ทวปีท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

1) ทวีปยุโรป ได้แก่สมาคมการค้าเส รียุโรป (European Free Trade Association: 
EFTA) สหภาพยุโรป (European Union : EU) และสภาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมกนั (Council 
of Mutual Economic Assistances: COMECON) 

2) ทวีปอเมริกา ไดแ้ก่ สนธิสัญญาเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (North American Free 
Trade Agreement: NAFTA) สมาคมการค้า เส รีแห่ งลาตินอเม ริกา ( Latin American Free Trade 
Association: LAFTA) กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง (Central American Common Market : CACM) 
และกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง (Southern Common Market)  

3) ทวีปเอเชีย ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation :APEC) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations :ASEAN) เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 



 

22 
 

โดยกลุ่มการคา้เหล่าน้ีมีเป้าหมายหลกัจ าแนกเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย 
1) เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการผลิต การรวมกลุ่มทางดา้นการคา้จะเป็นการเปิดโอกาสให้

การติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงปริมาณ
ผลผลิต ความช านาญในการผลิต การจ้างงานท่ีเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดการลดต้นทุน ท าให้เสริมสร้าง
ศกัยภาพในดา้นการแข่งขนั 

2) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายเศรษฐกิจและการคา้ของประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการหน้ี
ระหวา่งประเทศ และช่วยรักษาระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3) เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมตวัทางการเมืองระหวา่งประเทศสมาชิก เพื่อแกไ้ขปัญหา
ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค เน่ืองจากเช่ือว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะช่วยผ่อนคลายปัญหา
ความตึงเครียดทางการเมืองระหวา่งประเทศในภูมิภาคได ้

4) เพื่อเสริมสร้างอ านาจการต่อรองในการเจรจากับประเทศนอกกลุ่ม เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศภายในกลุ่ม 

5) เพื่อขยายตลาดทั้งประเทศในกลุ่มกบัตลาดภูมิภาคให้มีขนาดใหญ่ข้ึน การรวมกลุ่ม
ทางการคา้จะท าให้ประเทศมีโอกาสเขา้สู่ตลาดของประเทศคู่คา้มากยิ่งข้ึน มีลู่ทางการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ท า
ให้ขนาดของตลาดเพิ่มข้ึน เพื่อดึงดูดใจให้นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้สนใจเขา้มาลงทุนมาก
ข้ึน ก่อใหเ้กิดลู่ทางการขายตลาดทั้งประเทศในกลุ่มและภูมิภาคใหก้วา้งขวางข้ึน 

6) เพื่อการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศในบางประเภทจะก าหนดให้สมาชิกสามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหวา่งกนัได ้ท าให้
ปัจจยัการผลิตจะถูกน ามาใชใ้นสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

7) เพื่อลดการพึ่ งพาทางด้านเศรษฐกิจและเงินทุนจากต่างประเทศ แล้วเม่ือมีการ
รวมกลุ่มทางการคา้เกิดข้ึน ประเทศสมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ท าให้สามารถลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ 
โดยการรวมกลุ่มสามารถจ าแนกไดอ้อกเป็นหลายระดบัเรียงจากระดบัความสัมพนัธ์ต ่าสุดไปสู่ระดบั
สูงสุด ดงัน้ี 

1) การจัดท าข้อตกลงเพื่อแลกเปล่ียนสิทธิพิ เศษทางการค้า (Preferential Trading 
Arrangement) เป็นการท าขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะลดอตัราภาษีศุลกากร และขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีไม่ใช่
ภาษีศุลกากรหรืออุปสรรคทางการคา้อ่ืนๆให้กบัการน าเขา้สินคา้จากประเทศภายในกลุ่ม โดยการลด
อตัราภาษีศุลกากรระหวา่งกนัจะท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและจะไม่ลดลงจนหมดไปในทนัที ส าหรับ
ประเทศภายนอกกลุ่มยงัมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการน าเขา้สินคา้จากประเทศภายนอกกลุ่มใน
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อตัราท่ีแต่ละประเทศสามารถก าหนดไดเ้อง และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศภายในกลุ่มจึงมี
การควบคุมการแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง เพื่อป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้
จากประเทศภายนอกกลุ่มสมาชิกเขา้มารับสิทธิพิเศษทางการคา้และวางจ าหน่ายในประเทศสมาชิก
โดยไม่ตอ้งเสียภาษี ดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าวจึงมีขอ้ก าหนดวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้คือการ
ก าหนดใหสิ้นคา้ท่ีจะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศสมาชิกเท่านั้นและ
ตอ้งมีใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ใหก้บัผูส่้งออกเพื่อยนืยนัแก่ศุลกากร 

2) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่ อยกเลิก
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก โดยท่ีประเทศสมาชิกในกลุ่มจะยกเลิกมาตรการน าเขา้
ดา้นการเก็บภาษีศุลกากรจากการน าเขา้สินคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่มและไม่สนบัสนุนใหมี้การกีดกนั
ทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีและขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีเป็นอุปสรรคในการ
คา้ขายระหวา่งประเทศสมาชิก 

3) สหภาพศุลกากร (Custom Union) เป็นการตกลงทางการคา้ระหว่าง 2 ประเทศข้ึน
ไป  เพื่อยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากร ยกเลิกขอ้จ ากดัทางการคา้รวมทั้งยกเลิกมาตรการจ ากดัการคา้อ่ืนๆ 
ระหวา่งประเทศสมาชิก และยงัมีขอ้ตกลงเร่ืองการก าหนดนโยบายอตัราภาษีศุลกากรภายนอกกลุ่มใน
อตัราเดียวกนั (Common External Tariff: CET)  

4) ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มโดยมีการยกเลิกข้อกีดกันทาง
การคา้ระหว่างประเทศสมาชิกในทุกรูปแบบและก าหนดภาษีศุลกากรกบัประเทศภายนอกกลุ่มใน
อตัราเดียวกนั (CET) และมีการเพิ่มเง่ือนไขให้มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัอ่ืนๆภายในกลุ่ม เช่น ทุนวตัถุดิบ 
แรงงาน เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเสรีระหว่างประเทศ เพื่อให้ปัจจยัการผลิตถูกใช้ภายใตส้ภาวะท่ี
ก่อใหเ้กิดการผลิตท่ีไดผ้ลสูงสุด 

5) สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) คือการรวมกลุ่มคลา้ยคลึงกบัตลาดร่วม
แต่มีการเพิ่มเง่ือนไขให้ประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจมีการใช้นโยบายการเงินและการคลัง
เหมือนกนั เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากข้ึน โดยจดัตั้งหน่วยงานกลางข้ึนมา
บริหารนโยบายร่วมกนั และใชเ้งินตราในสกุลเดียวกนั ท าใหไ้ม่มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน 

6) สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดบั
สูงสุด คือประเทศสมาชิกมีนโยบายเป็นหน่ึงเดียวในทุกๆดา้น เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะรวมเป็นประเทศเดียว 
โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศต่างยนิยอมสละอ านาจอธิปไตยของตนเพื่อให้สามารถตดัสินในก าหนด
นโยบายต่างๆร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.1.3 สมการกราวติี  (ไพฑูร วบูิลชุติกุล) 

Tinbergen (1962) ได้น าแนวคิดทางด้านฟิสิกส์คือกฏของนิวตันว่าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมา
ประยุกต์ใช้กับปริมาณการค้าในระดับทวิภาคี โดยสมมุติให้ มีว ัสดุสองชนิดท่ีมีมวล (Mass) 
ประกอบดว้ย M1 และ M2  ซ่ึงวสัดุระยะห่างกนัเท่ากบั d พลงังานการดึงดูดกนัระหวา่งวสัดุทั้งสอง
คือ Fg และมีค่าสัมประสิทธ์ิหนา้สมการคือ G โดยจะไดส้มการดงัน้ี 

Fg = G
M1M2

d
 …(2.5) 

โดยพลงัดึงดูด Fg จะมีค่าเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของมวลวสัดุทั้งสองชนิด ซ่ึงในศตวรรษท่ี 1980 
การศึกษาการคา้ระหว่างประเทศแนวใหม่เกิดข้ึนโดย Krugman (1979) ไดน้ าเอาสมการกราวิตีท่ีเคย
ใช้ในอดีตมาอธิบายปริมาณการคา้ระหว่างสองประเทศคู่คา้ (Bilateral Trade)  ภายใต้งานวิจยัของ 
Tinbergen ได้น ากฎการดึงดูดของนิวตันมาประยุกต์กับการวิจัยเชิงประจกัษ์ของการค้าระหว่าง
ประเทศโดยตั้ งสมมติฐานให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศสองประเทศคู่ค้าข้ึนอยู่กับรายได้
ประชาชาติและระยะทางระหวา่งสองประเทศ จึงเกิดสมการใหม่ข้ึนดงัน้ี 

Tradeij = β
GDPiGDPj

dn  …(2.6) 

โดยท่ี 
Tradeij คือ มูลค่าการน าเขา้ มูลค่าการส่งออก หรือมูลค่าการคา้รวมของ

ประเทศ i และประเทศ j 
GDPi, GDPj คือ รายไดป้ระชาชาติของประเทศ i และ j 

 
dn คือ ระยะทางระหวา่งประเทศคู่คา้คือประเทศ i และ j ณ  ค่าคงท่ี n 

โดยสรุปจากงานวจิยัต่างๆมีค่าท่ีเหมาสมเท่ากบั 1.5 

โดยจากสมการกราวิตีสามารถสร้างสมติฐานคือหากก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ปัจจยัหลกัก าหนด
ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศไดแ้ก่ รายไดข้องแต่ละประเทศคู่คา้และระยะห่างระหวา่งสองประเทศ 
ยิ่งแต่ละประเทศมีรายไดสู้งมากเท่าใด ประมาณการคา้ก็จะยิ่งมาก นอกจากน้ีปริมาณการคา้ก็ยงัแปร
ตามรายไดข้องประเทศหน่ึงเม่ือเทียบกบัอีกประเทศหน่ึง หากมีขนาดใหญ่ใกลเ้คียงกนัและมีรายได้
เพิ่มข้ึนมากดว้ยกนัทั้งคู่ ประเทศทั้งสองก็จะมีการคา้ขายมากข้ึน และยิ่งหากมีระยะทางใกลเ้คียงกนั 
ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศของทั้งสองประเทศก็จะเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีแบบจ าลองกราวิตียงัมีการน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้โดยมีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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1) การศึกษาบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการส่งออกในประเทศมาเลเซียโดย 
Nor Asma Ahmad, Normaz Wana Samail และ Law Siong Hook ซ่ึ งใช้การประมาณในรูปแบบ 
Pooled OLS Random Effects Model (REM) และFixed Effects Model (FEM) ประกอบดว้ย 

 
ln(EXPij) =  β0 + β1 ln(GDPitGDPjt) + β2 ln(ENDWijt) + β3ln(DISTij)

+ β4BORADER + β5LOCKEDij + β6ln (ICTit) + εijt 
…(2.7) 

โดยท่ี 

EXPij คือ มูลค่าการส่งออกจากประเทศ i  ไปยงัประเทศ j ณ เวลา t 
GDPitGDPjt คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ i  และของประเทศ  j  ณ เวลา t โดย

น ามาคูณกนัเพื่อหาขนาดของตลาด 
ENDWijt คือ ค่าปัจจยัการผลิตท่ีเอ้ืออ านวยของประเทศ i ไปยงัประเทศ j 
DISTij คือ ระยะห่างระหวา่งประเทศ i ไปยงัประเทศ j เพื่อประเมินค่าขนส่ง 
BORADER คือ ตวัแปลหุ่นโดยก าหนดให ้1 ประเทศท่ีมีเขตแดนติดกนัทางการคา้ 
LOCKEDij คือ ตวัแปลหุ่น โดยก าหนดให ้1 ประเทศท่ีไม่มีขอบเขตติดทะเล 
ICTit คือ ค่าดชันีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

การจดทะเบียนอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ ต่อ100คน  จ านวนผูใ้ช้
คอมพิวเตอร์ต่อ100 คน จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ต่อ100คน 
 

2) การไดศึ้กษาผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในประเทศเขต
อ่าวเปอร์เซียโดย Tayebeh  Farahani และ Reza Parvardeh ประกอบดว้ย 

 
ln(EXPij) =  α0 + α1 ln(GDPi) + α2 ln(GDPj) + α3ln(ICTi) + α4 ln(ICTj)

+ α5 (ln (ICTi) ∗ ln(ICTj)) +  αij +  θ + (δ ∗ θ)i +  (μ ∗ θ)j

+ εij 

…(2.8) 

โดยท่ี 
EXPij คือ มูลค่าการส่งออกจากประเทศส่งออก i ไปยงัประเทศน าเขา้ j 
GDPi คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงของประเทศส่งออก i 
GDPj คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงของประเทศคู่คา้ j 
ICTi  คือ ดชันีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศส่งออก i 
ICTj คือ ดชันีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศคู่คา้ j 
αij คือ ค่าพารามิเตอร์ประมาณการของ Fix Effect ของคู่ประเทศส่งออกและน าเขา้ 
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Δ คือ ค่าพารามิเตอร์ประมาณการค่าปัจจยัคงท่ีเฉพาะของประเทศผูส่้งออก 
Μ คือ ค่าพารามิเตอร์ประมาณการค่าปัจจยัคงท่ีเฉพาะของประเทศผูน้ าเขา้  
Θ คือ ปัจจยัคงท่ีทางดา้นเวลา 
εij คือ ค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมิได้ปรากฎในแบบจ าลอง (Error 

Term) 

2.1.4 ทฤษฏีทางเศรษฐมิติ 

2.1.4.1 ข้อมูลพาแนล (Panel data) 

ขอ้มูลพาแนลเป็นชุดขอ้มูลท่ีเกิดจากการสังเกตซ ้ าหลายคร้ังจากขอ้มูลชุดเดิมในระยะเวลาท่ีศึกษา โดย
จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ ขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross  Section Data) และข้อมูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) โดยเป็นการประมาณปัจจยัท่ีมีผลกระทบแต่ละประเทศขา้มช่วงเวลา (Verbeek, 
2004) โดยมีขอ้ดีดงัต่อไปน้ี 

1) สามารถอธิบายขอ้มูลเฉพาะหน่วยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบขา้มเวลาไดแ้ละ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการขาดขอ้มูลในบางช่วงเน่ืองจากอาจมีขอ้จ ากดัทางด้านขอ้มูล อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

2) ให้ผลการประมาณค่าท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีมีทั้ ง
ขอ้มูลภาคตดัขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา ทั้งทางด้านความละเอียด หลากหลายของขอ้มูล ความ
แตกต่างระหวา่งความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีน้อย รวมทั้งมีค่าระดบัความเป็นอิสระสูงกวา่ (Degree of 
Freedom) 

3) อธิบายการเปล่ียนแปลงแบบพลวตัของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตซ ้ าๆได ้
4) วดัไดง่้ายและใหค้่าท่ีใกลเ้คียงความจริงมากกวา่การประมาณค่าโดยใชข้อ้มูล

ภาคตดัขวางหรืออนุกรมเวลาเพียงอยา่งเดียว 
5) สามารถใชว้เิคราะห์แบบจ าลองท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นไดดี้กวา่ 
6) สามารถใชไ้ดก้บัค่าสังเกตท่ีมีจ านวนมากๆได ้

โดยขอ้มูลประเภทพาแนลยงัได้เปรียบในดา้นขอ้มูลจ ากดัทางดา้นสมมติฐานและสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลแต่ละหน่วยและขา้มช่วงเวลาได ้จากแบบจ าลองขอ้มูลพาแนลเชิงเส้น
โดยทัว่ไป 
 

yit = X′itβit + εit …(2.9) 
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เม่ือน า βit  มาปรับปรุงรูปแบบของ Partial Effect ของX′it ในช่วงเวลาt ของหน่วย i และเพิ่ม 
Intercept Term จะเขียนไดเ้ป็น 
 

yit = α + X′itβ + εit …(2.10) 

โดยท่ี 

i คือ ขอ้มูลภาคตดัขวางซ่ึง i= 1,..,N 
t คือ ขอ้มูลภาคอนุกรมเวลา ซ่ึง t= 1,..,N 
yit คือ เวกเตอร์ 1 x 1 ของตวัแปรตาม 
α คือ จ านวนจริง (Scalar) 
β คือ เวกเตอร์ K x 1 ของสัมประสิทธ์ิ 
Xit คือ เวกเตอร์ K x 1 ของตวัแปรอธิบาย 
εij คือ ค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมิไดป้รากฎในแบบจ าลอง (Error Term) 

2.1.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล Panel Data 

2.1.4.2.1 การทดสอบพาแนลยนิูทรูท (Panel Unit Root Tests) 
การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวธีิการทดสอบพาแนลยนิูทรูท (Verbeek, 2004) มีวธีิการทดสอบ
ดงัน้ี 

       พิจารณาจาก Autoregressive Model 
yit = αi + γiyit−1 + εit      …(2.11) 

       สมการเขียนไดเ้ป็น 
∆yit = αi + πiyit−1 + εit …(2.12) 

โดยท่ี  πi = γi−1 

     i = 1,2,…,N  (ขอ้มูลภาคตดัขวาง) ในช่วงเวลา  t =1,2,…,T   

yit คือ ตวัแปรภายนอก  

πit คือ ค่าสัมประสิทธ์ของ Auto regressive 

εit คือ ความคลาดเคล่ือน 
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สมมติฐาน  คือ H0   :  πit  = 0 ขอ้มูลมีความน่ิงหรือไม่มียนิูทรูท 

  H1   :  πit  < 0 ขอ้มูลไม่น่ิงหรือมียนิูทรูท 

ซ่ึงการทดสอบ Panel Unit Root นั้นมีวธีิทดสอบหลากหลายวธีิ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเลือก
การทดสอบทั้ งหมด 2 วิธี ได้แก่ วิธีการทดสอบของ Levin, Lin, and Chu (LLC) ทดสอบข้อมูล
พาแนล โดย i=1,…,N เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางส าหรับแต่ละหน่วย และ t=1,…,T เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา 
(ปี) โดยมีข้อสมมติว่าแต่ละหน่วยข้อมูลมีลักษณะเหมือนกนัทุกประการในระดับ First-Order แต่
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเกิดจากค่าความคลาดเคล่ือนอนุญาตใหแ้ปรผนัตามแต่ละหน่วยขอ้มูล และวิธีทดสอบ
ของ Fisher-ADF and Fisher-PP ใช ้Fisher’s (P) Test ในการทดสอบ โดยการรวมค่า  P-Value 

2.1.4.2.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลอง  (Panel 
Cointegration Test) 
การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลองมีการทดสอบ Cointegration  หลายรูปแบบท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล Panel data ท่ี ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ส าหรับการทดสอบ 
Cointegration ของอนุกรมเวลา ซ่ึงการศึกษาน้ีไดท้ดสอบของ Pedroni (1997,2004) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) Pedroni Test (1997, 2004) ไ ด้ พั ฒ น าส ถิ ติ ก า ร ท ด ส อ บ 
Residual-based ส าหรับความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีแตกต่างกนัของ Panel โดยพิจารณาลกัษณะเฉพาะ
ของผลกระทบท่ีคงท่ี แนวโนม้ภายในและเช่นเดียวกบัลกัษณะเฉพาะของสัมประสิทธ์ิของความชนั 
ถ้าข้อมูลอยู่ภายใต้ Data Generating Process (DGP) ซ่ึงถูกสมมติให้แต่ละส่วนของ Panel มีความ
แตกต่างกนัในความสัมพนัธ์ ดงันั้นสมมติฐานการทดสอบคือ 

  H0 :  ทุกส่วนในแต่ละ Panel มีความสัมพนัธ์ระยะยาว 
  H1 :  บางส่วนใน Panel ในแต่ละ Panel มีความสัมพนัธ์ระยะยาว 

โดยมีสมการถดถอยคือ 

y it = αi + δit + βiXit + eit 

…(2.13) 

ส าหรับ i=1,2,…,N  t=1,2,…,T  เม่ือ Xit คือ Column Vector ของมิติ m ส าหรับสมาชิกแต่ก าหนดให้เป็น I(1) 

ส าหรับสมาชิกของ i  ในแต่ละ Panel และภายใตส้มมติฐานหลกัท่ีวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระยะยาว ส่วน
ตกคา้ง (eit)  จะเป็น I(1) 
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2.1.4.2.3        การทดสอบสมการพาแนล (Panel Equation Testing) 

การทดสอบสมการพาแนล คือการทดสอบวา่ควรท าการประมาณค่าแบบจ าลอง Panel Cointegration 
รูปแบบใดระหวา่ง Pooled OLS, Fix Effect Model, หรือ Random Effect Model โดยสามารถทดสอบ
ไดด้ว้ยกนั 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

1) วธีิ Hausman Test 

เป็นการทดสอบวา่ควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบใด ระหวา่ง Fixed Effect Model และ 
Random Effect Model ภายใตส้มมติฐานหลกั คือ ค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
อิสระ 

H 0: E(uit/Xit) = 0 

โดยวิธีการของ Hausman (1978) ทดสอบโดยสมมติให้การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมของ 
Fixed Effects และ Random Effects มีค่าเท่ากนั (β̂RE − β̂FE = 0) ถา้ยอมรับสมมติฐานหลกัควรท า
การประมาณแบบ Random Effect ถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลักควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองใน
รูปแบบ Fixed Effects 

2) วธีิ Redundant Fixed Effects Test 

Moulton and Randolph (1989) ไดใ้ช ้Anova F-test ทดสอบ Fixed Effects เหมาะส าหรับ One-way 
Error Component ซ่ึง Anova F-Test มีสมการในรูปทัว่ไปคือ 
 

F =
y′MD(D′MD) − D′My/(p − r)

y′Gy/[NT − (k̃ + p − r)]
 …(2.14) 

โดยมีสมมติฐานหลกัวา่ขอ้มูลมีการกระจายแบบ F- distribution 
H 0 : =  σu

2 = 0 
เม่ือ p − r และ NT − (k̃ + p − r) คือ Degree of Freedom,  D =  I N lT, M = Pz , k̃ =

K′, p = N, r = K′ + N − rank(Z, D) และ G =  P(z,D)   เม่ือ Pz = Z(Z′Z)−1Z′ 

2.1.4.2.4 การประมาณค่าแบบจ าลองพาแนล (Panel Estimation) 
การประมาณค่าความสัมพันธ์ของแบบจ าลองพาแนล ท่ีพิจารณาแยกความแตกต่างของหน่วย
ภาคตัดขวางและช่วงเวลาท่ีต่างกันจะท าการประมาณค่าโดยแยกปัจจัยท่ีมากระทบต่อหน่วย
ภาคตดัขวางและช่วงเวลาท่ีต่างกนั  โดยการก าหนดพฤติกรรมของ Error Term จะยุง่ยากและซบัซ้อน
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ยิ่งข้ึน เพราะมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประเทศและขา้มช่วงเวลา ซ่ึงตอ้งน ามาพิจารณา หากไม่น า
ปัจจยัเหล่าน้ีมาพิจารณาค่า β  ท่ีได้จะมีความเอนเอียง และไม่มีประสิทธิภาพ โดยข้อสมมติของ
ค่าคงท่ีและค่าสัมประสิทธ์ิมีไดห้ลายแบบซ่ึงมีการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีมีขอ้สมมติของค่าคงท่ี
และค่าสัมประสิทธ์ิต่างกนัสามารถแสดงได ้3 ประเภทดงัน้ี 

1) แบบจ าลอง Fixed Effects Models 
แบบจ าลอง Fixed Effects Models เป็นการประมาณแบบจ าลองโดยสมมติให้ค่าคงท่ีของสมการ
เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละหน่วยหรือตามแต่ละประเทศโดยท่ี 

yit = αi + X′itβit + εit , εit~IID(0, σ2
ε)                                      … (2.15) 

โดยท่ี    
i คือ   ขอ้มูลภาคตดัขวางซ่ึง i= 1,..,N 
t คือ ขอ้มูลภาคอนุกรมเวลา ซ่ึง t= 1,..,N 
yit คือ เวกเตอร์ 1 x 1 ของตวัแปรตาม 
α คือ จ านวนจริง (Scalar) 
βit คือ เวกเตอร์ K x 1 ของสัมประสิทธ์ิ 
Xit คือ เวกเตอร์ K x 1 ของตวัแปรอธิบาย 
εij คือ ค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมิไดป้รากฎในแบบจ าลอง (Error Term) 

Fix Effect Model เป็นแบบจ าลองท่ีรวมความแตกต่างภายในแต่ละหน่วยนัน่คืออธิบายไดว้า่อะไรคือ
ความแตกต่าง แต่ไม่สามารถอธิบายถึงรูปแบบของความแตกต่าง โดย β จะไดรั้บผลกระทบมาจาก X 
ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงขา้มช่วงเวลา หรือเฉพาะหน่วย จากการค านวณน้ี จะท าให้ทราบว่า β 
ได้มาจากการเปล่ียนแปลงภายในของข้อมูลแต่ละหน่วยโดยมีข้อสมมติเก่ียวกับค่าคงท่ี  ค่า
สัมประสิทธ์ิของความชนั และค่าความคลาดเคล่ือนดงัน้ี (Gujarati, 2009) 

- ค่าสัมประสิทธ์ิของความชนัและค่าคงท่ี มีความคงท่ีตลอดระยะเวลาขา้มช่วงเวลา แต่ค่าความ
คลาดเคล่ือน แตกต่างกนัไปตามแต่ละหน่วยและขา้มช่วงเวลา 

- ค่าสัมประสิทธ์ิของความชนัคงท่ี แต่ค่าคงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วย 
- ค่าสัมประสิทธ์ิของความชนัคงท่ี แต่ค่าคงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยและขา้มช่วงเวลา 
- ค่าสัมประสิทธ์ิของความชนั และค่าคงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วย 
- ค่าสัมประสิทธ์ิของความชนัและค่าคงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยและขา้มช่วงเวลา 
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2) แบบจ าลอง Random Effect Model 

ในแบบจ าลองน้ีจะก าหนดให้ปัจจยัสุ่มมีความเป็นอิสระ และมีการกระจายเหมือนกนัในแต่ละขา้ม
ช่วงเวลา ดงันั้น เขียนแบบจ าลอง Random Effect ไดด้งัน้ี 

            yit = μ + αi + X′itβ + εit  , εit~IID(0, σ2
ε)            …(2.16) 

αi~IID(0, σ2
α)     

โดยท่ี αi + εit  คือค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าความคลาดเคล่ือน
ของแต่ละหน่วยเฉพาะ ซ่ึงไม่ผนัแปรตามขา้มช่วงเวลา ส่วนท่ีสองเป็นส่วนคงเหลือของค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีมีข้อสมมุติว่าไม่มีความเก่ียวข้องกันในแต่ละช่วงเวลาสัมพนัธ์ทั้ งหมดของ Error Term 
ในช่วงต่อของเวลาเป็นผลมาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ αi จึงมีข้อสมมติว่า  αi และ εit มี
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอิสระ และไม่ข้ึนอยูก่บั Xit นัน่แสดงให้เห็นวา่การค านวณเพื่อหาค่า μ และค่า β 
โดยใช ้OLS Estimator ไม่เบ่ียงเบนและมีค่าสม ่าเสมอ จากโครงสร้างของ Error Term แสดงให้เห็นวา่ 
αi + εit  เป็นส่วนหน่ึงของ Autocorrelation (ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีค่าความผนัแปรไม่สามารถอธิบาย
ได้ด้วยตวัแปรอิสระ ในแบบจ าลองท่ีมีการผนัแปรอย่างเป็นแบบแผน) ดงันั้นจึงท าให้ค่าท่ีได้ไม่
ถูกตอ้งและถา้ใช ้GLS Estimator อาจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กวิน ชินวงศ์ (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึงปีพ.ศ. 2534  โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แหล่งท่ีมาและโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2544 
และศึกษาปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
เศรษฐกิจ คือระหวา่งปีพ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2534 และปีพ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2544 ใชฟั้งกช์นัการผลิต 
Cobb-Douglas และประมาณการดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยศึกษาตวัแปรประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ทุน แรงงาน และปัจจัยทีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแ้ก่ มูลค่าการน าเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนทางด้าน
วทิยาศาสตร์ต่อค่าใชจ่้ายเพื่อการวจิยัและพฒันาของประเทศ จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  

โดยผลการศึกษาพบวา่เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจคือการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการผลิต และยงัพบว่าการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลท าให้ผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตมีค่าเปล่ียนแปลงไปในทางลดลงเม่ือเทียบกบั
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ช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยแบบจ าลองแสดงให้เห็นวา่การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศสามารถอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัการผลิตทางดา้นทุน 
ปัจจยัการผลิตทางด้านแรงงาน ปัจจยัการผลิตทางดา้นการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต และปัจจยัการผลิตทางดา้นน าเขา้เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ 
ไดแ้ก่มูลค่าการน าเขา้เคร่ืองจกัรร้อยละ 99.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปัจจยัการผลิตดงักล่าวสามารถอธิบาย
การขยายตวัของการผลิตในภาคเศรษฐกิจโดยรวมไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ทว่าการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตและมูลค่าการลงทุนทางดา้นวิทยาศาสตร์ต่อค่าใชจ่้ายเพื่อการวิจยัและพฒันาประเทศ
มีผลในทางลบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ได้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของ
ประชากรภายในประเทศเป็นไปเพื่อความบนัเทิง 

สุปราณี ศรีสม (2552) ได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออก
ด้วยวิธี Cointegration  Error Correction Model และ Granger Causality Test โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออก โดยหาการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ
ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยใชข้อ้มูลแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของ
ประเทศไทย ซ่ึงน าขอ้มูลในอดีตมาศึกษาตวัแปรโดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2542 ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งส้ิน 120 ขอ้มูล จากนั้นน ามาแปลงขอ้มูลเปนรายไตรมาศรวมทั้งส้ิน 40 
ไตรมาส  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุของการส่งออกและมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศมากข้ึน ส่งผลให้เกิด
ดุลการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

กฤษฏา นาหลวง (2555) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการส่งออกสินคา้ภาคอุตสาหกรรมและ
ตวัแปรทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย เพื่อสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดและวางแผนนโยบายต่าง ๆ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง ปีพ.ศ. 
2554 ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนล ประมาณค่าด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดเชิงพลวตัรโดยผลการ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศในเอเชีย ส่วนอตัราการ
แลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออกสินคา้ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศในเอเชีย โดยเม่ือพิจารณาผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อมูลค่าการส่งออ
ภาคอุตสาหกรรม พบวา่อตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออก
สินค้าภาคอุตสาหกรรมของเอเซียซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐาน โดยอาจมีสาเหตุจากการปรับตวัของผู ้



 

33 
 

ส่งออกซ่ึงมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ การพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การใชเ้คร่ืองจกัรทดแทน
แรงงานมากข้ึน การน าเขา้วตัถุดิบทดแทนการใชว้ตัถุดิบในประเทศ และการเปิดตลาดใหม่ จึงท าให้
มูลค่าการส่งออกสินคา้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในเอเชียเพิ่มข้ึน ส่วนการท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภค
เพิ่มข้ึนและมูลค่าการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศในเอเชียยงัคงเพิ่มข้ึนโดยอาจมี
สาเหตุจากการขยายตวัของเศรษฐกิจในเอเซียส่งผลให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
ประกอบการการส่งออกไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนัสูงข้ึน จึงช่วยท าให้มูลค่าการส่งออก
สินคา้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 

วีรุทัย เดชอ านวยพร (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ
ไทย โดยศึกษาการส่งออกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการศึกษาผลของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเทียบกบัประเทศในอาเซียน (ยกเวน้
ประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการท่ีมีจ  านวนปริมาณการมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึนจะช่วยพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางการส่งออกของประเทศไทย
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่ประเทศอ่ืนๆในอาเซียนได ้ 

ส่วนท่ีสอง การศึกษาผลของการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี มีต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงเป็นการศึกษาผลจากการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีต่อความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซ่ึง
ในการศึกษาไดว้ิเคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นท่ี 1 ความสามารถของการ
แข่งขนักบัคู่แข่งพบว่า เม่ือมีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ต่างประเทศท่ีมากยิง่ข้ึนจะท าใหกิ้จการมีความสามารถในการแข่งขนักบักิจการคู่แข่งในตลาดเดียวกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นท่ี 2คือการศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่ท่ีก าลงั
จะเขา้สู่ตลาดพบวา่จากการท่ีกิจการมีสัดส่วนการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน และมีค่าใชจ่้ายดา้นอินเตอร์เน็ตท่ี
เพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกิจการ การน าเอาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
มาใชใ้นการพยากรณ์แนวโนม้ตลาดต่างประเทศ และน ามาใชใ้นการพฒันาความสามารถในดา้นการ
ผลิตให้มากยิ่งข้ึนจะสามารถท าให้กิจการมีความสามารถในการกีดกนัคู่แข่งรายใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้สู่
ตลาดได ้ในดา้นท่ี 3 คือการศึกษาในเร่ืองของความสามารถในการแข่งขนักบัสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนั 
พบว่า การท่ีกิจการมีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากข้ึนจะท าให้มีก าไรสุทธิมากข้ึน  และเม่ือน าเอา
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการพยาการณ์แนวโน้มตลาดต่างประเทศ ใช้ในการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ใช้ในการพฒันาความสามารถของบุคลากร ใช้ในการพฒันาความสามารถดา้นการผลิต
ท่ีมากข้ึน จะท าให้สามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนักบัสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนัได ้ดา้นท่ี 4 
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คือการศึกษาถึงความสามารถในการสร้างอ านาจการต่อรองกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ ซ่ึงพบวา่การท่ีกิจการมี
สัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติท่ีนอ้ย หรือมีเจา้ของเป็นคนไทย จะสามารถต่อรองกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ไดดี้กวา่ 
โดยการท่ีมีจ านวนพนักงานท่ีเพิ่มมากข้ึนและการน าเอาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการ
พฒันาการความระหวา่งประเทศให้มากยิ่งข้ึนจะท าให้กิจการมีควาสามารถในการสร้างอ านาจต่อรอง
กบัผูส่้งสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และดา้นท่ี 5 คือการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถใน
การแข่งขนัทางดา้นการสร้างความจงรักภกัดีในตวัสินคา้ ซ่ึงพบวา่ กิจการท่ีมีสัดส่วนการส่งออกนอ้ย
หรือเนน้การขายมายงัตลาดภายในประเทศมากกวา่นั้นจะตอ้งพยายามครองใจลูกคา้ในประเทศซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสร้างความจงรักภกัดีในตวั
สินค้าท่ีดีกว่ากิจการท่ีเน้นการขายไปยงัตลาดต่างประเทศ และการท่ีกิจการมีการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงมาใช้ในการพยาการณ์แนวโน้มตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึนก็จะสามารถพฒันา
ความสามารถในการสร้างความจงรักภกัดีในตวัสินคา้ของกิจการไดดี้ยิง่ข้ึน 

อนุรักษ์ ปรารมภ์ (2555) ไดศึ้กษาผลของการใช้จ่ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อให้ทราบอ     ถึงผลของ
การใชจ่้ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสามารถน าผลของการศึกษามาเป็นแนวทางให้ภาครัฐและเอกชน
วางแผนหรือด าเนินการใชจ่้ายในเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละประเทศเพื่อความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลย ีโดยศึกษาขอ้มูลทุติยภูมภาคตดัขวางและอนุกรมเวลา (Panel Data) จากขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 ถึงปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมทั้งหมด 6 ประเทศ ไดแ้ก่ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ใช้แบบจ าลองแบบ Cob-Douglas ประกอบด้วย ระดบัผลผลิต สต็อกทุน 
จ านวนแรงงาน และระดบัเทคโนโลยี 

ผลของการศึกษาการใช้จ่ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยใีนทิศทางเดียวกนั โดยหากการใชจ่้ายส าหรับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 จะท าให้เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5782 โดยก าหนดให้
ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ถา้การใชจ่้ายทางดา้นการส่ือสารเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1385 ซ่ึงช่วงเวลาท่ีการใชจ่้ายทางดา้นการส่ือสารส่งผล
กระทบต่อความก้าวหน้าจะใช้เวลา 2 ปี โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจได ้

Suh Taewon และ J. Khan Omar (2003) ได้ศึกษาผลกระทบของการลงทุนจากต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อผลกระทบการส่งออกในในเขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA) โดย



 

35 
 

เปรียบเทียบกบัตลาดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการส่งออกในเขตการคา้ท่ีมีรูปแบบการคา้และระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั โดยมีการ
ทดสอบการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศและการเพิ่มการลงทุนทางด้านโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเขตการคา้เสรีอาเซียน โดยเปรียบเทียบกบั เขตการคา้เสรีอ่ืนๆ ได้แก่ เขตการคา้เสรี
ยโุรปกลาง (CEFTA) และ เขตการรวมกลุ่มละตินอเมริกา (LAIA) ภายใตข้อ้มูลภาคตดัขวางของตลาด
เกิดใหม่ 26 ประเทศจาก 3 เขตการคา้เสรี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2000 โดยใชแ้บบจ าลองแกรวตีิ 

โดยในแบบจ าลองจะประกอบไปดว้ย  การส่งออกการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ มูลค่าการ
ลงทุนสุทธิ   ข้อมูลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีการส่ือสาร   ผลผลิตประชาชาติ   
ค่าใช้จ่ายแรงงาน  อตัราภาษี  และการเปิดรับของตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มข้ึนของการ
ลงทุนจากต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการส่งออกเฉพาะในส่วนของตลาดเสรียุโรปกลางและเขต
การรวมกลุ่มละตินอเมริกาเท่านั้น และ การเพิ่มข้ึนของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบต่อการส่งออกเพียงในตวัอย่างของเขตการคา้เสรีอาเซียนและกลุ่มเสรียุโรปกลางเท่านั้น 
โดยผลกระทบของเงินลงทุนจากต่างประเทศมีผลต่อในการส่งออกเป็นส าคญัเฉพาะในเขตการคา้เสรี
ยุโรปกลาง และเขตการรวมกลุ่มละตินอเมริกาเท่านั้ น โดยอาจเกิดจากความแตกต่างทางด้าน
ประสบการณ์และระบบเศรษฐกิจระหวา่งภายในกลุ่มประเทศท่ีแตกต่างกนั 

Anselm Matte  Philipp Meinen และ  Ferdinand Pavel (2012) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อการส่งออกของสหภาพยุโรป โดยการศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการส่งออกท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาท 
ทั้งในดา้นการคา้ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป โดยตั้งขอ้สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้
จ่ายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการลดตน้ทุนทางดา้นการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ  รวมถึง
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบกบัการส่งออกโดยใชข้อ้มูลแบบพาแนล จากปี ค.ศ. 1995 ถึงปี ค.ศ. 2007 
โดยรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในสหภาพยุโรปยกเว้นประเทศมอลตา ลักเซมเบิร์กและไซปรัส
เน่ืองจากขาดแคลนขอ้มูล มีคู่คา้ท่ีส าคญัไดแ้ก่สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น 
ซ่ึงใชแ้บบจ าลองแกรวตีิ และประมาณการโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

โดยก าหนดให้ EXPij คือการส่งออกจากประเทศ  i ไปยงัประเทศ j GDPi ∗ GDPjคือผลคูณของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของทั้งสองประเทศเพื่อหาขนาดตลาด   DISTij คือระยะทางจากประเทศ i ไปยงั
ประเทศ j  ICTi และICTj คือดชันีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร TRAi  และTRAj 
คือดัชนีโครงสร้างทางการขนส่ง พบว่าประเทศท่ีมีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
ระหว่างประเทศน าเขา้และประเทศส่งออกจะ มีส่วนช่วยเพิ่มศกัยภาพในการส่งออกกบัประเทศท่ีมี



 

36 
 

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าเทียมกนั แต่หากพิจารณาเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศน าเข้า หรือประเทศผู ้ส่งออกเพียงอย่างเดียวจะพบว่า 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออก 

Lirong Liu และ Hiranya K. Nath  (2012) ได้ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีมีต่อการค้าของตลาดเกิดใหม่  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบและทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบต่างๆกบัการส่งออกและ
การน าเขา้ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยใชชุ้ดขอ้มูลพาแนลของตลาดเกิดใหม่ 
จ านวน 40 ประเทศ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ 1995 ถึง ค.ศ. 2010  โดยน าประมาณข้อมูล Fix Effect 
Model ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปรตามคือเปอร์เซ็นตก์ารน าเขา้และการส่งออกต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม 
และตวัแปรตน้ประกอบดว้ย ดชันีการเติบโตทางดา้นงานบริการการส่ือสารดชันีแบนดว์ธิอินเทอร์เน็ต 
ดชันีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อผูง้าน 100 คน ดชันีปริมาณการสมคัร Hosting ต่อประชากร 
100 คน ผลิตภณัฑม์วลรวม ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวั จ านวนประชากร  

โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่แบนด์วิธอินเทอร์เน็ต จ านวนผูใ้ช้ลงทะเบียนงานทางอินเทอร์เน็ต 
และจ านวนโฮสต้ิง อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัในการส่งออก ในขณะท่ีงาน
บริการทางดา้นการส่ือสาร แบนด์วิธอินเทอร์เน็ต จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานทางอินเทอร์เน็ต และ
จ านวนโฮสต้ิง มีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัในการน าเขา้ ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเพียงผล
ท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งระยะสั้นของตลาดเกิดใหม่เท่านั้น 


