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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ชุดขอ้มูลแบบพาแนล ประกอบไปดว้ย 
ขอ้มูลภาคตดัขวางและอนุกรมเวลา จ านวน 7 ปี ประกอบดว้ยขอ้มูลสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้ รายปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ านวน 12 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ รวม
ทั้งหมด 84 ขอ้มูลโดยสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้าก 

1) ข้อมูลจากฐานข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank Development Indicator) ได้แก่ 
ผลิตภณัฑม์วลรวม  

2) ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นมูลค่าการส่งของประเทศไทยไป
ยงักลุ่มประเทศอาเซียน+6 

3) ข้อมูลจาก Global Information Technology Report , World Economic ได้แก่ข้อมูลดัชนี
ความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารประเทศไทย 

3.2     ตัวแปรและแบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยท่ีไปยงัประเทศคู่คา้  ไดป้ระยุกต์แบบจ าลองของ Suh 
Taewon และ  J. Khan Omar (2003) และ  Mattes, Anselm  Meinen, Philipp และ  Pavel, Ferdinand 
(2012) ซ่ึงใชแ้บบจ าลองแรงแกรวตีิ (Gravity Model) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ln(EXPit) =  β0 + β1 ln (

GDPTH

GDPi
) + β2 ln (

NRITH

NRIi
) + εit …(3.1) 

เม่ือ    
 TH คือ ขอ้มูลของประเทศไทย 
 i คือ ขอ้มูลของกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ท่ีน าเขา้สินคา้จากประเทศไทย 

 t คือ ช่วงเวลา ณ ปี นั้นๆของขอ้มูล 

โดยท่ี    
 EXPit คือ มูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้  i ณ เวลา t 

 GDPTH

GDPi    
 คือ สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ 

 NRITH

NRIi    
 คือ สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ 
 εit คือ ค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมิไดป้รากฎในแบบจ าลอง (Error 

Term) 

3.3 สมมติฐานทีใ่ช้ในการศึกษา 

สมมติฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน + 6 ไดแ้ก่ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ โดย
ตั้งสมมติฐานให้ สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ
ไทยต่อประเทศคู่คา้  และสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมมีทิศทางความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออกสินคา้ของ
ประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศคู่คา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ ( 𝐆𝐃𝐏𝐓𝐇

𝐆𝐃𝐏𝐢    
) 

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  จะมีผลกระทบกบั
มูลค่าการส่งออกของสินคา้ของไทย คือ เม่ือสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยต่อประเทศ
คู่คา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 เพิ่มมากข้ึน จะส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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2) สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้( 𝐍𝐑𝐈𝐓𝐇

𝐍𝐑𝐈𝐢    
 ) 

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ จะมีผลกระทบกบัมูลค่าการส่งออกของสินคา้ของไทย คือ เม่ือสัดส่วนดชันี
ความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน +6 เพิ่มมากข้ึน จะส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบั
มูลค่าการส่งออกของกลุ่มประเทศอาเซียน+6  โดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทางต่อการส่งออก น ามา
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองแกรวตีิ (Gravity Model) โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

3.4.1 การทดสอบความน่ิงของข้อมูลพาแนล (Unit Test Root) 

โดยทดสอบพาแนลยนิูทรูท หรือการทดสอบความน่ิงของตวัแปรมูลค่าการส่งออกของทั้งประเทศไทย ตวั
แปรสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  ตวัแปรสัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถน าแบบจ าลองมาทดสอบดว้ยวิธี Levin Lin and Chu 
(LLC) และ Fisher Type Test ซ่ึงการทดสอบพาแนลยูนิทรูทแต่ละวิธีมีสมมติฐานและค่าสถิติการทดสอบ
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงสมมติฐานการทดสอบความน่ิงในรูปแบบต่างๆ 

วธีิทดสอบ สมมติฐานหลกั 
 H0: βi 

สมมติฐานรอง
H1: βi 

ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ 

LLC มียนิูทรูท ไม่มียนิูทรูท t*-Statistic 
Fisher – ADF 
Fisher – PP 

มียนิูทรูท ไม่มียนิูทรูท Fisher Chi Square 

การทดสอบดังกล่าวจะมีการก าหนดรูปแบบต่างๆประกอบด้วย การก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept)  การก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept & Trend) และการก าหนดใหไ้ม่มี
ค่าคงท่ีและแนวโน้มของเวลา (None) ซ่ึงเม่ือไดผ้ล การทดสอบพาแนลยนิูทรูทแลว้ จากนั้นท าการพิจารณา
เปรียบเทียบผลทดสอบดงักล่าวโดย เลือกขอ้มูลท่ีให้ผลของการทดสอบท่ีตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์ของ
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ข้อมูล  (Order  of  Integration) ในระดับ เดียวกัน  คือ  มีลักษณะ I(0) ห รือ  I(1) เพื่ อน าไปวิ เคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองต่อไป 

3.4.2 การทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชัน (Panel Cointegration Test) 

โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง หรือการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัได้
ดงัสมการท่ี (3.1) โดยสมมุติให้ตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้  และสัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศของไทยต่อประเทศคู่คา้  กบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย โดยคาดว่ามี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั โดยใชก้ารทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Pedroni Test  

3.4.3 การทดสอบสมการพาแนล (Panel Equation Testing) 

โดยทดสอบแบบรูปแบบการประมาณค่า เช่น Fixed Effects Model หรือ Random Effects Model เพื่อท าการ
ประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการทดสอบแบบจ าลองในคร้ังน้ีจะท าการทดสอบดว้ยวิธี 
Hausman Test และวธีิ Redundant Fixed Effect Test 

3.4.4 การประมาณค่าแบบจ าลองพาเนล (Panel Estimation Testing) 

โดยศึกษาอิทธิพลของตวัแปรต่างๆในแบบจ าลอง ได้แก่ สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อ
ประเทศคู่คา้  สัดส่วนดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย
ต่อประเทศคู่คา้  วา่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยอยา่งไร 

 


