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ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนา
ความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศจีน  
งานวิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากภาค
ตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกไปจุดหมายปลายทางสอง
แห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดยการขนส่งทางเรือ 2) ด่านโหย่วอ้ีกวานที่เมืองผิงเสียง โดย
การขนส่งทางรถบรรทุก และการส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพ่ือเชื่อมโยงทั้งสอง
ปลายทาง วิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 1) ศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกในรูปแบบปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุโดยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดแบบธรรมดา (OLS) การศึกษาพบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัว (GDP) 
ของประเทศจีนมีความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออก และ 2) ศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการส่งออก ซึ่งพบว่าคือ ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการ แล้วใช้เทคนิค Stated Preference สร้างสถานการณ์สมมติที่ใช้ปัจจัยทั้งสามดังกล่าวส ารวจ
กับบริษัทผู้ส่งออก เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
ทวิ (Binary Logit) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งออกมีแนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางเรือ
และรถบรรทุกมาเป็นการขนส่งทางรถไฟสูงขึ้นตามปริมาณการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ผลการศึกษานี้สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนปริมาณการจัดเตรียมและการขนส่งสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกผ่านระบบรางที่
จะเชื่อมโยงกับประเทศจีนต่อไป  
 

  



 ข 

ABSTRACT  

ABSTRACT 
  

Title of Thesis Developing Mode Choice Model for Fruit Export from 
Thailand to Chinaunder One Belt One Road Initiative : A 
Case Study of Durian Export 

Author Wutipark Poonbua 
Degree Master of Science (Logistics Management) 
Year 2018 

  
 

One Belt One Road (OBOR) is an important strategy to develop the connectivity of 

transport infrastructure and logistics system of Thailand and China. The aim of this thesis 

is to develop a freight mode choice model for durian export originated from the eastern 

region of Thailand to China. Two top fruit destinations in China and their current 

transportation modes including 1) Guangzhou by maritime transportation, 2) Youyiguan 

border, Pingxiang by truck transportation are studied. The study is divided into two parts. 

One is economic factors trending export volume. The data were analyzed by multiple 

linear regression with ordinary least squares. The results indicate a real GDP per 

population of China affected the export volume. Another is operation factors affecting 

freight mode choice decision. Two surveys are conducted: the first one aims to determine 

the major factors affecting freight mode choice decision and the second one aims to 

investigate the mode choice decision using a stated preference technique. The SP 

technique is used to survey the fruit export companies. The binary logit model and the 

regression model both use the same set of variables from data collected in the survey. 

 



 ค 

The results indicate three factors including logistics cost, transit time, and reliability are 

significant for mode choice decision in both maritime and truck exporters. The researcher 

observes the modal shift of exported durian from the current to the rail transportation 

followed by the export volume. The models can be further applied to study in other 

agricultural or perishable products exporting from Thailand to China. 

 

 



 ง 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนงานวิจัยพืชสวน สมาพันธ์ขนส่งทาง
บกแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยฝ่ายบริการสินค้า สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย กรมศุลกากร ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย-จีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และผู้ส่งออกทุเรียน 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน าเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี  
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ ที่ให้ค าปรึกษาในด้านการสร้างตัว
แบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road : OBOR) เป็นโครงการเชื่อมโยง
การค้าและโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมระหว่างทวีปที่ส าคัญของประเทศจีน ซึ่งเพ่ิมบทบาททาง
เศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยพัฒนามาจากเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมของ
ชาวจีน (Silk Road) ที่ประสบความส าเร็จในอดีตจากการค้าผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา และเผยแพร่
วัฒนธรรมจีน ซึ่งเดิมเป็นเส้นทางเพ่ือเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกกับตะวันออกของทวีปเอเชียผ่านผู้แทน
ทางการทูตจักรวรรดิของแต่ละราชวงศ์จีนจนขยายเส้นทางไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
จีนภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Jingping (2015) จึงน าแนวคิดดังกล่าวกลับมาประยุกต์ใช้กับ
แผนยุทธศาสตร์นี้โดยวางต าแหน่งตนเป็นศูนย์กลางการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Supply 
Chain) โดยก าหนดกรอบพัฒนาเศรษฐกิจออกเป็น 2 ส่วน คือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก 
(The Silk Road Economic Belt) ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางถนนและรถไฟความเร็วสูง และ
เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Maritime Silk Road) ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทางเรือไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
ตะวันตก แอฟริกาเหนือ และทวีปยุโรป โดยมีธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) กับกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) ที่
ประเทศจีนได้ตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2557 เป็นกลไกที่ส าคัญในการสนับสนุนด้านการเงิน 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์นี้ไปสู่ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผลักดันความร่วมมือกับประเทศ
จีนในด้านต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่งทางถนนเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (Greater Mekong Subregion Economic Corridors : GMS) โครงการรถไฟไทย-จีน 
(Railway Cooperation between Thailand and China) และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่สนับสนุนช่องทางขยายการค้าและการขนส่ง
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สินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน ทางราง และ
ทางน้ ากับพ้ืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนสด ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ชาวจีนเป็นอย่างมาก Global Trade Atlas (2016) ได้รายงานสถิติการส่งออกว่า ทุเรียนเป็นผลไม้มี
ปริมาณการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุดถึง 292,409 ตัน ด้วยมูลค่า 693.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด จึงเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ที่ท าให้ประเทศไทย
ได้เปรียบดุลการค้าผลไม้คิดเป็น 31.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกรมศุลกากร (2559) ได้จ าแนก
สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดในปัจจุบันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ เรือ รถบรรทุก 
และเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 90.28, 9.71 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาค
ตะวันออกกว่าร้อยละ 54 ของประเทศ (ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559) อย่างไรก็ตาม การ
ส่งออกทางเรือแม้เป็นที่นิยมแต่ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 6-7 วัน เพราะต้องอ้อมผ่านประเทศกัมพูชา
และเวียดนาม ผ่านท่าเรือฮ่องกงเพ่ือไปยังท่าเรือกว่างโจวที่มีตลาดเจียงหนาน (Guangzhou Jiang 
Nan Fresh Fruit and Vegetables Wholesale Market) ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าและส่งออกสินค้า
ประเภทผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทุเรียนสดกว่าร้อยละ 
80 ของปริมาณผลไม้ไทยทั้งหมด (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว, 2559) ขณะที่การส่งออกทาง
รถบรรทุกไปเมืองหนานหนิงอยู่ในพ้ืนที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนใช้เส้นทาง R12 
ไปยังด่านโหย่วอ้ีกวานของเมืองผิงเสียง ซ่ึงมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อคันที่สูงหากเปรียบเทียบกับรถไฟที่จะ
มีโครงการเชื่อมโยงไปประเทศจีนที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการขนส่งน้อยกว่าเรือและมีต้นทุนโลจิส 
ติกส์เฉลี่ยต่ ากว่ารถบรรทุกตามแผนยุทธศาสตร์ OBOR ไปตามเส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย-
เวียงจันทน์-สามเหนือ-ฮานอย-หนานหนิง-กว่างโจว ดังภาพที่ 1.1 จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศจีน
เพ่ือวางแผนการจัดเตรียมผลผลิตทีจ่ะเพ่ิมมากขึ้น จากนั้นศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อรูปแบบ
การส่งออกเพ่ือหาสัดส่วนปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปของการขนส่งทางรถไฟ เรือ รถบรรทุก และ
เครื่องบินจากประเทศไทยไปประเทศจีน ดังภาพที่ 1.2 โดยการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ เนื่องจากที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนสด
ทางรถไฟระหว่างประเทศของไทยยังไม่เคยมีผู้วิจัยท าการศึกษามาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การวางแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐและขยาย
ช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ส่งออกทุเรียนสด และสินค้าจ าพวกผลไม้ที่มีมูลค่าสูงและต้องการ
ความรวดเร็วในการขนส่งสอดคล้องกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นี้  
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ภาพที่ 1.1 เส้นทางการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจนี 
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Google, 2018. 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 ศึกษายุทธศาสตร์ OBOR ด้านความเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟและการส่งออกทุเรียน
สดระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 

 1.2.2 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์และพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน  

 1.2.3 พัฒนาแบบจ าลองปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อสัดส่วนปริมาณของการเลือกรูปแบบ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน  

Laem Chabang 

Pingxiang 
(Youyiguan) 

Guangzhou 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาข้อมูลปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2559 เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
โลกผันผวนน้อย 
 1.3.2 วิเคราะห์รูปแบบของผู้ส่งออกทุเรียนสดในการเลือกรูปแบบการส่งออกปัจจุบัน คือ 
ทางเรือและทางรถบรรทุก เปรียบเทียบกับรูปแบบการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR คือ ทาง
รถไฟจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
 1.3.3 ก าหนดพ้ืนที่ขนส่งทุเรียนสดในเส้นทางจากโรงบรรจุทุเรียนภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑลของประเทศไทย ไปด่านโหย่วอ้ีกวานที่เมืองผิง
เสียง มณฑลกว่างซี และเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้งของประเทศจีนตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟ
ไทย-จีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR 

1.3.4 ประมาณการระยะทางจากสถานีแหลมฉบังไปสถานีกว่างโจว 2,600 กิโลเมตรด้วย
ระยะเวลาการขนส่งเฉลี่ย 4 วัน จะได้อัตราเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยรถไฟความเร็ว
ปกติ (Normal Train) ซึ่งใกล้เคียงกับการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศสายอ้ีอู-ลอนดอนที่
แล่นด้วยความเร็วประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (Fender, 2017) 

 

สัดส่วนของรูปแบบการขนส่ง 

แนวคิดเส้นทางยุทธศาสตร์ OBOR 

ปริมาณการส่งออกแยกตามรูปแบบการขนส่ง 

ศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร ์
ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก 

ศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการ 
ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก 

ปริมาณการส่งออก 

ภาพที่ 1.2 แนวคิดของการศึกษา 
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1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

1.4.1 รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเป็นการศึกษาการขนส่ง
จากต้นทางไปปลายทางโดยตรง (Single Mode) โดยไม่ได้ค านึงถึงการขนส่งเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบ 
(Intermodal Transportation) 

1.4.2 การขนส่งทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟเส้นทางแหลมฉบัง-
หนองคาย-เวียงจันทน์-สามเหนือ-ฮานอย-หนานหนิง-กว่างโจว เป็นการตั้งสมมติฐานของเส้นทางการ
ส่งออกไปยังเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี และเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้ง  ซึ่งมีปริมาณการน าเข้า
ทุเรียนถึงร้อยละ 80 โดยไม่ได้ค านึงถึงการกระจายทุเรียนสดต่อไปยังเมืองอ่ืน ๆ ของประเทศจีน 

1.4.3 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน
เป็นการสัมภาษณ์จากบริษัทผู้ส่งออกไทย ซึ่งอ านาจการเลือกรูปแบบการส่งออกนี้ลูกค้าปลายทางอาจ
มีส่วนในการตัดสินใจด้วย 

1.4.4 ผลของสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน
ทางรถไฟเป็นการพยากรณ์ข้อมูลจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นพ้ืนที่ของผลผลิตกว่าร้อยละ 60 ของประเทศไทย เพ่ือน ามาประมินผล
ภาพรวมของการส่งออกท้ังประเทศ 

1.4.5 ผลของสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน
ทางรถไฟเป็นการพยากรณ์ตามข้อมูลและปัจจัยคงที่ในช่วงปี พ.ศ.2559 ซึ่งยังไม่มีการสร้างความ
เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาความเชื่อมโยงนี้แล้วอาจมีข้อมูลหรือปัจจัยอื่น 
ๆ ที่มาสนับสนุนให้ผลของสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

1.4.6 ข้อมูลสัดส่วนปริมาณของการน าเข้าทุเรียนสดในแต่ละเมืองของประเทศจีนไม่ได้มีการ
บันทึกสถิติเชิงปริมาณของการน าเข้า (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว, 2559) 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ประเมินปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียน
สดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพ่ือวางแผนการผลิตและการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม 
 1.5.2 พัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศ
จีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR น าไปประยุกต์ใช้วางแผนการขนส่งสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกผ่าน
ระบบรางที่จะเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
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1.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

งานวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศ
จีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 1.3 ดังนี้ 

ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัย 

ศึกษาปัญหา ก าหนดขอบเขต  
และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
OBOR  

ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการปริมาณสินค้า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนส่ง 

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีแนวโน้มต่อปริมาณการส่งออก 

ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อ 
การเลือกรูปแบบการส่งออก 

วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

ประยุกต์แบบจ าลองอธิบายสัดส่วน
รูปแบบการส่งออกทุเรียนทางรถไฟ 
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1.6.1 ศึกษารูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ 
OBOR ทางรถไฟ เนื่องจากที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟระหว่างประเทศของประเทศไทย
ยังไม่เคยมีผู้วิจัยท าการศึกษามาก่อน โดยขอบเขตของการศึกษาอยู่ในเส้นทางภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑลของประเทศไทยไปยังด่านโหย่วอ้ีกวานที่เมือง
ผิงเสียงและเมืองกว่างโจวของประเทศจีน พร้อมก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่ออธิบายสัดส่วน
ปริมาณของรูปแบบการส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

1.6.2 ศึกษาทฤษฎี และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ OBOR 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ปริมาณสินค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง 
 1.6.3 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรส่วนงานวิจัยพืชสวน กรมศุลกากร สมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย การ
รถไฟแห่งประเทศไทยฝ่ายบริการสินค้า สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ศูนย์ข้อมูลเพ่ือ
ธุรกิจไทย-จีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ผู้ส่งออกทุเรียนสดและสินค้าอ่ืน ๆ 
 1.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
ในรูปแบบปัจจุบัน โดยการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) 
 1.6.5 ส ารวจปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกเพ่ือน ามาสร้าง
สถานการณ์สมมติทางรถไฟโดยวิธี Stated Preference ด้วยเทคนิค Orthogonal Design แล้วน า
ข้อมูลมาพัฒนาแบบจ าลองโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) 
อธิบายสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความต้องการของชาวจีน
จากผลของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 1.6.6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 1.6.7 จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 

1.7 นิยามศัพท์ 

ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road Initiatives : OBOR) หมายถึง 
โครงการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมระหว่างทวีปที่ส าคัญของ
ประเทศจีน เพ่ือเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ จ ากัดความว่า หนึ่ง
แถบ หมายถึง แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก (The Silk Road Economic Belt) ซึ่ง
ครอบคลุมการขนส่งทางถนนและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเชื่อมโยงประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียกลาง 
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เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และทวีปยุโรป ส่วนหนึ่งเส้นทาง หมายถึง เส้นทางสายไหมทางทะเล
ศตวรรษที่ 21 (the 21st Century Maritime Silk Road) เชื่อมโยงประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และแอฟริกาเหนือ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) หมายถึง 
มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศจีนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่า
ผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของประเทศใด ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสามารถใช้เป็นตัว
บ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ 
 การส่งออกทุเรียนด้วยรูปแบบ FOB (Free on Board or Freight on Board : FOB) 
หมายถึง ราคาที่ผู้ซื้อทุเรียนสดจากประเทศจีนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่า
ประกันภัย ค่าภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า หรือค่าธรรมเนียมในการน าเข้าหรือส่งออกเองทั้งหมด 
ตลอดจนค่าศุลกากรต่าง ๆ จนสินค้าถึงมือผู้ซื้อโดยการส่งมอบ ณ ท่าเรือ ค่าตู้คอนเทนเนอร์  และ
ค่าแรงงาน ส่วนผู้ขายจากประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าบรรจุหีบห่อสินค้า ค่าสินค้า ค่า
ขนส่ง และค่าถ่ายสินค้าลงเรือ ณ ท่าเรือต้นทางเท่านั้น โดยผู้ขายไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบหลังจากที่
สินคา้ถูกน าส่งลงเรือต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีหน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
 อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) หมายถึง อัตราที่เทียบระหว่างค่าของเงินสกุลหนึ่ง 
(เงินสกุลท้องถิ่น) กับหนึ่งหน่วยของเงินสกุลหลัก เช่น ค่าของเงินบาทเทียบกับ 1 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ค่าของเงินหยวนเทียบกับ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Code : HS Code) หมายถึง 
ระบบการจ าแนกประเภทสินค้าโดยองค์การศุลกากรโลก ประกอบไปด้วย ประเภทย่อยประมาณ 
5,000 รายการ แต่ละรายการระบุด้วยรหัสพิกัด 6 หลัก เช่น ทุเรียนสด HS 081060  
 ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกทุเรียน (Supply Chain) หมายถึง กระบวนการส่งออกทุเรียน
สดเริ่มต้นผู้ส่งออกได้รับการติดต่อจากลูกค้าชาวจีนเป็นค าสั่งซื้อ แล้วผู้ส่งออกติดต่อล้งที่มีโรงบรรจุอยู่
ที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือให้รวบรวม คัด
คุณภาพ คัดเกรด ท าความสะอาด บรรจุลงลัง ล าเลียงขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุต
ให้กับผู้ส่งออก จากนั้นผู้ส่งออกจะด าเนินการพิธีทางศุลกากร รวมทั้งเลือกรูปแบบการขนส่งโดยขึ้นอยู่
กับปริมาณ ต้นทุน ความรวดเร็วการขนส่ง เมืองปลายทาง เป็นต้น เพ่ือส่งออกไปยังลูกค้าปลายทาง
ในประเทศจีน ซึ่งการส่งออกทางรถบรรทุกมีปลายทางที่ด่านโหย่วอ้ีกวานที่เมืองผิงเสียง และการ
ส่งออกทางเรือมีปลายทางที่เมืองกว่างโจว 
 เส้นทางการส่งออกทางรถไฟ (Railway Route) หมายถึง แนวเส้นทางความร่วมมือของ
โ ค ร งก า ร ร ถ ไฟ ไทย - จี น  (Railway Cooperation between Thailand and China) ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ OBOR โดยเส้นทางการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนของการศึกษานี้
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ได้ก าหนดให้มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทยที่แหลมฉบัง ผ่านแก่งคอย นครราชสีมา ขอนแก่น และ
หนองคาย สอดคล้องกับแผนโครงการดังกล่าว เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศลาวที่เมืองเวียงจันทน์ ผ่าน
โพนสวรรค์ และสามเหนือ ไปยังประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย ซึ่งมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับเมือง
หนานหนิงของประเทศจีนที่ให้บริการอยู่แล้ว ไปสู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ผ่านกุ้ยหยาง 
และสิ้นสุดที่เมืองกว่างโจว เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศ รวมระยะทางประมาณ 2,600 
กิโลเมตร 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิส 
ติกส์ของผู้ส่งออกสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อหน่วย 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ โดยประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อ
เที่ยวทั้งหมด 
 ปริมาณการส่งออกสินค้า (Export Volume) หมายถึง ปริมาณสินค้าทั้งหมดในการขนส่ง
ต่อเที่ยว 
 ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า (Transit Time) หมายถึง ระยะเวลาที่ในการขนส่งสินค้า
จากต้นทางถึงปลายทาง 
 ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้า (Handling Time) หมายถึง ความรวดเร็วของระยะเวลาใน
การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตที่บรรทุกสินค้าหรือเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่าง
ต้นทางถึงปลายทาง 
 ความถี่ในการขนส่งสินค้า (Frequency) หมายถึง จ านวนครั้งในการขนส่งสินค้าต่อเดือน
จากต้นทางไปปลายทาง 
 ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Reliability) หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการขนส่ง
และความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างสม่ าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 
 ความเสียหายของสินค้า (Cargo Damage) หมายถึง สภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทางที่
เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง  
 ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะ
ของด่านการค้าหรือปลายทางการขนส่งทีส่ามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าอย่างสะดวก 
 พิธีการทางศุลกากร (Customs Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการด้าน
ศุลกากร ขั้นตอนในการส่งออก การตรวจสอบคุณภาพสินค้าผ่านด่านชายแดนที่สามารถอ านวยความ
สะดวกต่อการขนส่งสินค้า 
 การประกันภัยสินค้า (Freight Insurance) หมายถึง เส้นทางการขนส่งที่ใช้สามารถ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่าง ๆ จากการขนส่งสินค้าได้ชัดเจน 
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 กฎระเบียบการค้า (Trade Regulations) หมายถึง ข้อก าหนดต่าง ๆ ทางการค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศทีส่ามารถเอ้ือประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 
 การก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference) หมายถึง วิธีการประเมินมูลค่าการ
ขนส่งและโลจิสติกส์จากการสอบถามความพึงพอใจหรือความเต็มใจของผู้ส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนโดยทางเรือและทางรถบรรทุกที่จะจ่ายเพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพการขนส่ง
ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Hypothetical Scenario) ทางรถไฟให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ OBOR แม้จะเป็นสถานการณ์จ าลองแต่ข้อมูลส่วนใหญ่จะอิงข้อมูลจริงเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขนส่งที่ต้องการประเมิน และมีการออกมาตรการใหม่เพ่ือ
มาแก้ไขปัญหาการขนส่งและโลจิสติกส์นั้น 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ OBOR โครงสร้างพ้ืนฐานและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการปริมาณสินค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง  เพ่ือพัฒนา
แบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนที่สอดคล้องและรอง 
รับกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต



 
 

บทท่ี 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาครั้งนี้ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและรูปแบบที่มี

ผลต่อการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR สืบเนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากในเรื่องการค้าและการลงทุน ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ OBOR เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนกับประเทศยุทธศาสตร์ในทวีปเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกา ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการก าหนดแนว
ทางการวางแผนการส่งออกดังนี้ 
 2.1 แผนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ OBOR โครงสร้างพื้นฐาน และการค้าระหว่างประเทศไทย
กับประเทศจีน  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางสถิต ิ

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

2.1 แผนการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) 

  

2.1.1 ความเป็นมาของการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์ OBOR 
 
 นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ (2558) อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางการค้าและ
วัฒนธรรมของชาวจีน (Silk Road) ในอดีตว่า เป็นเส้นทางที่เริ่มจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือ
เชื่อมต่อเอเชียตะวันตก ความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร (4,000 ไมล์) มีชื่อมาจากการค้าของชาว
จีนที่ได้ก าไรจากการค้าผ้าไหมเป็นเงินจ านวนมากตลอดเส้นทาง เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช–ค.ศ.220) และต่อมาได้มีการขยายเส้นทางการค้าไปภูมิภาคเอเชียกลางราว 114 ปี
ก่อนคริสต์ศตวรรษ ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านคณะทูตและการส ารวจของผู้แทนทาง  
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ภาพที่ 2.1 เส้นทางสายไหมเส้นแรกผ่านเอเชียกลาง (Silk Road) 
แหล่งที่มา: นิธินันท์ ยอแสงรัตน์, 2558. 
 
การทูตจักรวรรดิจีน ชื่อนายจางเชียน (Zhang Qian) ทั้งนี้ การค้าบนเส้นทางสายไหมถือว่าเป็นตัว
แปรส าคัญต่อการพัฒนาอารายธรรมจีน อินเดีย เปอร์เซีย คาบสมุทรอาหรับ และยุโรป เนื่องจากเป็น
การแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่ส าคัญ ถึงแม้ว่าผ้าไหมจะเป็นสินค้าหลักของ
ประเทศจีนที่ส่งขายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ข้างต้น แต่ก็มีสินค้าประเภทอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น ใบ
ชา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องเงิน สมุนไพรจีน เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศจีนยังมีการ
เผยแพร่แนวความคิดด้านศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปตามเส้นทางสายไหม
เช่นกัน ท าให้นอกเหนือจากการค้าทางเศรษฐกิจแล้วเส้นทางสายไหมยังใช้เป็นเส้นทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศอีกด้วย  
 การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศจีนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น World Bank 
(2016) วิเคราะห์ว่า การเร่งพัฒนาในช่วงที่ผ่านส่งผลให้ประเทศขยายตัวได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 10 เป็น
เวลาต่อเนื่องกันถึง 3 ทศวรรษ และมีระดับรายได้ต่อประชากรเพ่ิมขึ้นถึง 30 เท่าจาก 313 เหรียญ
สหรัฐฯในปี พ.ศ.2523 มาอยู่ที่ 9,260 เหรียญสหรัฐฯในปี พ.ศ.2557 จนขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้
ประชาชาติสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นศูนย์กลางการผลิตเพ่ือ
ส่งออกของทวีปเอเชียที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
อ านาจเบ็ดเสร็จจากส่วนกลางผ่านการชี้น าการลงทุนและการส่งออกจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนขยายตัว
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ได้สูงในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็เริ่มมีการชะลอตัวด้านก าลังการผลิตของสินค้าหลายประเภท เช่น เหล็ก 
ซีเมนต์ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณการผลิตสูงกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศจนลดทอนศักยภาพ
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการจีนจึงเร่งให้ความส าคัญกับการขยายตัวอย่างมีคุณภาพใน
ขณะที่เศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพควบคู่กันไป พิทวัส พูนผลสกุล (2558) ชี้แจงว่า จากปัญหาความไม่มี
เสถียรภาพดังกล่าวท าให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้น ารัฐบาลจีนประกาศแผนแม่บทปฏิรูปซึ่งเป็น
แบบจ าลองการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกกันว่า New Normal ที่จะให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของการขยายตัวให้เกิดเสถียรภาพในระยะยาว และค านึงถึงการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยี บุคลากร และความเท่าเทียมมากข้ึนผ่าน 3 ช่องทาง คือ  

1) การขยายบทบาทในเวทีการค้าโลกโดยเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างทวีป 
แบบจ าลองนี้ไม่เพียงแต่ท าให้ประเทศจีนมีบทบาทในเวทีการค้าโลกในฐานะผู้ผลิต

และผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์หลักแล้ว ในปี พ.ศ.2557 ทางการจีนยังได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
OBOR ซึ่งเป็นอีกแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานครั้งส าคัญที่จะท าให้ประเทศก้าวเดินสู่เวทีโลก
อย่างมั่นคง หลังจากที่ประเทศจีนได้เข้าสู่องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 
ในปี พ.ศ.2544 โดยยุทธศาสตร์นี้เป็นการขยายเส้นทางการค้าทั้งภายในประเทศจีนและเชื่อมโยงกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางทะเลครอบคลุม 3 ทวีป คือ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP 
โลก และประชากรร้อยละ 63 ของประชากรโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนการค้าและการบริการ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านต้นทุนการขนส่งแล้ว ยังเป็นช่องทางสนับสนุนการผลิตและการค้าของ
ประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางส่งออกก าลังการผลิตส่วนเกิน
ของประเทศจีนไปยังต่างประเทศ เช่น เหล็กและซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือชดเชยอุปสงค์
ของประเทศจีนที่ชะลอลง อีกทั้งยุทธศาสตร์นี้ยังรวมถึงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้เอ้ืออ านวยต่อการค้า
มากขึ้น แต่ก็ยังมีความท้าทายจากการรักษาสมดุลระหว่างกลุ่มผู้เสียประโยชน์กับผู้ได้ประโยชน์ใน
หลายประเทศและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศที่เส้นทางผ่าน 

2) การขยายบทบาทในเวทีการเงินโลก 
ประเทศจีนพยายามผลักดันการใช้ เงินหยวนให้ เป็นสกุลเงินสากล ( Yuan 

Internationalization : Y) อย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนจากการทยอยเปิดเสรีบัญชีเงินทุน การให้ตลาด
มีบทบาทในการเคลื่อนไหวค่าเงินหยวนมากขึ้น การขยายสาขาธนาคารช าระดุลเงินหยวน (Clearing 
Bank) การใช้เงินหยวนในการช าระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ การสร้างตลาดเงินหยวนใน
ต่างประเทศทั้งในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ส่งผลให้การซื้อขายในสกุล
เงินหยวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ของปริมาณการค้าของประเทศจีนในปี พ.ศ.2553 มาเป็นร้อยละ 20 
โดยประมาณในปี พ.ศ.2557 นอกจากนี้ ประเทศจีนยังได้จัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง
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พ้ืนฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงินใน
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแก่ประเทศก าลังพัฒนาในทวีปเอเชียที่ยังขาดแคลนอยู่มากในปัจจุบัน ซึ่ง
จะเอ้ือต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวของประเทศจีน ด้วยผลส าเร็จนี้ ในปี พ.ศ.2559 International 
Monetary Fund ได้ประกาศให้สกุลเงินหยวนกลายเป็นส่วนหนึ่งในตะกร้าสิทธิพิเศษถอนเงิน 
(Special Drawing Rights : SDRs) ประกอบด้วย เงินเหรียญสหรัฐฯ ($) 41.9% เงินยูโร (€) 37.4% 
เงินปอนด์สเตอร์ลิง (£) 11.3% เงินหยวน (Y) 10.92% และเงินเยนญี่ปุ่น (¥) 9.4% ตามล าดับ  

3) การออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
  เนื่องจากประเทศจีนมี เงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Direct 
Investment : ODI) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นมูลค่า 116 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2557 
คิดเป็น 5.5 เท่าของมูลค่าปี พ.ศ.2549 โดยมีจุดประสงค์ คือ (1) ประกันความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
เนื่องจากประเทศจีนน าเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในสัดส่วนที่สูงโดยการออกไปลงทุนในกลุ่ม
พลังงานในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 46 ของ ODI รวม (2) เป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งช่วยลดปัญหา
ข้อจ ากัดด้านโควต้าและลดต้นทุนในการขนส่ง (3) บรรเทาปัญหาต้นทุนแรงงานจีนที่ปรับขึ้นสูงอย่าง
รวดเร็ว และ (4) ซื้อยี่ห้อและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยในระยะหลังประเทศจีนหันมาลงทุน
ในสินค้าเทคโนโลยีและภาคการเงินมากข้ึน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ภายใต้การน าของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรี หลี่  เค่อ 
เฉียง จึงได้มีการน าทฤษฎีเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมของชาวจีน (Silk Road) ที่ประสบความส าเร็จ
ในอดีตทั้งในแง่ของการขยายอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่วัฒนธรรมมาปรับปรุงใหม่ เพ่ือขยาย
อิทธิพลทางการค้าและวัฒนธรรมของตนให้เพ่ิมมากขึ้น เรียกว่า เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 
(OBOR) ซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวมีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นกรอบการท างานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
พหุภาคีของประเทศจีนประกอบด้วย 2 ส่วน ดังภาพที่ 2.2 ดังนี้ 

1) การเชื่อมโยงทางบก (The Silk Road Economic Belt) ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
ได้ประกาศข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางบกอย่างเป็นทางการครั้งแรกในขณะที่เดินทางไปเยือน
ประเทศคาซัคสถานในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 ในมหาวิทยาลัย Nazarbayev โดยที่เส้นทางนี้ 
เป็นการเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม (อินเดีย เปอร์เซีย คาบสมุทรอาหรับ
และยุโรป) ผ่านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ไป
สิ้นสุดทวีปยุโรป ซึ่งเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ 

เส้นทางท่ี 1 เชื่อมโยงประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป  
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ภาพที่ 2.2 แนวคิดเส้นทางยุทธศาสตร์ OBOR 
แหล่งที่มา: Hong Kong Trade Development Council Research, 2016. 

 
เส้นทางที่ 2 เชื่อมโยงประเทศจีนกับอ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอเชีย

กลาง และตะวันออกกลาง 
เส้นทางท่ี 3 เชื่อมโยงประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 

  ปัจจุบัน ประเทศคาซัคสถานได้พยายามบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน
และรัสเซียในโครงการความร่วมมือ Nurly Jol/Bright Future โดยพยายามเร่งรัดการลงทุนใน
โครงการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมร่วมกันกับท้ังสองประเทศ เพ่ือรว่มกันพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และการขนส่งให้เป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทางตะวันตกของทวีปยุโรปและทาง
ตะวันตกของประเทศจีน 

2) การเชื่อมโยงทางทะเล (The 21st Century Maritime Silk Road) การกล่าว
ปาฐกถาครั้งแรกของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างการเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การเพ่ิมก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมจ าพวกเหล็ก อลูมิเนียม และซีเมนต์ป้อนเข้า
สู่ตลาดอาเซียน การพัฒนาความร่วมมือทางทะเล การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการค้าระหว่าง
ประเทศจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย  

Land Route 1 

Land Route 2 

Land Route 3 

Sea Route 
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แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย รวมไปถึงการให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงทางทะเลของภูมิภาคนี้ 
 จากที่กล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ OBOR มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับทวีปในการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและส่งเสริมการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศที่รัฐบาลจีนได้วางแผนเส้นทางยุทธศาสตร์และก าหนดการลงทุนในประเทศนั้น ๆ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เส้นทางผ่าน อย่างเช่นประเทศไทยก็สามารถ
วางแผนกลยุทธ์และลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมต่อกับเส้นทาง
ยุทธศาสตร์นี้ทั้งทางถนน ทางราง และทางทะเล เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศในการขยาย
ช่องทางกระจายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศและการจ้างงานให้กับประชากร
ของตน  
 

2.1.2 โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
 
 การขนส่งสินค้าผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนั้น 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ OBOR ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศควบคู่ไปกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้เกิดประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรและสินค้าไปยังที่เส้นทางดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ทางถนน 
  การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยผ่านประตู
การค้าชายแดนและการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เติม
ธรรม สิทธิเลิศ (2558) อธิบายว่า ส าหรับประเทศไทยเรื่องความเชื่อมโยงโลจิสติกส์ภายในประเทศได้
มีการวางแผนและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการ ยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนในพ้ืนที่  ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในโครงการต่าง  ๆ 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางบก (The Silk Road Economic Belt) 
ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้  

(1) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor : EWEC) วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion : GMS) ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ อ านวยความสะดวก  
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ภาพที่ 2.3 แนวระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทางถนนของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
แหล่งที่มา: ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล, 2553. 
 
ด้านการขนส่ง ช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการขนส่ง เส้นทางสายเศรษฐกิจนี้มีระยะทาง 1,450 
กิโลเมตร เชื่อมโยงสี่ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม ไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี
ของประเทศจีน มีจุดเชื่อมโยงส าคัญต่าง ๆ เช่น เมืองมะละแหม่งและเมืองเมียวดีของประเทศพม่ากับ
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังพิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหารของประเทศไทย 
ประกอบด้วยเส้นทาง ดังนี้ 
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• เส้นทาง R8 หรือเส้นทางระหว่างเมืองวิงห์-ฮาติงห์-กาแจว-น้ าพาว-
บอลิค าไซ-ค าม่วน-บ้าน้ าทอน-ท่าแขก-นครพนม สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ คือ สะพาน
ข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 (นครพนม-ท่าแขก) และจุดพักรถส าหรับนักท่องเที่ยวที่ด่านน้ าพาว อีกท้ังยังม ี
เมืองหลักซาวซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสพัฒนาเป็นจุดพักรถมาตรฐานได้ก่อนถึงเส้นทางช่วงที่เป็น
ภูเขาหรือเส้นทางคดเคี้ยว บริเวณเมืองนี้มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานีจ าหน่ายน้ ามันที่ได้มาตรฐาน แต่
มีข้อเสีย คือ อู่ซ่อมรถมีอยู่น้อยและยังไม่สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้  เพราะผิวถนนช่วง
เมืองนี้ค่อนข้างช ารุดทรุดโทรมจึงไม่สามารถท าความเร็วในการขนส่งสินค้าได้ 

• เส้นทาง R9 หรือเส้นทางระหว่างเมืองดานัง-ลาวบาว-แดนสะหวัน-
สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง ที่หลายประเทศให้ความสนใจ เนื่องจากเป็น
ทางเชื่อมโยงการขนส่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดีย (Land Bridge) รวมทั้งเป็นความ
เชื่อมโยงการขนส่งจากประเทศไทยสู่ประเทศจีน ทั้งนี้ เส้นทางเชื่อมโยงเริ่มจากจังหวัดมุกดาหารข้าม
สะพานแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 เชื่อมโยงกับเส้นทางนี้ที่เมืองสะหวันนะเขตของประเทศลาว ผ่านเมืองดอง
ฮา เว้ และดานังของประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าไทยที่ได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี้ คือ สินค้าเกษตร 
ทั้งผักผลไม้และยางพาราจากแหล่งเพาะปลูกในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้
เส้นทางนี้ซึ่งตัดผ่านหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
เป็นต้น ไปสู่ท่าเรือดานังในประเทศเวียดนามหรือเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 1 ของประเทศเวียดนาม 
ผ่านฮานอยเข้าสู่เมืองส าคัญทางใต้ของประเทศจีน ได้แก่ คุนหมิง หนานหนิง กว่างโจว เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังเป็นการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศไทยกับทาง
เหนือประเทศเวียดนามที่เป็นฐานการผลิตส าคัญของบริษัทญี่ปุ่น 

• เส้นทาง R12 หรือเส้นทางระหว่างด่านโหย่วอ้ีกวาน-หูหงี่-จาลอ-นา
พาว-ท่าแขก-นครพนม มีสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 เชื่อมโยงจังหวัดนครพนมกับเมืองท่าแขก เป็น
เส้นทางจากประเทศไทยที่เข้าสู่ประเทศเวียดนามสั้นที่สุดและตัดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หลายแห่ง มีทัศนียภาพสวยงามทั้งพระธาตุพนมในนครพนม ถ้ ากองลอ-นาตานและก าแพงยักษ์ใน
แขวงค าม่วนของประเทศลาว เขตอุทยานแห่งชาติฟองยา-แก่บางซึ่งเป็นมรดกโลกตามค าประกาศของ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ในกวางบิ่งห์ของประเทศเวียดนาม อีกทั้งเป็น
เส้นทางหลักในการล าเลียงสินค้าเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปสู่ทางใต้ของ
ประเทศจีน เพราะใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าน้อยกว่าและต้นทุนการขนส่งต่ ากว่า โดยการขนส่ง
ทางจังหวัดนครพนมไปด่านโหย่วอ้ีกวานใช้เวลา 31-34 ชั่วโมง จึงช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
และผู้ส่งออกได้ ท าให้สินค้าไปถึงตลาดปลายทางเร็วขึ้น และลดอัตราการเสียหายสินค้าโดยเฉพาะ
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สินค้าประเภทเน่าเสียง่ายได้ แต่เส้นทางนี้ยังมีข้อจ ากัดหลากหลาย ทั้งสภาพถนนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ลานสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ร้านค้า ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น รวมถึงกฎระเบียบที่ยัง
เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ได้แก่ ปัญหาการจ ากัดความเร็วรถ เวลาเปิด-ปิดด่านการขนส่งระหว่าง
ประเทศและแนวปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าที่แตกต่างกันของประเทศลาวและเวียดนาม และรัฐบาล
จีนยังไม่อนุญาตให้น าผลไม้ไทยผ่านเส้นทางนี้ในการเข้าสู่ประเทศทางด่านผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านสากล
เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรค ส าหรับการ
น าเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สาม เช่น ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ผลไม้ไทยที่
ล าเลียงไปตามเส้นทางนี้ขณะนี้จะถูกขายต่อให้พ่อค้าคนกลางชาวเวียดนามก่อนที่จะส่งเข้าสู่ด่านผู่
จ้ายซึ่งเป็นด่านชายแดนของประเทศจีนสอดคล้องงานวิจัยของสุพรรณ สุดสนธิ์, ชาติ วรรณกุล, วรรณ
รพ ขันธิรัตน์, นรงค ์วิชาผา และถนอมสุข เตชโสภณ (2554) ได้วิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
เส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศ
ไทยไปทางใต้ของประเทศจีน โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิแล้วประเมินปัจจัยเกี่ยวกับเส้นทางการ
ขนส่งเพ่ือมาออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  
(Multicriteria Decision Analysis) กับการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย
และมีความคลุมเครือเข้ามาเกี่ยวข้อง (Fuzzy Multiple Attribute Decision Making) โดยแยกตาม
ประเภทสินค้า เส้นทางการขนส่ง ปัจจัยเชิงปริมาณด้านระยะทาง ระยะเวลา และต้นทุนการขนส่ง ใน
การค านวณหาเส้นทางที่เหมาะสม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางขนส่ง คือ ระยะเวลาการ
ขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง ความปลอดภัยของสินค้า ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ พิธีการศุลกากร 
และการประกันภัยสินค้า โดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนมไปเส้นทาง R12 
เพราะเป็นเส้นทางขนส่งที่มีศักยภาพมากที่สุดและสั้นที่สุดผ่านเมืองฮานอยของประเทศเวียดนามไปสู่
ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางหมายเลข R8 และ R9 
 (2) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : 
NSEC) วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายสินค้าและล าเลียงวัตถุดิบจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไป
เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานของประเทศจีนที่มีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่รองรับสินค้า
ประเภทผักและผลไม้เพ่ือการน าเข้าและส่งออก อีกทั้งเป็นส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 
1,800 กิโลเมตร ประกอบด้วยเส้นทาง ดังนี้ 

• เส้นทาง R3A หรือเส้นทางระหว่างเมืองคุนหมิง-บ่อหาน-บ่อเต็น-
ห้วยทราย-เชียงของ-กรุงเทพฯ มีสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 เชื่อมโยงอ าเภอเชียงของของประเทศ
ไทยกับเมืองห้วยทรายของประเทศลาว เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรที่ส าคัญในอนาคต 
โดยเฉพาะการขนส่งผักผลไม้จากประเทศไทยไปสู่เมืองคุนหมิงและกว่างโจวของประเทศจีน และ
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ยางพาราจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปเมืองฉงชิ่งทางใต้ของ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยางล้อรถยนต์ที่ส าคัญแห่งหนึ่ งของประเทศ การขนส่ง
จากกรุงเทพฯไปเมืองคุนหมิงใช้ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับการขนส่งผ่านแม่น้ าโขงที่ใช้
ระยะเวลาถึง 70 ชั่วโมง   

• เส้นทาง R3B หรือเส้นทางระหว่างเมืองคุนหมิง-ต้าลั้ว-ท่าขี้เหล็ก-
แม่สาย-กรุงเทพฯ บรรจบกับเส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้งของประเทศจีน แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถ
เปิดใช้ได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนร์มาประกอบกับเส้นทาง
นี้ต้องผ่านภูเขาสูงจึงท าให้มีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าและการอ านวยความสะดวกน้อยกว่าเส้นทาง R3A 
เป็นผลให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของประเทศไทยนิยมขนส่งสินค้าประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคตาม
ความต้องการของประชากรชาวเมียร์มาเพียงประเทศเดียว และไม่นิยมใช้เส้นทางนี้เพ่ือการขนส่ง
สินค้าจากประเทศไทยไปประเทศจีน การขนส่งเส้นทางนี้จากกรุงเทพฯไปเมืองคุนหมิงใช้ระยะเวลา
เท่ากับเส้นทาง R3A แต่จะมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าประมาณร้อยละ 30 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการ
เลือกเส้นทางการขนส่งจากภาคเหนือของประเทศไทยไปทางใต้ของประเทศจีน เพ่ือรองรับข้อตกลง
การค้าเสรีอาเซียน–จีน ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยและมีความคลุมเครือเข้ามาเกี่ยวข้อง 
(Fuzzy Multiple Attribute Decision Making) โดยใช้เทคนิค Simple Additive Weighting (SAW) 
ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม และเทคนิค Analytic Hierarchy Process (AHP) 
ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีลักษณะเป็นนามธรรม พบว่า ระยะทาง ระยะเวลาการขนส่ง ต้นทุนการ
ขนส่ง คุณภาพของสินค้า ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ และพิธีการศุลกากรมีผลต่อการเลือก
เส้นทาง โดยเส้นทาง R3A มีความได้เปรียบกว่าเส้นทาง R3B และเส้นทางแม่น้ าโขง เพราะระยะทาง
สั้นกว่าจึงมีการขนส่งรวดเร็วประกอบกับการขนถ่ายสินค้าที่สะดวกกว่า และก าจัด เล่ห์มงคล, รุ่งอรุณ 
สาสนทาญาติ, นราวุธ ทองมะโรงสี และสุจิตตา หงษ์ทอง (2559) ศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ของกล้วยไข่ไทยไปทางใต้ของประเทศจีน โดยการสัมภาษณ์และส ารวจข้อมูลเชิงลึก
พบว่า เส้นทางการขนส่งกล้วยไข่ไทยจากแหล่งผลิตที่จังหวัดจันทบุรีไปเมืองเชียงรุ่ง แคว้นสิบสองปัน
นาของประเทศจีน คือ เส้นทาง R3A โดยมีต้นทุนการขนส่งเท่ากับ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ใน
อนาคตเส้นทาง R3B อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะใช้ระยะเวลาการขนส่งสั้นที่สุด คือ 40 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณความต้องการกล้วยไข่ของประเทศจีนขึ้นอยู่กับเทศกาล สังคม 
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการกีดกันการค้ารูปแบบใหม่ 

(3) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC ) 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจทั้งการขยายตัวของ
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การค้าและการลงทุน และอ านวยความสะดวกการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่ด้านตะวันออก-ตะวันตก 
ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และบางส่วนทางใต้ของประเทศลาว นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเมืองส าคัญในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยผ่าน
โครงสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงทางถนนเละทางรถไฟทั่วไป 11 เส้นทาง และเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง 
รวมระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร คือ เส้นทาง R1 มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดกรุงเทพฯผ่านสระแก้ว 
เมืองพนมเปญของประเทศกัมพูชา ปลายทางที่เมืองโฮจิมินห์และวังเตาของประเทศเวียดนาม และ
เส้นทาง R10 จากจังหวัดกรุงเทพฯเลียบชายฝั่งด้านใต้ไปยังเกาะกงของประเทศกัมพูชา ปลายทางที่
เมืองนามคานของประเทศเวียดนาม 

2) ทางราง 
  ปัจจุบันโครงข่ายทางรถไฟของประเทศไทยเป็นรางรถไฟขนาดกว้างมาตรฐาน 1 
เมตร ระยะทางรวม 4,429 กิโลเมตร คลอบคลุม 47 จังหวัด ทางส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยว 3,763 
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 93 ทางคู่ 173 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 4 และทางสาม 107 กิโลเมตรคิดเป็น
ร้อยละ 3 ของทางรถไฟภายในประเทศ เส้นทางรถไฟที่เปิดให้บริการระยะทางรวม 4,043 กิโลเมตร 
(ไม่รวมทางแยกเพ่ือการการค้าและพาณิชย์ ) แยกออกเป็นสายเหนือ 781 กิโลเมตร สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,093 กิโลเมตร สายตะวันออก 527 กิโลเมตร สายใต้ 1,577 กิโลเมตร และ
สายแม่กลอง 65 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ 440 แห่ง ป้ายหยุดรถ 72 แห่ง ที่หยุดรถ 176 แห่ง มีการ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการให้บริการการเดินทางของประชาชนระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ประเทศมาเลเซีย โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟชายแดน 2 สถานี คือ สถานีสุไหงโกลก
และสถานีปาดังเบซาร์ ลาวที่สถานีหนองคาย และกัมพูชาที่สถานีอรัญประเทศ เป็นต้น 
  ด้วยเหตุนี้ ระบบรางจึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทางบก 
(The Silk Road Economic Belt) ที่จะสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ในด้านเศรษฐกิจภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีจีนและอาเซียน (China – ASEAN Free Trade Area : 
CAFTA) ด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ าและสามารถบรรทุกสินค้ากับผู้โดยสารไดจ้ านวนมากกว่าระบบถนน 
สอดคล้องกับแต่ละประเทศที่มีการอ านวยความสะดวกด้านการบริการขนส่งสินค้าทางราง มีการ
บริการตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิส าหรับสินค้าพิเศษ ซึ่งก าหนดอัตราค่าระวางสินค้าตาม
ประเภทการบรรทุกสินค้าและระยะทางการขนส่งในประเทศไทยและจีน ดังภาคผนวก ก. และ ข. 
ตามล าดับ ยิ่งไปกว่านั้น ทางรัฐบาลจีนได้วางแผนโครงสร้างเส้นทางรถไฟเพ่ือเชื่อมโยงให้ครอบคลุม
เมืองยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังภาพที่ 2.4 โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีสถานี
หนองคายเชื่อมโยงไปยังสิงคโปร์ ซึ่งเส้นทางแรกที่จะเป็นรูปธรรมขึ้นนั้น The Straitstimes (2017) 
ได้รายงานว่า รัฐบาลลาวและจีนได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายจิ่วหง-เวียงจันทน์ (Jinghong-Vientiane) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยมีการจัดตั้ง   
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ภาพที่ 2.4 แนวเส้นทางโครงการรถไฟของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Nikkei, 2016. 
 
วิสาหกิจร่วมระหว่างประเทศลาวและจีนเพ่ือรับผิดชอบต่อโครงการนี้ ทั้งเลือกบริษัท Great Wall 
Henan ของประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้าง และได้ตกลงร่วมทุนในสัดส่วนประเทศลาวร้อยละ 
30 และประเทศจีนร้อยละ 70 โดยมีธนาคารเพ่ือการส่งออก-น าเข้าของประเทศจีน (The Export-
Import Bank of China : China EXIM Bank) ให้อนุมัติเงินกู้ยืมแก่รัฐบาลลาว 480 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แต่รัฐบาลลาวยังต้องจัดหาเงินทุนอีก 1,332 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งก็เป็นการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินของประเทศจีนเช่นเดียวกัน เส้นทางนี้เริ่มจากเมืองเวียงจันทน์–วังเวียง-หลวงพระ
บาง-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น ระยะทาง 417 กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมโยงทางใต้ของประเทศจีนที่เมืองจิ่วหงไป

Laem Chabang 

Pingxiang 

Guangzhou 
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ยังคุนหมิง และทางประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ คุณลักษณะของรถไฟจะขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าสามารถรับน้ าหนักได้ 3,000 ตันต่อ 1 ขบวนในระยะเริ่มแรกก่อนจะเพ่ิมเป็น 4 ,000 
ตัน โดยเส้นทางรถไฟจะประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 33 สถานี โดยแผนโครงการในระยะแรกจะเปิดให้
ให้บริการ 21 สถานี ส่วนสถานีที่เหลืออีก 12 สถานีที่จะเปิดให้บริการในภายหลัง สถานีจอดขนาด
ใหญ่มีทั้งหมด 3 เมือง ได้แก่ หลวงพระบาง วังเวียง และเวียงจันทน์ ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสารด้วย
ความเร็ว 160-200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ขนส่งสินค้าด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
นอกจากนี้ บริษัทก่อสร้างของประเทศจีนยังเริ่มลงมือก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อชายแดนที่ด่านบ่อหาน
ในเขตสิบสองปันนาของประเทศจีนกับด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ าทาของประเทศลาว โดยอุโมงค์
ดังกล่าวมีความยาว 9.68 กิโลเมตร แบ่งเป็น 7.17 กิโลเมตรในประเทศจีนกับ 2.51 กิโลเมตรใน
ประเทศลาว และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี 8 เดือน ชื่อว่า อุโมงค์มิตรภาพ คาดว่าโครงการนี้
จะเสร็จในปี พ.ศ.2564 สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของประเทศจีนที่ต้องการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับอีก 3 เส้นทาง คือ สายอ้ีว์ซี-เหมิ่งจื้อ 
(Yuxi-Mengzi) ที่เชื่อมโยงมณฑลยูนนานของประเทศจีนกับประเทศเวียดนาม เส้นทางสายต้าหลี่ย-
ลุ่ยลี่ (Dali-Ruili) ที่เชื่อมโยงมณฑลยูนนานกับประเทศเมียนร์มา และเส้นทางสายเวียงจันทน์-ฮานอย
เป็นแผนการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงประเทศลาวและประเทศเวียดนามในอนาคต เพ่ือเชื่อมต่อกับ
เส้นทางสายฮานอย-หนานหนิง (Hanoi-Nanning) ไปทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่มี
การให้บริการเชื่อมโยงไปยังตอนในของประเทศจีน ซึ่งโครงการนี้เริ่มจากเมืองเวียงจันทน์-โพนสวรรค์-
สามเหนือ-ฮานอย (Nikkei, 2016) ทั้งนี้ ระบบรางเปรียบเสมือนขั้นตอนไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
และระบบโลจิสติกส์ประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต หากโครงการนี้แล้วเสร็จ
จะช่วยยกระดับขนาดเศรษฐกิจของประเทศลาว ปลดภาพลักษณ์จากภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
(Land Lock) ทั้งการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการจ้างงานก็จะสูงตามการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในประเทศ  
  เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการลงทุนโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อรถไฟไทย-จีน
(Railway Cooperation between Thailand and China) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (2559) 
ชี้แจงว่า รถไฟไทย-จีนที่จะน ามาให้บริการเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารรุ่น CRH2G แล่นด้วยความเร็ว 
250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ละขบวนจะมีตู้โดยสาร 8 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ขบวนละ 613 คน ส่วนรถ
จักรส าหรับลากขบวนสินค้าเป็นหัวรถจักรไฟฟ้ารุ่น HXD3B และ HXD3C มีก าลังขับเคลื่อนสูงสุด 9.6 
พันกิโลวัตต์ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากแผนของโครงการนี้ แบ่งเส้นทางออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.3 กิโลเมตร คาดว่าแล้วเสร็จปี 2564 
ระยะที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร และระยะท่ี 3 นครราชสีมา-หนองคาย 355 กิโลเมตร 
โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง โครงการนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
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เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีสถานีรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา
ให้บริการรองรับ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า และการพัฒนาชุมชนเมืองที่จะมีการ
ขนส่งเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบ (Intermodal Transportation)  
  3) ทางทะเล  
  การขนส่งทางทะเลเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงกับเส้นทาง
สายไหมทางทะเล (The 21st Century Maritime Silk Road) เพ่ือล าเลียงขนส่งสินค้าที่มีปริมาณ
และน้ าหนักมากซ่ึงลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน จึงเป็น
ทางเลือกให้ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกในรูปแบบนี้
เป็นส่วนใหญ่ การขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าและเศรษฐกิจของตลาดโลก นอกจากนั้น เส้นทางการขนส่งตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ยังเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีหลายประเทศที่
ได้รับผลประโยชน์จากการขยายระบบคมนาคมและช่องทางกระจายสินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ แม้ว่า
ประเทศในภูมิภาคนี้จะยังมีกรณีข้อพิพาท อย่างเช่นปัญหาการอ้างสิทธิเหนือแผ่นดินในการ
ครอบครองหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปิ นส์ และ
มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้ความร่วมมือในวางแผนเส้นทางยุทธศาสตร์กับประเทศจีน 
ประเทศไทยจึงควรอาศัยความได้เปรียบนี้ผลักดันตนให้เป็นศูนย์กลางการเจรจาด้านคมนาคมขนส่ง
และเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคนี้และประเทศจีน ประกอบกับทางรัฐบาล
ไทยที่ได้วางแผนและผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทางฝั่งตะวันออก 
ซึ่งมีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดเชื่อมโยงการขนส่งระบบถนนและระบบรางด้วย
โครงการรถไฟไทย-จีน (Railway Cooperation between Thailand and China) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน 
  รูปแบบการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการท่าเรือทางทะเลของประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์  (2558) อธิบายว่า เนื่องด้วย
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
โดยมีชายฝั่งทะเลยาวเป็นระยะทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร ท าให้มีความได้เปรียบในการใช้
ประโยชน์จากการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Rimland) โดยมีท่าเรือหลักเพ่ือการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าที่ส าคัญอยู่ 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือ
สงขลา และท่าเรือภูเก็ต ดังภาพที่ 2.5 ซึ่งท่าเรือส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย แล้วพัฒนาเป็น
เส้นทางขนส่งหลักของประเทศจึงก่อให้เกิดการบริหารจัดการกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับจัดการ   
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ภาพที่ 2.5 แนวเส้นทางท่าเรือของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2558. 

 
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Agent) ตัวแทนออกของด่านการค้า (Customs 
Broker) กิจการโลจิสติกส์ (Logistics Service) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal 
Transportation) เป็นต้น โดยชายฝั่งทะเลที่ปริมาณการขนส่งสูงที่สุด คือ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าว
ไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และอันดามัน มีปริมาณสินค้าท่ีขนส่งคิดเป็นร้อยละ 74, 12, 11 และ 
3 ของปริมาณสินค้าทั้งหมด ตามล าดับ เนื่องจากอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีปริมาณเรือและสินค้าสูงที่สุด
คิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ของปริมาณเรือทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังชายฝั่งทะเล
ด้านนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ตะวันออกในจังหวัดชลบุรีและระยอง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือหลักของประเทศ 2 
แห่ง คือ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้  อ่าวจอดเรือศรีราชายังเป็นอ่าวจอดเรือท่ี
มีการบรรทุกขนถ่ายสินค้ากลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นผลให้อ่าวไทยตอนในซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือหลักแห่งแรกของประเทศ) และท่าเรืออีกถึง 74 แห่ง จะลดบทบาท
ความส าคัญลงเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา ภาครัฐมีนโยบาย
ในกระจายการพัฒนาเมืองในภาคต่าง ๆ เพ่ือลดจ านวนการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจใน
จังหวัดกรุงเทพฯ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2553) ซึ่งสินค้าหลักที่ขนส่งในทะเลของ
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ประเทศไทยโดยเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่งมี 2 ประเภท คือ น้ ามัน และสินค้าทั่วไป (สินค้า
เบ็ดเตล็ด) นอกจากนี้ ยังมเีป็นสินค้าอ่ืน ๆ ประเภทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งมีชีวิต ข้าว 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา ไม้ น้ าตาล โลหะภัณฑ์ ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เป็นต้น จึงส่งผลให้
ปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างรายละเอียด
ลักษณะขีดความสามารถและการบริหารจัดการของท่าเรือที่ส าคัญ มีดังนี้ 

(1) ท่าเรือแหลมฉบัง นิยมในการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ทาง
ภาคตะวันออก เนื่องจากมีเรือสินค้ามาเทียบท่าตลอดทั้งวันท าให้สินค้าไม่ต้องรอระยะเวลาในการ
ขนส่ง อีกทั้งมีเครื่องมือที่พร้อมทันสมัยและการจัดการทางจราจรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะการ
วางแผนพัฒนาท่าเรือแห่งนี้ มนตรี ฤกษ์จ าเนียร (2558) อธิบายว่า ในปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการพัฒนาระยะที่ 3 ประกอบไปด้วยการเพ่ิมศักยภาพทางลักษณะกายภาพในการขนส่งและ
การรองรับสินค้า ได้แก่  

• ท่าเทียบเรือตู้สินค้าจ านวน 4 ท่า ความยาวหน้าท่าท่าละ 1,000 
เมตร จ านวน 2 ท่า และความยาวหน้าท่าท่าละ 750 เมตรจ านวน 2 ท่า มีขีดความสามารถในการ
รองรับตู้สินค้าได้ 7 ล้านทีอียูต่อปี  

• ท่าเทียบเรือ Ro-Ro ความยาวหน้าท่า 920 เมตร จ านวน 1 ท่า มี
ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ผ่านท่าได้ 1 ล้านคันต่อปี  

• ท่าเทียบเรือชายฝั่งจ านวน 1 ท่า ความยาวหน้าท่า 500 เมตร มี
ขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ถึง 1 ล้านทีอียูต่อป ี 

• ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟมีขีดความสามารถในการรองรับตู้
สินค้าได้ 1 ล้านทีอียูต่อปี  

หากเปิดให้บริการครบทุกท่า ท่าเรือแห่งนี้จะมีขีดความสามารถในการ
รองรับตู้สินค้าได้ถึง 18 ล้านทีอียูต่อปี สอดคล้องกับงานวิจัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีนของเจริญชัย โขมพัฒราภรณ์ และคณะ (2550) ศึกษาการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
การค้าไทย-จีน กรณีศึกษาผลไม้สด ด้วยการส ารวจข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ประเทศไทยไปท่าเรือฮ่องกง ท่าเรือกว่างโจว และท่าเรือเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งศึกษาจากกรณีสินค้าตัวอย่าง 
เพ่ือเข้าใจห่วงโซ่อุปทานและสภาพระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เช่น พิธีการศุลกากร รูปแบบ 
เส้นทาง ระยะเวลา ต้นทุนการขนส่ง และกฎระเบียบของการน าเข้าสินค้าแต่ละประเภท พบว่า การ
ส่งออกผลไม้ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางเรือเพราะต้นทุนการขนส่งต่ ากว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืนและ
ใช้ระยะเวลาการขนส่ง 7-9 วัน ประกอบกับการรวบรวมผลไม้ให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออกไป
ต่างประเทศไม่แน่นอนจึงนิยมใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังเนื่องจากมีเที่ยวเรือเข้ามาเทียบท่าบ่อยกว่า
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ท่าเรือกรุงเทพฯและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงยานพาหนะที่ทันสมัย ซึ่งการ
ส่งออกทางเรือไปประเทศจีนต้องผ่านท่าเรือฮ่องกงเสมอเพ่ือขนถ่ายสินค้าไปเป็นรูปแบบอ่ืนตามความ
ต้องการของลูกค้าหรือเปลี่ยนเรือเพ่ือให้บรรทุกเต็มล าไปยังปลายทางต่อไป 

นอกจากนี้ งานวิจัยของบุญทรัพย์ พานิชการ, กุลภา โสรัตน์ และนัทธ์หทัย
หลงสะ (2560) ศึกษาการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยไปท่าเรืออ่าวเป่ยปู้  
มณฑลกว่างซีของประเทศจีน โดยการส ารวจข้อมูลเชิงลึกเพ่ือประเมินด้วยวิธีการหาต้นทุนและ
ระยะเวลาในการขนส่ง (Cost/Time Distance Methodology) ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situation Analysis) ในรูปแบบของการวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis) ซึ่งประยุกต์
มาจากแบบจ าลองสามมิติ (Value Discipline Model) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่ง
ท่าเรือแห่งนี้ คือ ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง และความสะดวกในการเข้าถึง โดยการ
ขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีต้นทุนการขนส่งและระยะเวลาในการขนส่งต่ ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเส้นทางการขนส่งทางทะเลเดิมที่ต้องจอดพักท่าเรือโฮจิมินท์ของประเทศเวียดนาม
ก่อนซึ่งมีความแออัดทางการจราจรค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังอ านวยความสะดวก
ในเรื่องการให้เงินชดเชยหากสินค้าเสียหายระหว่างการขนถ่าย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
ความพร้อมของอุปกรณ์ในการขนถ่ายและล าเลียงสินค้า สินค้าที่ได้รับความนิยมในการขนส่งเส้นทาง
นี้ ได้แก่ มันสาปะหลัง ข้าว และผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด และมะม่วง) สอดคล้องกับณภัทร ทิพย์ศรี, 
ราเชนทร์ ชูศรี และนิติศักดิ์ เจริญรูป (2555) ศึกษาโครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
การส่งออกมังคุดจากประเทศไทยไปทางใต้ของประเทศจีน โดยการสัมภาษณ์และการส ารวจข้อมูลเชิง
ลึก พบว่า เส้นทางการส่งออกมังคุดอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจากท่าเรือแหลมฉบังไป
ท่าเรือกว่างโจว มีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 56.24-60.20 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาในการขนส่ง 5-6 
วัน ด้วยระยะทาง 5,054 กิโลเมตร และจากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือเซี่ยงไฮ้ มีต้นทุนโลจิสติกส์
เท่ากับ 58.56-61.68 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาในการขนส่ง 7-8 วัน ด้วยระยะทาง 6,525 กิโลเมตร 
ปัญหาการขนส่งสินค้าที่พบส่วนใหญ่ คือ สินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานส าหรับข้อก าหนดการ
น าเข้าสินค้าประเภทผลไม้ของประเทศจีนและสินค้าเกิดการเน่าเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศไทย 

(2) ท่าเรือมาบตาพุด ลักษณะทางกายภาพของท่าเรือแห่งนี้มีท่าเทียบเรือ
ทัง้หมด 13 ท่า แบ่งออกเป็นท่าเทียบเรือสาธารณะจ านวน 3 ท่า และท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า มี
รายละเอียดและลักษณะดังนี้  

• ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal : PT) เป็นท่าเทียบเรือ
ที่ลงทุนโดยภาคเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ขนส่งสินค้าหรือผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งมโีรงพักกสินค้า พ้ืนที่หน้า
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ท่า และอุปกรณ์หน้าท่า แบ่งออกเป็น (1) ท่าเทียบเรือของบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอมินอล จ ากัด 
(TPT) ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยจ านวน 2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือใหญ่มีความยาวและความลึกหน้า
ท่า 330 และ 12.5 เมตร ตามล าดับ และท่าเทียบเรือเล็กมีความยาวและความลึกหน้าท่า 150 และ 6 
เมตร ตามล าดับ โดยท่าเทียบเรือของบริษัทนี้มีลานวางสินค้ากลางแจ้งขนาด 75,000 ตารางเมตร 
และโรงพักสินค้า 1 หลังขนาด 4,080 ตารางเมตร สินค้าที่นิยมขนส่งและล าเลียงผ่าน ได้แก่ เหล็ก 
เครื่องจัก สินค้าเทกอง เป็นต้น (2) ท่าเทียบเรือของบริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ ากัด (TTT) 
ประกอบด้วยสะพานเทียบเรือทั้งหมด 3 ท่า สะพานเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2 มีความยาว 280 
เมตร และสะพานเทียบเรือหมายเลข 3 มีความยาว 120 เมตร (3) ท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 
2 (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal : DT) เป็นท่าเรือที่
จ ากัดผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเฉพาะให้กลุ่มของผู้ประกอบการ เช่น ท่าเทียบเรือของบริษัท ท่าเรือ
ระยอง จ ากัด (RBT) ท่าเทียบเรือของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (NFC) ท่าเทียบเรือของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) ท่าเทียบเรือของบริษัท สตาร์ปิโตเลียม รี
ไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) ท่าเทียบเรือของบริษัท โกล์ว เอสพีพี 3 จ ากัด (Glow SPP3) ท่าเทียบเรือของ
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (MTT) ท่าเทียบเรือของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด
(BLCP) ท่าเทียบเรือของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTT LNG) ท่าเทียบเรือของบริษัท พีทีที 
แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT TANK) และท่าเทียบเรือของบริษัท ระยองเทอร์มินอล จ ากัด (RTC) 
เป็นต้น 

ด้วยศักยภาพในการรองรับการขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าประเภทพลังงาน 
ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเหลว และวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ แผนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุดระยะที่ 3 จะมีการขยายพ้ืนที่ท่าเรือออกไปอีก 1,000 ไร่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขนถ่ายก๊าซและ
สินค้าเหลวรองรับความต้องการอุปโภคและการเดินเรือทางการค้าที่มากข้ึนในอนาคต  

(3) ท่าเรือน้ าลึกทางภาคใต้ ตัวอย่างเช่น โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบารา
และท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2 จะเป็นการสร้างสะพานแผ่นดิน (Land Bridge) แห่งใหม่เพ่ือเชื่อม
การเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเพ่ือรองรับกับการเพ่ิมจ านวนการเดินเรือ
สินค้าในอนาคต มีระยะทางการเชื่อมต่อการขนส่ง 240 กิโลเมตร เป็นผลให้การขนส่งสินค้าผ่าน
พ้ืนดินระหว่างทะเลอันดามันไปสู่อ่าวไทยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาของ
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ จะมีการสร้างท่อส่งน้ ามันที่มีความสามารถในการขนถ่าย
และล าเลียงได้ถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งจัดเก็บน้ ามันขนาดใหญ่และ
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เป็นศูนย์กลางการชื้อขายน้ ามันแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม, 2558) 

4) ทางอากาศ 
  การขนส่งทางอากาศเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ ของแหล่ง
การค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างไร้พรมแดน (Boundless) ไม่ว่าเมืองนั้นมีภูมิศาสตร์ไม่
เอ้ือประโยชน์หรือห่างไกลจากการขนส่ง รูปแบบนี้ก็จะอ านวยความสะดวกการคมนาคมและ
ติดต่อสื่อสารด้วยบริการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อเวลา เป็นผลให้รูปแบบนี้มีความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการของผู้ส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก แม้จะมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณและน้ าหนักของสินค้ากับรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ สินค้าท่ีนิยมขนส่งทางอากาศจึง
เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงต้องการความปลอดภัยหรือสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายเพ่ือคงสภาพในการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงเวลานั้น จากปัจจัยส าคัญดังกล่าว เป็นเหตุให้ประเทศต่าง ๆ 
เร่งด าเนินการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาค ทั้งด้านการตลาด
เชิงรุกของสายการบินเพ่ือรองรับสายการบินต่างประเทศใช้บริการเข้าและออกภายในประเทศให้มาก
ที่สุดสู่ความเป็นเลิศด้านศูนย์กลางการบินที่มีปริมาณผู้โดยสาร สินค้า สายการบิน เส้นทางบิน และ
ความจุหรือความถี่เที่ยวบินสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงศักยภาพของท่าอากาศยานในการอ านวยความ
สะดวกของสายการบินและการขนส่งสินค้าที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างเงินและน ารายได้
เข้าประเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้เป็นอย่ามาก  
  ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและระบบโลจิส 
ติกส์ที่จะกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานระหว่างประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการก่อตั้งท่าอากาศยานและทางรัฐบาลมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบรางเพ่ือเชื่อมต่อท่าอากาศยานและเขตเศรษฐกิจพิเศษในการขนส่งสินค้าด้วย ซึ่งปัจจุบันท่า
อากาศยานพาณิชย์ของประเทศไทยมีทั้งหมด 35 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
7 แห่ง และท่าอากาศยานภายในประเทศ 28 แห่ง ซึ่งเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศส่วนใหญ่มีต้นทางและปลายทางอยู่ที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีคลังสินค้า
ส าหรับท าการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ท่าอากาศยานไทย, 2561) ดังภาพที่ 2.6   
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ภาพที่ 2.6 แนวเส้นทางท่าอากาศยานของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน 
แหล่งที่มา: บางกอก แอร์เวย์, 2561. 
 

นอกจากการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมแล้ว ประเทศไทยยังเป็น
ห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการสู่
ตลาดการค้าของโลก ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2560 การส่งออกสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายทางอากาศมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา (ชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย, 2561) เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า
ประเภทเน่าเสียง่าย และการบริหารจัดการสินค้าที่ดี ท าให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งผู้
ส่งออกสินค้าประเภทนี้ยังคงปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการเก็บรักษาสินค้าให้คงคุณภาพที่ดีตลอด
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การขนส่งและเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งล้วนเป็นการ
กระตุ้นผู้ให้บริการจัดการสินค้าภาคพ้ืนเร่งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
ในทุกขั้นตอน ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัยมาปรับใช้และ
ขยายพ้ืนที่เก็บรักษาโดยควบคุมอุณหภูมิของสินค้า ท าให้แนวโน้มผู้ให้บริการภาคพ้ืนในประเทศมีการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับปริมาณสินค้าที่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ สินค้าประเภทชิ้นส่วน
อะไหล่ส ารองรถยนต์ก็มีปริมาณการส่งออกที่เติบโตเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตอะไหล่ส ารองเครื่องยนต์เพ่ือส่งออกไปประกอบรถยนต์ในประเทศอ่ืน ขณะเดียวกันสินค้า
ประเภทแฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่มีการส่งออกเป็นจ านวนมาก ทั้ งสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ
ไทยและสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับการขนส่งทางรถบรรทุกจากประเทศกัมพูชาและ
เมียนมารเ์พ่ือส่งออกต่อไปยังประเทศปลายทาง 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ OBOR หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด คือ การส่งเสริมการค้าและการขยายช่องทาง
กระจายสินค้าและบริการ อย่างเช่นสินค้าเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งการลงทุนของต่างประเทศ
ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน โดยยุทธศาสตร์นี้จะอ านวยความสะดวกและเอ้ือ
ประโยชน์ในการขนส่งให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคู่ค้าที่ส าคัญอย่างประเทศจีน ซึ่งมี
การลงทุนจัดตั้งบริษัทการค้าที่ประเทศไทยเพ่ือด าเนินธุรกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้าไทยเป็น
จ านวนมาก ท าให้การค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศมีบทบาทที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
     

2.1.3 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน 
 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา การเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศจีนสูงกว่าสหรัฐอเมริกา 
(อดีตมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก) เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นประเทศผู้รับเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) มากที่สุดประมาณ 128 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ทั้งภาคการเงินและไม่ใช่ภาคการเงิน) ซ่ึงเดิมจากปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ประเทศจีนอยู่อันดับ
ที่ 4 จาก 5 อันดับแรกของประเทศผู้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
จีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และบราซิล จากปัจจัยเรื่องของค่าแรงงานที่ต่ าของประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจภาคบริการซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องการแรงงานในการบริการให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ต้องการอ านวยความสะดวกทางบริการ รัฐบาลจีนมีกฎระเบียบการลงทุนประกอบ
กิจการในประเทศไม่เข้มงวดส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ อ านวยความสะดวกในการลดค่าใช้จ่ายและ
อุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการลงทุน ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนชาวต่างชาติจึงให้ความสนใจเข้าไปลงทุนใน
ประเทศก าลังพัฒนาของทวีปเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์
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มากกว่าประเทศผู้รับการลงทุนอ่ืน ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ในการเป็นฐานการลงทุนที่
ส าคัญของนักลงทุนต่างชาติ ตัวอย่างเช่น กรณีการจัดการนโยบายการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Free Trade Zone) ที่ก าหนดและให้หลักประกันแก่นัก
ลงทุนต่างชาติในเรื่องความเสรีและความคุ้มครองของการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น (หรี่ เหรินเหลียง, 2558) 

สอดคล้องกับอนาคตที่ประเทศจีนมีแผนที่จะจัดท าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ OBOR ของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การเงิน พลังงาน การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สกุลเงินหยวน (Y) ให้เป็นส่วนหนึ่งตะกร้าสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special 
Drawing Rights : SDRs) ซึ่งประสบความส าเร็จเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF) ได้น าเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าเงินเป็นสกุลที่ 5 หลังจากมีเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ ($) เงินเยนญี่ปุ่น (¥) เงินยูโร (€) และเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ (£) ที่ใช้เป็น
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศจีนเปิดตัวเองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น 
รวมทั้งเกิดความเติบโตและความมเีสถียรภาพที่มั่นคง  
 ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนั้น 
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก (2559) วิเคราะห์ว่า มีความประสบผลส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากที่มีการเจรจาความร่วมมือในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนและอาเซียน (China – 
ASEAN Free Trade Agreement : CAFTA) มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2553 ประกอบกับการเปิดใช้ถนนเส้นทาง R3A, R8 และ R12 ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกด้าน
การคมนาคมและขนส่งสินค้าให้ไปสู่ปลายทางได้โดยตรง ส่งผลให้ ในปี พ.ศ.2555 ประเทศจีน
กลายเป็นตลาดส่งออกสินค้าและบริการอันดับ 1 และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของประเทศไทย (ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย) ในขณะที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของประเทศจีน 
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้วางแผนกลยุทธ์และเสนอเป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการค้าใน 5 ปีข้างหน้า ร้อยละ 
20 ต่อปี การลงทุนร้อยละ 15 ต่อปี นักท่องเที่ยวร้อยละ 20 ต่อปี โดยให้ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม
ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน (Joint Committee on Trade, 
Investment and Economic Cooperation) เป็นเวทีหารือเพ่ือขยายผลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างสองประเทศ ซึ่งการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศจีน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(2559) ได้รายงานมูลค่าการน าเข้าและการส่งออกสินค้ารายปีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ดังภาพที่ 2.7 ประกอบกับมูลค่าของปริมาณการค้ารวมระหว่างสอง
ประเทศในช่วงปี พ.ศ.2545-2559 ดังภาคผนวก ค. ซึ่งมีรายการสินค้าน าเข้าและส่งออกระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีนมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกในปี พ.ศ.2559 ดังภาคผนวก ง. 
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ภาพที่ 2.7 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559. 
  
 จากภาพที่ 2.7 พบว่า ปี พ.ศ.2555-2559 มูลค่าการน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนขยายตัวที่ 
37.1, 37.7, 38.4, 41 และ 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ และมูลค่าการส่งออกเติบโตที่ 26.8, 
27.2, 25, 23.7 และ 23.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยที่ปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้า
และส่งออกสินค้าระหว่างสองประเทศถึง 65.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.58 จาก
ช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2558 โดยประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งสินค้าน าเข้าจากประเทศจีนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วยเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีมูลค่า 5,241.9, 3,632 และ 3,084.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ ไทยต้องการน าวัตถุดิบเหล่านี้ ไปใช้ใน
กระบวนการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกอีกทีหนึ่ง 
ยิ่งไปกว่านั้น มูลค่าของปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากท่ีสุด เพราะ
เป็นปีที่เศรษฐกิจภายในประเทศก าลังเติบโตท าให้เกิดความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ส่วน
สินค้าส่งออกไปประเทศจีนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วยเม็ดพลาสติก ยางพารา และผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังมีมูลค่า 1,864.5, 1,582.1 และ 1,396.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ เพราะประเทศ
ไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจึงมีการส่งออกวัตถุดิบ
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เหล่านี้ที่เป็นที่ต้องการของประเทศจีนอย่างมาก เนื่องจากมีคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนที่ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกัน  
 นอกจากนี้แล้ว ประเทศจีนยังเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ส าคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจาก
การเปิดเสรีการค้าผักและผลไม้ตามพิกัดอัตราศุลกากรหมวดที่ 07-08 ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีนในกรอบเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Agreement : CAFTA) 
ซึ่งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้มีการขยายการค้าสินค้าประเภทผักและผลไม้
เพ่ิมขึ้นด้วยจ านวนประชากรและเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการลด
ภาษีน าเข้าผลไม้ตามข้อตกลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ท าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์
อย่างมากจากการขนส่งผลไม้เมืองร้อนมายังตลาดจีน โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้ ที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ต้องการของตลาดจีนมีมูลค่าการน าเข้าและการส่งออกปี พ.ศ.2555-2559 ดังภาพที่ 2.8 และ 
2.9 
 

 
 
ภาพที่ 2.8 มูลค่าการน าเข้าผลไม้จากประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559. 
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ภาพที่ 2.9 มูลค่าการส่งออกผลไมไ้ปประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559. 
  

จากภาพที่ 2.8 และ 2.9 พบว่า ปี พ.ศ.2555-2559 มูลค่าการน าเข้าผลไม้จากประเทศจีน
ขยายตัวที่ 383, 397.1, 372.3, 430 และ 510.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ และมูลค่าการส่งออก
ไปประเทศจีนเติบโตที่  1 ,001.4, 1 ,086, 1 ,302.2, 1 ,362.7 และ 1 ,626.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางท่ีดีส าหรับเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทย ทั้งนี้ การค้าผลไม้สดระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีนค่อนข้างมีการแบ่งตลาด (Segmentation) ต่อกัน คือ ประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีการผลิตผลไม้เมืองร้อนจึงมีการส่งออกผลไม้ประเภทนี้เป็นหลัก เช่น ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลิ้นจี่ ฝรั่ง เป็นต้น ในขณะที่ประเทศจีนส่วนใหญ่มีการผลิตผลไม้เมืองหนาว ซึ่งก็มีการผลิตผลไม้เมือง
ร้อนแต่ก็มีไม่มากนักในปัจจุบัน เป็นผลให้ประเทศจีนส่งออกผลไม้เมืองหนาวเป็นหลัก เช่น แอปเปิ้ล 
แพร์ เป็นต้น ดังนั้น ในอุตสาหกรรมผลไม้จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยและประเทศจีนมีลักษณะ
เป็นคู่ค้ากันมากกว่าคู่แข่ง โดยสัดส่วนการน าเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างสองประเทศปี พ.ศ.2559 
ดังภาพที่ 2.10 และ 2.11 
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ภาพที่ 2.10 สัดส่วนการน าเข้าผลไมจ้ากประเทศจีนปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559. 
 

 
ภาพที่ 2.11 สัดส่วนการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559. 
 
 จากภาพที่ 2.10 และ 2.11 พบว่า ปี พ.ศ.2559 การน าเข้าผลไม้จากประเทศจีนสูงสุด 5 
อันดับแรกคือ แอปเปิ้ล ส้ม องุ่น ลูกแพร และเมล่อน แคนตาลูป โดยมีมูลค่า  178.6, 112.4, 83.9, 
48.3 และ 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ และการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ ทุเรียน ล าไยพันธุ์มาตาคุซิง มังคุด ผลไม้แช่แข็งอ่ืน ๆ ตระกูลหัว และผลไม้อ่ืน ๆ ตระกูล
มะพร้าว โดยมีมูลค่า 256.9, 80.2, 46.4, 32.4 และ 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 

แอปเปิ้ล 35.9%

ส้ม 22.6%

องุ่น 16.9%

ลูกแพร 9.7%
เมล่อน แคนตาลูป 2.9%

ทุเรียน 48.6%

ล าไย 15.2%

มังคุด 8.8%

ผลไม้ตระกูลหัว 6.1% มะพร้าว 2.5%
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อย่างไรก็ตาม โอกาสการค้าและกระจายสินค้าผลไม้ไทยในตลาดจีนมีสูงเนื่องจากผลไม้ไทย
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเพ่ิมมากขึ้นหลายชนิดและสามารถขยายตลาดไปตามเมืองต่าง ๆ 
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การท าให้ผลไม้ไทยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเดิมและขยายตลาดไป
ตามเมืองต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลไม้ไทยเพ่ือให้ชาวจีนรู้จักและยอมรับในคุณภาพของผลไม้ไทยอย่างกว้างขวาง เช่น การเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าในประเทศจีน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายร่วมกับห้างสรรพสินค้า  การจัดงาน
ส่งเสริมสินค้าไทยและผลไม้ไทยในโอกาสพิเศษ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เป็นต้น การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
ผลไม้ไทยเข้ามาค้าขายในประเทศจีนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ผู้ประกอบการ
ไทยเข้าไปท าการค้าร่วมกับผู้ประกอบการจีนในตลาดผลไม้ที่ส าคัญตามเมืองและมณฑลต่าง  ๆ เพ่ิม
มากขึ้นควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างประเทศเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งการค้า
และอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ OBOR ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริม
ความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายของประชากรในประเทศนั้น ๆ ที่ไม่มีทรัพยากรดังกล่าว
แล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของการน าเข้าและส่งออกสินค้าเพ่ือน ามา
บริโภคหรืออุปโภคภายในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ของสินค้าและบริการนั้นเกิดจาก
ประเทศผู้น าเข้ามีปัจจัยความต้องการปริมาณสินค้าเพ่ือใช้บริโภคหรืออุปโภคที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การศึกษา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองพยากรณ์ความต้องการปริมาณและการขนส่งสินค้า
ของประเทศปลายทางรวมถึงปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวางแผนห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศต้นทางอย่างเหมาะสม 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎทีางสถิติในการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทราบตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มี
แนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก การก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference) 
เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถประเมินมูลค่าการขนส่งและโลจิสติกส์จากการสอบถามความพึงพอใจหรือ
ความเต็มใจของผู้ประกอบการสินค้าในการเลือกรูปแบบการขนส่งที่จะจ่ายเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
ของรูปแบบใหม่ในการขนส่งสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Hypothetical 
Scenario) ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary 
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Logistic Regression) เพ่ือหาปัจจัยเชิงด าเนินที่มีผลต่อการเลือกขนส่งทางรถไฟและอธิบายสัดส่วน
ปริมาณของรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

2.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ  
  
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) เป็นวิธีทาง
สถิติที่เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
กลุ่ม คือ ตัวแปนกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่นักพยากรณ์
สนใจที่จะศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์กับตัวแปรอีกกลุ่ม
หนึ่ง เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรกลุ่มนี้อาจมีมากกว่าหนึ่งตัวแปร ซึ่ง
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ได้ เรียกว่า ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุหรือสมการถดถอยเชิง
เส้นตรงแบบพหุ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ประกอบด้วย 

1) สมการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ 
สมการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression Equation) ที่

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร มีตัวแบบดังสมการที่ 2.1 
 

                           0 1 1 2 2 3 3 ...i i i i k ki iY X X X X e    = + + + + + +            (2.1) 
 
โดยให้ตัวแปร 

iY    แทน   ค่าสังเกตหรือค่าพยากรณ์ท่ี i ของตัวแปรตาม 

k    แทน   พารามิเตอร์ของตัวแบบหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตามที่มีต่อตัวแปร 
      อิสระตัวที่ k  เมื่อก าหนดใหต้ัวแปรอิสระตัวอ่ืน ๆ คงที่ เรียกว่า สัมประสิทธิ์การถดถอย 
      บางส่วน (Partial Regression Coefficient) 

kiX  แทน   ค่าสังเกตที่ i  ของตัวแปรอิสระตัวที่ k  

ie    แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนที่ i   
k      แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ โดยที่ 1, 2, 3,  , k I=  
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
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2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอย  
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ในตัวแบบการถดถอยจะ

ประมาณค่า iY  ด้วย ˆiY  ซ่ึงได้จากสมการที่ 2.2 
 

                               0 1 1 2 2 3 3
ˆ ...i i i i k kiY b b X b X b X b X= + + + + +                 (2.2) 

 
โดยให้ตัวแปร 
ˆ
iY    แทน   ค่าประมาณของตัวอย่าง 

kb    แทน   ค่าประมาณของ k  

k      แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ โดยที่ 1, 2, 3,  , k I=  
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
   

แล้วเรียกสมการที่ 2.2 ว่า สมการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ โดยที่ ˆ
iY  เป็น

ค่าประมาณของ iY  และ 0 1 2 3, , , , ... , kb b b b b  เป็นค่าประมาณของ 0 1 2 3, , , , ... , k    

ตามล าดับ 
การหาตัวประมาณของค่า  0 1 2 3, , , , ... , kb b b b b  เปรียบเทียบกับค่าของ

พารามิเตอร์ 0 1 2 3, , , , ... , k      จะหาได้โดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) 

ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้ผลบวกของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองมีค่าต่ าสุด คือ ( )
22

1 1

ˆ
n n

i i i
i i

e Y Y
= =

= −   มีค่าน้อย

ที่สุด เนื่องจาก ie  เป็นตัวแปรสุ่มที่วัดค่าไม่ได้ ตัวประมาณค่า 0 1 2 3, , , , ... , kb b b b b  ที่หาได้ด้วยวิธี
นี้จะเป็นตัวประมาณค่าที่ดีท่ีสุดของค่าพารามิเตอร์ 0 1 2 3, , , , ... , k      นั่นคือ เป็นตัวประมาณ
ค่าเชิงเส้นตรงที่มคีุณสมบัติเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต่ าสุด (Best Linear 
Unbiased Estimator : BLUE) โดยค่าความคลาดเคลื่อนเป็นดังสมการที่ 2.3 ถึง 2.6 

 
ˆ

i i ie Y Y= −                               (2.3) 

( )
22

1 1

ˆ
n n

i i i
i i

e Y Y
= =

= −                           (2.4) 

     ( )
22

0 1 1 2 2
1 1

...
n n

i i i i k ki
i i

e Y b b X b X b X
= =

 = − + + + +               (2.5) 

        
22

0 1 1 2 2
1 1

...
n n

i i i i k ki
i i

e Y b b X b X b X
= =

= − − − − −             (2.6) 



 40 

ซึ่งเป็นค่าผลบวกก าลังสองของค่าที่เบี่ยงเบนไปจากสมการถดถอยที่แท้จริง โดยตัว

ประมาณค่า 0 1 2 3, , , , ... , kb b b b b  นี้ท าให้ 2

1

n

i
i

e
=
  มีค่าต่ าสุด ซึ่งหาได้โดยอนุพันธ์ย่อย 2

1

n

i
i

e
=
  

เทียบกับ ib  และจัดให้เท่ากับ 0 ซึ่งมีรายละเอียดดังสมการที่ 2.7 ถึง 2.9 
 

( )

2

1
0 1 1

0

2 ... 0

n

i
i

i i k ki

e

Y b b X b X
b

=



= − − − − − =


            (2.7) 

( )
2

1

1

2 ... 01 0 1 1

n

i
i

X

e

Y b b X b Xi i i k kib

=



= − − − − − =


              (2.8) 

          

( )
2

1
2 ... 00 1 1

n

i
i

k

X

e

Y b b X b Xki i i k kib

=



= − − − − − =


                     (2.9) 

 
  ถ้ามีตัวแปรอิสระ k  ตัวในสมการ จะได้สมการปกติ (Normal Equation) 1k +  
ดังสมการที่ 2.10 ถึง 2.13 
 

0 1 1 2 2
1 1 1 1

...
n n n n

i i i k ki
i i i i

Y nb b X b X b X
= = = =

= + + + +                        (2.10) 

2
1 0 1 1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1

...
n n n n n

i i i i i i k i ki
i i i i i

X Y b X b x b X X b X X
= = = = =

= + + + +              (2.11) 

2
2 0 2 1 1 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1

...
n n n n n n

i i i i i i k i ki
i i i i i i

X Y b X b X X b X b X X
= = = = = =

= + + + +                 (2.12) 

       
2

0 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1

...
n n n n n n

ki i ki ki i ki i k ki
i i i i i i

X Y b X b X X b X X b X
= = = = = =

= + + + +               (2.13) 

 
เมื่อแก้สมการปกติจะสามารถหาค่า 0 1 2 3, , , , ... , kb b b b b  ได้ อย่างไรก็ดี การ

วิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวสามารถใช้วิธีเมตริกซ์ (Matrix) เข้ามาช่วยการ
วิเคราะห์หาค าตอบได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย 
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3) ข้อสมมติเก่ียวกับค่าความคลาดเคลื่อน 
  ข้อสมมติเก่ียวกับค่าความคลาดเคลื่อน (Error : ie ) มี 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นศูนย์ ( )( )0iE e =  

(2) ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ ( )( )2
iV e =  

(3) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ( )( ), 0i jCov   =  เมื่อ i j  

(4) ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) 
4)  ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด 

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (Multiple Coefficient of Determination : 2R ) เป็น
ค่าสถิติท่ีใช้วัดว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่อยู่ในตัวแบบถดถอยมีส่วนในการอธิบาย
ความผันแปรทั้งหมดของตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้มากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์จาก
ค่าทางสถิติดังนี้ 

(1) ผลรวมก าลังสองของความผันแปรเนื่องจากการถดถอย (Sum Square 
of Regression : SSR ) คือ ค่าความผันแปรของตัวแปรตามเนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระซึ่ง
เป็นผลรวมก าลังสองของผลต่างของค่าประมาณและค่าเฉลี่ย ใช้วัดความผันแปรของแต่ละ
ค่าประมาณจากค่าเฉลี่ย ดังสมการที่ 2.14 
 

( )
2

1

ˆ
n

ii
i

SSR Y Y
=

= −             (2.14) 

 
โดยให้ตัวแปร 
SSR แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรเนื่องจากการถดถอย 
ˆ
iY     แทน   ค่าประมาณของตัวอย่างที่ i   

Y     แทน   ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ i  
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
 

(2) ผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอย (Sum 
Square of Error : SSE ) คือ ค่าความผันแปรของตัวแปรตามเนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระอ่ืน 
ๆ ซึ่งเป็นผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อนหรือของผลต่างของค่าพยากรณ์และค่าประมาณ ดัง
สมการที่ 2.15 

( )
2

1

ˆ
n

i i
i

SSE Y Y
=

= −             (2.15) 
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โดยให้ตัวแปร 
SSE แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอย 

iY     แทน   ค่าพยากรณ์ท่ี i  ของตัวแปรตาม 
ˆ
iY     แทน   ค่าประมาณของตัวอย่างที ่ i  

i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
 

(3) ผลรวมก าลังสองของความผันแปร (Sum Square of Total : SST ) 
คือ ค่าความผันแปรทั้งหมดของตัวแปรตามซึ่งเป็นผลรวมก าลังสองของผลต่างของค่าพยากรณ์และ
ค่าเฉลี่ย ใช้วัดความผันแปรของแต่ละค่าพยากรณ์จากค่าเฉลี่ย ดังสมการที่ 2.16 หรือ 2.17 
 

( )
2

1

n

i i
i

SST Y Y
=

= −             (2.16) 

 
หรือ SST SSR SSE= +             (2.17) 

 
โดยให้ตัวแปร 
SST แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปร 
SSR แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรเนื่องจากการถดถอย 
SSE แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอย 

iY     แทน   ค่าพยากรณ์ท่ี i  ของตัวแปรตาม  
Y     แทน   ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
 
  ดังนั้น จึงสามารถค านวณเพ่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด ดังสมการที่ 2.18 
หรือ 2.19 

2 SS

T
R

R

SS
=                      (2.18)

   

หรือ  2 1
SSE

R
SST

= −              (2.19) 
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อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า หากตัวแปรอิระในตัวแบบถดถอยแล้วจะท าให้ค่า 2R

สูงขึ้นทั้งที่ตัวแปรอิสระที่เพ่ิมอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเลยก็ได้ จึงมีการปรับค่า 2R  ให้
ถูกต้องมากขึ้น เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนดปรับแล้ว  (Adjusted Multiple Coefficient of 

Determination : 2 Adjusted R ) ดังสมการที่ 2.20 โดยค่า 2 Adjusted R  จะแตกต่างจากค่า 2R  

เนื่องจากค่า 2 Adjusted R  จะค านึงถึงองศาความเป็นอิสระของผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่
ไม่ได้มาจากการถดถอย (Sum Square of Error : SSE ) หรือค านึงถึงจ านวนตัวแปรอิสระในตัวแบบ

มีขนาดใหญ่ เป็นผลให้ค่า 2 Adjusted R  จะไม่ต่างจากค่า 2R มากนักในการเปรียบเทียบตัวแบบ
การถดถอยสองตัวแบบที่มีค่า SSE  เท่ากัน แต่หากมีตัวแปรอิสระต่างกันแล้วตัวแบบที่มีจ านวนตัว

แปรอิสระมากจะมีค่า 2 Adjusted R  น้อยกว่าค่า 2R  ของตัวแบบที่มีจ านวนตัวแปรอิสระน้อย 
 

( )

( )
( )2 21

 1 * 1
1

n
Adjusted R R

n k

−
= − −

− −
          (2.20) 

 
โดยให้ตัวแปร 

2R   แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนดมีค่าช่วง [0, 1] เมื่อเข้าใกล้ 0 หรือ ค่า SSR  ห่างจากค่า  
SST  มาก หมายถึง ตัวแปรอิสระมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามต่ า 
หรือเมื่อเข้าใกล้ 1 หรือค่า SSR  เข้าใกล้ค่า SST  มาก หมายถึง ตัวแปรอิสระมีส่วนใน
การอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามสูง  

k     แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ 
n     แทน   จ านวนประชากร 

 
5) การประมาณค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากการประมาณค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Variance : 2 ) 

เป็นพารามิเตอร์ที่มักไม่ทราบค่าจ าเป็นต้องประมาณค่าของ 2  ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ k  ตัว จึง
ได้ค่าความแปรปรวนของการประมาณ ดังสมการที่ 2.21 และค่าคลาดเคลื่อนหรือค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าประมาณ (Standard Deviation : SD ) ดังสมการที่ 2.22 

 

   
( )

2

2 1

ˆ

1 1

n

i i
i

Y Y
SSE

n k n k
 =

−

= =
− − − −

             (2.21) 
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2SD =              (2.22) 
 
โดยให้ตัวแปร 
SSE แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอย 

iY     แทน   ค่าพยากรณ์ท่ี i ของตัวแปรตาม 
ˆ
iY     แทน   ค่าประมาณของตัวอย่างที่ i  

k     แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ โดยที่ 1, 2, 3,  , k I=  
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
 

6) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient : Yjr ) 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันในตัว
แบบเชิงเส้นตรงหรือไม่ ดังสมการที่ 2.23 

 

( )( )

( ) ( )

1

2 2

1 1

ˆ
n

i i ki k
i

Yj
n n

i ki k
i i

Y Y X X

r

Y Y X X

=

= =

− −

=

− − 

           (2.23) 

 
โดยให้ตัวแปร 

Yjr    แทน   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยที่ 1r   เมื่อ 

          มีค่าบวก คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน  
       มีค่าลบ คือ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามในทิศทางตรงกันข้าม 
       มีค่าศูนย์ คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กัน 

iY     แทน   ค่าพยากรณ์ท่ี i ของตัวแปรตาม 
ˆ
iY     แทน   ค่าประมาณของตัวอย่างที่ i  

Y     แทน   ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 

kiX  แทน   ตัวแปรอิสระ 

kX   แทน   ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 
k     แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ โดยที่ 1, 2, 3,  , k I=  
i      แทน    จ านวนประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
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7) การทดสอบสมมติฐาน 
(1) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การถดถอยของค่า 

1 2 3, , ,  , k     เป็นการทดสอบว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีส่วนในการอธิบาย
ตัวแปรตามหรือไม่ ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนตามสมมติฐานการทดสอบ (Hypothesis) และ
ใช้สถิติการทดสอบความมีนัยส าคัญของตัวแปรอิสระในเส้นถดถอย (F Statistic : F test− ) ดัง
สมการที่ 2.24 

0 1 2 3: =  = 0kH    = = =  

1 :H  มี 0k    
 

โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

1H   แทน   สมมติฐานแย้ง (Alternative Hypothesis) 

k   แทน   พารามิเตอร์ 
k     แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ โดยที่ 1, 2, 3,  , k I=  
 

( )
/

/ 1

SSR k
F

SSE n k
=

− −
            (2.24) 

 
โดยให้ตัวแปร 
F    แทน   สถิติการทดสอบความมีนัยส าคัญของตัวแปรอิสระในเส้นถดถอย เมื่อก าหนดระดับ 

     นัยส าคัญทางสถิติ ( ) จะปฏิเสธ 0H  ถ้า ( ), 1, 1n kF F − −  

SSR แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรเนื่องจากการถดถอย 
SSE แทน   ผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอย 
k     แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ 
n     แทน   จ านวนประชากร 
 

(2) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นการทดสอบ
ว่า ตัวแปรเชิงปริมาณสองตัวมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นหรือไม่ ตามสมมติฐานการทดสอบ 
(Hypothesis) และใช้สถิติการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ว่ามีตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตาม (t Statistic : t test− ) ดังสมการที่ 2.25 
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0 : 0H  =  

1 : 0H     
 

โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

1H   แทน   สมมติฐานแย้ง (Alternative Hypothesis) 
    แทน   พารามิเตอร์ของประชากร 
 

( )

( )2

2

1

is

is

r n
t

r

−
=

−

           (2.25) 

 
โดยให้ตัวแปร 

isr    แทน   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวอย่างระหว่างตัวแปร โดยที่ i s  เมื่อก าหนดระดับ 
           นัยส าคัญทางสถิติ ( ) จะปฏิเสธ 0H  ถ้า ( ) ( )/2 , 2nt t  −  

n     แทน   จ านวนคู่ของตัวแปร 
, i s   แทน   1, 2, 3,  , I  

 
9) ขั้นตอนการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ 
การสร้างสมการถดถอยเชิง เส้นตรงแบบพหุ  (Multiple Linear Regression 

Equation) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง 
(Multicollinearity) ซึ่งผลกระทบจากปัญหามีดังนี ้
 (1) ค่าประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีตัวแปรอิ
ระเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สมการถดถอยที่ได้ไม่ถูกต้อง 
 (2) ความยากในการตีความหมายของสมการถดถอยหรือการจ าแนก
อิทธิพลของตัวแปรอิสระอย่างชัดเจนว่า ตัวแปรอิสระหนึ่ง ๆ มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด 
 (3) การเกิดปัญหาในการทดสอบความมีนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 
 (4) ค่า 'X X  จะมีค่าใกล้ศูนย์  ท าให้ เกิดปัญหาการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) 
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 แนวทางการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง มีวิธีดังนี้ 
(1) การเก็บข้อมูลเพ่ิมในกรณีที่สามารถเก็บได้ เพราะจะช่วยให้ข้อมูล

กระจายได้ดีข้ึน 

(2) การพิจารณาคัดตัวแปรอิสระบางตัวออกจากสมการถดถอย เริ่มจาก
ค านวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) ระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ ถ้าพบว่าตัวแปรอิสระบางคู่มี
ความสัมพันธ์กันจะต้องคัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการ โดยเลือกตัวแปรที่ท าให้ค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ ( ( )is b ) ที่ยังคงอยู่ในสมการ
ลดลง 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์พหุคูณแล้ว (Multiple  Correlation : R ) 
คือ ขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ดังสมการที ่2.26 

 

2 2
i

i

X Y
R

X Y


=

+ 
            (2.26) 

 
โดยให้ตัวแปร  
Y    แทน   ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม 

iX   แทน   ตัวแปรอิสระท่ี i  โดยที่ 1, 2, 3,  ,   i n=  

 
    เริ่มจากการพิจารณารูปแบบความสัมพันธ์ด้วยการเขียนกราฟระหว่างตัวแปรตาม
กับตัวแปรอิระทีละตัว เพ่ือพิจารณาก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์เป็นคู่ ๆ ระหว่างกันว่าอยู่ในรูปเชิง
เส้นตรงหรือไม่ หากไม่เป็นเชิงเส้นตรงแล้วให้ท าการแปลงตัวแปรอิสระของรูปแบบการถดถอยเป็น 

2
10

1
, , log , , , X xX X X e e

X

−  หรือรูปแบบความสัมพันธ์ใด ๆ และเลือกรูปแบบที่ให้ค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) น้อยที่สุด ซึ่งลักษณะการแจกแจงที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร มี 3 ประเภท ดังภาพที ่2.12 
    (1) สหสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlations) ซึ่งหมายความว่า เมื่อตัว
แปรตัวหนึ่งเพิ่มหรือลดลงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปด้วย ดังรูป (ก) 
         (2) สหสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlations) หมายถึง เมื่อตัวแปรตัว
หนึ่งมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีกตัวหนึ่งจะมีค่าเพ่ิมหรือลดลงตรงข้ามเสมอ ดังรูป (ข) 
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(3) สหสัมพันธ์เป็นศูนย์ (Zero Correlations) หมายถึง ตัวแปรสองตัวไม่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังรูป (ค) 

การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถแปลคะแนนได้ 4 แบบ ได้แก่ 
   (1) ปริมาณของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(2) ทิศทางของความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์กันทางบวกหรือทางลบ 
(3) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการทดสอบสมมติฐานตามหลักเชิงสถิติ

หรือการตีความหมายจากหลักความเป็นไปได้ 
(4 ) มีความสัมพันธ์กัน เป็นเท่าไร เป็นการบอกความมากน้อยของ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ค าอธิบายของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ค่าสหสัมพันธ์ ความหมาย 

0.85 – 1.00 มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
0.71 – 0.84 มีความสัมพันธ์มาก 
0.51 – 0.70 มีความสัมพันธ์น้อย 
0.00 – 0.50 มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

ภาพที่ 2.12 การแจกแจงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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  ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเพ่ือให้สามารถพยากรณ์ตัว
แปรตามได้สูงสุด มีวิธีการคัดเลือกตัวแปร 4 วิธี ดังนี้ 

(1) วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) เป็นการคัดเลือกตัว
แปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการพร้อมกันด้วยการวิเคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยใช้
วิจารณญาณของผู้วิจัยหรือการทบทวนวรรณกรรมว่า จะคัดเลือกตัวแปรอิสระใดบ้างเข้าสมการ เริ่ม
ตั้งแต่การน าตัวแปรอิสระมาศึกษา หลังจากคัดเลือกและเก็บข้อมูลแล้ว จะท าการวิเคราะห์เชิงสถิติขั้น

พ้ืนฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ค่าความแปรปรวน ( 2 ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และค่าทดสอบนัยส าคัญ ( ) ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระหรือระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน การคัดเลือกควรเลือกความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่มีความแปรปรวนมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมีค่าสูง และมี
นัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก ในทางกลับกัน 
การวิเคราะหเ์ชิงสถิติขั้นพ้ืนฐานระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ควรเลือกความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีค่า
ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่น้อยและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันน้อย เมื่อคัดเลือกแล้วจะใช้ตัวแปร
อิสระทุกตัวที่เลือกวิเคราะห์พร้อม ๆ กันทุกตัวแปรเข้าสมการหมด 

 (2) วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) เป็นการคัดเลือกตัว
แปรอิสระที่มีค่าสหสัมพันธ์ ( R ) กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือจะมี
การค านวณหาสหสั ม พันธ์ แบบแยกส่ วน  (Coefficients of Partial Correlation) โดย เป็ น
ความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรที่เหลือตัวนั้นกับตัวแปรตาม โดยไม่น าตัวแปรอ่ืน ๆ มาค านวณ ถ้าตัวแปร
ใดมีความสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก็จะน าเข้าสมการต่อไป จนสหสัมพันธ์แบบแยกส่วน
ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ไม่ได้น าเข้าสมการกับตัวแปรตามไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จะหยุดการ
คัดเลือกจึงได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 

 (3) วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) เป็นการน าตัวแปร
อิสระทั้งหมดเข้าสมการพร้อมกัน จากนั้นคัดตัวแปรอิสระออกทีละตัวโดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ 
( R )  ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่อยู่ในสมการกับตัวแปรตาม หากทดสอบค่าสหสัมพันธ์แล้ว
พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็คัดตัวแปรอิสระนั้นออกจากสมการ ถ้ามีหลายตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติโปรแกรมจะเลือกตัวแปรทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามต่ าสุด
และค่านัยส าคัญทางสถิติสูงสุดออกจากสมการด้วยการวิเคราะห์ t test−  แล้วด าเนินการทดสอบตัว
แปรที่เหลืออยู่ในสมการต่อไป จนตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีนัยส าคัญทางสถิติก็จะหยุดการคัดเลือก จึง
ได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
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 (4) วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) เป็นการผสมผสาน
ระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบก้าวหน้า (Forward Selection) และแบบถอยหลัง 
(Backward Selection) เข้าด้วยกัน เริ่มจากเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) กับตัว
แปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน จากนั้นจะทดสอบตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการว่า ตัวแปรใดบ้างควร
เข้าในสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) ขณะเดียวกัน จะทดสอบตัว
แปรที่อยู่ในสมการว่า ตัวแปรอิสระในสมการตัวใดควรคัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบถอย
หลัง (Backward Selection) โดยจะกระท าการคัดเลือกผสมทั้งสองวิธีนี้ในทุกขั้นตอนจนไม่มีตัวแปร
อิสระใดที่ถูกคัดออกหรือน าเข้าสมการ จึงไดส้มการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
 จากการศึกษาแนวคิดการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ  (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือทราบตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าของ
ประเทศแล้ว ผู้วิจัยมีความสนใจที่ต้องการเปรียบเทียบการเลือกรูปแบบการส่งออกสินค้าระหว่าง 2 
นโยบาย ได้แก่ นโยบายการส่งออกปัจจุบัน คือ เรือกับรถบรรทุก และนโยบายการส่งออกอนาคต
ภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR โดยใช้การขนส่งทางรถไฟเพ่ือเชื่อมโยงการส่งออกในปัจจุบัน จึงได้ศึกษา
ทฤษฎีการก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference) ซ่ึงเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถประเมินมูลค่า
การขนส่งและโลจิสติกส์จากการสอบถามความพึงพอใจหรือความเต็มใจของผู้ประกอบการสินค้าใน
การเลือกรูปแบบการขนส่งที่จะจ่ายเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบใหม่ของการขนส่งสินค้าให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Hypothetical Scenario) ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

2.2.2 การก าหนดสถานการณ์สมมติ 
 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference : SP) เป็นวิธีที่
ได้รับการคิดค้นพัฒนาเพ่ือใช้ในการวิจัยตลาดของสินค้าอุปโภคและบริโภคมาก่อน และต่อมาในปลาย
ทศวรรษ 1970 ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใช้บริการอย่าง
แพร่หลาย โดยที่การส ารวจข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นและการตัดสินใจของ
กลุ่มเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถูกสมมติขึ้นมา และได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์และการตัดสินใจนโยบายสาธารณะในหลาย ๆ งาน เช่น การ
วางแผนที่อยู่อาศัย การวางแผนนโยบายของภาครัฐ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 
(ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2553) มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ลักษณะของข้อมูลในแบบจ าลองการวิเคราะห์อุปสงค์ 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความต้องการตัดสินใจและ

พฤติกรรมของผู้บริโภค มักจะได้มาจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพหรือแนวโน้มในการ
ตัดสินใจเลือกตามท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งสามารถแยกวิธีการส ารวจและเก็บข้อมูลได้ 2 แบบ ดังตาราง
ที่ 2.2 คือ 

(1) การส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(Revealed Preference : RP) เช่น การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางที่ใช้ไปท างาน ซึ่งได้เกิดขึ้น
แล้วเมื่อวานนี้ เป็นต้น  

(2) การส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือกภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
แต่ถูกสมมติขึน้มา (Stated Preference : SP) 

2) ล าดับขั้นของการวิเคราะห ์
(1) การออกแบบวิธีการส ารวจข้อมูล ต้องก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

• สถานการณ์และทางเลือกท่ีจะให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาเลือก 

• กลุ่มเป้าหมายและตัวอย่างในการส ารวจข้อมูล และวิธีการส ารวจ 

• แนวทางและวิธีการการน าเสนอทางเลือก 

• วิธีวัดความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 
(2) การส ารวจข้อมูลในสนาม 
(3) การพัฒนาแบบจ าลองจากข้อมูลที่ส ารวจได้ 
(4) การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าของแบบจ าลอง และอาจ

รวมถึงการน าแบบจ าลองท่ีผ่านการตรวจสอบไปใช้ในการพยากรณ์ 
3) การออกแบบสอบถามการส ารวจ 

การออกแบบสอบถามการเก็บและส ารวจข้อมูลการเลือกใช้รูปแบบความ
ต้องการในการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ที่ยังไม่เคย
ปรากฏมาก่อนจึงจ าลองสถานการณ์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความพึงพอใจ โดยอ้างอิง
จากนโยบายปัจจุบัน เพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาแบบจ าลองตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามและก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference 
Survey : SP Survey) (Sanko, 2001) ดังภาพที่ 2.13 มีรายละเอียดที่ส าคัญดังต่อนี้ 

(1) ก า ร ก า ห น ด ปั ญ ห า ใ น ก า ร วิ จั ย  (Problem Refinement) คื อ 
สถานการณ์ที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนจริง  
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ตารางท่ี 2.2 ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการส ารวจด้วยวิธี RP กับ SP 
 

วิธ ี ข้อดี ข้อด้อย 

Re
ve

al
ed

 P
re

fe
re

nc
e 

(R
P)

 - ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแล้ว 

- วัดได้เฉพาะคุณสมบัติบางอย่าง 
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
- เก็บข้อมูลได้จ านวนน้อยและยากกว่า 
- ตัวแปรมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์สูงอาจ

ท าให้ไม่สามารถแยกอิทธิพลของตัว
แปรออกจากกันได้อย่างถูกต้อง 

- ตัวแปรอาจมีความผันแปรน้อยจนยาก
ที่จะศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรที่จะมีต่อพฤติกรรมของผู้ ใช้  
บริการขนส่ง 

- อาจเกิดความผิดพลาดในการวัดค่า 
- ไม่สามารถก าหนดสถานการณ์การ

เลือกได ้

St
at

ed
 P

re
fe

re
nc

e 
(SP

) - สามารถก าหนดและควบคุมค่าของตัว
แปรได้โดยตรง 

- สามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ขนส่งที่มีต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่
เคยมีหรือเกิดข้ึนมาก่อน 

- ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 
- สามารถก าหนดสถานการณ์ทางเลือกได้ 
- เก็บข้อมูลได้จ านวนมากและง่ายกว่า 
- สามารถวัดการตัดสินใจได้หลายวิธี เช่น 

Choice, Ranking, Rating 
- ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ

พฤติกรรมเชิงคุณภาพได้  

- ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล ก า รตั ด สิ น ใ จภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ที่สมมติขึ้น ซึ่งไม่สามารถ
มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้บริการจะกระท าตามที่
แสดงเจตจ านงไว้หากสถานการณ์
เหล่านั้นเกิดเป็นจริงขึ้นมาในภายหลัง 

 
แหล่งที่มา: Wardman, 1988. 
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แหล่งที่มา: Sanko, 2001. 

ระดับตัวแปร 

ผ่าน 

แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจ 
 

ไม่ผ่าน 

ก าหนดปัญหาในการวิจัย 

การก าหนดสถานการณ์สมมติ 

วางแผนการออกแบบ 
 

พิจารณาออกแบบการทดลอง 
 

ลดขนาดของจ านวนแบบทดลอง 
 

วางแผนระดับปัจจัยให้ครอบคลุมกับสถานการณ ์
 

สร้างชุดตัวเลือกสถานการณ์สมมติ 
 

สุ่มเลือกสถานการณ์สมมติ 
 

รูปแบบทางเลือก จ านวนตัวแปร 

ประเภทแบบ แบบจ าลอง จ านวนตัวเลือก 

ปัจจัยหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ภาพที่ 2.13 ขั้นตอนการก าหนดสถานการณ์สมมติและการสร้างแบบสอบถาม 
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(2) การวางแผนการออกแบบ (Stimuli Refinement) เพ่ือก าหนดลักษณะ
ทางเลือกใหม่ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย การก าหนดรูปแบบทางเลือก 
ก าหนดตัวแปรในแบบจ าลอง และก าหนดระดับของตัวแปร ดังนี้ 

• การก าหนดรูปแบบทางเลือก (Alternative Identification) ควร
ให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนพิจารณาสถานการณ์ทางเลือกจ านวนกี่สถานการณ์ และในแต่ละ
สถานการณ์ควรจะมีรูปแบบทางเลือกที่จะให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาเลือก โดยต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาและวิจัย 

• ก า ร ก า ห น ด จ า น ว น ตั ว แ ป ร ใ น แ บ บ จ า ล อ ง  (Attribute 

Identification) จะต้องเลือกระหว่างความสมบูรณ์ของแบบจ าลองกับความยากล าบากในการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ในทางทฤษฎีการส ารวจควรครอบคลุมถึงปัจจัยหลักทุกตัวที่คาดว่าจะมี

อิทธิพลต่องานวิจัย แต่ในทางปฏิบัติ การส ารวจที่ครอบคลุมถึงปัจจัยหรือตัวแปรจ านวนมากจะมี

รายละเอียดที่มากเกินกว่าที่ผู้วิจัยจะรับรู้และเข้าใจได้หมด ซึ่งการบังคับให้ผู้วิจัยพิจารณามากเกินไป

อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม อันเป็นผลให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจลดลงไปได้ 

• การก าหนดระดับของตัวแปร (Attribute Level Identification) 
ระดับของตัวแปรจะต้องเพียงพอต่อการน าไปใช้สร้างสมการอรรถประโยชน์  (Utility Function) ใน
แบบจ าลอง และต้องครอบคลุมจุดสูงสุดหรือต่ าสุดของนโยบายในปัจจุบัน แต่จะต้องมีความเป็นไปได้
กับสถานการณ์จริงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้มีสมมติฐานว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในสมการอรรถประโยชน์มีลักษณะเป็นเส้นตรง หากความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปใน
ลักษณะเชิงเส้น อาจจะต้องเพ่ิมระดับตัวแปรมากกว่า 2 ระดับขึ้นไป (Rungie, Coote, & Louviere, 
2011) 

( 3 )  ก า ร พิ จ า ร ณ า อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง  (Experiment Design 
Consideration) ประกอบด้วย การก าหนดรูปแบบหรือประเภทของสถานการณ์เพ่ือเลียนแบบตาม
สถานการณ์จริง การประยุกต์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์แบบจ าลอง และจ านวนของ
ตัวเลือกหรือสถานการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ 

• การก าหนดรูปแบบหรือประเภทของสถานการณ์เพ่ือเลียนแบบ
ตามสถานการณ์จริง (Type of Experiment Design) เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
รูปแบบของสถานการณ์จ าลองโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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• การประยุกต์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์แบบจ าลอง 
(Model Analysis) เป็นการน าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่สอดคล้องกับข้อมูลของการทดลองเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

• จ านวนของตัวเลือกหรือสถานการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค (Size of Experiment Design) เป็นการสร้างความสัมพันธ์และจัดกลุ่มสถานการณ์
ระหว่างรูปแบบทางเลือก ตัวแปรในแบบทดลอง และระดับของตัวแปร ซึ่งการจัดกลุ่มสถานการณ์นั้น 
หากพิจารณาทุก ๆ เงื่อนไขในลักษณะ Full Factorial Design1 คือ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล

แบบ kX  เป็นการออกแบบการทดลองที่ใช้ในกรณีที่มี k  ปัจจัย แต่ละปัจจัยประกอบด้วย X  
ระดับ โดยการออกแบบจะแทนระดับสูงด้วยเครื่องหมาย “+” ระดับปานกลางแทนด้วยเครื่องหมาย 
“0” และระดับต่ าแทนด้วยเครื่องหมาย “-” ซึ่งอาจจะมีสถานการณ์เป็นจ านวนมาก ในทางปฏิบัติไม่
สามารถน าสถานการณ์ทั้งหมดไปออกแบบการทดลองได้ซึ่งอาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสับสนและ
ไม่ให้ความร่วมมือได้ 

(4) การลดขนาดของจ านวนแบบแบบทดลอง (Reducing of Experiment 
Design) จากกลุ่มสถานการณ์สมมติที่ได้ออกมามีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงควรลดจ านวนสถานการณ์ต่าง 
ๆ ลงในลักษณะ Fractional Factorial Design2 โดยอาจจะท าการสุ่มสถานการณ์ต่าง  ๆ บาง
สถานการณ์มาออกแบบแทน โดยอิงจากสถานการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันให้เหลือจ านวน
สถานการณ์ 8-10 สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สับสนหรือเลือกตอบเกินความเป็นจริง 

(5) การวางแผนออกแบบระดับปัจจัยให้ครอบคลุมกับสถานการณ์สมมติ  
(Allocate Attribute to Design Column) โดยการก าหนดระดับปัจจัยของแต่ละตัวแปร ขั้นตอนนี้
โดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิคช่วยในการสุ่มความสัมพันธ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เลือกขึ้นมา เรียกว่า 
Orthogonality3 เป็นการสลับค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง กลาง และต่ าของตัวแปรในแต่ละ
สถานการณ์ โดยให้ความส าคัญกับตัวแปรที่มีความอ่อนไหวต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของข้อมูลทีส่ ารวจในโปรแกรมค านวณทางสถิติเพ่ือสร้างสถานการณ์สมมติ 

(6) การสร้างชุดตัวเลือกสถานการณ์สมมติ (Generate Choice Sets) 
หลังจากออกแบบระดับปัจจัยของแต่ละตัวแปรให้ครอบคลุมกับสถานการณ์สมมติสอดคล้องกับความ

                                           
1 Full Factorial Design คือ วิธีการทดลองที่ผู้ท าการทดลองจะต้องท าการทดลองให้ครบทุกเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงค่าของทุก
ปัจจัยและจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวแปรให้ตอบสนองทุกกรณี 
2 Fractional Factorial Design คือ วิธีที่ผู้ท าการทดลองไม่ต้องท าการทดลองให้ครบทุกเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงค่าในทุก
ปัจจัย เนื่องจากจะเกิดจ านวนผลลัพธ์ของข้อมูลที่มากเกินไปจนไม่สามารถด าเนินการได้จากข้อจ ากัดบางประการในทางปฎิบัติ 
3 Orthogonality คือ ภาษาที่สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสร้างค าสั่งควบคุม

โครงสร้างหลัก โดยปราศจากข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ 
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เป็นจริงมากที่สุดแล้ว โปรแกรมก็จะสร้างชุดตัวเลือกของสถานการณ์สมมติให้ผู้วิจัยเป็นแบบส าเร็จรูป
พร้อมน าไปใช้ในการวิจัย 

(7) การสุ่มเลือกสถานการณ์สมมติจากชุดตัวเลือก (Randomize Choice 
Sets) หลังจากโปรแกรมสร้างสถานการณ์สมมติที่ครอบคลุมระดับปัจจัยของแต่ละตัวแปรแล้ว ผู้วิจัย
อาจมาตรวจสอบสถานการณ์สมมติเองอีกครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือสร้างตัวเลือกในแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเป็นไปตามการ
พิจารณาข้อมูล 

4) วิธีการส ารวจ 
(1) การส ารวจความคิดเห็นและการน าเสนอทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย

พิจารณามีความส าคัญมากต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะส ารวจ เพราะการ
ส ารวจตามวิธีนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์
จ าลองที่สมมติขึ้นมา วิธีการส ารวจที่ใช้จึงต้องเป็นวิธีที่จะโน้มน้าวหรือชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายที่ถูก
ส ารวจแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความชอบและพฤติกรรมที่แท้จริ งซึ่งแฝงตัวอยู่ วิธีการส ารวจ
ความคิดเห็นและการตัดสินใจมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ และการส ารวจทางไปรษณีย์ แต่เมื่อค านึงถึงความจ าเป็นที่จะต้องส ารวจความคิดเห็นและ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในบริบทที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้ว การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดส าหรับการส ารวจด้วยวิธีนี้ (Kroes & Sheldon, 1988) 
   (2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ การก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มี
ความเหมาะสมมีความส าคัญอย่างมากต่อผลการศึกษา ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของ
แบบจ าลองโดยจะเพ่ิมขึ้นตามจ านวนตัวอย่างที่ส ารวจ แต่ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาก็
เพ่ิมตามจ านวนตัวอย่างด้วย โดยทั่วไปการส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือกภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่
เคยเกิดขึ้นแต่ถูกสมมติขึ้นมา (Stated Preference : SP) จะใช้จ านวนตัวอย่างน้อยกว่าวิธีการส ารวจ
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Revealed Preference : RP) เพราะ
สามารถออกแบบการส ารวจให้ตัวอย่างแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงพฤติกรรมความ
ต้องการในหลายสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ ในขณะที่การส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันจะทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริงเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือก
ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถูกสมมติขึ้นมาควรส ารวจอย่างน้อยประมาณ 75-100 
ตัวอย่าง (Ortúzar & Willumsen, 2002) 
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   (3) การวัดความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อทางเลือก
ที่ได้สมมติขึน้มานิยมด าเนินการใน 3 ลักษณะ (Louvière & Timmermans, 1990) คือ  

• ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนกับทางเลือกต่าง ๆ (Rating Scale 
Method) โดยคะแนนที่ให้นั้นจะอยู่ในช่วงที่ถูกก าหนดขึ้นมา เช่น คะแนนอาจถูกก าหนดให้มีค่า
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยที่คะแนนเท่ากับ 1 หมายความว่า ไม่ชอบเลย ซึ่งความชอบจะเพ่ิมขึ้นตาม
คะแนนจนถึงคะแนนเท่ากับ 5 หมายความว่า ชอบมาก ท าให้ข้อมูลที่ได้มีรายละเอียดมากที่สุด 
นอกจากข้อมูลจะได้รับการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกที่ก าหนดให้ พิจารณาแล้วยังได้ระดับ
ความชอบหรือการตอบสนองของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อแต่ละทางเลือกด้วย 

• ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล าดับทางเลือกตามความชอบ (Rank 
Order Method) จะให้ผลการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกท่ีมีอยู่ทั้งหมด แต่จะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ระดับความชอบของกลุ่มเป้าหมายต่อแต่ละทางเลือก 

• ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกทางเลือกที่ชอบที่สุดเพียงทางเลือกเดียว 
(Discrete Choice Method) แม้ท าให้ทราบละเอียดน้อยที่สุดเพราะด าเนินการได้ง่ายที่สุด แต่ก็เป็น
วิธีการส ารวจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผู้บริโภคจะต้องเลือกเพียงทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
เท่านัน้ 

(4) ความถูกต้องแม่นย าและความน่าเชื่อถือของแบบจ าลองควรได้รับการ
ประเมินใน 2 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือภายใน ( Internal Validity) วัดจากความรอบคอบในการ
ออกแบบและการวางแผนการส ารวจข้อมูล การควบคุมการส ารวจข้อมูลในสนาม และความ
สมเหตุสมผลในเชิงพฤติกรรมของผลการวิเคราะห์ ส่วนความน่าเชื่อถือภายนอก (External Validity) 
เป็นการประเมินผลการคาดคะเนหรือพยากรณ์ที่วิเคราะห์ได้จากแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมาจะ
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในเหตุการณ์ที่เป็นจริงมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การส ารวจด้วย
วิธีนี้หากมีการออกแบบและด าเนินการอย่างรอบคอบจะสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงได้
อย่างแม่นย าในระดับที่ยอมรับได้ (Bradley & Daly, 1994) 

จากทฤษฎีการก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference : SP) ที่ใช้ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อทางเลือกในการเดินทางหรือบริการขนส่งในสถานการณ์ทียังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลความคิดเห็นหรือการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์นั้นหลากหลายน ามาพัฒนา
แบบจ าลองทัศนคติและการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ 
(Binary Logistic Regression) เพ่ือหาปัจจัยเชิงด าเนินการและอธิบายสัดส่วนที่มีผลต่อการเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยในการวางแผนเชิงด าเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการ
คมนาคมและการค้าในอนาคต 



 58 

2.2.3 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
สถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative Statistical Techniques) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยปรับให้อยู่ในรูปสมการเชิง
เส้น (Linear Equation) เพ่ือท านายโอกาสที่จะเกิดหรืออธิบายสัดส่วนของเหตุการณ์ 2 กลุ่ม คือ 
โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์สนใจ (ค่า 0) กับโอกาสที่เกิดเหตุการณ์สนใจ (ค่า 1) โดยอาศัยสมการ
ถดถอยโลจิสติกที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรอิสระที่เป็นข้อมูลระดับช่วง ( Interval Scale) ส่งผลให้ตัว
แปรมีการกระจายแบบ Sigmoid Curve ดังภาพที่ 2.14 รวมทั้งเมื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแล้ว ยังสามารถระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่าเป็นกี่เท่าตัวอีกด้วย ซึ่งการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกประกอบไปด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทฤษฎีอรรถประโยชน์  
ในสมมติฐานของทฤษฎีนี้ ผู้บริโภคหรือผู้เดินทางที่แสดงพฤติกรรมเป็นหน่วยเดียว 

(Individual Behavior) จะได้รับความพึงพอใจจากการเดินทางทุกรูปแบบและผู้เดินทางจะเลือก
รูปแบบการเดินทางที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งความพึงพอใจที่ได้รับจากการเดินทางนี้
สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ด้วยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility Function) ที่ประกอบไปด้วยส่วน

 

 0 

1 

ภาพที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของฟังก์ชันโลจิสติก  
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ของอรรถประโยชน์ที่วัดค่าได้แน่นอน (Deterministic Component) และส่วนขององค์ประกอบเชิง
สุ่ม (Random Component) (Ben-Akiva & Lerman, 1993) 

(1) ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้ แน่นอน 
(Deterministic Component) ส่วนนี้มีสมมติฐานว่า ผู้ เดินทางทราบข้อมูลของทางเลือกอย่าง
ครบถ้วนโดยใช้กฎการตัดสินใจ (Decision Rule) เลือกทางเลือกที่ค่าอรรถประโยชน์มีค่าสูงสุด เป็น
ผลให้สามารถก าหนดค่าอรรถประโยชน์ได้แน่นอน นิยามของฟังก์ชันอรรถประโยชน์  ดังสมการที่ 
2.27 โดยฟังก์ชันนี้อาจจะก าหนดให้มีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น ดังสมการที ่2.28 

 
  ( ),  i ik ikV f X=                     (2.27) 
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=                            (2.28) 

 
โดยให้ตัวแปร  

iV     แทน   อรรถประโยชน์ของทางเลือก i  

ik   แทน   พารามิเตอร์ของตัวแปรตัวที่ k  ส าหรับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางเลือก i  

ikX  แทน   ตัวแปรอิสระตัวที่ k  ของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางเลือก i  
k     แทน   ตัวแปรที่ถูกน ามาพิจารณาในฟังก์ชัน โดยที่ 1, 2, 3,  , k n=  
 

(2) ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่ประกอบไปด้วยส่วนขององค์ประกอบเชิงสุ่ม 
(Random Component) ส่วนนี้มาจากสมมติฐานที่ว่า ผู้เดินทางไม่สามารถทราบข้อมูลทั้งหมดของ
การเดินทางอย่างครบถ้วนทุกคน ซึ่งท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าอรรถประโยชน์ได้แน่นอนจึงเกิดความ
คลาดเคลื่อน ดังนั้น ฟังก์ชันอรรถประโยชน์นี้จึงประกอบไปด้วยส่วนขององค์ประกอบที่หาค่าได้
แน่นอนและองค์ประกอบเชิงสุ่ม หรือนิยมเรียกว่า ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ Stochastic ดังสมการที่ 
2.29  

   in in inU V = +              (2.29) 

 
โดยให้ตัวแปร  

inU  แทน   ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

inV   แทน   ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้แน่นอน (Deterministic Component) 
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in   แทน   ส่วนของความไม่แน่นอน (Random Component) 
n     แทน   1, 2, 3,  , I  
 

2) แบบจ าลองโลจิตทวินาม 
กฎในการตัดสินใจมีสมมติฐานมาจากผู้เดินทางจะเลือกรูปแบบการเดินทางที่

ก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือมีค่าอรรถประโยชน์สูงสุด ฉะนั้น  ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเลือก
ทางเลือก i  ก็ต่อเมื่อค่าอรรถประโยชน์ของทางเลือก i  มีค่ามากกว่าอรรถประโยชน์ของทางเลือกอ่ืน 
ดังสมการที ่2.30  

,  in jn j nU U C                       (2.30) 

 
โดยให้ตัวแปร  

inU  แทน   ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

jnU  แทน   ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของคนที่ n  มีต่อทางเลือกอ่ืน 

nC   แทน   เซตของโหมดทางเลือกท้ังหมดที่ผู้เดินทาง n  ได้พิจารณาเลือก 
n     แทน   1, 2, 3,  , I  
 

เมื่อแทนค่าความสัมพันธ์ของสมการที ่2.29 ลงในสมการที ่2.30 จะได้ความสัมพันธ์
ที่ทางเลือก i  จะได้รับเลือกนอกเหนือทางเลือก j  ใด ๆ ดังสมการที ่2.31 

 
,  in jn in jn j nV V C −  −              (2.31) 

 
โดยให้ตัวแปร 

inV   แทน   ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

jnV   แทน   ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือกอ่ืน 

in    แทน   ส่วนของความไม่แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

jn   แทน   ส่วนของความไม่แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือกอ่ืน 

nC    แทน   เซตของโหมดทางเลือกท้ังหมดที่ผู้เดินทาง n  ได้พิจารณาเลือก 
n      แทน  1, 2, 3,  , I  
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แต่จากสมการที่ 2.31 พบว่า ไม่สามารถหาค่าค าตอบของสมการได้แน่นอน
เนื่องจากว่า in  และ jn  เป็นองค์ประกอบเชิงสุ่ม ดังนั้น จึงต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เดินทาง

ด้วยค่าความน่าจะเป็นแทน กล่าวคือ ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทาง n  จะเลือกเดินทางด้วยรูปแบบ i  
จากกลุ่มทางเลือก nC  สามารถวัดค่าได้ ดังสมการที่ 2.32 หรือ 2.33 

 

( ) ( ,  )n in jn in jn j nP i Prob V V C = −  −             (2.32) 

 
หรือ   ( ) ( ,  )n in jn in jn j nP i Prob V V C = −  −             (2.33) 

 
โดยให้ตัวแปร 

( )nP i  แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  

inV     แทน   ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

jnV     แทน   ส่วนของความพึงพอใจที่วัดค่าได้แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือกอ่ืน 

in      แทน   สว่นของความไม่แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือก i  

jn     แทน   ส่วนของความไม่แน่นอนของคนที่ n  มีต่อทางเลือกอ่ืน 

nC      แทน   เซตของโหมดทางเลือกทั้งหมดที่ผู้เดินทาง n  ได้พิจารณาเลือก 
n        แทน   1, 2, 3,  , I  
 

โดยทั่วไปนิยมให้ความไม่แน่นอน in  และ jn  แต่ละตัวนี้มีความเป็นอิสระต่อกัน

และมีการกระจายตัวแบบกัมเบล (Gumbel Distribution) ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น 
(Probability Density Function) ดังสมการที่ 2.34 เนื่องจากจะท าให้ได้สมการที่มีรูปแบบง่ายต่อ
การวิเคราะห์และการกระจายตัวแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการกระจายตัวแบบปกติ (Normal 
Distribution) นิยมใช้อธิบายความน่าจะเป็นในพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเหตุให้การกระจายทั้งสอง
แบบนี้มีค่าที่ได้ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 2.15 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกระจายตัวแบบกัมเบลจะมีลักษณะ
เอียงไปทางซ้ายเล็กน้อย ในขณะที่การกระจายตัวแบบปกติจะมีลักษณะสมมาตร 

 

( ) ( ) ( )( )f e exp e
     

 
− − − −

= −            (2.34) 
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โดยให้ตัวแปร 

( )f  แทน   ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น 
       แทน   สว่นของความไม่แน่นอน 

,     แทน   พารามิเตอร์ที่ก าหนดรูปร่างของการกระจายตัว 
e       แทน   Exponential Function ( 2.71828e = ) 
 

จากสมมติฐานดังกล่าวท าให้สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผู้เดินทางคนที่ n  
ที่จะเลือกรูปแบบการเดินทาง i  ได้ดังสมการที่ 2.35 และเนื่องจากข้อจ ากัดในการประมาณ             
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ เกิดจากสมการที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ ( Indeterminate Equation) ถ้าให้
ทางเลือกที่ q  เป็นอรรถประโยชน์เปรียบเทียบกับอรรถประโยชน์อ่ืน ๆ แล้วจะท าให้ลดตัวแปรใน
สมการได้ท าให้สามารถหาค าตอบได้ (Determinate Equation) ดังสมการที ่2.36  

 

( )
in

jn

m

V

n V

j C

e
P i

e


=


             (2.35) 
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ภาพที่ 2.15 การเปรียบเทียบการกระจายตัวแบบกัมเบลและการกระจายตัวแบบปกติ 
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           (2.36) 

 
โดยให้ตัวแปร 

( )nP i   แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  
( )i q
nV
−  แทน   ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของทางเลือก i  เทียบกับทางเลือก q  เมื่อให้ค่า 0qV =   

( )j q
nV

−  แทน   ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของทางเลือกอ่ืนเทียบกับทางเลือก q  

mC      แทน   เซตของโหมดทางเลือกที่เหลือทั้งหมด 
e         แทน   Exponential Function ( 2.71828e = ) 
n         แทน   1, 2, 3,  , I  
 

แบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะตัดสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางตามสมการที่ 2.35 และ 2.36 นี้นิยมเรียกว่า แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
ในกรณีที่สถานการณ์ทางเลือกของแบบจ าลองประกอบไปด้วยเพียง 2 ทางเลือก เรียกว่า 
แบบจ าลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model : BNL) เพ่ือค านวณสัดส่วนของผู้เดินทางที่จะเลือก
วิธีการเดินทาง i  ดังสมการที่  2.37 หรือ 2.38 ซึ่ งเป็นแบบจ าลองที่ พัฒนามาจากทฤษฎี
อรรถประโยชน์แบบสุ่ม (Random Utility Theory) เนื่องจากสถานการณ์จริงนั้นพฤติกรรมการเลือก
วิธีการเดินทางมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ดังนั้น แม้ว่าค่าอรรถประโยชน์ของทางเลือกหนึ่งจะสูงกว่า
อีกทางเลือกหนึ่ง แต่ทางเลือกที่มีค่าอรรถประโยชน์ต่ ากว่าอาจถูกเลือกก็ได้ จึงเป็นการแสดงแนวโน้ม
การเลือกทางเลือกหนึ่งในรูปของความน่าจะเป็น โดยทางเลือกใดที่มีค่าอรรถประโยชน์สูงกว่าย่อมมี
ความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกสูงกว่า 

 

 ( )
i

ji

U

n UU

e
P i

e e
=

+
            (2.37) 

 

หรือ ( )
( )
1

1
i j

n
U U

P i

e
− −

=

+

            (2.38) 

 
โดยให้ตัวแปร 

( )nP i  แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  
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iU      แทน   ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของวิธีการเดินทางของทางเลือก i  

jU      แทน   ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของวิธีการเดินทางของทางเลือก j  

e        แทน   Exponential Function ( 2.71828e = ) 
n        แทน   1, 2, 3,  , I  
 

3) การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
ในการพัฒนาแบบจ าลองโลจิตมีความจ าเป็นต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ

ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ ( ik ) ซึ่งมีวิธีการประมาณค่าอยู่หลายวิธี แต่งานวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ 
ท่านได้แนะน าให้ใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่า การประมาณค่าภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood : ML ) เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก การวิเคราะห์สามารถท าได้ง่ายและใช้กันอย่าง
แพร่หลายที่สุด (Ben-Akiva & Lerman, 1993) ซ่ึงหลักการวิเคราะห์สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ถ้าจ านวนประชากรทั้งหมดของผู้เดินทางมีจ านวน N  คน และประชากรคนที่ n  
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางใด ๆ จะท าให้ความน่าจะเป็นของประชากรทั้งหมดที่เลือกรูปแบบ
การเดินทาง i  ไดดั้งสมการที ่2.39 เรียกว่า ฟังก์ชันของความเป็นไปได้ (Likelihood Function: L ) 

 

( )
1

in

n

N y
n

n i C

L P i
= 

=               (2.39) 

 
โดยให้ตัวแปร 
L       แทน   ฟังก์ชันของความเป็นไปได้ของกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการประมาณค่า 

      แทน   ผลคูณอันดับ เช่น 
3

1 2 3
1

nX X X X=    

( )nP i  แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  

iny     แทน   มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผู้เดินทางท่ี n  เลือกโหมดทางเลือกที่ i  นอกจากนั้นให้มีค่าเท่ากับ 0 

nC      แทน   เซตของโหมดทางเลือกทั้งหมดที่ผู้เดินทางท่ี n  ได้พิจารณา 
N      แทน   ประชากรทั้งหมด 
n       แทน   1, 2, 3,  , I  
 

เมื่อพิจารณาฟังก์ชันความเป็นไปได้นี้จะพบว่า ค่าความน่าจะเป็นจะแปรเปลี่ยนไป
ตามค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ ( ik ) ดังนั้น การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีนี้จึง
เป็นหาค่าพารามิเตอร์ ik  ใด ๆ ที่ท าให้ฟังก์ชันความเป็นไปได้นี้มีค่าสูงสุด โดยการหาอนุพันธ์แบบ
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เทียบตัวแปรของฟังก์ชันนี้ แต่เมื่อพิจารณาสมการที ่2.39 พบว่า มีความสัมพันธ์กันแบบผลคูณซึ่งเป็น
รูปแบบที่ยากต่อการหาอนุพันธ์ จึงได้มีการประยุกต์โดยการเปลี่ยนสมการที่ 2.39 นี้ให้อยู่ในรูปของ
ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function) ดังสมการที่ 2.40 ท าให้ได้ฟังก์ชันใหม่ที่อยู่ในรูปของ
ผลบวกซึ่งง่ายต่อการหาอนุพันธ์และเรียกฟังก์ชันนี้ว่า ฟังก์ชันลอการิทึมของความเป็นไปได้ (Log 
Likelihood Function : LL )  

 

( )( )1 n

N
n i c in nLL y log P i− =             (2.40) 

 
โดยให้ตัวแปร 
LL     แทน  ฟังก์ชันลอการิทึมของความเป็นไปได้ของกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการประมาณค่า 

( )nP i แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  

iny     แทน   มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผู้เดินทางท่ี n  เลือกโหมดทางเลือกที่ i  นอกจากนั้นให้มีค่าเท่ากับ 0 

nC     แทน   เซตของโหมดทางเลือกทั้งหมดที่ผู้เดินทางท่ี n  ได้พิจารณา 
N      แทน   ประชากรทั้งหมด 
n       แทน   1, 2, 3,  , I  

 
ส าหรับการหาค่ามากที่สุดของฟังก์ชันลอการิทึมจากการหาอนุพันธ์แบบเทียบตัว

แปรได ้ดังสมการที ่2.41 
( )

0
LL ik

ik






=


            (2.41) 

 
โดยให้ตัวแปร  
LL  แทน   ฟังก์ชันลอการิทึมของความเป็นไปได้ของกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมดท่ีต้องการประมาณค่า 

ik   แทน   พารามิเตอร์ของตัวแปรตัวที่ k  ส าหรับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางเลือก i  
k     แทน   ตัวแปรที่ถูกน ามาพิจารณาในฟังก์ชัน โดยที่ 1, 2, 3,  , k n=  

  จากนั้นจะใช้กระบวนการทางตัวเลข (Numerical Method) เพ่ือหาค่ามากที่สุด
ของฟังก์ชันลอการึทึมด้วยวิธีการของ Newton-Raphson ซึ่งเป็นวิธีการทางตัวเลขที่สามารถหา
ค าตอบได้โดยง่ายและมีประสิทธิผลในการค านวณสูง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่กระท าซ้ า 
(Iterations) เพ่ือหาจุดที่ลู่เข้าสู่ค าตอบ คือ ค่ามากที่สุดของความเป็นไปได้ของสมการที่ 2.37 โดยมี
การหยุดท าซ้ าเมื่ออัตราลู่ เข้าของตัวแปรแต่ละตัวน้อยกว่าค่าที่ยอมให้ (Tolerance) หรือค่าที่
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ก าหนดให้ นอกจากนี้ ในเชิงสถิติเมื่อน าค่า LL  คูณกับ (-2) จะเป็น 2LL−  มีลักษณะการแจกแจง

แบบไคสแควร์ ( 2 ) คือ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ในตัวแปรกลุ่ม  มี
วัตถุประสงค์ตามสมมติฐานการทดสอบดังนี้ 

(1) การทดสอบสภาวะรูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) เป็นการ
ทดสอบเก่ียวกับลักษณะต่าง ๆ ของประชากรว่า เป็นไปตามท่ีพยากรณไ์ว้หรือไม ่และเป็นการทดสอบ
เกี่ยวกับการแจกแจงประชากรของข้อมูลจากตัวอย่าง 1 กลุ่ม โดยมีตัวแปร 1 ตัว ซ่ึงตัวแปรมีช่วงการ
วัดแบบแบ่งประเภทในลักษณะเป็นจ านวนนับ 

(2) การทดสอบความเป็นอิสระ (Test of Independence) เป็นการ
ทดสอบความเป็นอิสระหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และตัวแปรมีช่วงการวัดแบบแบ่ง
ประเภทในลักษณะเป็นจ านวนนับ 

(3) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ (Test of Homogeneity) เป็นการ
ทดสอบเก่ียวกับตัวแปรตามที่สนใจศึกษาของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ว่ามาจากประชากรเดียวกันหรือไม่
หรือมีการแจกแจงแบบเดียวกันหรือไม่ 

 

    0 1 2 3:   iH    = = = =  เมื่อ ( ) ( ) 22  1  0  LL Step LL Step Model − −      

    1 : 0iH    อย่างน้อย 1 ค่า เมื่อ ( ) ( ) 22  1  0  LL Step LL Step Model − −     

 
โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   แบบจ าลองไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระ 

1H   แทน   แบบจ าลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ในการท านายโอกาสของการเกิด 

                เหตุการณ์ที่สนใจ ด้วยความเชื่อมั่น ( )1 *100%−  ที่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยที่หาก 
 ค่า 2LL−  ที่น าตัวแปรอิสระเข้าสมการน้อยกว่าสมการที่มีเฉพาะค่าคงที่ แสดงว่า 

สมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพหรือมีความกลมกลืนกับข้อมูลดี 

i    แทน   ค่าความยืดหยุ่นหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตามที่มีต่อตัวแปรอิสระที่ i   
i        แทน    1, 2, 3,  , n  

 
  4) การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบตัวแปรที่น าเข้ามาพิจารณาในการสร้างแบบจ าลองนั้นมี
ความส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อแบบจ าลองหรือไม่ โดยใช้ค่าสถิติจากการทดสอบ ประกอบด้วย สถิติ
ทดสอบ t test−  สถิติทดสอบของ Wald  และสถิติทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
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(1) สถิติทดสอบ t-statistics ( t test− ) เป็นการประเมินถึงความชัดเจน
ของอิทธิพลที่ตัวแปรแต่ละตัวมีต่อความพึงพอใจตามที่ก าหนดในฟังก์ชันความพึงพอใจเพ่ือตรวจสอบ
ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ค่าสัมประสิทธิ์
ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการประมาณค่าภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood : ML ) เป็น
ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) ที่มีลักษณะการกระจายเบนเข้าสู้การกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) หากข้อมูลมีจ านวนมากพอ ดังนั้น สัดส่วนระหว่างค่าสัมประสิทธิ์กับค่าสัมบูรณ์ของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะให้ค่าตามสมมติฐานการทดสอบ ดังสมการที่ 2.42 
 

   0 : 0ikH  =  
     1 : 0ikH    

 
โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระทั้งหมด 

1H   แทน   โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับความ 

  เชื่อมั่น ( )1 −  ร้อยละ 95 และค่าสถิติ t test−  มากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 

ik    แทน   พารามิเตอร์ของตัวแปรตัวที่ k  ส าหรับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางเลือก i  
 

( ), 
2

ik

N K
ik

t
V





−
=             (2.42) 

 
โดยให้ตัวแปร    
 

, 
2

N K
t 

−
 แทน   ค่าสถิติ t test−  ที่มีองศาอิสระเป็น N K−  ที่ระดับความเชื่อมั่น ( )1 −  

ik            แทน   พารามิเตอร์ของตัวแปรตัวที่ k  ส าหรับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางเลือก i  

( )ikV     แทน   ค่าความแปรปรวนของ ik  ซึ่งจาก Cramer-Rao Theorem เท่ากับ ( )2

2 2

ik

ik

L 






 

N           แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์     
K           แทน   จ านวนทั้งหมดของตัวแปรที่ถูกน ามาพิจารณาในฟังก์ชันอรรถประโยชน์ 
k            แทน   1, 2, 3,  , K  
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(2) สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบว่า 
หากค่าสัมประสิทธิ์ ( i ) ในแบบจ าลองไม่เท่ากับศูนย์อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการทดสอบ 
แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม ดังสมการที ่2.43 หรือ 2.44 
 

   0 : 0iH  =  
   1 : 0iH    
 

โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระทั้งหมด 

1H   แทน   โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว โดยที่ i  

 มีค่าบวก แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีผลต่อการเพ่ิมความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
 มีค่าลบ แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีผลต่อการลดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 

i    แทน   ค่าความยืดหยุ่นหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตามที่มีต่อตัวแปรอิสระที่ i   
i        แทน    1, 2, 3,  , n  
  

   
( )

2

0

0

W
SE





 
=  
  

            (2.43) 

 
    หรือ 0 1 1 2 2 3 3    ...  i iX X X XW     + + + + +=          (2.44) 
 
โดยให้ตัวแปร 
W   แทน   ค่าสถิติทดสอบของวอลด์ 

0   แทน   ค่าคงที่ในสมการถดถอย 

i   แทน   ค่าความยืดหยุ่นหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตามที่มีต่อตัวแปรอิสระที่  i   
i      แทน    1, 2, 3,  , n  

 
(3) การทดสอบความเหมาะสมของค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ าลอง เป็นการ

ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยโลจิสติกโดยใช้สถิติแบบไคสแควร์ ( 2 ) มีด้วยกัน 3 ค่า คือ 
Step , Block  และ Model  ว่า มีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ คล้ายกับการทดสอบ F test−  ด้วยวิธี
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ก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : OLS) ของการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ตามสมมติฐานการทดสอบ  
 

   0 1 2 3:   iH    = = = =  
   1 : 0iH    อย่างน้อย 1 ค่า 
 
โดยให้ตัวแปร 

0H   แทน   แบบจ าลองไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระ 

1H   แทน   แบบจ าลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว และมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือ  

2− ( LL  ที่มีตัวแปรอิสระ) – ( LL  ที่มีเฉพาะค่าคงที่) มากกว่าค่า 2 Model   หรือ 

ค่า 2  ของ ,  ,  Step Block Model เท่ากัน แสดงว่า ตัวแปรอิสระที่เพ่ิมเข้าไปใน
แบบจ าลองมีความเหมาะสมดี 

i    แทน   ค่าความยืดหยุ่นหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตามที่มีต่อตัวแปรอิสระที่ i   
i        แทน    1, 2, 3,  , n  
  

5) การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ (Goodness of Fit) เป็นการตรวจสอบ

ความสามารถของแบบจ าลองที่จะน าไปอธิบายพฤติกรรมของผู้ เดินทางได้มากน้อยเพียงใด 
ประกอบด้วย ดัชนีความสอดคล้อง และการทดสอบระดับความสัมพันธ์เชิงสถิติ  

(1) ดัชนีความสอดคล้อง (Likelihood Ratio Index, 2 ) มีความคล้าย 

คลึงกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( 2R ) และมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 กล่าวคือ ถ้าค่า 2  มีค่าเท่ากับ 
0 แสดงว่า แบบจ าลองไม่สามารถแทนพฤติกรรมจริงได้อย่างถูกต้องหรือเป็นเพียงแต่การคาดเดา

เท่านั้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าค่า 2  มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า แบบจ าลองสามารถแทนพฤติกรรมจริง

ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ส ารวจได้จริง ซ่ึงค่า 2  นี้จะยอมรับได้ที่ระดับมากกว่า 0.20 ขึ้นไป ดัง
สมการที ่2.45 

  ( )

( )
2 1

0

ikLL

LL


 = −             (2.45) 

  
โดยให้ตัวแปร    

( )ikLL   แทน   ค่าลอการิทึมของฟังก์ชันความเป็นไปได้ที่ได้จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 
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( )0LL    แทน   ค่าลอการิทึมของฟังก์ชันความเป็นไปได้ในกรณีท่ีพารามิเตอร์ทุกตัวเท่ากับ  
 

(2) การทดสอบระดับความสัมพันธ์เชิงสถิติ เป็นค่าสถิติทดสอบคล้ายกับ

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( 2R ) ของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple 
Linear Regression) ประกอบด้วย 

• สถิติ การทดสอบ  2&  Cox Snell R  เป็นการบอกถึ งความ
กลมกลืนของแบบจ าลองในแง่ของการเปรียบเทียบคุณภาพแบบจ าลองที่สร้างขึ้นกับแบบจ าลองที่แย่
ที่สุด คือ แบบจ าลองว่าง (Null Model) ที่ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ ปกติค่าสถิตินี้จะมีค่าน้อยกว่า 1 
เสมอ 

• สถิติการทดสอบ 2 Nagelkerke R  เป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องของคุณภาพในแบบจ าลองหรือการพิจารณาร้อยละที่ตัวแปรสามารถอธิบายโอกาสความ

น่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ มีลักษณะคล้ายกับ 2&  Cox Snell R  แต่จะมีค่ามากกว่า 
2&  Cox Snell R  เสมอ คิดเป็นร้อยละให้คูณด้วย 100 
6) การแยกกลุ่ม (Classification) เป็นการเปรียบเทียบค่าจริงกับค่าท านายที่ได้จาก

การทดสอบเชิงสถิติ โดยใช้จุดตัด (Cut Value) ที่ 0.5 คือ ถ้าความน่าจะเป็นของเกิดเหตุการณ์ที่
สนใจ 0.5  คือ การเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ แต่ถ้าความน่าจะเป็นของเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 0.5  
คือ การไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

7) การทดสอบเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์  
การทดสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ (Sign Test) แสดงถึง ทิศทางของขนาด

ความมีอิทธิพลของตัวแปรต่อแบบจ าลอง ดังนั้น สัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับแบบจ าลองมีความแปรผันตรง แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นลบแสดงถึง
ความสัมพันธ์แบบผกผัน  

เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ จึงควรมีความสมเหตุสมผลสอดคล้อง
กับความเป็นจริง เช่น ตัวแปรค่าขนส่งหรือระยะเวลาในการขนส่งควรจะมีสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นลบ 
เพราะถ้าตัวแปรเหล่านี้มีค่าเพ่ิมขึ้นก็จะท าให้ค่าอรรถประโยชน์ต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งลดลง 
และตัวแปรด้านความตรงต่อเวลาในการขนส่งก็ควรจะมีสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นบวก เพราะถ้าค่าของ
ตัวแปรนี้เพิ่มขึ้นก็จะท าให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
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8) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ าลอง 
แบบจ าลองที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วจะต้องถูกน ามา

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายใน (Internal 
Validity) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายนอก (External Validity) 

(1) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายใน เป็นการประเมินความถูกต้องของ
พารามิเตอร์ของตัวแปรในแบบจ าลองและภาพรวมของสมการในแบบจ าลองว่ามีความสมเหตุสมผล
ทางสถิติ เชิงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบทางสถิติและความ
สมเหตุสมผล ได้แก่ การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
และการตรวจสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ 

(2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายนอก เป็นการประเมินความถูกต้อง
ความแม่นย าของแบบจ าลองในการพยากรณ์พฤติกรรมจริงของผู้เดินทางโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ผลการพยากรณ์กับผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากการท าส ารวจเพ่ิมหรือน าข้อมูลจากการท า
ส ารวจเดิมที่ไม่ถูกน าไปพัฒนาแบบจ าลองมาท าการตรวจสอบ 
   การตรวจสอบความถูกต้องและแม่นย านี้สามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ การ
เปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการเลือกรูปแบบใด ๆ ที่ได้จากผลการท านายจากแบบจ าลองกับ
พฤติกรรมจริง ดังสมการที่ 2.46 และการประเมินอัตราความถูกต้องของการพยากรณ์ (Percent 
Correctly Estimated) ดังสมการที ่2.47 
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          (2.46) 

 
โดยให้ตัวแปร 

ratioSelect       แทน   การเปรียบเทียบผลการท านายจากแบบจ าลองกับพฤติกรรมจริง 

EstimatedShare  แทน   ความน่าจะเป็นของผลการท านายจากแบบจ าลอง 

ActualShare      แทน   ความน่าจะเป็นของผลการท านายจากพฤติกรรมจริง 

( )nP i              แทน   ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนที่ผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i  
N                  แทน   ประชากรทั้งหมด 
n                   แทน   ประชากร โดยที่ 1, 2, 3,  , n I=  
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โดยให้ตัวแปร   

nW  แทน   ตัวอย่างของผู้เดินทางคนที่ n  จะเลือกทางเลือก i            
N      แทน   ประชากรทั้งหมด 
n       แทน   1, 2, 3,  , I  
 

9) ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองการถดถอยโลจิสติกทวิ 
การสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression 

Analysis  Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ  

(1) ตัวแปรอิสระต้องเป็นข้อมูลอยู่ในระดับช่วง ( Interval Scale) เป็น
อย่างต่ าหรือถ้าเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มให้แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) ที่มีค่า 0 กับ 1 
เท่านั้น และตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 ค่า คือ โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์
สนใจ (ค่า 0) กับโอกาสที่เกิดเหตุการณ์สนใจ (ค่า 1) เช่นกัน 

(2) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน  ( e ) มีค่าเป็นศูนย์  ( ( ) 0iE e = ) 

หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน ( ( ) 0i jCov e e = ) 

(3) ตัวแปรอิสระไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ใช้
เกณฑ์ความสัมพันธ์เหมือนกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) หรือค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) มีค่าไม่เกิน 0.80 (Stevens, 1996) 

(4) การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกทวิต้องใช้จ านวนตัวอย่างมากกว่าการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ คือ ใช้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 30n p  (โดยที่ n  คือ จ านวนตัวอย่าง 
และ p คือ จ านวนตัวแปรอิสระ) 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าแบบจ าลองเพ่ือท านายโอกาสความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ มีวิธีการคัดเลือกตัวแปร 3 วิธี ดังนี้ 
 (1) วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) เป็นการคัดเลือกตัว
แปรอิสระท้ังหมดเข้าแบบจ าลองพร้อมกันด้วยการวิเคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดย
ใช้วิจารณญาณของผู้วิจัยหรือการทบทวนวรรณกรรมว่า จะคัดเลือกตัวแปรอิสระใดบ้างเข้าสมการ 
เริ่มตั้งแต่การน าตัวแปรอิสระมาศึกษา หลังจากคัดเลือกและเก็บข้อมูลแล้ว จะท าการวิเคราะห์เชิง
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สถิติขั้นพ้ืนฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ค่าความแปรปรวน ( 2 ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และค่าทดสอบนัยส าคัญ ( ) ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหรือระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน การคัดเลือกควรเลือกความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีความแปรปรวนมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมีค่าสูง 
และมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก ในทาง
กลับกัน การวิเคราะห์เชิงสถิติขั้นพ้ืนฐานระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ควรเลือกความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่มีค่าความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่น้อยและไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันน้อย เมื่อคัดเลือกแล้วจะใช้
ตัวแปรอิสระทุกตัวที่เลือกวิเคราะห์พร้อม ๆ กันทุกตัวแปรเข้าสมการหมด  

(2) วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) เป็นการคัดเลือกตัว
แปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้สูงสุดและมีนัยส าคัญทางสถิติเข้าสมการก่อน 
จากนั้นจึงคัดเลือกตัวแปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามรองลงมาและมีนัยส าคัญทาง
สถิติเข้าสมการ ตามล าดับ การน าตัวแปรอิสระเข้าสมการจะท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จนไม่มีตัวแปรอิสระใดที่
อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การน าตัวแปรอิสระเข้าแบบนี้มีวิธีย่อย
ด้วยกนั 3 วิธี ได้แก่ 

• วิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio เริ่มจากการน าตัว
แปรอิสระเข้าแบบจ าลองทีละ 1 ตัว โดยที่ตัวแปรอิสระที่เลือกเข้าจะท าให้ท านายโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์สนใจถูกต้องมากขึ้น เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้า คือ การสังเกตค่า
สหสัมพันธ์ที่มากที่สุดก่อนและมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อน าตัวแปรอิสระเข้าสมการแล้วจะมีการ
ตรวจสอบตัวแปรอิสระนั้นว่า ควรคัดออกหรือควรอยู่ในแบบจ าลองโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความ
เป็นไปได้หรือการเปลี่ยนแปลงของ 2LL−  หากค่า 2LL−  ลดลง แสดงว่า ตัวแปรอิสระควรอยู่ใน
แบบจ าลอง 

• วิธี Forward Stepwise : Wald คล้ายกับวิธี Forward Stepwise 
: Likelihood Ratio ทุกประการเพียงแต่จะพิจารณาจากค่าสถิติของ Wald   

• วิธี Forward Stepwise: Condition คล้ายกับวิธี Forward Step 
wise : Likelihood Ratio แตกต่างกันที่วิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio เป็นวิธีแบบไม่
มีเงื่อนไข (Unconditional) คือ การวิเคราะห์ใช้กับตัวอย่างขนาดใดก็ได้ ส่วนวิธี Forward Step 
wise: Condition จะมีเงื่อนไข (Condition) คือ การวิเคราะห์นี้ใช้กับตัวอย่างขนาดเล็กและมีการ
ควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ  
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 (3) วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) เป็นการน าตัวแปร
อิสระทั้งหมดเข้าแบบจ าลองพร้อมกันก่อน จากนั้นพิจารณาตัวแปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรตามได้น้อยที่สุดออกก่อน ซึ่งจะท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเหลือตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การน าตัวแปรอิสระเข้าแบบนี้มีวิธีย่อย
ด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ 

• วิธี Backward Stepwise : Likelihood Ratio เป็นวิธีตรงข้ามกับ
วิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio เป็นการน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าแบบจ าลอง แล้วจึง
พิจารณาการคัดตัวแปรอิสระใดออก โดยน าตัวแปรออกทีละตัวที่ไม่มีผลต่อการท านายโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์สนใจ ตัวแปรอิสระตัวแรกที่คัดออกจะเป็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการท านายโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์สนใจน้อยที่สุด เกณฑ์การน าตัวแปรอิสระออกจากแบบจ าลองจะพิจารณาจากอัตราส่วน
ความเป็นไปได้หรือจากการเปลี่ยนแปลงของ 2LL−  คล้ายกับวิธี Forward Stepwise : Likelihood 
Ratio 

• วิธี Backward Stepwise : Wald คล้ายกับวิธี Backward Step 
wise : Likelihood Ratio ทุกประการเพียงแต่จะพิจารณาจากค่าสถิติของ Wald   

• วิธี  Backward Stepwise : Condition คล้ายกับวิธี  Backward 
Stepwise : Likelihood Ratio ทุกประการแตกต่างกันตรงที่วิธี Backward Stepwise : Likelihood 
Ratio เป็นวิธีที่ ไม่มี เงื่อนไข (Unconditional) ส่วนวิธี Backward Stepwise : Condition จะมี
เงื่อนไข 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ เป็นการประเมินความถูกต้องของ
พารามิเตอร์ของตัวแปรในแบบจ าลองและภาพรวมของสมการในแบบจ าลองว่ามีความสมเหตุสมผล
ทางสถิติเชิงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ และการตรวจสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบจ าลอง เป็นการพิจารณาท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่สนใจหรือโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ดังสมการที่ 2.48 ถึง 2.51 
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หรือ 1Y YQ P= −             (2.51) 

 
โดยให้ตัวแปร 

YP   แทน   ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

YQ  แทน   ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 
e     แทน   Exponential Function ( 2.71828e = ) 

Y    แทน   เหตุการณ์ที่สนใจ หรือ 0 1 1 2 2 3 3   i iX X X X    + + + + +  

0   แทน   ค่าคงที่ในสมการถดถอย 

i   แทน   ค่าความยืดหยุ่นหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y ที่มีต่อ X ตัวที่ i   

iX   แทน   ตัวแปรอิสระตัวที่ i  โดยที่ 1, 2, 3,  , i n=  
 
ขั้นตอนที่ 5 การท านายความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจ โดยค่า 0.5 เป็น

จุดตัด (Cut Value) ของความน่าจะเป็น คือ 
ถ้าความน่าจะเป็นของเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 0.5  แสดงว่า เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 
ถ้าความน่าจะเป็นของเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 0.5  แสดงว่า ไม่เกิดเหตุการณ์ที่

สนใจ 
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression) การก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference) และการถดถอยโลจิสติกทวิ 
(Binary Logistic Regression) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยังได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการปริมาณขนส่งสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนส่งเพื่อพัฒนาตัวแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และก าหนดแนวทางการศึกษา 

 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษานี้ได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ผ่านมา ผู้วิจัย
สามารถสรุปข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
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ปริมาณขนส่งสินค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง เพ่ือพัฒนาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์รองรับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ OBOR ดังนี้ 
 

2.3.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการปริมาณขนส่งสินค้า 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหลายประเภท ส าหรับ
การส่งออกทุเรียน อภิชาต ดะลุณเพธย์ (2534) ได้ศึกษาการส่งออกทุเรียนไปฮ่องกงและสิงคโปร์ 
ระหว่างปี พ.ศ.2521-2531 โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) ในรูปของ
สมการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary 
Least Squares : OLS) พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดอุปสงค์เพ่ือการส่งออกทุเรียนไปฮ่องกง คือ 
ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง ประชากรฮ่องกง และราคาเงาะประเทศไทยส่งออกไป
ฮ่องกง (สินค้าทดแทน) ส่วนปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์เพ่ือการส่งออกทุเรียนของประเทศ
ไทยไปยังสิงคโปร์ คือ ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ และรายได้ประชาชาติต่อหัวของ
ประเทศสิงคโปร์ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) เพ่ือการส่งออกทุเรียนต่อราคา
ทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกงและสิงคโปร์ร่วมกับมาเลเซีย มีค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ  
-0.9524 และ -0.5746 ตามล าดับ และความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกทุเรียนของประเทศ
ไทยต่อประชากรฮ่องกงและต่อรายได้ประชาชาติต่อหัวของสิงคโปร์ มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 8.4017 
และ 1.8408 ตามล าดับ ซึ่งการเพ่ิมปริมาณการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไปฮ่องกงและสิงคโปร์
ร่วมกับมาเลเซีย คือ การปรับปรุงคุณภาพ การบรรจุหีบห่อให้ทันสมัย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคของประเทศลูกค้าหันมาสนใจและรู้จักวิธีการบริโภคทุเรียนของประเทศไทยให้มากขึ้น 
เนื่องจากความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยต่อประชากรฮ่องกงและต่อ
รายได้ประชาชาติต่อหัวของสิงคโปร์มีความยืดหยุ่นมาก  

สอดคล้องกับงานวิจัยของนริศรา ไชยกาล (2537) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์
การส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไปฮ่องกงและสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ.2521-2535 ส าหรับตลาด
ฮ่องกง พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด คือ ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง รายได้ประชาชาติ
ของฮ่องกง และราคาทุเรียนประเทศมาเลเซียส่งออกไปฮ่องกง (ประเทศคู่แข่ง) โดยมีค่าความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทุเรียนประเทศไทย
ส่งออกไปฮ่องกงเท่ากับ -0.7196 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่า
ความยืดหยุ่นที่น้อย นโยบายที่ใช้ควรเป็นการปรับปรุงคุณภาพของทุเรียน ส่วนตลาดสิงคโปร์นั้น 
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด คือ ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ รายได้ประชาชาติของสิงคโปร์ 
และราคาเงาะประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ (สินค้าทดแทน) โดยมีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือ
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การส่งออกทุเรียนของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง
เท่ากับ -1.5747 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าความยืดหยุ่นที่มาก 
นโยบายที่ใช้จึงควรลดต้นทุนการส่งออกให้ลดลง อาจใช้วิธีการลดอัตราระวางการขนส่งทางเครื่องบิน
หรือลดภาษีการส่งออก 
 เช่นเดียวกับงานวิจัยผลไม้ประเภทอ่ืน ๆ วรลักษณ์ โชตานนท์ (2543) วิจัยปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ออุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยของประเทศไทยไปฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างปี 
พ.ศ.2528-2540 โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) ในรูปของสมการถดถอย
แบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares 
: OLS) ส าหรับตลาดฮ่องกง พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก คือ ราคาล าไยสด
ประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของฮ่องกง และราคา
ลิ้นจี่ประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง (สินค้าทดแทน) มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of 
Demand) เพ่ือการส่งออกล าไยเท่ากับ -2.0593, 7.7904 และ -1.6971 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 97.5, 95, 97.5 ตามล าดับ และปัจจัยที่มีความความสัมพันธ์ต่ออุปสงค์เพ่ือ
การส่งออกล าไยกระป๋อง คือ ราคาล าไยกระป๋องประเทศไทยส่งออกไปฮ่องกง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของฮ่องกง และอัตราแลกเปลี่ยน มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการ
ส่งออกล าไยกระป๋องเท่ากับ -6.4220, 3.8031 และ 5.5576 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99, 97.5, 95 ตามล าดับ ส่วนตลาดมาเลเซีย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
การส่งออกล าไยสด คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริงต่อหัวของประเทศมาเลเซีย มีค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยสดอยู่ที่ 1.4500 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และปัจจัยที่มีความความสัมพันธ์ต่ออุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยกระป๋อง คือ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศมาเลเซีย ราคาล าไยกระป๋องประเทศ
ไทยส่งออกไปมาเลเซีย และราคาเงาะกระป๋องประเทศไทยส่งออกไปมาเลเซีย (สินค้าทดแทน) มีค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยเท่ากับ 3.1155, -1.9612 และ 1.6642 โดยมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.5, 99, 95 ตามล าดับ ในขณะทีต่ลาดสิงคโปร์ พบว่า 
ปัจจัยที่มีความความสัมพันธ์ต่ออุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยกระป๋อง คือ ประชากรของประเทศ
สิงคโปร์ ราคาล าไยกระป๋องประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ และราคาเงาะกระป๋องประเทศไทยส่งออก
ไปสิงคโปร์ (สินค้าทดแทน) มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกล าไยกระป๋องเท่ากับ 
7.5639, -1.8768 และ -3.216 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.5 , 99, 95 
ตามล าดับ ดังนั้น รัฐบาลไทยควรใช้นโยบายด้านราคาเพ่ือท าให้อุปสงค์เพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนการผลิตโดย
การพัฒนาเทคโนโลยี ควบคุมมาตรการทางด้านภาษี และแก้ไขปัญหาการขนส่ง ส่วนการปรับปรุง
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และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ประชาสัมพันธ์สินค้า และการ
ส่งเสริมการขายจะช่วยขยายตลาดล าไยให้มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น  
 จตุพล อุพัชยา (2551) ศึกษาปัจจัยก าหนดอุปสงค์การส่งออกมังคุดแช่แข็งของประเทศไทย
ไปญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ.2532-2549 โดยใช้แบบจ าลองและเครื่องมือการวิเคราะห์เดียวกัน พบว่า 
ราคามังคุดประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่น และรายได้ประชาชาติต่อหัวของญี่ปุ่น เป็นตัวก าหนดปริมาณ
ความต้องการน าเข้ามังคุดแช่แข็งจากประเทศไทย มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกมังคุด
แช่แข็งเท่ากับ 0.0033 และ 1,908.8890 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และ 99 ตามล าดับ ซึ่งการส่งออกมังคุดแช่แข็งต้องใช้ความได้เปรียบในแง่ของผู้ส่งออกสินค้าแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด การตั้งราคาป้องกันการเข้ามาแข่งขัน และการสนับสนุนพ้ืนที่
เพาะปลูกแก่เกษตรกร 
 สอดคล้องกับงานวิจัยดอกไม้สดอย่างกล้วยไม้ วรพงษ์ ชาติวรพงศา (2550) วิเคราะห์
ศักยภาพการส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทยไปญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ.2530-2548 โดยวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงซ้อนแบบลอการึทึม (Logarithmic Linear Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด
แบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : OLS) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์การ
ส่งออกกล้วยไม้ คือ ราคากล้วยไม้ประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่
แท้จริงต่อหัวของญี่ปุ่น และอัตราแลกเปลี่ยน มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) 
เพ่ือการส่งออกกล้วยไม้เท่ากับ 0.5200, 1.2250 และ 0.3590 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99, 99 และ 90 ตามล าดับ  
 พิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา และนพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีน ระหว่างปี พ.ศ.2547-2554 โดยวิธีทาง
เศรษฐมิต ิ(Econometric Model) วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : OLS) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ
การส่งออกกล้วยไม้ คือ อัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของ
ประเทศจีน ราคากล้วยไม้ประเทศไทยส่งออกไปจีนและต้นทุนการขนส่ง มีค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงค์เพ่ือการส่งออกกล้วยไม้เท่ากับ 1.2277, 0.4088, -0.3299 และ -0.2387 ตามล าดับ โดยมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รัฐบาลไทยจึงควรสนับสนุนให้ผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย
รวมตัวกันระหว่างผู้ส่งออกกล้วยไม้หรือผู้ส่งออกไม้ดอกอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมอ านาจการเจรจาต่อรองและลด
ต้นทุนการขนส่ง ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าระวาง และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดขั้นตอน
และระยะเวลาการขนส่งภายในประเทศ 
 สัมพันธ์กันกับงานวิจัยอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ชลเชษฐ์ พฤฒิธรรมกูล (2539) วิจัยปัจจัย
ที่ก าหนดอุปสงค์เพ่ือการส่งออกไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยไปญี่ปุ่นและเยอรมนี ระหว่างปี พ.ศ.
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2528-2536 โดยวิธีทางเศรษฐมิติ  (Econometric Model) วิเคราะห์โดยการถดถอยแบบพหุ 
(Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : OLS) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพ่ือการส่งออก คือ อัตราภาษีการน าเข้าไก่สดแช่แข็งประเภทติด
กระดูกของประเทศญี่ปุ่น ราคาไก่สดแช่แข็งประเภทติดกระดูกประเทศสหรัฐอเมริกาส่งออกไปญี่ปุ่น 
(ประเทศคู่แข่ง) ราคาไก่สดแช่แข็งประเภทติดกระดูกประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่น และรายได้
ประชาชาติต่อหัวของประชากรญี่ปุ่น มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกไก่สดแช่แข็ง
ประเภทติดกระดูกเท่ากับ -3.1403, 2.0328, -0.3374 และ 0.2588 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 97, 74, 97 และ 99 ตามล าดับ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพ่ือการ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูก คือ ราคาไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูกประเทศ
สหรัฐอเมริกาส่งออกไปญี่ปุ่น (ประเทศคู่แข่ง) ราคาไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูกประเทศไทย
ส่งออกไปญี่ปุ่น อัตราภาษีการน าเข้าไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูกของญี่ปุ่น  และรายได้
ประชาชาติต่อหัวของประชากรญี่ปุ่น มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) เพ่ือ
การส่งออกไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูกเท่ากับ 2.8358, -2.6177, -0.5877 และ 0.3041 โดยมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 , 97, 93 และ 97 ตามล าดับ ส าหรับตลาด
เยอรมนี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพ่ือการส่งออกไก่สดแช่แข็ง คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวของ
ประชากรเยอรมนี ราคาไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยส่งออกไปเยอรมนี ราคากุ้งสดแช่แข็งของ
ประเทศไทยส่งออกไปเยอรมนี (สินค้าทดแทน) โดยมีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกไก่สด
แช่แข็งเท่ากับ 3.1096, -1.0023 และ 0.3014 ตามล าดับ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99, 99 และ 96 ตามล าดับ จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ถ้าประเทศไทยจะขยายการ
ส่งออกและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไก่สดแช่แข็งในญี่ปุ่นแล้วควรให้ความส าคัญในแง่ของการแข่งขัน
ทางด้านราคาให้มากที่สุด โดยพยายามลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้ราคาส่งออก
ไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยถูกลง รองลงมาได้แก่ การเจรจาขอลดอัตราภาษีการน าเข้าไก่สดแช่แข็ง
ประเภทถอดกระดูกให้เท่ากับอัตราภาษีการน าเข้าประเภทติดกระดูก เพราะการส่งออกไก่สดแช่แข็ ง
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็งประเภทถอดกระดูก ส าหรับกรณีตลาดเยอรมนี รัฐบาลควรใช้
นโยบายด้านราคาโดยลดสัดส่วนของราคาส่งออกลงจะท าให้ไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยมีความ
ต้องการส่งออกมากข้ึน  

สอดคล้องกับจันทิมา เพียรผล (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกปลานิลของประเทศ
ไทยไปสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ.2542-2555 โดยการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) 
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : OLS) พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อ
การส่งออกปลานิลแล่แช่แข็ง คือ ราคาปลานิลแล่แช่แข็งประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของสหรัฐอเมริกา ราคาปลานิลแล่แช่แข็งไต้หวันส่งออก
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ไปสหรัฐอเมริกา (ประเทศคู่แข่ง) ราคาปลานิลแล่แช่แข็งเอกวาดอร์ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา (ประเทศ
คู่แข่ง) และปริมาณการส่งออกปลานิลแล่แช่แข็งของประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาไตรมาสที่ผ่านมา มี
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกปลานิลแล่แช่แข็งเท่ากับ -1.5994, 1.2021, 0.7731, 
1.4280 และ 0.6293 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99, 90, 90, 90 และ 99 
ตามล าดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง คือ ราคาปลานิลทั้งตัวแช่แข็งประเทศ
ไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของสหรัฐอเมริกา ราคาปลา
นิลทั้งตัวแช่แข็งประเทศจีนส่งออกไปสหรัฐอเมริกา (ประเทศคู่แข่ง) และปริมาณการส่งออกปลานิล
ทั้งตัวแช่แข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไตรมาสที่ผ่านมา มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือ
การส่งออกเท่ากับ -3.7147, 9.1301, 2.9618 และ 0.3962 ตามล าดับ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99  

แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
ของประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2533-2552 โดยการถดถอย
แบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : 
OLS) โดยสมการอยู่ในรูปแบบลอการิทึม (Logarithmic Equation) ส าหรับตลาดสหรัฐอเมริกา 
พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคากุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็งประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ราคากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเอกวาดอร์ส่งออกไป
สหรัฐอเมริกา (ประเทศคู่แข่ง) และประชากรสหรัฐอเมริกา มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการ
ส่งออกเท่ากับ 13.9270, -1.1330, 1.5370 และ 30.4060 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99, 95, 99 และ 99 ตามล าดับ ส่วนตลาดญี่ปุ่น พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศญี่ปุ่น ราคากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่น 
ราคากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเวียดนามส่งออกไปญี่ปุ่น (ประเทศคู่แข่ง) และประชากรญี่ปุ่น มีค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกเท่ากับ -1.685, 1.6230 และ 102.0660 โดยมีค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99, 95 และ 99 ตามล าดับ และตลาดเกาหลีใต ้พบว่า ราคากุ้งสดแช่
เย็นแช่แข็งประเทศไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกเท่ากับ -
0.9090 โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 งานวิจัยของต่างประเทศมีการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ความต้องการ
ของสินค้าหลักประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไดป้ัจจัยหรือตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัวก าหนดการส่งออก
สินค้า เช่น Nuzzolo, Crisalli and Comi (2009) ได้สร้างแบบจ าลองอุปสงค์ส าหรับการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางถนน ระหว่างปี ค.ศ.1998-2007 โดยใช้วิธีการแบ่งแยกส่วนประกอบ (Partial 
Share Approach) เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการจ าลองปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศ และจ าแนกรูปแบบการขนส่งจากต้นทางไปปลายทางของประเทศอิตาลี พบว่า ปัจจัยที่มีผล
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ต่อการก าหนดปริมาณความต้องการน าเข้าและส่งออกสินค้า คือ ระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศน าเข้า และจ านวนแรงงานของประเทศน าเข้า ส าหรับ
สินค้าเน่าเสียง่ายมีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) เพ่ือการน าเข้าสินค้าต่อ
จ านวนแรงงานของประเทศน าเข้าเท่ากับ 435.6200 ต่อรายได้ประชาชาติเท่ากับ 0.0300 ต่อการ
ขนส่งทางถนนตอนเหนือของอิตาลี เท่ากับ 466.1200 และต่อการขนส่งทางทะเลเท่ากับ –
1,745.4200 ตามล าดับ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์เพ่ือการส่งออกสินค้าต่อจ านวนแรงงานของประเทศส่งออกเท่ากับ 2,373.5400 
และต่อการขนส่งทางทะเลเท่ากับ –3,962.6500 ตามล าดับ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งรูปแบบการขนส่งทางรถบรรทุกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรมีการขนส่งมากที่สุดถึง
ร้อยละ 82.5 เมื่อเปรียบเทียบกับยานพาหนะประเภทอ่ืน  
 Kankal, Akpinar, Kömürcü and Özşahin (2011) ได้ พัฒนาแบบจ าลองการ อุปโภค
พลังงานในประเทศตุรกี ระหว่างปี ค.ศ.1980-2007 ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Aetwork : ANN) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) 
และการวิเคราะห์ถดถอยยกก าลังแบบพหุ (Power Regression) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
อุปโภคไฟฟ้า คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศตุรกี ประชากรตุรกี 
และปริมาณสินค้าน าเข้าและส่งออก ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยวิธี โครงข่ายประสาทเทียมมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ การอุปโภคน้ ามันอยู่ระหว่าง 117-
175.4 ล้านตัน ในปี ค.ศ.2014  

เช่นเดียวกับ Geem and Roper (2009) พยากรณ์การอุปโภคพลังงานในประเทศเกาหลีใต้ 
ระหว่างปี ค.ศ.1980-2007 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการอุปโภคไฟฟ้า คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศเกาหลีใต้ ประชากรเกาหลีใต ้และปริมาณสินค้าน าเข้าและ
ส่งออก โดยการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการอุปโภคน้ ามันจะสูงในปี ค.ศ.2018-2023 หลังจากนั้น
การอุปโภคก็จะลดลงตามล าดับ และ Wadud, Dey, Kabir and Khan (2011) ได้พัฒนาแบบจ าลอง
การอุปโภคก๊าซธรรมชาติในประเทศบังกลาเทศ ระหว่างปี ค.ศ.1981-2008 ด้วยวิธีแบบจ าลองเศรษฐ
มิติพลวัต (Dynamic Econometric Model) พบว่า ราคาน้ ามันโลก รายได้ประชาชาติของประเทศ
บังคลาเทศ และประชากรบังคลาเทศ เป็นตัวแปรที่มีผลต่อความอ่อนไหวของอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติ 
โดยเฉพาะราคาน้ ามัน หากมีราคาต่ าจะท าให้การอุปโภคน้ ามันและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาล
จึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการอุปโภคก๊าซธรรมชาติและพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค
ภายในประเทศและโครงการเพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคต  

สอดคล้องกับ Behrang, Assareh, Ghalambaz, Assari and Noghrehabadi (2011) ได้
พยากรณ์การใช้น้ ามันในประเทศอิหร่าน ระหว่างปี ค.ศ.1981-1999 โดยวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดโดย
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อาศัยหลักการแรงโน้มถ่วง (Gravitational Search Algorithm) ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศอิหร่าน ประชากรอิหร่าน อัตราการจ้าง
งาน ปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้า และราคาน้ ามันโลก มีผลกระทบต่อการก าหนดความ
ต้องการปริมาณสินค้าในประเทศนั้น ๆ จากการพยากรณ์ความต้องการอุปโภคน้ ามันจะเพ่ิมสูงขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000-2030 โดยรัฐบาลควรจะวางแผนนโยบายการอุปโภคน้ ามันให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ  
 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการปริมาณการขนส่งสินค้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบจ าลองเพ่ือพยากรณป์ริมาณสินค้า ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการปริมาณขนส่งสินค้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการ
ส่งออกทุเรียนของไทย 
อภิชาต ดะลุณเพธย์ (2534) 

 * *  *  *   

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การ
ส่งออกทุเรียนไทย 
นริศรา ไชยกาล (2537) 

 *   * * *   

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการ
ส่งออกล าไยของไทย 
วรลักษณ์ โชตานนท ์(2543) 

*  * * *  *   

ปัจจัยก าหนดอุปสงค์การส่งออกมังคุดแช่
แข็งของไทยไปญี่ปุ่น 
จตุพล อุพัชยา (2551) 

 *   *     
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การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้วยไม้
ของไทยไปญี่ปุ่น 
วรพงษ์ ชาติวรพงศา (2550) 

*   * *     

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วย 
ไม้ของไทยไปจีน 
พิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา และนพวรรณ 
พจน์พิศุทธิพงศ์ (2556) 

*   * *   *  

ปัจจัยก าหนดอุปสงค์เพื่อการส่งออกไก่สด
แช่แข็งของไทยไปญี่ปุ่นและเยอรมนี 
ชลเชษฐ ์พฤฒิธรรมกูล (2539) 

 *   * * * *  

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกปลานิลของไทย 
จันทิมา เพียรผล (2558) 

*    * *   * 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่
แข็งของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ 
แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล (2553) 

*  *  * *    

A demand model for international 
freight transport by road 
Nuzzolo et al. (2009) 

*  *       

Energy demand estimation of South 
Korea using artificial neural network 
Geem and Roper (2009) 

*  *      * 

Modeling and forecasting of 
Turkey’s energy consumption using 
socio-economic and demographic 
variables 
Kankal et al. (2011) 

*  *      * 
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หัวข้อ 
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Modeling and forecasting natural gas 
demand in Bangladesh 
Wadud et al. (2011) 

 * *  *     

Forecasting future oil demand in 
Iran using GSA (Gravitational Search 
Algorithm) 
Behrang et al. (2011) 

*  *  *    * 

  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการปริมาณการ
ขนส่งและการเคลื่อนที่สินค้าหลากหลายของประเทศต่าง ๆ ท าให้ทราบตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มี
แนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และอากาศที่เหมาะสม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะขยายการศึกษาเพ่ิมเติมในการ
ทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง
ของผู้ประกอบการและปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกจึงรวบรวมข้อมูล
ก าหนดเป็นแนวทางและวิธีด าเนินการศึกษา เพ่ือประยุกต์ใช้วางแผนและจัดการระบบการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต 
 

2.3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง 
 
 ปัจจุบัน นักวิชาการและนักวิจัยร่วมมือกันพัฒนาระบบคมนาคมควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังจุดเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือขยายการค้าการลงทุนและอ านวยความสะดวกการขนส่งรูปแบบใหม่ให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ใช้บริการ โดยน าตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น งานวิจัยการ
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ขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย Sirisoponsilp and Wongita (2003) ได้ส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกผู้ให้บริการขนส่งของบริษัทรถยนต์ในการขนส่งชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และสินค้าอุปโภคใน
ประเทศไทย โดยท าการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบสอบถามส ารวจปัจจัย 2) การให้
น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยด้วยวิธี Likert Scale และ 3) การออกแบบสอบถามด้วยวิธี Stated 
Preference ของสินค้าสองประเภท คือ สินค้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และสินค้าอุปโภคเพ่ือให้บริษัท
และผู้ให้บริการขนส่งเลือกปัจจัยการให้บริการที่เหมาะสม วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง โลจิตทวินาม 
(Binary Logit Model) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่ง คือ ความน่าเชื่อถือ
ของการขนส่งสินค้าตรงเวลา ความเสียหายของสินค้า ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่ง และ
ความรวดเร็วในการส่งใบเสร็จรับเงินคืน ส าหรับการขนส่งสินค้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค ์(Elasticity of Demand) เพ่ือการให้บริการขนส่งต่อแต่ละปัจจัยเท่ากับ 1.2420, 
-0.0220, -0.1890, -0.0310 และ 0.0000 ตามล าดับ ส่วนการขนส่งสินค้าอุปโภค ค่าความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์เพ่ือการให้บริการขนส่งต่อแต่ละปัจจัยเท่ากับ 1.7520, -0.1250, -0.4670, -0.0180 และ 
-0.1430 ตามล าดับ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยความเสียหายของ
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์มีผลกระทบสูงกว่าสินค้าอุปโภคเพราะเป็นสินค้ามูลค่าสูง หากเกิดความ
เสียหายหรือขนส่งสินค้าไม่ตรงเวลาจะท าให้บริษัทเสียชื่อเสียงและเกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก 
บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่มีองค์ประกอบของปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือ
ประเมินผลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การพิจารณาปัจจัยต้นทุนการขนส่งเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประโยชน์ส าหรับบริษัทอ่ืน ๆ ที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าใหม่ในการเลือกใช้
ผู้ให้บริการขนส่งตามคุณสมบัติเหล่านี้  

เช่นเดียวกับธงเทพ สวัสดิกุล และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2558) ได้พัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับท านายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง 2 รูปแบบ คือ รถไฟ
เปรียบเทียบกับรถบรรทุก โดยได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Stated Preference เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการ
เลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องตัดสินใจเลือกใช้ระหว่างการ
ขนส่งทางรถไฟหรือรถบรรทุก เมื่อก าหนดสถานการณ์สมมติที่แตกต่างกันไป ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ใน
การสร้างแบบจ าลอง Binary Logit เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกขนส่งทางรถไฟของบริษัทที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container 
Depot : ICD) คือ ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาในการขนถ่าย และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ มี
ความเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ต่อแต่ละปัจจัยเท่ากับ -0.0010, -1.0490 และ 13.3660 และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขนส่งทางรถไฟของสายเรือที่ใช้บริการผ่านสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
คือ ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ  มีความ
เปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ต่อแต่ละปัจจัยเท่ากับ -0.0040, -1.6440 และ 16.0060 ตามล าดับ 
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โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ดังนั้น หากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวก็จะสามารถดึงดูดให้บริษัทและสายเรือใช้บริการขนส่งทางรถไฟมาก
ขึ้น  

ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ วิรัชญา จันพายเพ็ชร และดวงพรรณ กริชชาญชัย (2552) 
ได้ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการคัดเลือกกระบวนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ส าหรับการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยได้ท าการประเมินพ้ืนที่ทางเลือกเพ่ือใช้เป็น
จุดเริ่มต้นของการขนส่งยางพาราใน 5 พ้ืนที่ของไทย คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ระยอง และหนองคาย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นแบบฟัซซี่ (Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process : FAHP) เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ความคลุมเครือในกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีปัจจัยหลัก
ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านท่าเรือหรือด่านการค้าชายแดน 
และด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยเท่ากับ 0.4048 , 0.4613, 0.0801 
และ 0.0537 ตามล าดับ เมื่อผู้ส่งออกเลือกจุดต้นทางการขนส่งยางพาราแล้วระบบจะท าการคืนค่ามา
ในลักษณะเป็นการประเมินช่องทางแต่ละเส้นทางและรูปแบบการขนส่งจากต้นทางไปปลายทางที่ตรง
ตามความต้องการ 
 งานวิจัยการขนส่งสินค้าของต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจัยของ Arencibia, Feo-Valero, 
García-Menéndez and Román (2015) ได้พัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศสเปนและประเทศแถบช่องแคบโดเวอร์ของทวีปยุโรป โดยน าข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบของผู้น าเข้าและส่งออกจากวิธี Likert Scale มาคัดเลือก
ปัจจัยที่มีเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป ออกแบบระดับของปัจจัยด้วยการผันแปรค่าตามความอ่อนไหว
ของปัจจัยที่ส ารวจมาเพ่ือจ าลองออกเป็น 9 สถานการณ์ตามเทคนิค Orthogonal Design โดยใช้
โปรแกรม N-gene แสดงผลของแบบสอบถาม Stated Preference ไปยัง 93 บริษัท วิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Multinomial Logit และ Nested Logit พบว่า ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่ง 
ความถี่ในการให้บริการ และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การขนส่ง โดยเปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมาเป็นทางรางและทางน้ าเพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางการค้า  

เช่นเดียวกับ Bergantino, Bierlaire, Catalano, Migliore and Amoroso (2013) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุกและปัจจัยแฝงที่มีผลต่อการเลือกการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบทางใต้ของประเทศอิตาลี ด้วยการส ารวจ 2 วิธี ประกอบด้วย การส ารวจข้อมูลการ
ตัดสินใจเลือกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Revealed Preference) เป็นการเก็บข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริงภายใต้ทางเลือกนั้น และการส ารวจข้อมูลการตัดสินใจเลือกในสถานการณ์ที่ยังไม่เคย
เกิดขึ้นแต่ถูกสมมติขึ้นมา (Stated Preference) ท าให้สามารถก าหนดตัวแปรและควบคุมระดับค่า
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ของตัวแปรโดยตรงเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยก าหนดทางเลือกใหม่เป็น
รถบรรทุก รถบรรทุกร่วมกับทางเรือ และรถบรรทุกร่วมกับทางสถานีขนส่งและพักสินค้าเพ่ือขนส่ง
แบบเต็มคัน (Full Truckload) ออกแบบระดับของตัวแปรด้วยการผันแปรค่าตามความอ่อนไหวของ
ปัจจัยที่ส ารวจมาเพ่ือจ าลองออกเป็น 8 สถานการณ์ตามเทคนิค Fractional Factorial Design ใน
แบบสอบถาม และระบุคะแนนความส าคัญ 5 ระดับ ด้วยวิธี Likert Scale ในแต่ละสถานการณ์ที่
เลือกว่าปัจจัยใดส าคัญสุดไปยัง 90 บริษัท วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Nested Logit โดยโปรแกรม 
Blogeme พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง คือ ระยะเวลาการขนส่ง ความตรงต่อ
เวลา ความเสียหายของสินค้า ความถี่ในการให้บริการ และต้นทุนการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าประเภท
เน่าเสียง่ายที่ผู้ให้บริการขนส่งจะเลือกรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นรถบรรทุกร่วมกับ
รูปแบบอ่ืนถ้ารูปแบบนั้นมีความปลอดภัยกับสินค้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้าและประหยัดต้นทุนการ
ขนส่งจากรถบรรทุกไปปลายทางรูปแบบเดียว  

Shinghal and Fowkes (2002) ศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ
เมืองเดลีและบอมเบย์ของประเทศอินเดีย โดยน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รูปแบบของผู้ให้บริการขนส่งมาสร้างแบบสอบถามด้วยวิธี Stated Preference ออกเป็น 3 ทางเลือก 
คือ รถบรรทุก รถไฟ และรถบรรทุกร่วมกับทางเรือ โดยใช้โปรแกรม Leed Adaptive Stated 
Preference ไปยัง 41 บริษัทจาก 6 กลุ่มของประเภทสินค้า วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Multinomial 
Logit พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง คือ ความถี่ในการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ
ของการให้บริการ ต้นทุนการขนส่ง และระยะเวลาการขนส่ง ซึ่งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูงและสินค้าส าเร็จรูป ส่วนรถไฟควรเป็นการขนส่งสินค้าแบบปริมาณมาก 
(Bulk)  

Rich, Holmblad and Hansen (2009) วิจัยการพัฒนาแบบจ าลองของรูปแบบการขนส่ง
สินค้าท่ีช่องแคบโอเรซุนประเทศเดนมาร์ก โดยการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร 
วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Binary Logit และความสัมพันธ์ระหว่างจุดต้นทางและปลายทาง (Origin–
Destination Matrix : OD Matrix) พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาในการขนส่ง ระยะเวลาในการ
ขนถ่าย เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับรูปแบบการขนส่ง 5 ประเภท คือ รถบรรทุก รถไฟ รถไฟแบบ
ขนส่งต่อเนื่อง (Combi) เรือ และเรือแบบขนส่งต่อเนื่อง (Combi) ของ 13 กลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น 
ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารและอาหารสัตว์ ไม้และเส้นใยฟอสซิลที่ไม่เป็นของเหลว เป็นต้น 
 สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศที่ประยุกต์น าไปใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจในอนาคต Douglas and Jones (2016) ได้พัฒนาแบบจ าลองโครงการ
ขนส่งสาธารณะ เพ่ือวางแผนการเชื่อมโยงและปรับปรุงการขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารประจ าทาง 
รถไฟ และรถไฟรางเบาในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วิธี  Stated Preference วิเคราะห์ด้วย
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แบบจ าลองขนส่งสาธารณะ (The Public Transport Project Model : PTPM) ซึ่งให้ความส าคัญ
กับความถี่ในการให้บริการ ช่วงเวลาการรอเรียกขึ้นยานพาหนะโดยสาร คุณภาพของยานพาหนะ
โดยสาร และค่าโดยสาร จากผลการวิจัยระบุว่า มีโอกาสความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเปลี่ยนมาใช้
บริการร้อยละ 65-77 ถ้าแผนการเดินทางด้วยระยะเวลาเดิมจาก 25 นาทีเป็น 6.1, 2.6, 2.8 นาที 
ของรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และรถไฟรางเบา ตามล าดับ  
 การเดินทางและการขนส่งทางรางมีงานวิจัยที่ศึกษาเช่นกัน ได้แก่ Zheng, Washington, 
Hyland, Sloan and Liu (2016) เป็นการเลือกเดินทางโดยรถไฟที่วิ เคราะห์โดยแบบจ าลอง 
Multinomial Logit พบว่า ตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ เวลาในการเข้าถึงยานพาหนะ จ านวน
ครั้งการต่อขบวนรถ ราคาค่าโดยสาร การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และจัดตั้ง
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสนับสนุนการใช้บริการนี้  มีความเปลี่ยนแปลงค่า
สัมประสิทธิ์ (  ) ต่อแต่ละปัจจัยเท่ากับ -3.1320, -0.0410, -0.2740, -0.0250 และ -0.0480 โดยมี
ค่านัยส าคัญทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า ยุคปัจจุบันปัจจัยการ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และจัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ในสถานีขนส่งจะ
ช่วยดึงดูดผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น เพราะเป็นการอ านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง  
 Ben-Akiva and Morikawa (1990) ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ยานพาหนะ
เดินทาง กรณีโครงการรถไฟใต้ดินที่ก าลังจะเปิดใหม่ในเมืองโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่น โดยส ารวจ
ตามบ้านเรือนทั้งก่อนและหลังการเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินจ านวน 564 และ 1,201 ตัวอย่าง 
ตามล าดับ ทั้งการเดินทางที่เป็นแบบไปท างานและไปโรงเรียน พบว่า ก่อนรถไฟเปิดให้บริการ
ประชาชนเดิมร้อยละ 42.90 จะเปลี่ยนการเดินทางมาเป็นรถไฟ การสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลนี้ท าทั้ง
ก่อนและหลังการเปิดให้บริการของรถไฟซึ่งเป็นการส ารวจแบบก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated 
Preference) และประเมินจากสถานการณ์จริง (Revealed Preference) ในการสร้างแบบจ าลอง 
ผู้วิจัยได้พิจารณาปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เวลาในการเข้าถึงยานพาหนะ จ านวนครั้งของ
การต่อขบวนรถ ค่าโดยสาร ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ยานพาหนะที่ใช้เข้าถึงรถไฟ (รถยนต์ 
รถเมล์ หรือจักรยาน) แล้วท าการสร้างแบบจ าลองแยกแต่ละแบบการส ารวจโดยวิธี  Multinomial 
Logit และรวมแบบจ าลองที่ได้จากการส ารวจทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน จากผลการทดสอบแบบจ าลอง 
พบว่า แนวโน้มการใช้รถไฟใต้ดินจะมีการใช้บริการเพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.80 แต่จากการ
ส ารวจจริงนั้น พบว่า ส่วนแบ่งของการบริการของรถไฟใต้ดินมีเพียงร้อยละ 59.40 จะเห็นได้ว่าเกิด
การประมาณค่าที่มากเกินจริง ผู้ศึกษาได้อธิบายว่า อาจจะเกิดจากแบบสอบถามในช่วงหลังการเปิด
ให้บริการมีความก ากวม ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ถึงความชัดเจนได้จากพฤติกรรมจริงและอาจเกิดจาก
แบบสอบถามซึ่งไม่ได้ถามเกี่ยวกับผู้เดินทางที่ไม่มีทางเลือกอ่ืน ซึ่งในสถานการณ์จริงนั้นผู้เดินทาง
จ านวนมากไม่สามารถใช้บริการรถไฟใต้ดินได้  
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Douglas and Karpouzis (2011) วิจัยการติดตามเวลาการแล่นขอรถไฟเมื่อเวลาผ่านไปใน
เมืองซิดนี่ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือปรับปรุงระบบรางและต้องการลดค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาการ
เดินทางของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธี Stated Preference ออกแบบส ารวจสามช่วงเวลา คือ ปี ค.ศ.1992, 
ค.ศ.2003-2010 และ ค.ศ.1992-2010 วิเคราะห์ด้วยค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละช่วงเวลา โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการรอเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทาง ความถี่ในการให้บริการ ค่าโดยสาร ค่าจ้างพนักงาน และดัชนีผู้บริโภค พบว่า ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจกับค่าเฉลี่ยของค่าโดยสารเท่ากับ 11.71 เหรียญสหรัฐฯต่อชั่วโมง  
 นอกจากนี้ มีงานวิจัยการเดินทางและการขนส่งทางถนน Devarasetty, Burris and Shaw  
(2012) วิเคราะห์การจัดการช่องจราจรพิเศษบนทางด่วนเพ่ือลดระยะเวลาการเดินทางเพ่ือถึงที่หมาย
ตามเวลาที่ก าหนด ด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงประจักษ์ (Empirical Model Estimation) และ
แบบจ าลอง Mixed Logit พบว่า ปัจจัยค่าทางด่วน อัตราเร็ว ระยะเวลาและช่วงเวลาการเดินทาง 
และอัตราเร็วในการขับขี่จะเพ่ิมโอกาสให้ผู้ขับขี่เปลี่ยนมาใช้บริการมากถึงร้อยละ 63 โดยผู้ใช้บริการ
เต็มใจที่จะจ่ายราคา 50 เหรียญสหรัฐฯต่อชั่วโมง  

Polzin, Chu, Rey and Board (2001) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ของคนเชื้อชาติต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีการเดินทางที่นอกเหนือจากการท างาน (Non-
Work Travel) โดยการเก็บข้อมูลและส ารวจเชิงลึก ได้แก่ การเดินทางส่วนตัว การเดินทางกับ
ครอบครัว การเดินทางไปโรงเรียน การเดินทางเกี่ยวกับศาสนา การเดินทางเกี่ยวกับเพ่ือสุขภาพ การ
เดินทางเกี่ยวกับงานสังคม และการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางที่นอกเหนือจากการไป
ท างานทั้งหมดนี้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของการเดินทางทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า ผู้เดินทางทุกเชื้อ
ชาติจะเดินทางเป็นขับขี่รถยนต์ร้อยละ 57.30 เป็นผู้โดยสารรถยนต์ร้อยละ 31.20 ใช้ระบบการขนส่ง
มวลชนร้อยละ 1.40 ใช้จักรยานร้อยละ 1.00 และการเดินเท้าร้อยละ 6.40 เชื้อชาติที่มีสัดส่วนการ
เดินทางมากที่สุด คือ คนผิวขาว ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการเลือก
ยานพาหนะโดยการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) พบว่า ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมี
ใบขับขี่ในการครอบครองจะเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าใช้ระบบการ
ขนส่งมวลชน รวมทั้งท าการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือไปท างานกับการ
เดินทางที่นอกเหนือจากการไปท างาน พบว่า การเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวและการเลือกใช้ระบบการ
ขนส่งมวลชนของการเดินทางไปท างานนั้นมีสัดส่วนที่มากกว่าถึงร้อยละ 15 จากงานวิจัยข้างต้นนี้ท า
ให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางมีผลต่อการเลือกยานพาหนะในการเดินทาง  
 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจ าลองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกสินค้า 
ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

หัวข้อ 
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การออกแบบระบบสนับ 
สนุนการตัดสินใจส าหรับ
การคัดเลือกกระบวนการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูป 
แบบส าหรับการส่งออก
ยางพาราของไทย 
วิรัชญา จันพายเพ็ชร และ 
ดวงพรรณ กริชชาญชัย 
(2552) 

* *  * *       

การพัฒนาแบบจ าลอง
รูปแบบการขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์ทางรถไฟระ 
หว่างสถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง ลาดกระบัง
และท่าเรือแหลมฉบัง 
ธงเทพ สวัสดิกุล และ 
สราวุธ จันทรส์ุวรรณ 
(2558) 

* * *         

Estimation of 
switching models 
from revealed 
preference and stated 
intentions 
Ben-Akiva and 
Morikawa (1990) 

* *        *  
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หัวข้อ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งหรือการเดินทาง 
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Mobility and model 
choice of people of 
color for non-work 
travel 
Polzin et al. (2001) 

 *        *  

Freight mode choice 
and adaptive stated 
preferences 
Shinghal and Fowkes 
(2002) 

* * *    *     

Factors influencing 
the selection of 
motor carriers 
Sirisoponsilp and 
Wongita (2003) 

* * *     * *   

A weighted logit 
freight mode-choice 
model 
Rich et al. (2009) 

* *          

Tracking the value of 
rail time over time 
Douglas and Karpouzis 
(2011) 

* *     *    * 

The value of travel 
time and reliability-
evidence from a 
stated preference 

* *          
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หัวข้อ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งหรือการเดินทาง 
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survey and actual 
usage 
Devarasetty et al. 
(2012) 
Taste heterogeneity 
and latent 
preferences in the 
choice behavi our of 
freight transport 
operators 
Bergantino et al. 
(2013) 

 * *     *    

Modelling mode 
choice for freight 
transport using 
advanced choice 
experiments 
Arencibia et al. (2015) 

* * *    *     

Developing a suite of 
demand parameters 
for Inner Sydney 
public transport 
Douglas and Jones 
(2016) 

* *    * *     
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 จากการทบทวนแผนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ OBOR โครงสร้างพ้ืนฐานและการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศจีน งานวิจัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการปริมาณขนส่งสินค้า 
และแนวคิดเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งของผู้ส่งออก ท าให้ทราบ
ตัวแปรเชิงด าเนินการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าผ่านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและขยาย
ช่องทางการกระจายสินค้า โดยงานวิจัยนี้ได้น าโครงการรถไฟและปัจจัยดังกล่าวมาด าเนินการศึกษา
เพ่ือประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีน ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ และเทคนิค Stated Preference และการ
ถดถอยโลจิสติกทวิ เพ่ือประยุกต์แบบจ าลองหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอธิบายสัดส่วนปริมาณของ
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 
แนวทางในการด าเนินการศึกษาอันประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้าและ

กิจกรรมต่าง ๆ ทางโลจิสติกส์ของการส่งออกทุเรียนสด รูปแบบและเส้นทางการส่งออกจากประเทศ
ไทยไปประเทศจีน กรอบแนวคิดและข้ันตอนการศึกษา การสร้างแบบสอบถามปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์
ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกและปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ทางรถไฟ จนได้ผลการเก็บข้อมูลน าไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมค านวณทางสถิติและจัดการข้อมูล (Statistical Package for the Social 
Science for Windows : SPSS) เพ่ือน าไปสร้างแบบจ าลองสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอธิบาย
สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแต่ละขั้นตอนแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
2. กรอบแนวคิดและข้ันตอนการศึกษา 
3. ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มแีนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 จ านวนข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.    ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ 
4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
4.2 ก าหนดพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้าและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ของผู้ส่งออก 

  

3.1.1 แหล่งผลิตทุเรียนในประเทศไทยและคู่แข่งการค้า 
 

แหล่งปลูกทุเรียนเดิมอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและฝั่งธนบุรีของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
การปลูกแบบยกร่อง มีคันคูน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม โดยทั่วไปมักปล่อยให้มีการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ มีการดูแลรักษาน้อย ต่อมาเมื่อประสบปัญหาน้ าท่วมในบางปีประกอบกับมีการขยายความ
เจริญของสังคมเมืองออกสู่พ้ืนที่รอบนอกของจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกษตรกรจึงมีการขายพ้ืนที่สวน
เดิมเพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ แล้วย้ายฐานการผลิตออกไปยังจังหวัดอ่ืนที่มี
สภาพภูมิอากาศและสภาพพ้ืนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีทุเรียนเพียงไม่กี่พันธุ์เท่านั้นที่ได้รับความนิยม
ในท้องตลาด เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กระดุมทอง เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2547) และ
ปลูกเป็นจ านวนมากในทุกภาคของประเทศ ดังภาพที่ 3.1 ซึ่งด้านต้นทุนการผลิตพบว่า มีค่าใช้จ่าย
การปลูกประมาณไร่ละ 17,800-21,500 บาท ขึ้นอยู่กับพันธุ์โดยคิดเป็นต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนการ
จัดหาปัจจัยการผลิตประมาณร้อยละ 75 ของต้นทุนทั้งหมด ในจ านวนนี้แยกได้เป็นต้นทุนแรงงานร้อย
ละ 29 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกร้อยละ 15 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชร้อยละ 37 ผลผลิตเฉลี่ย
ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองและชะนีเท่ากับ 1,875 และ 2,073 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ส านัก
งานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559) 

ทั้งนี้ แหล่งผลิตทุเรียนที่ส าคัญของโลกอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม รวมทั้งมีการน าพันธุ์ทุเรียนจากประเทศไทยและมาเลเซียไปปลูกในออสเตรเลียด้วย ส่วน
ประเทศท่ีเป็นคู่แข่งการค้า คือ มาเลเซียและเวียดนาม เนื่องจากประเทศมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด อีกทั้งประสบความส าเร็จในการท าทุเรียนต้นเตี้ยเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและออกก่อน
ฤดู มีการขยายพื้นท่ีปลูกเป็นลักษณะสวนขนาดใหญ่และจัดการเป็นระบบเช่นเดียวกับการผลิตทุเรียน
ในประเทศ ในขณะที่การขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองทางใต้ของประเทศเวียดนามโดยน าต้น
พันธุ์จากไทย มีเรือนเพาะช าขยายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจ าหน่ายให้กับเกษตรกรอีกมากกว่า 100 
แห่ง สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 300 ,000 ต้น ต้นพันธุ์ที่ได้นี้จะใช้ทดแทนพันธุ์พ้ืนเมือง 
เพ่ือส่งเสริมการผลิตทุเรียนส าหรับบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.1 แหล่งเพาะปลูกทุเรียนในประเทศไทย 
แหล่งที่มา: ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559. 
 
 จากภาพที่ 3.1 พบว่า ปี พ.ศ.2559 มีแหล่งการเพาะปลูกทุเรียนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
ได้แก่ ภาคเหนือที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 20 ,110 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จังหวัดนครพนม ศรีสะเกษ และหนองคาย ประมาณ 3 ,029 ไร่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ปราจีนบุรี และตราด ประมาณ 313 ,424 ไร่ และภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นราธิวาส และตรัง ประมาณ 360,368 ไร่ เป็นต้น ซึ่งมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนในอัตราเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 2.52 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้รับแต่ละปีมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศในปีนั้น ๆ จึงท าให้แต่ละภูมิภาคมีฤดูการให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน โดยภาคตะวันออกอยู่ที่
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ช่วงไตรมาสที่ 2 ภาคใต้อยู่ที่ช่วงไตรมาสที่ 3 และจังหวัดอุตรดิตถ์กับศรีสะเกษอยู่ที่ช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงกรกฎาคม ดังตารางที่ 3.1 ทั้งนี้ ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน (2559) ได้รายงานสถิติผลผลิต
ทุเรียนสดออกสู่ตลาดของปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย ภาคเหนือ 12,865 ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1,492 ตัน ภาคใต้ 224,656 ตัน และภาคตะวันออก 282,865 ตันซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีผลผลิตมากท่ีสุด
และเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญการผลิตทุเรียนของประเทศ ดังภาพที่ 3.2 โดยจงัหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่
มีผลผลิตมากที่สุดในประเทศ คือ 187,790 ตัน รองลงมาคือ ระยอง 59,676 ตัน และตราด 29,904 
ตัน ตามล าดับ ดังภาพที่ 3.3 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลผลิตในจังหวัดอ่ืน ๆ สูงสุด 10 จังหวัดแรกของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 ดังภาคผนวก จ.  
 
ตารางท่ี 3.1 สัดส่วนฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตเก็บรายไตรมาสปี พ.ศ.2559 
 

ภูมิภาคหรือ
จังหวัด 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภาคตะวันออก             
ภาคใต้             
อุตรดิตถ์  
ศรีสะเกษ 

            

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559. 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 สัดส่วนผลผลิตแต่ละภูมิภาคปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559. 

ภาคเหนือ
2.5%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.3%

ภาคตะวันออก
54.2%

ภาคใต้
43.0%
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ภาพที่ 3.3 สัดส่วนผลผลิตรายจังหวัดในภาคตะวันออกปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน, 2559. 
 
 จากที่กล่าวมา ทุเรียนเป็นผลไม้ที่เกษตรกรนิยมปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทยในพ้ืนที่
สภาพอากาศเอ้ืออ านวย เพราะเป็นที่ต้องการบริโภคไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติอย่าง
ชาวจีนก็ชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างมากด้วยรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ถึงขณะมีพ่อค้าชาว
จีนมาติดต่อให้ราคาสูงกับเกษตรกรโดยตรงเพ่ือเหมาสวนทุเรียนในบางพ้ืนที่ของภาคตะวันออก
ส่งออกไปประเทศจีน ซึ่งในแต่ละปีนั้น มูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีนสูงมาก จึงเปรียบได้ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ยุทธศาสตร์ที่สร้างรายได้การส่งออกให้กับประเทศ
เป็นอย่างมาก 
 

3.1.2 มูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลกเป็นต้นมาเฉลี่ยปีละ 690,000 ตัน มีปริมาณ
การส่งออกท่ัวโลกเฉลี่ยถึง 390,000 ตัน ด้วยมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยความต้องการบริโภค
ทุเรียนในต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มตลาดเอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ รองลงมาคือ ตลาดยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีชาวเอเชียที่คุ้นเคยกับผลไม้เมืองร้อนอพยพไปอาศัยอยู่จะนิยมบริโภคในรูปผลสด แช่แข็ง และ
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ด้วยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคอย่างพันธุ์หมอนทองและชะนี 
ปกติการส่งออกทุเรียนสดไปต่างประเทศจะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงการ

จันทบุรี
66.4%

ระยอง
21.1%

ตราด
10.6%

จังหวัดอื่น ๆ
1.9%
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เริ่มฤดูกาลให้ผลผลิตในประเทศไทย และส่งออกในปริมาณมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
มิถุนายน จากนั้นผลผลิตจะเริ่มลดลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 

ส าหรับตลาดในประเทศจีน ทุเรียนที่เป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ประเทศจีนไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงต้องน าเข้าทั้งหมดและมีแนวโน้มที่จะต้อง
การเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการอ านวยความสะดวกในเรื่องกฎระเบียบและข้อตกลงการค้า
เสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Agreement : CAFTA) เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการ
ส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนจะส่งผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงทางทะเลเพราะไม่ต้องเสียภาษี 
จากนั้นจึงลากตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิเข้าสู่ตลาดจีนที่เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้ง ท า
ให้ปริมาณการส่งออกไปประเทศจีนโดยตรงมีไม่มาก แต่หลังจากปลายปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยได้มีการเปิดเสรีการค้ากับประเทศจีน ท าให้การส่งออกไปประเทศจีนสามารถส่งโดยไม่
ต้องเสียภาษี และจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อมโยงทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ท า
ให้เพ่ิมช่องทางการส่งออกมากขึ้นทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ซึ่งเป็นการขยายตลาดในส่วน
การค้าและการลงทุนของผู้ส่งออกทุเรียนไทย ท าให้มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ดัง
ภาพที่ 3.4 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลของมูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงระหว่างปี พ.ศ.2555–2559 ดังภาคผนวก ฉ. 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนปี พ.ศ.2545-2559 
แหล่งที่มา: Global Trade Atlas, 2016. 
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จากภาพที่ 3.4 แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 5 ปีหลังมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมสูงสุด
อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า ส าหรับปี พ.ศ.2555-2559 มีปริมาณส่งออก 286,363,  
321,983, 315,476, 298,792 และ 292,409 ตัน ด้วยมูลค่า 399.5, 543.3, 592.5, 567.9 และ 
693.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการ
เพ่ิมการส่งออก โดยราคาซื้อขายทุเรียนสดหน้าสวนผลไม้ระหว่างล้งกับเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-
60 บาทราคาขายส่งลังละ 250-290 บาท (ลังละ 18.5 กิโลกรัม) (มานพ โปษยาอนุวัฒน์, 2559) 
ส าหรับราคาขายทุเรียนสดในตลาดจีน ฝ่ายเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (2559) ได้
ส ารวจราคาผลไม้ประจ าสัปดาห์เพราะเป็นเมืองที่น าเข้าผลไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก
ที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยและได้รายงานว่า ราคาทุเรียนสดขายปลีกตามห้างสรรพสินค้า ห้างค้า
ปลีก และร้านค้าต่าง ๆ อยู่ที่ 28–39 หยวนต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 140-195 บาทต่อกิโลกรัม 

การค้าขายทุเรียนสดระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องราวพันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพราะชาวจีนนิยมผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างมากประกอบกับสามารถ
หาซื้อบริโภคง่ายตั้งแต่ระดับห้างสรรพสินค้าไปจนถึงร้านค้าย่อยตามตลาดของทุกเมือง เนื่องจาก
ปัจจุบันรัฐบาลของทั้งสองประเทศส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์และขยายช่องทางกระจายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ไปสู่เมืองหลักใน
แต่ละมณฑลของประเทศจีน จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่จะวางแผนพัฒนาและปรับปรุงห่วงโซ่
อุทานของการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

  
3.1.3 ห่วงโซ่อุปทานการขนส่งทุเรียนสด 

 
ระบบโลจิสติกส์ของทุเรียนสดเพ่ือการส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศจีน ประกอบด้วย 

การจัดการคลังสินค้าเป็นการรวบรวม บรรจุ จัดเก็บ และส่งออก การเก็บรักษาในห้องควบคุม
อุณหภูมิหรือตู้เย็นในระหว่างการขนส่ง การล าเลียง การเปลี่ ยนถ่ายสู่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน 
เนื่องจากทุเรียนเป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายจึงต้องมีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งเป็นการ
เคลื่อนย้ายทุเรียนจากแหล่งผู้ผลิตหรือผู้จัดเก็บไปยังลูกค้าในระดับต่าง ๆ การจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ การจัดการเอกสารทางศุลกากรและใบอนุญาตการส่งออก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการก าหนดคุณภาพของทุเรียนที่ส่งมอบ ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลไม้ เจริญชัย โขมพัฒราภรณ์ และคณะ (2550) ได้แยกกระบวนการและขั้นตอนของการส่งออก
ทุเรียนสด ดังภาพที่ 3.5 ดังนี้ 
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1) การไหลของวัตถุดิบ (Flow of Material) เริ่มต้นที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวทุเรียนสด
มาขายที่ให้กับผู้รวบรวม (ล้ง) หรือผู้รวบรวมอาจจะส่งคนไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง เมื่อรถกระบะหรือ
รถบรรทุกที่จะท าการบรรทุกและล าเลียงของผู้รวบรวมผลผลิตมาถึงสวน ผู้รวบรวมจะท าการสุ่มตรวจ
คุณภาพความอ่อนหรือแก่ของผลผลิตก่อนแล้วล าเลียงมายังโรงบรรจุ  จากนั้นส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6-7 (สวพ.6-7) จะส่งเจ้าหน้าที่มาที่โรงบรรจุแล้วท าการตรวจสอบ ใช้เวลาไม่เกิน 
15 นาท ีจะสามารถให้ผลการตรวจสอบได้ แล้วผู้รวบรวมท าการคัดคุณภาพของผลผลิต แตถ่้าผลผลิต
ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6-7 เกษตรกรจะส่งผลผลิตไปขายใน
ตลาดค้าส่งเพ่ือบริโภคภายในประเทศ เมื่อได้ผลผลิตตามคุณภาพที่ต้องการแล้วผู้รวบรวมจึงท าการคัด
เกรด ชุบน้ ายากันเชื้อรา รอให้น้ ายาแห้ง ติดฉลากแสดงข้อมูล และบรรจุกล่องขนาด 19 กิโลกรัมต่อ
กล่อง แล้วน ากล่องมาเรียงบริเวณลานกว้างเพ่ือรอขนส่งในขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้นส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6-7 จะมาสุ่มกล่องที่บรรจุทุเรียนสดเพ่ือน าไปตรวจสารพิษตกค้างประมาณ 18 
กิโลกรัมต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต ถ้าผลผลิตผ่านมาตรฐานคุณภาพของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6-7 แล้วผู้รวบรวมก็ต้องน ากล่องที่ถูกสุ่มตรวจไปบรรจุผลผลิตใหม่
เพ่ือให้ได้น้ าหนักต่อกล่องเท่าเดิม แต่หากไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพของส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6-7 ผู้รวบรวมก็ไม่สามารถท าการขนส่งเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 

2) การไหลของสารสนเทศ (Flow of Information) เริ่มต้นจากผู้ส่งออกจะได้รับ
ค าสั่งซื้อมาจากลูกค้าประเทศจีนที่ระบุข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของปริมาณ วันเวลารับสินค้า และ
ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (International Commercial Terms :  
INCOTERM) ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ ในลักษณะใด แต่โดยส่วนมากการซื้อขายทุเรียน 
ผู้ซื้อและผู้ขายนิยมท าเงื่อนไขข้อตกลงแบ่งเป็น 2 ประเภท (กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2559) คือ 

(1) เงื่อนไขการส่งมอบที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้
ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการท า
พิธีการศุลกากร ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่ง
สินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว (Free On Board : FOB) 

(2) เงื่อนไขการส่งมอบที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้
ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการท าพิธีการศุลกากร จ่ายค่า
ระวางเรือ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อ
ให้แก่ผู้ซื้อ (Cost, Insurance & Freight : CIF)  
  จากนั้นผู้ส่งออกจะท าการติดต่อไปที่ผู้รวบรวม ผู้รวบรวมก็จะติดต่อไปถึงเกษตรกร
เพ่ือหาผลผลิต เมื่อหาผลผลิตได้ตามท่ีต้องการแล้ว ผู้ส่งออกก็จะท าการติดต่อพิธีการศุลกากรเพ่ือการ
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ส่งออกผ่านผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Shipping) โดยจะให้ข้อมูลสินค้าและวันเวลาที่
ต้องการส่งออก ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะติดต่อกรมศุลกากรเพ่ือขอใบขนสินค้า (การ
ส่งออกต้องมีใบขนสินค้าไปยืนยันรายการสินค้าที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน) พร้อมกับส่งเรื่องไปที่
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6-7 เพ่ือแจ้งว่าจะมีการรวบรวมผลผลิตในวันและเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้ทางส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่  6-7 ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพความอ่อนหรือแก่ของ
ผลผลิตและเก็บตัวอย่างกลับไปตรวจสารพิษตกค้าง (การตรวจคุณภาพความอ่อนหรือแก่ของผลผลิต
จะได้รับเอกสารรับรองทันทีภายใน 15 นาที ส่วนการตรวจสารพิษตกค้างจะได้รับเอกสารรับรองใน
วันรุ่งขึ้นของวันที่มีการสุ่มตรวจตัวอย่าง โดยเอกสารจะถูกส่งไปที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ) จากนั้นส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6-7 จะส่งข้อมูลให้กับทางกลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร (กบส.) เพ่ือให้มาตรวจศัตรูพืชที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานในวันที่จะส่งออก 

3) การไหลของการส่งออกสินค้า (Flow of Export) เริ่มจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Agency) เพ่ือตรวจสอบ
รอบของยานพาหนะขนส่ง เช่น รถบรรทุก เรือ หรือเครื่องบิน ที่จะท าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
พ้ืนที่การบรรทุกของปริมาณสินค้า และวันเวลาที่ก าหนดการส่งออก สามารถจัดการบริหารส าหรับ
การส่งออกเที่ยวนี้ได้หรือไม่ ถ้ายานพาหนะขนส่งมีพ้ืนทีเ่พียงพอและตรงตามความต้องการผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็จะแจ้งราคากลับไปทางผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทันที ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะท าการพิจารณาราคาการ
ขนส่ง ถ้าผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตกลงก็จะติดต่อกลับตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็จะส ารองพ้ืนที่การขนสินค้ากับบริษัทขนส่ง บริษัท
ขนส่งจะพิจารณาก่อนว่า ลูกค้านั้นเป็นลูกค้าประจ า ลูกค้าขาจร หรือลูกค้าในบัญชีด า ถ้าเป็นลูกค้า
ประจ าจะส ารองที่ไว้ให้ทันที แต่ถ้าเป็นลูกค้าขาจรจะติดต่อกับไปในวันรุ่งขึ้น และถ้าเป็นลูกค้าในบัญชี
ด าจะท าการตอบปฏิเสธ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อดังกล่าวนี้แล้วก็สามารถเริ่มการขนสินค้าได้ทันที 
เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานจะต้องมีการตรวจเอกสารต่าง ๆ และตรวจศัตรูพืช (ออก
ใบรับรองทันทีหลังการตรวจ) โดยปัจจุบันมีรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากโรงบรรจุที่มีพ้ืนที่การ
ปลูกทุเรียนมากที่สุดของประเทศไทยไปประเทศจีนแยกเป็น 3 รูปแบบ ดังภาพที่ 3.6 ดังนี้ 

(1) การส่งออกทางถนน ผู้รวบรวมหรือผู้ส่งออกจะติดต่อหารถหัวลาก

พร้อมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าแบบควบคุมอุณหภูมิมารับสินค้าที่ผู้รวบรวมโดยตรง จากนั้นจึงน ากล่อง

หรือลังล าเลียงเข้าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมเอกสารทางศุลกากร รถหัวลากก็จะขนไปตามเส้นทางที่

ก าหนดระหว่างผ่านด่านการขนส่งระหว่างประเทศหรือด่านชายแดนของประเทศลาวและเวียดนาม  
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ก็จะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบเอกสารทางศุลกากร วัตถุ
อันตราย และตรวจสิ่งของปลอมปนที่มากับการบรรทุก จนถึงด่านการขนส่งระหว่างประเทศหรือด่าน
ชายแดนของประเทศจีน หากรถหัวลากที่ขนส่งไม่ได้เป็นของสัญชาติจีนจะเปลี่ยนถ่ายสินค้าไปยัง
ยานพาหนะของลูกค้าชาวจีนที่ได้เตรียมเอาไว้หรือรถหัวลากที่ขนส่งเป็นของสัญชาติจีนก็จะแล่นเข้าสู่
ภายในประเทศได้เลย ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายการส่งออกที่ด่านโหย่วอ้ีกวานในเมืองผิงสียง ซึ่งเป็น
ด่านชายแดนระหว่างมณฑลกว่างซี่ทางใต้ของประเทศจีนและทางเหนือของเวียดนาม 

(2) การส่งออกทางทะเล ผู้รวบรวมหรือผู้ส่งออกจะติดต่อหารถหัวลาก
พร้อมตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามารับสินค้าที่ผู้รวบรวม หลังจากนั้นจึงน ากล่องหรือลังล าเลียงเข้าตู้คอน
เทนเนอร์ รถหัวลากก็จะขนส่งไปที่ท่าเรือตามก าหนด เมื่อไปถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะท าการ
ตรวจรบัสินค้า เอกสารทางศุลกากร วัตถุอันตราย และสิ่งของปลอมปนที่มากับการบรรทุกสินค้า แล้ว
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรหรือด่านตรวจพืชจะตรวจหาศัตรูพืชในขั้นตอนสุดท้าย หากพบ
ศัตรูพืชชนิดที่ถูกระบุห้ามในกฎระเบียบของประเทศปลายทางก็จะน าตู้คอนเทนเนอร์นั้นมาท าการ
รมควันก่อนเพ่ือท าลายแมลงศัตรูพืช แล้วตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องอีกครั้ง หลังจากนั้นจะยกตู้คอน
เทนเนอร์ลงจากรถหัวลากไปเสียบปลั๊กในพ้ืนทีท่่าเรือเพ่ือรอขนถ่ายขึ้นเรือ ในอดีตรถหัวลากที่ขนส่งตู้

 

โรงบรรจุ 
 

ภาคตะวันออก 

ท่าเรือทางทะเล 

ท่าอากาศยาน 

ประเทศจีน 

5-7 วัน 

1 วัน 

3-4 วัน 

ภาคใต้ 

 
ภาพที่ 3.6 โครงสร้างการขนส่งทุเรียนจากโรงบรรจุของประเทศไทยไปประเทศจีน 
แหล่งที่มา: เจริญชัย โขมพัฒราภรณ์ และคณะ, 2550. 
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คอนเทนเนอร์จะต้องมาถึงท่าเรือก่อนเรือออก 24 ชั่วโมง แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการ
สนับสนุนผู้ส่งออกจึงอนุโลมสินค้าในหมวดของผลไม้สามารถน าตู้คอนเทนเนอร์มาที่ท่าเรือก่อนเรือ
ออก 1 ชั่วโมงได้ ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายการส่งออกท่ีเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้งของประเทศจีน 

(3) การส่งออกทางอากาศ ผู้รวบรวมหรือผู้ส่งออกจะน ากล่องหรือลัง
ล าเลียงขึ้นยานพาหนะ เช่น รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถบรรทุก เพ่ือขนส่งไปท่าอากาศยานที่ก าหนด เมื่อ
มาถึงท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะท าการตรวจสินค้า ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบมีรูปแบบ
เดียวกับการส่งออกทางทะเลแต่การล าเลียงสินค้าขึ้นเครื่องบินจะต้องเรียงสินค้าบนแท่นรองรับบรรจุ
ภัณฑ์ (Pallet) แล้วบริษัทตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะห่อสินค้าด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน
ให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งทางอากาศมีอุปสรรค
ในเรื่องความกดอากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อเครื่องบินแล่นผ่านชั้นบรรยากาศต่าง ๆ เมื่อ
ห่อสินค้าเสร็จแล้วก็จะล าเลียงขึ้นเครื่องบิน การส่งออกทางอากาศจะต้องน าสินค้ามาถึงท่าอากาศ
ยานก่อนเครื่องขึ้น 4 ชั่วโมง แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการสนับสนุนผู้ส่งออกจึงอนุโลมสินค้าที่
อยู่ในหมวดของผลไม้สามารถมาที่ท่าอากาศยานก่อนเครื่องขึ้น 1 ชั่วโมงได้ แต่บางสายการบินก็ มี
กฎระเบียบเข้มงวดที่ระบุไว้ 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการวางแผนจัดเรียงสินค้า ให้
เป็นระเบียบก่อนล าเลียงขึ้นเครื่องบินด้วย  

ทั้งนี้ จากรายงานทางสถิติของกรมศุลกากร (2559) ได้แสดงสัดส่วนปริมาณของ
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนที่นิยม 3 รูปแบบ ดังภาพที่ 3.7 

 

 
 

ภาพที่ 3.7 สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการขนส่งทุเรียนสดไปประเทศจีนปี พ.ศ.2559 
แหล่งที่มา: กรมศุลกากร, 2559. 

ทางทะเล 
90.28%

ทางถนน 
9.71%

ทางอากาศ 
0.01%
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 จากภาพที่  3.7 เป็นข้อมูลที่ ได้บันทึกสถิติการส่งออกทุเรียนสดรหัสพิกัดศุลกากร 
(Harmonized System Code : HS Code) 081060000000 จากประเทศไทยไปประเทศจีนในปี 
พ.ศ.2559 ว่ามีส่งออก 3 รูปแบบ คือ ทางทะเล ทางถนน และทางอากาศ โดยทางทะเลมีการส่งออก
ทุเรียนสดมากที่สุดถึง 142,714.50 ตันด้วยมูลค่า 8,092.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.28 ของ
รูปแบบการส่งออกทั้งหมด เพราะต้นทุนการขนส่งต่ า การบรรทุกได้บริมาณมาก และลูกค้าสะดวกต่อ
การน าสินค้าไปกระจายยังพ้ืนที่ตอนในของประเทศจีนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและระบบโล
จิสติกส์รองรับเชื่อมโยงกับท่าเรือทางทะเล ทางรถบรรทุกร้อยละ 9.71 ปริมาณ 15,348.7 ตันด้วย
มูลค่า 877.90 ล้านบาท ซึ่งเหมาะกับการขนส่งพ้ืนที่ตอนในที่มีภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูงและห่างไกล
จากชายฝั่งทะเลของประเทศจีน และเครื่องบินร้อยละ 0.01 ปริมาณ 17.5 ตันด้วยมูลค่า 2.1 ล้าน
บาท ส าหรับปลายทางท่ีต้องการความรวดเร็วในการขนส่งเป็นอย่างมาก  
 ห่วงโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 
ทางถนน ทางทะเล และทางอากาศ เนื่องมาจากความร่วมมือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (Greater Mekhong Sub-region : GMS) ที่มีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งเส้นทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการส่งออกหนึ่งรูปแบบประกอบด้วยหลายเส้นทางขึ้นอยู่กับจุดต้นทางและ
ปลายทางการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง ระยะเวลาและระยะทางในการขนส่ง คุณภาพของเส้นทาง สิ่ง
อ านวยความสะดวก กฎระเบียบของด่านการขนส่งระหว่างประเทศ ปัญหาการเมืองของชนกลุ่มน้อย
ในประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งออกหรือผู้ให้บริการขนส่งจะตัดสินใจในการขนส่งสินค้าเพ่ือถึงปลายทาง
อย่างปลอดภัย 
 

3.1.4 เส้นทางการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
 

เส้นทางการส่งออกหรือช่องทางการกระจายทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนตาม
ความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่ผู้ส่งออกหรือผู้
ให้บริการขนส่งนิยมในปัจจุบันประกอบด้วย 3 เส้นทางด้วยกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2555) ดังนี้ 

1) เส้นทางการขนส่งทางถนน 
การส่งออกทุเรียนสดทางถนนจากประเทศไทยไปประเทศจีนมีด้วยกัน 3 เส้นทาง 

คือ เส้นทาง R3, R9 และ R12  
(1) เส้นทาง R3 ประกอบด้วย เส้นทาง R3A และ R3B ซึ่งเป็นการขนส่ง

จากภาคเหนือของประเทศไทยไปภาคใต้ของประเทศจีน โดยเส้นทาง R3A เริ่มจากพ้ืนที่ภาค
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ตะวันออก ไปอ าเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย ผ่านเมืองห้วยทราย หลวงน้ าทา บ่อ
เต็น ของประเทศลาว ผ่านเมืองบ่อหาน ไปยังเชียงรุ้ง (จิงหง) และคุนหมิง มณฑลยูนนานของประเทศ
จีน ระยะทางประมาณ 2,006 กิโลเมตร ด้วยระยะเวลา 2 วัน 6 ชั่วโมง และต้นทุนการขนส่ง 
123,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว 

 ส่วนเส้นทาง R3B เริ่มต้นจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ไปอ าเภอแม่สายจังหวัด
เชียงรายของประเทศไทย ผ่านเมืองท่าขี้เหล็ก เชียงตุงของประเทศพม่า ผ่านเมืองต้าลั้ว ไปยังเชียงรุ้ง 
และคุนหมิง มณฑลยูนนานของประเทศจีน เช่นกัน โดยมีการกระจายสินค้าจากเมืองคุนหมิงไปยัง
เมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน เช่น หนานหนิง เฉิงตู ฉงชิ่ง ซีอาน เป็นต้น ระยะทางประมาณ 1,399 
กิโลเมตร ด้วยระยะเวลา 1 วัน 20 ชั่วโมง และต้นทุนการขนส่ง 101,580 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์
ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว 

(2) เส้นทาง R9 เริ่มต้นจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ไปจังหวัดมุกดาหารของ
ประเทศไทย ข้ามสะพานแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ผ่านเมืองสะหวันเขตและแดนสะหวันของประเทศลาว ไป
ยังเมืองลาวบ๋าวและฮานอยของประเทศเวียดนาม เข้าสู่ด่านผิงเสียง ไปเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี
ของประเทศจีน และมีการกระจายสินค้าโดยทางบกจากเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ไปยังเมืองต่าง 
ๆ ในประเทศจีน เช่น คุนหมิง เฉิงตู ฉงชิ่ง กว่างโจว เป็นต้น ระยะทางประมาณ 1,960 กิโลเมตร ด้วย
ระยะเวลา 1 วัน 20.5 ชั่วโมง และต้นทุนการขนส่ง 192,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 
40 ฟุตต่อเที่ยว 

(3) เส้นทาง R12 เริ่มต้นจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ไปจังหวัดนครพนมของ
ประเทศไทย ข้ามสะพานแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 ผ่านด่านน้ าพาว เมืองท่าแขก แขวงค าม่วนของประเทศ
ลาว ผ่านด่านลางเซิ่นของประเทศเวียดนาม ไปด่านโหย่วอ้ีกวานเขตกว่างซีจ้วงไปยังเมืองหนานหนิง 
มณฑลกว่างซีของประเทศจีน และมีการกระจายสินค้าโดยทางบกจากเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี 
ไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน เช่น คุนหมิง ฉงชิ่ง เฉิงตู กว่างโจว เป็นต้น ระยะทางประมาณ 1,803 
กิโลเมตร ด้วยระยะเวลา 1 วัน 16 ชั่วโมง และต้นทุนการขนส่ง 174,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์
ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว เมื่อส ารวจและเปรียบเทียบกับเส้นทาง R9 พบว่า เส้นทาง R12 มี
ระยะทางการขนส่งสั้นกว่าและคุณภาพของพ้ืนถนนได้มาตรฐานสามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุการ
ขับขี่ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ส่งออกทุเรียนสดหรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนจึงนิยมใช้
เส้นทางนี้ นอกจากจะประหยัดระยะเวลาในการขนส่งแล้วยังลดต้นทุนการขนส่งและอัตราการเน่าเสีย
ของสินค้าด้วย  
    จากที่กล่าวข้างต้น การประมาณต้นทุนการขนส่งทางถนน ประกอบด้วย ค่าขนส่ง
และค่าใช้จ่ายด่านศุลกากรต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต (40’Reefer Container) 
มีรวมน้ าหนัก 18 ตัน ซึ่งประเภทตู้ทีน่ิยมขนส่งทุเรียนสดมี 3 ประเภท คือ (1) ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
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อุณหภูมิท าจากอลูมิเนียม (Aluminium Reefer) บรรจุสินค้าได้ 27.96 ตัน (2) ตู้คอนเทนเนอร์
ควบคุมอุณหภูมิแบบไฮคิวบ์ท าจากอลูมิเนียม (H/C Aluminium Reefer) บรรจุสินค้าได้ 28.34 ตัน 
(3) ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิแบบไฮคิวบ์ท าจากเหล็ก (H/C Steel Reefer) บรรทุกสินค้าได้ 
27.70 ตัน โดยระยะเวลาการขนส่งไม่รวมกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะแวะพักสถานที่ระหว่างทาง จาก
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยไปตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) สู่
เมืองส าคัญทางใต้ของประเทศจีน จ าแนกตามระยะทางและระยะเวลา ดังตารางที่ 3.2 

2) เส้นทางการขนส่งทางทะเล มีอยู่ด้วยกัน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือ
แหลมฉบังไปเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้ง และเส้นทางที่ 2 จากท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองเซี่ยงไฮ้ 

เส้นทางท่ี 1 จากท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองกว่างโจว มี 2 เส้นทาง คือ 
(1) จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือเสิ่นเจิ้น (เสอโข่ว) โดยในช่วงที่ผลผลิต

ออกสู่ตลาดปกติ ค่าระวางเรือการขนส่งส าหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต มีค่าระวางเรือ
ประมาณ 45,500 บาทต่อเที่ยว 
     (2) จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือฮ่องกง โดยในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ปกติ ค่าระวางเรือการขนส่งส าหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต มีค่าระวางเรือประมาณ 40,250 
บาทต่อเที่ยว 

เส้นทางท่ี 2 จากท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองเซี่ยงไฮ้มี 3 เส้นทาง คือ 
(1) จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือเซี่ยงไฮ้ โดยในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

ปกติ ค่าระวางเรือการขนส่งส าหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต มีค่าระวางเรือประมาณ 47,250 
บาทต่อเที่ยว 

(2) จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือหนิงโป โดยในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ปกติ ค่าระวางเรือการขนส่งส าหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต มีค่าระวางเรือประมาณ 50,750 
บาทต่อเที่ยว 
     (3) จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือไว่เกาเฉียว โดยในช่วงที่ผลผลิตออกสู่
ตลาดปกติ ค่าระวางเรือการขนส่งส าหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต มีค่าระวางเรือประมาณ 
47,250 บาทต่อเที่ยว 

ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนสดกระจุกตัวออกสู่ตลาดมาก (Peak) ของภาค
ตะวันออกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนหรือภาคใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะส่งผลให้
ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นจากช่วง
ปกติเป็นเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นลงของค่าระวางเรือขึ้นอยู่กับการปรับตัวของราคา
น้ ามันในตลาดโลกด้วย โดยการประมาณต้นทุนการขนส่งทางทะเล ประกอบด้วย ค่าขนส่งและค่าใช้  
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ตารางท่ี 3.2 การประมาณต้นทุนการขนส่งของเส้นทางถนน 
 

เส้นทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ต้นทุนขนส่ง/เที่ยว 
(ตู้ 40 ฟุต/บาท) 

เส้นทาง R3A1 2,006 54 123,000 
 แหลมฉบัง-เชียงของ 1,022 24 43,960 
 เชียงของ-บ่อเต็น 224 14 11,700 
 บ่อเต็น-มู่หาน 6 2.5 2,160 
 มู่หาน-เชียงรุ้ง 231 7 29,700 
 เชียงรุ้ง-คุนหมิง 523 6.5 35,480 
เส้นทาง R3B1 1,399 44 101,580 
 แหลมฉบัง-แม่สาย 1,023 24 44,320 
 แม่สาย-เชียงตุง 168 7 13,140 
 เชียงตุง-มั่งหล้า 85 6 5,940 
 มั่งหล้า-ต้าลั่ว 3 3 2,700 
 ต้าลั่ว-เชียงรุ้ง 120 4 21,060 
 เชียงรุ้ง-คุนหมิง 523 6.5 35,480 
เส้นทาง R92 1,960 44.5 192,000 
 แหลมฉบัง-มุกดาหาร 703 10.5 32,500 
 มุกดาหาร-แดนสะหวัน 250 8 20,100 
 แดนสะหวัน-หล่างเขิน 900 22 109,700 
 หล่างเขิน-หนานหนิง 200 4 29,700 
เส้นทาง R122 1,803 40 174,000 
 แหลมฉบัง-นครพนม 833 12.5 39,500 
 นครพนม-น้ าพาว 150 7.5 15,200 
 น้ าพาว-โหย่วอ้ีกวาน 620 17 107,300 
 โหย่วอ้ีกวาน-หนานหนิง 200 3 12,000 

 
แหล่งที่มา: 1ก าจัด เล่ห์มงคล และคณะ, 2559. 
         2บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ, 2560. 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
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จ่ายด่านศุลกากรต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต เช่นเดียวกับการขนส่งทางถนน 
จากพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยไปยังเมืองส าคัญทางชายฝั่งทะเลของประเทศจีน จ าแนกตาม
ท่าเรือและระยะเวลา ดังตารางที่ 3.3 

นอกจากนี้ การก าหนดท่าเรือปลายทางการขนส่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ส่งออก
ไทย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้น าเข้าชาวจีน ซึ่งแบ่งการขนส่งได้ 2 กรณี คือ 
สินค้าที่ขนส่งเป็นของผู้น าเข้าเจ้าเดียวกันบรรทุกแบบเต็มล าเรือ แล้วผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศสามารถขนส่งไปท่าเรือปลายทางที่ก าหนดโดยตรงได้ แม้เรือนั้นจะต้องผ่านหรือแวะพักที่
ท่าเรือฮ่องกงก่อนก็ตาม แต่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์
ควบคุมอุณหภูมิ (-25 ถึง 25 องศาเซลเซียส) อาจจะมีการเปลี่ยนล าเรือให้เหมาะสมในการเข้าน่านน้ า
ของพ้ืนที่นั้น ๆ แต่หากสินค้าที่ขนส่งของผู้น าเข้าเจ้านั้นบรรทุกแบบไม่เต็มล าเรือ แล้วผู้ให้บริการขน 

 
ตารางท่ี 3.3 การประมาณต้นทุนการขนส่งของเส้นทางทะเล 
 

เส้นทาง 
ระยะทาง 
(ไมล์ทะเล) 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ต้นทุนขนส่ง/เที่ยว 
(ตู้ 40 ฟุต/บาท) 

เส้นทางแหลมฉบัง-หนานหนิง1    
 แหลมฉบัง-ชินโจว 1,385 6 43,000 
เส้นทางแหลมฉบัง-กว่างโจว2    
 แหลมฉบัง-เสิ่นเจิ้น (เสอโข่ว) 1,540 6-7 45,500 
 แหลมฉบัง-ฮ่องกง 1,499 6 40,250 
เส้นทางแหลมฉบัง-เซี่ยงไฮ้3    
 แหลมฉบัง-เซี่ยงไฮ้  2,401 8-9 47,250 
 แหลมฉบัง-หนิงโป 2,230 8-9 50,750 
 แหลมฉบัง-ไว่เกาเฉียว 2,306 8-9 47,250 

 
แหล่งที่มา: 1บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ, 2560. 

    2เจริญชัย โขมพัฒราภรณ์ และคณะ, 2550. 
    3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2555. 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
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ส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้ก าหนดท่าเรือปลายทางเพ่ือให้ผู้น าเข้ามารับสินค้าเอง ซึ่งจะเป็น
ท่าเรือที่ผู้น าเข้าแต่ละเจ้าที่บรรทุกสินค้ามากับเรือล านี้ส่วนใหญ่ก าหนดหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและลดต้นทุนการขนส่งของลูกค้าท่ี
จะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้เรือแล่นไปอีกท่าเรือที่ต้องการ (ฝ่ายเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
กว่างโจว, 2559) 

3) เส้นทางการขนส่งทางอากาศ มีการขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี โดยมี
เส้นทางการขนส่ง รวมถึงระยะเวลาและวันในการขนส่ง ดังตารางที่ 3.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการขนส่งไป
เมืองเฉิงตูมีทั้งหมด 4 วัน ในขณะที่การขนส่งไปเมืองซีอานมีทุกวันและใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ 
3-4 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับการขนส่งผลไม้อย่างทุเรียนสดที่มีราคาสูงและต้องการคงสภาพความสด 
ทั้งนี้ อัตราค่าระวางทุเรียนสดส าหรับการขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศจีน จากการสอบถามฝ่าย
การพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ ์บริษัท การบินไทย จ ากัด พบว่า ท่าอากาศยานของประเทศไทย
ทุกแห่งและสายการบินทุกเที่ยวบินคิดค่าใช้จ่ายการขนส่งในอัตราเดียวกัน ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรทางอากาศ 2 ,000-2,500 บาทต่อเที่ยว ค่าขนส่ง 50 บาทต่อกิโลกรัม 
และค่าน้ ามัน 3 บาทต่อกิโลเมตร (อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก, 2559) ดังตารางที่ 3.5 ซ่ึงการประมาณต้นทุน
การขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายด่านศุลกากรต่อน้ าหนัก 1 ตัน โดยใช้แท่น
รองรับบรรจุภัณฑ์ (Pallet) โดยระยะเวลาการขนส่งไม่รวมกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะแวะพักสถานที่ 
 
ตารางท่ี 3.4 เส้นทางการขนส่งทางอากาศ ระยะเวลา และวันในการเดินทาง 
 

ต้นทาง ปลายทาง สายการบิน ระยะเวลา วันที่ออกเดินทาง 

กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้ MU 4 ชม. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 
กว่างโจว TG 2 ชม. ทุกวัน 
เซี่ยะเหมิน TG 3 ชม. 15 นาที วันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ 
เฉิงต ู TG 3 ชม. 10 นาที วันอังคาร พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ 
คุนหมิง TG 2 ชม. 15 นาที วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และ

อาทิตย์ 
หนานหนิง Hainan 2 ชม. 20 นาที วันพฤหัสบดีและอาทิตย์ 
ปักก่ิง TG 4 ชม. 45 นาที ทุกวัน 
ซีอาน Korea 4 ชม. 10 นาที ทุกวัน 

 
แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก, 2559. 



112 
 
ตารางท่ี 3.5 การประมาณต้นทุนการขนส่งของเส้นทางอากาศ 
 

เส้นทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ต้นทุนขนส่ง/เที่ยว 
(ตัน/บาท) 

 สุวรรณภูม-ิคุนหมิง 1,285 2.25 56,355 
 สุวรรณภูม-ิกว่างโจว 1,712 2 57,636 
 สุวรรณภูม-ิเซี่ยงไฮ้ 2,907 4 61,221 
 สุวรรณภูม-ิปักก่ิง 3,300 4.75 62,400 

 
แหล่งที่มา: อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก, 2559. 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
 
ระหว่างทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยไปยังเมืองเศรษฐกิจส าคัญของประเทศจีน  

ปัจจุบัน เส้นทางการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนมีด้วยกัน 3 เส้นทาง คือ 
ทางถนน ทางทะเล และทางอากาศ โดยเฉพาะทางทะเล ที่ผู้ส่งออกนิยมขนส่งเส้นทางนี้มากที่สุด 
เพราะประหยัดต้นทุนและบรรทุกได้ครั้งละปริมาณมากจึงอ านวยความสะดวกในการส่งออกได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกสามารถปรึกษาหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการวางแผนและประเมินต้นทุนเกี่ยวกับการส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของการด าเนินกิจการ 

 
3.1.5 การประเมินต้นทุนการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

 
จากการสอบถามผู้ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนที่จดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย์มีโรงบรรจุอยู่ที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้
หลักการแบ่งต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) เพ่ือที่จะประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส์ระหว่างโรงบรรจุถึงปลายทางส่งออก โดยแบ่ง
ต้นทุนโลจิสติกส์ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.6 ดังนี้ 

1) ค่าติดต่อสื่อสาร (Communication Cost) คือ ต้นทุนที่รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า
และออกค าสั่งซื้อไปยังเกษตรกรหรือผู้รวบรวม เพ่ือให้จัดส่งสินค้าในปริมาณที่ต้องการตาม
ก าหนดเวลา จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
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ตารางท่ี 3.6 การประมาณต้นทุนการส่งออกทุเรียนสดจากโรงบรรจุภาคตะวันออกไปประเทศจีน 
 

ประเภทของต้นทุนโลจิสติกส์ 
รูปแบบการขนส่ง 

(บาท/เที่ยว) 
รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน 

ค่าติดต่อสื่อสาร 2,000 2,000 2,000 
ค่าพิธีการศุลกากร 10,500 3,500 3,500 
ค่าคัดเกรด 3,100 3,100 3,100 
ค่าตรวจสอบ 1,016 1,016 1,016 
ค่าบรรจุ 4,500 4,500 4,500 
ค่าขนส่ง (FOB) : โรงบรรจุ-ด่านศุลกากรไทย 24,000 12,000 15,000 

ด่านศุลกากรไทย-ด่านศุลกากรจีน 85,000 51,800 148,800 
รวมประมาณ 130,116 77,916 159,916 

 
หมายเหตุ: หากเป็นลูกค้าใหม่แล้วต้นทุนโลจิสติกส์จะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนเดิม 

    ต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยส่งออกทุเรียนสดในและนอกฤดูกาล ปี พ.ศ.2559 
    ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 25.09 บาทต่อลิตรในปี พ.ศ.2559 

 
 (1) ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าขาจร การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าประเภทนี้ค่อนข้าง

ใช้เวลานานก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ เพราะลูกค้าต้องการความมั่นใจในเรื่องคุณภาพและการจัดส่ง
สินค้า 

(2) ลูกค้าประจ า การสั่งซื้อในแต่ละครั้งค่อนข้างเร็ว  
การสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งนั้น ลูกค้าจะติดต่อและส่งข้อมูลมาทางโทรศัพท์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร นอกจากนี้ บางครั้งผู้ส่งออกมีการไปส ารวจตลาดตามเมืองต่าง ๆ ของ
ประเทศจีนแล้วติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับลูกค้าโดยตรงก็ได้  

2) ค่าพิธีการศุลกากร (Custom Charge) คือ ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากร 
การเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องการส่งออกก่อนขึ้นเรือหรือเครื่องบิน และ/หรือค่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศซึ่งท าหน้าที่ประสานงานในการจัดหารถหัวลาก ด าเนินพิธีการศุลกากร และ
ด าเนินเอกสารส่งออก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งออกจะใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วย
หรือไม ่
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3) ค่าคัดเกรด (Sorting Cost) คือ การคัดเกรดทุเรียนอาศัยแรงงานที่มีประสบการณ์
เป็นปัจจัยส าคัญ เพ่ือคัดผลไม้จากเกษตรกรให้ได้ขนาด รูปทรง ผิวเปลือก น้ าหนัก และความอ่อนหรือ
แก่ตามที่ลูกค้าก าหนด โดยต้นทุนนี้ค านวณตามค่าแรงหรือค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่คนงานส าหรับ
การซื้อทุเรียนแต่ละเที่ยว 

4) ค่าตรวจสอบ (Quality Assurance Cost) คือ ทุเรียนจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพตามกฎระเบียบในประเทศและต่างประเทศโดยกรมวิชาการเกษตรก่อนการส่งออก ซึ่ง
สถานที่ท าการตรวจสอบ ได้แก่ โรงบรรจุหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของส านักงานวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6-7 โดยต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย ต้นทุนการตรวจความอ่อน
หรือแก่ และต้นทุนตรวจสารพิษตกค้างและการตรวจศัตรูพืช 

5) ค่าบรรจุ (Packing Cost) คือ ค่าจ้างแรงงานในการท าความสะอาด การบรรจุใส่
ลัง และการขนถ่ายเข้าตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณภูมิขนาด 40 ฟุต ซึ่งจะค านวณตามปริมาณสินค้า
รายวันหรือค่าแรงงานแบบเหมาก็ได้ (หมายเหตุ ต้นทุนนี้ไม่รวมวัสดุที่ต้องใช้ในการบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 
กล่องกระดาษ สายรัด ฉลาก เป็นต้น) 

6) ค่าขนส่ง (Transportation Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของขาเข้าและขา
ออก ได้แก่ ค่าน้ ามันรถ ค่าจ้างแรงงานในการขนส่ง ค่ารถหัวลากหรือรถกระบะ 4 ล้อหรือรถบรรทุก 
และค่าระวางเรือหรือเครื่องบิน ค านวณตามระยะทางและปริมาณการขนส่ง (การขนส่งทางรถบรรทุก
และเรือต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณภูมิ 40 ฟุต การขนส่งทางเครื่องบินต่อแท่นรองรับบรรจุภัณฑ์) 
ซ่ึงการขนส่งของผู้ส่งออกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การขนส่งจากโรงบรรจุภาคตะวันออกและพ้ืนที่โดยรอบ
ถึงด่านศุลกากรท่าเรือหรือท่าอากาศยานของประเทศไทย และจากด่านศุลกากรของประเทศไทยไป
ประเทศจีน (ปลายทางการส่งออกทางเรือและเครื่องบินอยู่ที่เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้ง ของ
ประเทศจีน ปลายทางการส่งออกทางรถบรรทุกอยู่ที่ด่านโหย่วอ้ีกวานของเมืองผิงเสียงซึ่งเป็นด่าน
ชายแดนระหว่างมณฑลกว่างซี่ทางใต้ของประเทศจีนและตอนเหนือของเวียดนาม โดยใช้เงื่อนไขการ
ส่งมอบนั้นผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือ
สินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการท าพิธีการศุลกากร ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อทันทีที่สินค้า
ผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว (Free On Board : FOB) 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ทางโลจิสติกส์
ของการส่งออกทุเรียนสด รูปแบบ และเส้นทางการส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศจีนน ามาสู่
กระบวนการสร้างกรอบแนวคิดและเรียบเรียงขั้นตอนการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ทางรถไฟ ซึ่ง
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เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน เพ่ือประยุกต์แบบจ าลองและอธิบายสัดส่วนปริมาณของ
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ยุทธศาสตร์นี้  

 

3.2 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดในปัจจุบันเพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้
ยุทธศาสตร์ OBOR กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1) ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด (Economic 
Factors) โดยรวบรวมฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ปริมาณขนส่งสินค้า แบบอนุกรมเวลารายปีระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2559 รวมระยะเวลาศึกษา 15 ปี 
โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แล้วน า
สมการดังกล่าวที่ได้มาประมาณการในแบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary 
Least Squares : OLS) เพ่ือทราบตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์และสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบสัดส่วนการเลือกรูปแบบการส่งออกในปัจจุบันและ
ภายใต้ความร่วมมือพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมทางรางและระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงศึกษาในส่วนที่ 2) ปัจจัยเชิง
ด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ 
(Operation Factors) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้า เพ่ือก าหนดแบบสอบถามการส ารวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (Pilot 
Survey) เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนสดและสินค้าอ่ืน ๆ ใน
รูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน จากนั้นคัดกรองปัจจัยส าคัญที่สอดคล้องเพ่ือออกแบบสอบถาม
ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference Survey) 
โดยใช้วิธีการก าหนดสถานการณ์สมมติไปยังผู้ส่งออกทุเรียนสดเจ้าเดิม เนื่องจากการส่งออกทุเรียนสด
ทางรถไฟเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน วิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary 
Logistic Regression) เพ่ือทราบปัจจัยเชิงด าเนินที่มีผลต่อการเลือกขนส่งทางรถไฟและอธิบาย
สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวในพ้ืนที่ศึกษาตามปริมาณความต้องการของชาวจีนจากผลของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์  ดัง
ภาพที่ 3.8  
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สัมภาษณ์ผู้ส่งออกทุเรียนสดเจ้าเดิม 
ครั้งที่ 2 

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
(เช่น ปัจจัย ปริมาณ รูปแบบ เส้นทาง จุดต้นทาง/ปลายทางส่งออก ฯลฯ) 

จ านวนข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 
แบบพหุด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

 

สร้างแบบสอบถามการเลือกรูปแบบ
ขนส่งทุเรียนและสินค้าอ่ืน ครั้งที่ 1 

สัมภาษณ์ผู้ส่งออก 

คัดกรองปัจจัยและรูปแบบการส่งออก
ทุเรียนสดและสินค้าอ่ืนที่สอดคล้อง 

ออกแบบสอบถามการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ 

ประยุกต์แบบจ าลองอธิบายสัดส่วน
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟ 

ขั้นตอนการศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด 
จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR 

สรุปและอภิปรายสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR 

ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก 

ปัจจัยเชิงด าเนินการ 
ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(เช่น ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์)  

ขอบเขตช่วงเวลาการศึกษา 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(เช่น การคาดการณ์เชิงเศรษฐศาสตร์)  

ผลของแบบจ าลองปัจจัย 
ที่มีต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 

ประยุกต์แบบจ าลองการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 

ภาพที่ 3.8 กระบวนการวิเคราะห์การศึกษา 
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3.3 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อปริมาณการส่งออก 

 

 
จากภาพที่ 3.9 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณ

การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 
 
 

จ านวนข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 
แบบพหุด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

 

ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(เช่น ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์)  

ขอบเขตช่วงเวลาการศึกษา 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(เช่น การคาดการณ์เชิงเศรษฐศาสตร์)  

ผลของแบบจ าลองปัจจัย 
ที่มีต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 

ภาพที่ 3.9 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มแีนวโน้มต่อปริมาณการส่งออก 
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3.3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองที่มีผลต่อความต้องการ
ปริมาณการขนส่งและการเคลื่อนที่ของสินค้าอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยทราบ
ตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก จึงคัดเลือกตัวแปรดังกล่าวที่
สอดคล้องกับการพยากรณ์มาอ้างอิงงานวิจัยในส่วนของการศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้ม
ต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพ่ือพัฒนาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ โดยต้ังสมมติฐานตัวแปรของการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน มีผลต่อ
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนในทิศทางเดียวกัน 

2) ประชากรประเทศจีน มีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีนในทิศทางเดียวกัน 

3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยต่อเหรียญสหรัฐฯ มีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีนในทิศทางตรงกันข้ามกัน 

4) ราคาทุเรียนสดประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน มีผลต่อปริมาณการส่งออก
ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนในทิศทางตรงกันข้ามกัน 

5) ราคาทุเรียนสดประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน (คู่แข่งขันการค้า) มีผลต่อ
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนในทิศเดียวกัน 

จากการก าหนดสมมติฐานการวิจัยของตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน ผู้วิจัยได้เก็บและรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ด้วยความ
อนุเคราะห์นี้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการศึกษาได้อย่างคล่องตัว 

 

3.3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัยปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน คือ ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการรวบรวมฐานข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนงานวิจัยพืชสวนกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร ธนาคาร
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แห่งประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย-จีน Statistical 
Communiqué of the People's Republic of China National Economic and Social 
Development และ Global Trade Atlas 

จากการเอ้ืออ านวยความสะดวกของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บและ
คัดเลือกข้อมูลเชิงปริมาณทางสถิติเพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
3.3.3 จ านวนข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก

ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเป็นแบบอนุกรมเวลารายปีระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.
2559 ที่ได้ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว รวมระยะเวลาที่ศึกษา 15 ปี ดังภาคผนวก ช. ด้วย
เหตุผลที่ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกผันผวนน้อยที่สุดท าให้ข้อมูลเชิงปริมาณทาง
สถิติค่อนข้างคงทีแ่ละสอดคล้องกับสถานการณ์การส่งออกทุเรียนสดในปัจจุบัน  

จากจ านวนข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่จะมาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
พยากรณ์ปริมาณการส่งออก จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและ
แม่นย าของงานวิจัยที่ผ่านมาในประเมินผลแบบจ าลองและข้อมูลเชิงปริมาณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง 

 
3.3.4 เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา  

 
เครื่องมือการศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก

ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ที่มีผลต่อความต้องการปริมาณการขนส่งสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายนิยมใช้เครื่องมือประเภทนี้ 
(อภิชาต ดะลุณเพธย์, 2534; นริศรา ไชยกาล, 2537; วรลักษณ์ โชตานนท์, 2543) ประกอบกับข้อมูล
รายปีที่เก็บมามีลักษณะเพ่ิมขึ้นเป็นแนวเส้นตรง (Linear) รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Independent Variable) ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปในการ
ประมาณปริมาณการส่งออก (Dependent Variable) โดยจัดให้อยู่ในรูปของสมการลอการิทึม 
(Logarithmic Equation) เนื่องจากแนวโน้มของข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงโค้งเบ้ขวา (Positively 
Skewed Curve) และจ านวนหนึ่งของข้อมูลมีค่าผิดปกติไปจากแนวโน้มส่วนใหญ่แต่ไม่สามารถตัด
ข้อมูลเหล่านั้นออกได้ อีกทั้งข้อมูลที่เก็บมาไม่มีค่าเป็นศูนย์หรือติดลบ จากนั้นน าสมการดังกล่าวมา
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ประมาณการในแบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares : 
OLS) เพ่ือพิจารณาผลรวมก าลังสองของค่าประมาณของความคลาดเคลื่อน ( e ) ให้มีค่าต่ าสุด โดยใช้
โปรแกรมค านวณทางสถิติและจัดการข้อมูล (Statistical Package for the Social Science for 
Windows : SPSS) เพราะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ เหมาะกับการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือสะท้อนแนวโน้มของ
ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน ดัง
สมการที่ 3.1 
 

0CN GDP CN POP CN EX TH TH MA MAlnQ lnGDP lnPOP lnEX lnP lnP e     = + + + + + +    (3.1)   

 
ดัชนี 
CN        แทน   ประเทศจีน 
TH       แทน   ประเทศไทย 
MA       แทน   ประเทศมาเลเซีย 
โดยให้ตัวแปร 

CNQ    แทน ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (ตันต่อปี) 

CNGDP    แทน  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน  
                     (เหรียญสหรัฐฯ) 

CNPOP    แทน   จ านวนประชากรประเทศจีน (พันล้านคน) 
EX         แทน  อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

THP           แทน  ราคาทุเรียนสดประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) 

MAP       แทน  ราคาทุเรียนสดประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) 

0       แทน ค่าคงที่ในสมการถดถอย 

GDP           แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของ 
                   ประเทศจีน 

POP       แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของจ านวนประชากรประเทศจีน 

EX        แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราแลกเปลี่ยน 

TH        แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาทุเรียนสดประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน 

MA        แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาทุเรียนสดประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน 
e    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
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 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) เป็นเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ความแม่นย าของตัวแปรและความเป็นไปได้ของแบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์
ปริมาณการส่งออก ซึ่งตามทฤษฎีการวิเคราะห์มีหลักสถิติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน
งานวิจัยที่ใช้ทดสอบความถูกต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในสมการ
ถดถอย 
 

3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียน
สดจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple 
Linear Regression) เพ่ือพยากรณ์ปริมาณการส่งออก โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ถูกต้องของตัวแปรต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของแบบจ าลอง ดังตารางที่ 3.7 

 
ตารางท่ี 3.7 หลักสถิติที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก 
 

หลักสถิติ รายละเอียด 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
Correlation การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 
Multicollinearity การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์

ระหว่างกันสูงหรือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) มีค่าไม่เกิน 0.80 
การทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม 

R  การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 
2R  การอธิบายตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมีความผันแปรต่อตัวแปรตาม 

2 Adjusted R  การลดปัญหาความแตกต่างของจ านวนตัวแปรอิสระกับจ านวนค่าสังเกต โดย

ทีค่่า 2R และค่า 2 Adjusted R ควรมีค่าใกล้เคียงกัน 

- 2R  เข้าใกล้ 0 คือ ตัวแปรอิสระมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัว
แปรตามต่ า 

- 2R  เข้าใกล้ 1 คือ ตัวแปรอิสระมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัว
แปรตามสูง 

2  การประมาณค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 
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หลักสถิติ รายละเอียด 

F test−  การทดสอบความสัมพันธ์ของจ านวนตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม 
- 0 1 2 3: =  = 0iH    = = =  คือ ตัวแปรอิสระไม่มีส่วนในการ
อธิบายตัวแปรตาม  

- 1 :H  มี 0i   คือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีส่วนในการ
อธิบายตัวแปรตาม 

t test−  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและความมี
นัยส าคัญทางสถิติในรูปเชิงเส้น 
- 0 : 0H  =  โดยที่ตัวแปรไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
- 1 : 0H    โดยที่ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Sign Test ทิศทางของขนาดความมีอิทธิพลของตัวแปรต่อแบบจ าลอง  
- i  (+) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับแบบจ าลองมีความแปรผันตรง  
- i  (-) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับแบบจ าลองมีความแปรผกผัน 

 
นอกจากทราบปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียน

สดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ แล้ว ผู้วิจัยยังได้
ศึกษาในส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ โดย
เปรียบเทียบรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนระหว่างรูปแบบการขนส่งปัจจุบันและการ
ขนส่งภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ทางรถไฟที่สร้างความเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์และการค้าการลงทุน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออก
ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน โดยใช้ Stated Preference ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) เพ่ืออธิบายสัดส่วนของการเลือกใช้รูปแบบการ
ส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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3.4 ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ 

 

ปัจจัยเชิงด าเนินการ 
ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก  

คัดกรองปัจจัยและรูปแบบการส่งออก
ทุเรียนสดและสินค้าอ่ืนที่สอดคล้อง 

 

สร้างแบบสอบถามการเลือกรูปแบบการ
ขนส่งทุเรียนสดและสินค้าอ่ืน ครั้งที่ 1 

(Pilot Survey) 

สัมภาษณ์ผู้ส่งออกทุเรียนสด 
และสินค้าอ่ืน ครั้งที่ 1 

ออกแบบสอบถามการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการส่งออกทุเรียน ครั้งที่ 2 
(Stated Preference Survey)  

สัมภาษณ์ผู้ส่งออกทุเรียนสดเจ้าเดิม  
ครั้งที่ 2 

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ 

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองอธิบายสัดส่วน
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟ 

ภาพที่ 3.10 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ 
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จากภาพที่ 3.10 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงด าเนินการและอธิบายสัดส่วนที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้
ยุทธศาสตร์ OBOR ทางรถไฟ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 
 

3.4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงด าเนินการและแบบจ าลอง
ท านายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า เป็นผลให้ผู้วิจัยทราบตัวแปรเชิง
ด าเนินการเบื้องต้นจึงคัดเลือกตัวแปรดังกล่าวที่สอดคล้องมาก าหนดในการศึกษา โดยแยกออกเป็น 
11 ปัจจัยและมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.8 

 
ตารางท่ี 3.8 ค าอธิบายความหมายของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า 
 

ปัจจัย ค าอธิบาย 
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics Factors)  
1.ต้นทุนโลจิสติกส์  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกสินค้า 

ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อ
หน่วย ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ 
โดยประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนต่อเท่ียวทั้งหมด 

2.ปริมาณขนส่ง ปริมาณสินค้าทั้งหมดในการขนส่งต่อเที่ยว 
ปัจจัยด้านการขนส่ง (Transportation Factors) 
3.ระยะเวลาขนส่ง ระยะเวลาที่ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง 
4.ระยะเวลาขนถ่าย ความรวดเร็วของระยะเวลาในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 

40 ฟุตที่บรรทุกสินค้าหรือเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างต้นทางถึง
ปลายทาง 

5.ความถี่ในการขนส่ง จ านวนครั้งในการขนส่งสินค้าต่อเดือนจากต้นทางไปปลายทาง 
6.ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งและความสามารถในการให้บริการขนส่ง

สินค้าได้อย่างสม่ าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  
7.ความเสียหาย สภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทางที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 
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ปัจจัย ค าอธิบาย 

ปัจจัยเกี่ยวกับด่านการค้า (Custom Considerations) 
8.ความสะดวกเข้าถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของด่านการค้าหรือปลายทางการ

ขนส่งที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าอย่างสะดวก 
9.พิธีการศุลกากร ขั้นตอนการด าเนินการด้านศุลกากร ขั้นตอนในการส่งออก การตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าผ่านด่านชายแดนที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อการ
ขนส่งสินค้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Considerations) 
10.การประกันภัย เส้นทางการขนส่งที่ใช้สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหา

ต่าง ๆ จากการขนส่งสินค้าได้ชัดเจน 
11.กฎระเบียบการค้า ข้อก าหนดต่าง ๆ ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถเอ้ือ

ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 

 
แหล่งที่มา: วิรัชญา จันพายเพ็ชร และดวงพรรณ กริชชาญชัย, 2552. 
 
 จากการก าหนดตัวแปรการศึกษาของปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
ส่งออกทางรถไฟ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดของเขตและพ้ืนที่การศึกษา เช่น รูปแบบ เส้นทาง จุดต้นทางและ
จุดปลายทางการขนส่งของการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ OBOR 
 

3.4.2 ก าหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การส ารวจข้อมูลผู้ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนที่มีโรงบรรจุอยู่ที่ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากมีพ้ืนที่ใกล้กับจุด
ส่งออกทุเรียนสดทางทะเลที่ท่าเรือแหลมฉบังและทางบกที่สถานีรถไฟแหลมฉบัง  ซึ่งตั้งอยู่แนว
โครงการรถไฟไทย-จีนภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของเส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-โพนสวรรค์-สาม
เหนือ-ฮานอย-หนานหนิง-กว่างโจว โดยแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ทางเรือและ
ทางรถบรรทุก เพราะจากข้อมูลสถิติการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนของกรม
ศุลกากรเป็นรูปแบบการส่งออกที่นิยมมากที่สุดสองอันดับแรก ซึ่งการเลือกขนส่งแต่ละรูปแบบจะ
ขึ้นอยู่กับเมืองปลายทางการส่งออกของประเทศจีน โดยทางเรือจะเก็บข้อมูลที่มีปลายทางการส่งออก
ที่เมืองกว่างโจวเพราะมีตลาดเจียงหนาน (Guangzhou Jiang Nan Fresh Fruit and Vegetables 
Wholesale Market) ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าและส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของ
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังภาพที่ 3.11 และทางรถบรรทุกจะเก็บข้อมูลที่มีปลายทางการ
ส่งออกด่านโหย่วอ้ีกวาน (Youyiguan Border) ของเมืองผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านชายแดนระหว่างมณฑล
กว่างซี่ทางใต้ของประเทศจีนและทางเหนือของเวียดนาม โดยมีเมืองหนานหนิงเป็นเมืองเอกของ
มณฑลนี้และมีตลาดไฮกรีน (Higreen Market) เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของมณฑล ดังภาพที่ 3.12 ด้วยเหตุผลที่ทางการจีนมี
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศที่ห้ามรถบรรทุกสัญชาติอ่ืนแล่นภายในประเทศประกอบกับ
เส้นทางนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับการน าเข้า 
 

ภาพที่ 3.11 เส้นทางการส่งออกจากแหลมฉบังไปเมืองกว่างโจวระหว่างเรือกับรถไฟ 
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Google, 2018. 

Pingxiang 
(Youyiguan) 

Laem Chabang 
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หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Google, 2018. 
 
และส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน (กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวอาเซียน, 2558) ซึ่งลูกค้าชาวจีนจะต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะที่ด่านชายแดนนี้ 
 การก าหนดพื้นที่ศึกษาในการด าเนินงานช่วยให้ผู้วิจัยท างานคล่องตัวและอ านวยความสะดวก
ในการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรได้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษามากขึ้น 
 

ภาพที่ 3.12 เส้นทางการส่งออกจากแหลมฉบังไปด่านโหย่วอ้ีกวานระหว่างรถบรรทุกกับรถไฟ 

Guangzhou 

Laem Chabang 
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3.4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
การศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศ

ไทยไปประเทศจีนได้จ าแนกกลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บริษัทน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2559 และบริษัทของผู้ส่งออกทุเรียนสดที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2559 โดยจ านวนตัวอย่างของกลุ่มประชากร มีดังนี้ 

1) บริษัทน าเข้าและส่งออกสินค้าที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2559 
จ านวน 11,167 บริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) เพ่ือเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้า ครั้งที่ 1 โดยเน้นสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายและสินค้าขนส่งทางรถไฟให้
สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษามาเปรียบเทียบ เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ดังสมการที่ 3.2 
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371.36s =  ตัวอย่าง 

 
โดยให้ตัวแปร 
s     แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

2   แทน   ค่าไคสแควร์ที่ Degree of Freedom เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% 

     ( 2 = 3.841) 
N    แทน   ขนาดของประชากร 
P     แทน   สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด P  = 0.5) 
d     แทน   ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
  จากการค านวณ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 ตัวอย่าง ในการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า ครั้งที่ 1 (Pilot Survey) 
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ รถบรรทุก 180 ตัวอย่าง รถไฟ 70 ตัวอย่าง และเรือ 250 ตัวอย่าง เพ่ือ
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คัดเลือกปัจจัยที่ส าคัญและสอดคล้องกันทั้งสามรูปแบบมาก าหนดสถานการณ์สมมติของการส่งออก
ทุเรียนสดทางรถไฟระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผลจากการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็นรถบรรทุก 157 ตัวอย่าง 
รถไฟ 68 ตัวอย่าง และเรือ 202 ตัวอย่าง รวมเป็น 427 ตัวอย่าง  

2) บริษัทของผู้ส่งออกทุเรียนสดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2559 ซึ่ง
เป็นบริษัทลักษณะร่วมทุนระหว่างคนไทยกับคนจีนที่มีการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกรูปแบบการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนจ านวน 99 บริษัท (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2559) ที่มี โรงบรรจุอยู่ที่ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือส ารวจแบบสอบถามทัศนคติและการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference Survey) เนื่องจากทุเรียน
สดยังไม่เคยมีการส่งออกทางรถไฟมาก่อน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ดังสมการที่ 3.3 
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78.88s =  ตัวอย่าง 

 
โดยให้ตัวแปร 
s     แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

2   แทน   ค่าไคสแควร์ที่ Degree of freedom เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% 

     ( 2 = 3.841) 
N    แทน   ขนาดของประชากร 
P     แทน   สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด P  = 0.5) 
d     แทน   ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
  จากการค านวณ ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจประชากรจ านวน 99 บริษัท ในการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2  (Stated 
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Preference Survey) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนของการเลือกรูปแบบ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกทวิ 
 การจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะมาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
เลือกรูปแบบการส่งออก จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและแม่นย า
ของงานวิจัยที่ผ่านมาในประเมินผลแบบจ าลองและข้อมูลเชิงปริมาณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึง
ใช้แบบสอบถามในการส ารวจและเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าทั่วไป
และทุเรียนสด 

 
3.4.4 เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา 

   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียน

สดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามการเลือกรูปแบบ
การขนส่งสินค้า ครั้งที่ 1 (Pilot Survey) แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference Survey) และการถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary 
Logistic Regression) 

  1) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า 

แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าทางเรือ รถบรรทุก 
และรถไฟ ครั้ งที่  1 (Pilot Survey) ประกอบด้วย แบบสอบถามการขนส่งสินค้าทั่วไปและ
แบบสอบถามการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน ดังภาคผนวก ฌ. และ ญ. 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นการส ารวจและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โทรศัพท์ ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลกระบวนการจากจุดส่งออกไปจุดปลายทางสินค้า เพ่ือ
ต้องการทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การขนส่งสินค้า โดยเน้นผู้ส่งออกสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายและสินค้าขนส่งทางรถไฟให้สอดคล้องกับ
หัวข้อการศึกษามาเปรียบเทียบ เพราะทุเรียนสดยังไม่เคยมีการส่งออกทางรถไฟมาก่อน จากตารางที่ 
3.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าน ามาออกแบบโดยใช้วิธี Likert Scale ในการให้
คะแนน 5 ระดับ คือ 1 (น้อยที่สุด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) และ 5 (มากที่สุด) ซึ่งได้ผลการ
เก็บข้อมูล ดังภาพที่ 3.13 
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  จากภาพที่ 3.13 เป็นผลการเก็บข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าแต่ละรูปแบบท าให้สังเกตได้ว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง ความเสียหายของ
สินค้า และความน่าเชื่อถือของการให้บริการเป็นปัจจัยร่วมใน 5 อันดับแรกของการเลือกรูปแบบการ
ขนส่งสินค้า สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถไฟ คล้ายกับงานวิจัยของ Shinghal and 
Fowkes (2002), Sirisoponsilp and Wongita (2003) and Arencibia et al. (2015) ที่ส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ Pilot Survey แล้วคัดเลือกปัจจัยที่มีคะแนนความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางหรือ
ระดับสูงขึ้นไปตามวิธี Likert Scale เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส าคัญและครอบคลุมตัวแปรที่ส่งผลต่อความ
แม่นย าของงานวิจัย และสุพรรณ สุดสนธิ์ และคณะ (2554) and Bergantino et al. (2013) ซึ่ง
คัดเลือกปัจจัยส าคัญจากการทบทวนวรรณกรรมด้วยวิธีทางสถิติ เช่น เครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ 
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยอื่น
สามารถมีผลการวิจัยแตกต่างได้เนื่องจากจุดประสงค์ ขอบเขต และการเก็บข้อมูลในเรื่องที่สนใจของ
งานวิจัยนั้น ๆ จากนั้นคัดเลือกปัจจัยดังกล่าวไปสร้างแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 
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ค่าเฉลี่ยของปัจจัยการเลือกขนส่งสามรูปแบบ

ภาพที่ 3.13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า 
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2) แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด 
  แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 
(Stated Preference Survey) เป็นการออกแบบสอบถามด้วยวิธี  Stated Preference ไปยังผู้
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพราะเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน เพ่ือ
ส ารวจพฤติกรรมการเลือกสถานการณ์ทางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้ันตอนดังภาพที่ 3.14 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดรูปแบบทางเลือก ประกอบด้วย การส่งออกรูปแบบปัจจุบัน 
คือ เรือกับรถบรรทุก เปรียบเทียบกับการส่งออกทางรถไฟ 

 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดตัวแปร พิจารณาเลือกปัจจัยที่มีคะแนนความส าคัญเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลางขึ้นไป (Arencibia et al., 2015) ของการขนส่งทั้งสามรูปแบบจาก Pilot Survey 
คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง ความเสียหายของสินค้า และความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการ ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องความเสียหายของสินค้า พบว่า การขนส่งส่วน
ใหญ่เป็นการขนส่งโดยตรง (Direct Shipment) เพราะทุเรียนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงจึงต้องมีความ 

 

แหล่งที่มา: Sanko, 2001. 

ผ่าน 

แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจ 
 

ไม่ผ่าน 

ก าหนดรูปแบบทางเลือก 

การก าหนดสถานการณ์สมมติ 

ก าหนดตัวแปร 
 

ก าหนดระดับตัวแปร 
 

ออกแบบทดลอง 
 

ลดจ านวนการทดลอง 
 

ภาพที่ 3.14 ขั้นตอนการออกแบบวิธี Stated Preference 
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ระมัดระวังการขนส่งเป็นพิเศษ โดยคัดเลือกทุเรียนบรรจุลงลังก่อนเพ่ือป้องกันการกระแทกแล้วจึง
เรียงใส่ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานสากล และหากมีการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งก็จะ
ไม่มีการเปลี่ยนตู้สินค้า นอกจากนี้ยังอีกพบว่า ปริมาณความเสียหายของสินค้ามีจ านวนไม่สูงมากนัก 
และข้อมูลความเสียหายเมื่อถึงที่หมายปลายทางไม่ได้มีการบันทึกไว้จึงเป็นข้อจ ากัดของข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ซึ่งท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถน าเอาปัจจัยความเสียหายมาใช้ในการท าแบบสอบถามในระดั บ 
Stated Preference อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอนาคตจ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยความ
เสียหายของสินค้าเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้ที่มีราคาสูง  

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดระดับตัวแปร Rungie et al. (2011) แนะน าว่า ต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของการส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุกซึ่งมีต้นทุนโลจิ
สติกส์ประมาณ 80,000 และ 130,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว ใช้
ระยะเวลาการขนส่งสินค้า 6-7 และ 3-4 วัน ตามล าดับ เพราะคาดว่าการส่งออกทางรถไฟจะใช้
ระยะเวลาขนส่งน้อยกว่าเรือและมีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยต่ ากว่ารถบรรทุก ประกอบกับข้อมูลจาก 
Pilot Survey ที่ผู้ส่งออกทุเรียนสดมีความอ่อนไหวต่อการผันแปรของระดับปัจจัย กล่าวคือ ถ้าปัจจัย
ใดมีความส าคัญมากแล้วผู้วิจัยควรออกแบบด้วยการค่อย ๆ เพ่ิมหรือลดระดับปัจจัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงและความพอใจของผู้ส่งออก ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ออกแบบเป็น 4 ระดับ (Arencibia et 
al., 2015) ดังตารางที่ 3.9  

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการทดลอง ประกอบด้วย รูปแบบทางเลือก ตัวแปร และ
ระดับของตัวแปร น ามาผสมผสานระหว่างกันจะได้จ านวนของผลการทดลองลักษณะ Full Factorial 

Design หรือ kX ( k  คือปัจจัย และ X  คือระดับของปัจจัย) ซึ่งงานวิจัยนี้ เท่ากับ 34  หรือ 64 
สถานการณ์ ซึ่งมีจ านวนมาก ในทางปฏิบัติไม่สามารถน าสถานการณ์ทั้งหมดไปออกแบบการทดลอง
เพราะจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสับสนและไม่ให้ความร่วมมือได้ 

ขั้นตอนที่ 5 การลดจ านวนการทดลอง ด้วยเทคนิค Orthogonal Design คือ การ
สลับค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง กลาง และต่ าของตัวแปรในแต่ละสถานการณ์ ดังภาพที่ 3.15 โดยให้
ความส าคัญกับตัวแปรที่มีความอ่อนไหวต่อผู้ส่งออกสอดคล้องกับความเป็นจริง (ตัวอย่างเช่น ถ้า
ต้นทุนโลจิสติกส์สูงแล้ว ระยะเวลาการขนส่งควรต่ าและความน่าเชื่อถือของการให้บริการควรสูง) ใช้
โปรแกรม SPSS สุ่มให้เหลือจ านวน 8 สถานการณ์ (Sanko, 2001) ดังภาพที่ 3.16 เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่สับสนหรือเลือกตอบเกินความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลและให้
ค่าทางสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิในการหาปัจจัยและอธิบายสัดส่วนการเลือกใช้รูปแบบ
การส่งออกทางรถไฟจากแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีน ดังภาคผนวก ฎ. 
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ตารางท่ี 3.9 การก าหนดระดับตัวแปรของรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ 
 

ระดับปัจจยั  รูปแบบปัจจุบนั 
ทางเลือกรถไฟ 1 

(เปรียบเทียบกับเรือ) 
ทางเลือกรถไฟ 2 

(เปรียบเทียบกับรถบรรทุก) 

ต้นทุนโลจิสติกส์ 1  ระดับปัจจบุัน +5,000 บาท -45,000 บาท 
(บาท/ตู้คอนเทนเนอร์  2  +10,000 บาท -40,000 บาท 
ควบคุมอุณหภูมิ 40 3  +15,000 บาท -35,000 บาท 
ฟุต/เที่ยว) 4  +20,000 บาท -30,000 บาท 
ระยะเวลาการขนส่ง 1 ระดับปัจจบุัน -1 วัน +3 วัน 
(วัน) 2  -2 วัน +2 วัน 
 3  -3 วัน +1 วัน 
 4  -4 วัน ระดับปัจจุบัน 
ความน่าเชื่อถือของ 1 ระดับปัจจบุัน +1 % -4 % 
การให้บริการ  2  +2 % -3 % 
(%) 3  +3 % -2 % 
 4  +4 % -1 % 

 

 

 
ภาพที่ 3.15 การก าหนดระดับตัวแปรของรูปแบบการส่งออกทางรถไฟด้วยโปรแกรม SPSS 
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  3) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ 

 การศึกษาปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟใช้การวิ เคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ  (Binary Logistic 
Regression) เป็นลักษณะของการตัดสินใจ 2 ทางเลือก คือ รูปแบบการส่งออกปัจจุบันคือ เรือและ
รถบรรทุก ซึ่งเปรียบเทียบกับรูปแบบการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR คือ รถไฟ เพ่ือหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและอธิบายสัดส่วนของรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพของผู้
ส่งออกทางเรือจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปเมืองกว่างโจว ดังสมการที่ 3.4 และผู้ส่งออกทาง
รถบรรทุกจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปด่านโหย่วอ้ีกวานของเมืองผิงเสียง ดังสมการที่ 3.5 

 

, _
, _

1

1 Train Marine Shipper
Train Marine Shipper U

P
e
−

=
+

            (3.4) 

 

, _
, _

1

1 Train Truck Shipper
Train Truck Shipper U

P
e
−

=
+

           (3.5) 

 

ทางรถบรรทุก 
ต้นทุน130,000บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 100%  เลือก  ไม่เลือก 

ทางรถไฟ  
ต้นทุน 85,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 6 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 96%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 90,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 5 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 97%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 95,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 4 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 98%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน100,000บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 99%  เลือก  ไม่เลือก 
 

ทางเรือ 
ต้นทุน 80,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 7 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 95%  เลือก  ไม่เลือก 

ทางรถไฟ  
ต้นทุน 85,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 6 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 96%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 90,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 5 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 97%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 95,000 บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 4 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 98%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน100,000บาท/ตู้/เท่ียว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 99%   เลือก  ไม่เลือก 

ภาพที่ 3.16 สถานการณ์สมมติของแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออก 
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ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility Functions) ของการศึกษาได้ก าหนดรูปแบบสมการ
อรรถประโยชน์ทั่วไปเพ่ืออธิบายปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ โดยโครงสร้างของสมการอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทาง
เรือ ดังสมการที่ 3.6 และผู้ส่งออกทางรถบรรทุก ดังสมการที่ 3.7 
 

, _ 0 , , , Train Marine Shipper C Train Marine T Train Marine R Train MarineU C T R   = + + +      (3.6) 

 

, _ 0 , , , Train Truck Shipper C Train Truck T Train Truck R Train TruckU C T R   = + + +            (3.7) 

 
โดยให้ตัวแปร 

, _Train Marine ShipperP  แทน  สัดส่วนของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนทาง

รถไฟ 

, _Train Truck ShipperP   แทน  สัดส่วนของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

ทางรถไฟ 

, _Train Marine ShipperU  แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนไป

ประเทศจีนทางรถไฟ 

, _Train Truck ShipperU   แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออก

ทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ 

, Train MarineC            แทน   ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนทางรถไฟ  
(บาท/ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต/เที่ยว) 

, Train TruckC              แทน   ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออกทุเรียนทาง 
รถไฟ (บาท/ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 ฟุต/เที่ยว) 

, Train MarineT             แทน   ระยะเวลาการขนส่งของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนทาง
รถไฟ (วัน) 

, Train TruckT               แทน   ระยะเวลาการขนส่งของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกท่ีเลือกส่งออกทุเรียน
ทางรถไฟ (วัน) 

, Train MarineR             แทน  ความน่าเชื่อถือของการให้บริการของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออก
ทุเรียนทางรถไฟ (%) 

, Train TruckR              แทน   ความน่าเชื่อถือของการให้บริการของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือก
ส่งออกทุเรียนทางรถไฟ (%) 
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0                 แทน    ค่าคงที่ในสมการถดถอย 

C                แทน    ค่าสัมประสิทธิ์ของต้นทุนโลจิสติกส์ 

T            แทน    ค่าสัมประสิทธิ์ของระยะเวลาการขนส่ง 

R                 แทน    ค่าสัมประสิทธิ์ของความน่าเชื่อถือการให้บริการ 
e                   แทน    Exponential Function ( 2.71828e = ) 
 
 จากการด าเนินการศึกษาด้วยวิธี Stated Preference และการถดถอยโลจิสติกทวิ เป็น
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ความแม่นย าของตัวแปรและความเป็นไปได้ของแบบจ าลองเพ่ือ
พยากรณ์สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ยุทธศาสตร์ OBOR ซึ่งตามทฤษฎีการวิเคราะห์มีหลักสถิติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน
งานวิจัยที่ใช้ทดสอบความถูกต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในสมการ
ถดถอย 
 

3.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) 
เพ่ือหาสัดส่วนของรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของตัวแปรต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของแบบจ าลอง ดังตารางที่ 3.10 
   
ตารางท่ี 3.10 หลักสถิติที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก 
 

หลักสถิติ รายละเอียด 

การคัดเลือกตัวแปรอิสระ 
Multicollinearity การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์

ระหว่างกันสูงหรือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) มีค่าไม่เกิน 0.80 
การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
Sign Test ทิศทางของขนาดความมีอิทธิพลของตัวแปรต่อแบบจ าลอง  

- i  (+) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับแบบจ าลองมีความแปรผันตรง  
- i  (-) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับแบบจ าลองมีความแปรผกผัน 
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หลักสถิติ รายละเอียด 

Wald  การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทีม่ีผลต่อตัวแปรตาม 
- 0 : 0iH  =  คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 

- 1 : 0iH    คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สนใจขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัว 

  - i  (+) คือ ตัวแปรอิสระมีผลต่อการเพ่ิมความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ ์

  - i  (-) คือ ตัวแปรอิสระมีผลต่อการลดความน่าจะเป็นของการเกิด  
เหตุการณ ์

การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
2 Nagelkerke R  ความกลมกลืนของแบบจ าลองในแง่การเปรียบเทียบคุณภาพแบบจ าลองที่

สร้างข้ึนกับแบบจ าลองว่าง (Null Model) ที่ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ 

2LL−  การพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรอิสระกับแบบจ าลอง  
- 0 1 2 3:   iH    = = = =  คือ แบบจ าลองไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปร

อิสระ เมื่อ ( ) ( ) 22  1  0  LL Step LL Step Model − −     

- 1 : 0iH    อย่างน้อย 1 ค่า คือ แบบจ าลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัว ในการท านายโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ด้วยความ
เชื่อมั่น ( )1 *100%−  ที่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยที่หากค่า 2LL−  ที่น า
ตั วแปร อิสระเข้ าสมการน้ อยกว่ าสมการที่ มี เ ฉพาะค่ าคงที่  หรื อ 

( ) ( ) 22  1  0  LL Step LL Step Model − −     แสดงว่า สมการหรือ

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพหรือมีความกลมกลืนกับข้อมูลดี 
2 Model   การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองโดยใช้สถิตแิบบไคสแควร์ ( 2 )  

- 0 1 2:   iH   = = =  คือ แบบจ าลองไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระ 
- 1 : 0iH   อย่างน้อย 1 ค่า คือ แบบจ าลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่าง

น้อย 1 ตัว และมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือ 2− ( LL  ที่มีตัวแปรอิสระ)– 

( LL  ที่มีเฉพาะค่าคงที)่ มากกว่าค่า 2 Model   
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จากวิธีการด าเนินงานของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสด ด้วยการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ และปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือก
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ ด้วยเทคนิค Orthogonal 
Design เนื่องจากการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิตามหลักสถิติเพ่ือพัฒนาผลการศึกษาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้
ยุทธศาสตร์ OBOR อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
 การพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีน
ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด ผู้วิจัยได้แบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสด (Economic Factors) วิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple 
Linear Regression) และส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียน
สดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ (Operation Factors) วิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติก
ทวิ (Binary Logistic Regression) เพ่ืออธิบายสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา ดังภาพที่ 4.1 

 

4.1 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (Economic Factors) ด้วยการวิเคราะห์ด้วยการ
ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโดย
ใช้ฟังก์ชันสมการล็อกการึทึม (Logarithm) ไดแ้บ่งการผลวิเคราะห์ทางสถิตอิอกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  
2. การทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม 
3. การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ 
4. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
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4.1.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation : R ) เป็นการตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระของสมมติฐาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
บางส่วน (Coefficients of Partial Correlation) ดังตารางที ่4.1   

 

สัมภาษณ์ผู้ส่งออกทุเรียนสดเจ้าเดิม 
ครั้งที่ 2 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วย 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา 

 

สัมภาษณ์รูปแบบการขนส่งทุเรียนสด
และสินค้าอ่ืน ครั้งที่ 1 

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ 

ได้สัดส่วนรถไฟ 88.93% เรือ 6.40% 
รถบรรทุก 4.66% เครื่องบิน 0.01% 

อภิปรายสัดส่วนปริมาณของการส่งออกทางรถไฟ 299,729 ตัน  
เรือ 21,571 ตัน รถบรรทุก 15,706 ตัน เครื่องบิน 34 ตัน 

ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก 

ปัจจัยเชิงด าเนินการ 
ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(เช่น ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์)  

อนุกรมเวลารายปี 
ระหว่างปี พ.ศ.2545 - 2559 

คาดการณ์ปัจจัย  
(เช่น 12,014.6 พันล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ (IMF, 2017))  
 

 ตันต่อปี 

คัดกรองปัจจัย 
(ต้นทุนโลจสิตสิก์ ระยะเวลาขนส่ง  
ความเสยีหาย และความนา่เชื่อถือ) 

 

ภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาของกระบวนการท าวิจัย 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทีมี่ผลต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก 
 

ตัวแปร 
(Sig.) CNQ  CNPOP  CNGDP  EX  THP  MAP  

CNQ  1.000 
(-) 

0.961 
(0.002) 

0.989 
(0.000) 

-0.829 
(0.041) 

0.942 
(0.005) 

0.695 
(0.126) 

CNPOP  0.961 
(0.002) 

1.000 
(-) 

0.985 
(0.000) 

-0.677 
(0.139) 

0.963 
(0.002) 

0.733 
(0.097) 

CNGDP  0.989 
(0.000) 

0.985 
(0.000) 

1.000 
(-) 

-0.791 
(0.061) 

0.946 
(0.004) 

0.670 
(0.145) 

EX  -0.829 
(0.041) 

-0.677 
(0.139) 

-0.791 
(0.061) 

1.000 
(-) 

-0.639 
(0.172) 

-0.264 
(0.614) 

THP  0.942 
(0.005) 

0.963 
(0.002) 

0.946 
(0.004) 

-0.639 
(0.172) 

1.000 
(-) 

0.863 
(0.027) 

MAP  0.695 
(0.126) 

0.733 
(0.097) 

0.670 
(0.145) 

-0.264 
(0.614) 

0.863 
(0.027) 

1.000 
(-) 

 
 จากตารางที่ 4.1 เป็นผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ ปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) กับตัวแปรอิสระ 5 ตัว คือ ประชากร
ประเทศจีน (พันล้านคน) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน (พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปประเทศ
จีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และราคาทุเรียนประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อ
ตัน) พบว่า ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) มีความสัมพันธ์มาก
ที่สุดในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัว
ของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ที่ระดับ 0.989 ประชากรประเทศจีน (พันล้านคน) ที่ระดับ 
0.961 และราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ที่ระดับ 0.942 
ตามล าดับ ดังนั้น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน (พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ประชากรประเทศจีน (พันล้านคน) และราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน 
(เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพ่ิมขึ้นจะมีแนวโน้มให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีน (ตันต่อปี) สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัว
ของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ประชากรประเทศจีน (พันล้านคน) และราคาทุเรียนประเทศ
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ไทยส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ลดลงจะมีแนวโน้มให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) ต่ าลง ขณะที่ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทย
ไปประเทศจีน (ตันต่อปี) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ) ที่ระดับ 0.849 ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) อ่อนค่าจะมีแนวโน้มให้
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) สูงขึ้น ในทางกลับกัน หาก
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) แข็งค่าจะมีแนวโน้มให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) ต่ าลง อย่างไรก็ดี ราคาทุเรียนประเทศมาเลเซียส่งออกไป
ประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) เนื่องจากมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเกินกว่า 0.05  
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ประชากร
ประเทศจีน (พันล้านคน) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน (พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปประเทศ
จีน (เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และราคาทุเรียนประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศจีน (เหรียญสหรัฐฯต่อ
ตัน) พบว่า ตัวแปรอิสระเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง (Multicollinearity) เนื่องจากมีค่า
สหสัมพันธ์สูงกว่า 0.80 (Stevens, 1996) ไม่สามารถน าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระดังกล่าว
มาสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุได้ 
 เมื่อการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์จากสมมติฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบตัวแปรอิสระ
ที่มีผลต่อตัวแปรตามในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
   

4.1.2 การทดสอบตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม  
  
 การทดสอบตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม เป็นการทดสอบว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย
หนึ่งตัวที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ ตามสมมติฐานด้านล่าง ดังตารางที่ 4.2 
 

   0 : 0POP GDP EX TH MAH     = = = = =  
   1 : 0iH    ส าหรับ ,  ,  ,  ,  i POP GDP EX TH MA=  
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ตารางท่ี 4.2 การทดสอบตัวแปรที่มีผลต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก 
 

ค่าสถิติ 
ตัวแปรอิสระ 

ค่าคงที่ 
CNPOP  CNGDP  EX  THP  

ค่าสัมประสิทธิ์      

  255.304 -37.193 2.098 1.422 0.210 

SE  181.356 27.097 1.034 1.479 0.172 

t test−  1.408 -1.373 2.028 0.962 1.218 
( .sig ) (0.190) (0.200) (0.050) (0.359) (0.251) 
สรุปผลแบบจ าลอง 

R  0.987     
2R  0.975     

2 Adjusted R  0.964     

ESTSE  0.118     

F test−  95.709     
( .sig ) (0.000)     

 
หมายเหตุ: นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.2 เป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ ด้วย 
t-Statistic พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่จ านวนประชากรประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาทุเรียนประเทศ
ไทยส่งออกไปประเทศจีน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อทดสอบตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกตัวแปร
อิสระเข้าสมการถดถอยเพ่ือสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีน  
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4.1.3 การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ 
 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยการถดถอยเชิงเส้น ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเข้าสมการการถดถอยเชิงเส้น  ด้วย
วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) ดังตารางที่ 4.3 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ดังนี้ 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) เป็นการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศ
จีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีน (ตันต่อปี) เท่ากับร้อยละ 98.4 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง 
 

ค่าสถิติ 
ตัวแปรอิสระ 

ค่าคงที่ 
CNGDP  

ค่าสัมประสิทธิ์   

  4.743 0.850 

SE  0.364 0.043 

t test−  13.019 19.805 
( .sig ) (0.000) (0.000) 
สรุปผลแบบจ าลอง   

R  0.984  
2R  0.968  

2 Adjusted R  0.965  

ESTSE  0.116  

F test−  392.251  
( .sig ) (0.000)  

  
หมายเหตุ: นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2) ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด ( 2R ) เป็นการอธิบายว่าตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมี
ความผันแปรต่อตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ต่อหัวของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) สามารถอธิบายปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) เท่ากับร้อยละ 96.8 

3) ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนดปรับแล้ว ( 2 Adjusted R ) จะค านึงถึงองศาความเป็น

อิสระของผลรวมก าลังสองของความผันแปรที่ไม่ได้มาจากการถดถอยโดยจะไม่ต่างจากค่า 2R  มาก

นักในการเปรียบเทียบ กล่าวคือ ค่า 2 Adjusted R  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ต่อหัวของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) ได้เท่ากับร้อยละ 96.5 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์ ( ESTSE ) น้อย เท่ากับ 0.116 

4) ค่าสถิติการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูล (F-Statistic) 
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของจ านวนตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม ซึ่ง F-Statistic มีค่า
เท่ากับ 392.251 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ต่อหัวของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทย
ไปประเทศจีน (ตันต่อปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ค่าสถิติการทดสอบสมมติฐาน (t-Statistic) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ซึ่ง t-Statistic มีค่าเท่ากับ 19.805 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 กล่าวคือ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6) การตรวจสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ (Sign Test) เป็นการตรวจสอบตัว
แปรอิสระว่ามีทิศทางความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไรและสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ซึ่ง
เครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศ
จีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เป็นบวก (+) กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง
ต่อหัวของประเทศจีนเพ่ิมขึ้น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนเพ่ิมขึ้น 0.85 ตันต่อปี ในทางกลับกัน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนลดลง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนลดลง 0.85 ตันต่อป ี

จากผลการการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนแสดงในรูปแบบจ าลอง ดังสมการที่ 4.1 
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4.743 0.850CN CNlnQ lnGDP= +                   (4.1) 
 

โดยให้ตัวแปร 

CNQ   แทน ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (ตันต่อปี) 

CNGDP   แทน  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน  
                     (เหรียญสหรัฐฯ) 

 
จากแบบจ าลองสรุปได้ว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของ

ประเทศจีน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียน
สดจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตันต่อปี) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.850 กล่าวคือ ถ้า
ก าหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่แล้ว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน
เพิ่มขึ้น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศ
จีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 ตันต่อป ีในทางกลับกัน หากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อ
หัวของประเทศจีนลดลง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนลดลง 0.85 ตันต่อปี ด้วยปัจจุบันทุเรียนสดเป็นที่นิยมสูงมากในตลาด
ประเทศจีนประกอบกับรายได้ทางเศรษฐกิจและประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงมีก าลังที่จะสั่งซื้อและบริโภคโดยไม่กระทบกับราคาทุเรียนแม้ราคาทุเรียน
ประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีนจะแพงกว่าคู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซียก็ตาม เนื่องจากทุเรียนไทย
เป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างจากทุเรียนประเทศอื่นจึงเป็นที่ต้องการ
อย่างมากเมื่อถึงฤดูกาลผลิต และไม่มีผลไม้ชนิดอื่นที่สามารถทดแทนได้แม้ผู้บริโภคทราบว่าผลไม้
ชนิดนั้นจะมีราคาถูกกว่าทุเรียนเป็นอย่างมากก็ตาม 

เมื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 
4.1.4 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออก 
 
International Monetary Fund หรือ IMF (2017) ได้พยากรณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนล่วงหน้า 50 ปี ในภาคผนวก ซ. พบว่า ปี พ.ศ.2560-2569 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนถูกน ามาพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนได ้ดังภาพที่ 4.2  
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ภาพที่ 4.2 การพยากรณป์ริมาณการส่งออกทุเรียนสด 
หมายเหตุ: ค่า GDP มาจากการพยากรณ์ของ IMF 

 
จากภาพที่ 4.2 เป็นผลการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศ

จีนและสังเกตได้ว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศ
ไทยไปประเทศจีนสูงขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ.2560 - 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่
แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเท่ากับ 12,017, 12,711 และ 13,404 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้มี
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีน 337,404, 353,586 และ 369,900 ตันต่อปี ตามล าดับ 
ฉะนั้น ผู้ส่งออกจึงควรวางแผนผลผลิตเพื่อการส่งออกให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศจีนที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังต้องการทราบและเปรียบเทียบวิธีการเลือกส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนของผู้ส่งออกจึงได้ท าการศึกษาในส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผล
ต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ (Operation 
Factors) เพ่ืออธิบายปัจจัยและสัดส่วนปริมาณของการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนที่เปลี่ยนแปลงไปทางรถไฟซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเกิด
ความรวดเร็วต่อการด าเนินธุรกิจขนส่งที่จะสูงข้ึนในอนาคต 
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4.2 ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีน 

 

ผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด
จากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 99 บริษัทที่จด
ทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ผู้ส่งออกให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
90 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 90.9% แบ่งเป็น โรงบรรจุภาคตะวันออก 58 บริษัท โรงบรรจุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 บริษัท โรงบรรจุกรุงเทพฯและปริมณฑล 19 บริษัท ไม่ประสงค์ออก
นาม 10 บริษัท ไม่สะดวกให้ความร่วมมือ 6 บริษัท และยกเลิกกิจการ 3 บริษัท ดังตารางที่ 4.4 ส่วน
หนึ่งผู้ส่งออกที่ใช้บริการขนส่งทางเรือและทางรถบรรทุกเป็นผู้ ส่งออกรายเดียวกันขึ้นอยู่กับสถานที่
ปลายทางการส่งออกและความต้องการของลูกค้า  จากนั้นน าข้อมูลมาท าความสะอาด (Data 
Cleansing) โดยคัดเลือกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เช่น การเลือกสถานการณ์ที่เปรียบเทียบไม่
ครบหรือการเลือกขัดแย้งกันในแต่ละสถานการณ์ เพราะสังเกตได้ว่าหากผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญปัจจัยใดแล้วก็จะเลือกสถานการณ์ที่มีปัจจัยนั้นอยู่ในระดับพึงพอใจหรือเลือกสถานการณ์
ที่ทุกปัจจัยมีระดับเฉลี่ยภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และจัดการข้อมูล (Data Management) ของปัจจัย
เชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทาง
รถไฟ (Operation Factors) โดยแยกประเภทตามรูปแบบของผู้ส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุกเพ่ือ
สร้างฐานข้อมูลเตรียมการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งได้แบ่ง
การผลวิเคราะห์ทางสถิติออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.4 สัดส่วนการตอบแบบสอบถามของการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดครั้งที่ 2 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รูปแบบการส่งออก 

รวม % 
เรือและรถบรรทุก เรือ รถบรรทุก 

ภาคตะวันออก 11 47 0 58 59 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 0 2 3 3 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 8 3 8 19 19 

ไม่ประสงค์ออกนาม 1 8 1 10 10 

ไม่สะดวกให้ความร่วมมือ  6 6 6 6 

ยกเลิกกิจการ  3 3 3 3 

รวม    99 100 
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1. การคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 
2. การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ 
3. การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
4. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยเชิงด าเนินการ 
5. การพยากรณส์ัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออก 

 
4.2.1 การคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 

 
 การคัดเลือกตัวแปรอิสระที่ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง (Multicollinearity) เป็นการ
ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงหรือมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R ) ไม่เกิน 0.80 (Stevens, 1996) ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ต้นทุนโลจิส 
ติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการของผู้ส่งออกทางเรือและทาง
รถบรรทุกไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง ดังตารางที่ 4.5 จึงสามารถน าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระดังกล่าวมาสร้างแบบจ าลองการถดถอยโลจิสติกทวิได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนโลจิสติกส์กับ
ระยะเวลาในการขนส่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้นแล้ว
ระยะเวลาในการขนส่งควรลดลง หรือหากต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงแล้วระยะเวลาในการขนส่งควร
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 เมื่อการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบ
นัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก
ทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนด้วยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Method) เพ่ือ
อธิบายผลกระทบความอ่อนไหวของปัจจัยเชิงด าเนินการและสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเลือก
รูปแบบการส่งออกทางรถไฟ ดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก 
 

ตัวแปร 
ผู้ส่งออกทางเรือ ผู้ส่งออกทางรถบรรทุก 

TrainC  TrainT  TrainR  TrainC  TrainT  TrainR  

TrainC  1.000 -0.186 0.164 1.000 -0.076 0.059 

TrainT  -0.186 1.000 -0.004 -0.076 1.000 -0.068 

TrainR  0.164 -0.004 1.000 0.059 -0.068 1.000 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิของผู้ส่งออกทุเรียนสด 
 

ตัวแปร 
ทางเลือกรถไฟ 1 

(เปรียบเทียบกับเรือ) 
ทางเลือกรถไฟ 2 

(เปรียบเทียบกับรถบรรทุก) 

  Wald  .Sig    Wald  .Sig  
การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
ค่าคงที ่ 9.176 4.730 0.030 7.736 3.984 0.046 

TrainC  -1.728 7.200 0.007 -1.793 8.446 0.004 

TrainT  -1.677 9.069 0.003 -1.810 10.011 0.002 

TrainR  1.795 10.780 0.001 1.314 6.603 0.010 
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 

2LL− : Step 0 129.498 125.374 
           Step 1 67.154 68.122 

2 Model   62.345 57.252 
2 Nagelkerke R  63.9% 61.0% 

 
จากตารางที่ 4.6 เป็นผลการวิเคราะห์เชิงสถิติของผู้ส่งออกทุเรียนสดทางเรือและทาง

รถบรรทุกในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกการตรวจสอบไดด้ังนี้ 
 
4.2.2 การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

 
การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรท านาย (Coefficients of 

Predictive Variables) ใช้สถิติทดสอบ ประกอบด้วย การตรวจสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์  
และสถิติทดสอบของ Wald 

1) การตรวจสอบเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ (Sign Test)  เป็นการตรวจสอบตัว
แปรอิสระว่ามีทิศทางความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไรและสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ โดย
เครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์จะแสดงถึงสัดส่วนของการเลือกส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟ ตัวอย่างเช่น 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกทางเรือมีเครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์เป็นลบ (-) หรือมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้นครั้งละ 5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 
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1.728 ในทางกลับกัน หากต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงครั้งละ 5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟสูงขึ้นร้อยละ 
1.728 หน่วย เป็นต้น 

2) สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบว่า หากค่า
สัมประสิทธิ์ไม่เท่ากับศูนย์อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ตัวแปรอิสระจะมีผลต่อตัวแปรตาม ซ่ึงพบว่า ต้นทุนโล
จิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากับศูนย์
และมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงมีผลต่อสมการอรรถประโยชน์ในการอธิบายความอ่อนไหวของปัจจัยเชิง
ด าเนินการที่มีผลต่อสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ ซึ่งสมการอรรถประโยชน์ของผู้
ส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุก ดังสมการที่ 4.2 และ 4.3 

 

, _ , , , 9.176 1.728 1.677 1.795Train Marine Shipper Train Marine Train Marine Train MarineU C T R= − − +     (4.2) 
 

, _ , , , 7.736 1.793 1.810 1.314Train Truck Shipper Train Truck Train Truck Train TruckU C T R= − − +       (4.3) 

 
โดยให้ตัวแปร 

, _Train Marine ShipperU  แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนไป

ประเทศจีนทางรถไฟ 

, _Train Truck ShipperU    แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกท่ีเลือกส่งออก

ทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ 

, Train MarineC                แทน   ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนทางรถไฟ 
(บาท/ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุต/เที่ยว) 

, Train TruckC              แทน   ต้นทุนโลจสิติกส์ของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออกทุเรียนทาง  
รถไฟ (บาท/ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุต/เที่ยว) 

, Train MarineT                   แทน   ระยะเวลาการขนส่งของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนทาง
รถไฟ (วัน) 

, Train TruckT              แทน   ระยะเวลาการขนส่งของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออกทุเรียน
ทางรถไฟ (วัน) 

, Train MarineR                แทน   ความน่าเชื่อถือการให้บริการของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออก
ทุเรียนทางรถไฟ (%) 

, Train TruckR              แทน  ความน่าเชื่อถือการให้บริการของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออก
ทุเรียนทางรถไฟ (%) 
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จากสมการที่ 4.2 ของผู้ส่งออกทุเรียนสดทางเรืออธิบายความเปลี่ยนแปลงค่า
สัมประสิทธิ์ (  ) ของตัวแปรอิสระในสมการไดด้ังนี้ 

(1) ค่า - 1.728 เป็นสัมประสิทธิ์ของต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้าต้นทุนโลจิสติกส์
เพ่ิมขึ้นครั้งละ 5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าสัดส่วนการเลือก
รูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.728 ในทางกลับกัน หากต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงครั้งละ 
5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบ
การส่งออกทางรถไฟสูงขึ้นร้อยละ 1.728  

(2) ค่า - 1.677 เป็นสัมประสิทธิ์ของระยะเวลาการขนส่งซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้าระยะเวลาการ
ขนส่งเพ่ิมขึ้น 1 วัน จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.677 
ในทางกลับกนั หากระยะเวลาการขนส่งลดลง 1 วัน จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออก
ทางรถไฟสูงขึ้นร้อยละ 1.677 

(3) ค่า 1.795 เป็นสัมประสิทธิ์ของความน่าเชื่อถือของการให้บริการซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้า
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออก
สูงขึ้นร้อยละ 1.795 ในทางกลับกัน หากความน่าเชื่อถือของการให้บริการลดลงร้อยละ 1 จะท าให้
สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.795 

และจากสมการที่  4.3 ของผู้ส่ งออกทุเรียนสดทางรถบรรทุกอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ของตัวแปรอิสระในสมการไดด้ังนี้ 

(1) ค่า - 1.793 เป็นสัมประสิทธิ์ของต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้าต้นทุนโลจิสติกส์
เพ่ิมขึ้นครั้งละ 5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนของ
การเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.793 ในทางกลับกัน หากต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง
ครั้งละ 5,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนของการเลือก
รูปแบบการส่งออกทางรถไฟสูงขึ้นร้อยละ 1.793 

(2) ค่า - 1.810 เป็นสัมประสิทธิ์ของระยะเวลาการขนส่งซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้าระยะเวลาการ
ขนส่งเพ่ิมขึ้น 1 วัน จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.810 
ในทางกลับกัน หากระยะเวลาการขนส่งลดลง 1 วัน จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออก
ทางรถไฟสูงขึ้นร้อยละ 1.810 
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(3) ค่า 1.314 เป็นสัมประสิทธิ์ของความน่าเชื่อถือของการให้บริการซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ กล่าวคือ ถ้า
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออก
สูงขึ้นร้อยละ 1.314 ในทางกลับกัน หากความน่าเชื่อถือของการให้บริการลดลงร้อยละ 1 จะท าให้
สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟต่ าลงร้อยละ 1.314 
 เมื่อพิจารณานัยส าคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระแล้ว ขั้นตอนต่อไป
เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน 

   
4.2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 

 
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ (Goodness of Fit) ใช้สถิติทดสอบ ประกอบด้วย 

2 Nagelkerke R  และ -2 Log Likelihood Value 

1) 2 Nagelkerke R  เป็นค่าสถิติที่บอกถึงความกลมกลืนของแบบจ าลองในแง่การ
เปรียบเทียบคุณภาพแบบจ าลองที่สร้างขึ้นกับแบบจ าลองว่าง (Null Model) ที่ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ 
ซึ่งพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ สามารถอธิบาย
ความกลมกลืนของแบบจ าลองที่ผู้ส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุกจะเลือกส่งออกทางรถไฟได้ร้อย
ละ 63.9 และ 61 ตามล าดับ 

2) -2 Log Likelihood Value เป็นการพิจารณาตัวแปรอิสระว่ามีความเหมาะสม
กับแบบจ าลองหรือไม่ ซึ่งจะทดสอบผลต่างของ -2 Log Likelihood ใน Step 0 และ Step 1 ที่มีการ

แจกแจงแบบ 2 ว่าต้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และหากค่าสัมประสิทธิ์ (  ) ของตัวแปรอิสระมีค่าไม่
เท่ากับศูนย์อย่างน้อย 1 ค่าแล้ว แสดงว่า ตัวแปรอิสระกลุ่มนั้นมีผลต่อตัวแปรตาม จากตารางที่ 4.7 
พบว่า ผลต่างของ -2 Log Likelihood ใน Step 1 และ Step 0 ของผู้ส่งออกทางเรือและทาง

รถบรรทุกเท่ากับ 124.688 และ 114.504 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่า 2 Model   และค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่างน้อย 1 ค่า แสดงว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง 
และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ อย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถท านายสัดส่วนของการเลือก
รูปแบบการส่งออกทางรถไฟได้ 
 หลังจากตรวจสอบความเหมาะสมของสมการอรรถประโยชน์แล้ว ผู้วิจัยจึงท านายสัดส่วน
การเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟของผู้ส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุกในรูปของแบบจ าลองโล
จิต (Binary Logit Model) เพ่ือให้เห็นตัวอย่างว่า หากมีการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-จีนแล้ว
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สัดส่วนของรูปแบบการส่งออกที่มีประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยน าค่าเฉลี่ยของ
สถานการณ์สมมติทางรถไฟจากผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ 95,000 บาทต่อตู้คอนเทน
เนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว ระยะเวลาการขนส่ง 4 วัน และความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการร้อยละ 98 มาวิเคราะห์ ดังสมการที่ 4.4 และ 4.5  
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โดยให้ตัวแปร 

, _Train Marine ShipperP    แทน  สัดส่วนของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีน

ทางรถไฟ 

, _Train Truck ShipperP    แทน  สัดส่วนของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกท่ีเลือกส่งออกทุเรียนสดไปประเทศ

จีนทางรถไฟ 

, _Train Marine ShipperU   แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางเรือที่เลือกส่งออกทุเรียนสด

ไปประเทศจีนทางรถไฟ 

, _Train Truck ShipperU    แทน  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เลือกส่งออก

ทุเรียนสดไปประเทศจีนทางรถไฟ 

e                             แทน  Exponential Function ( e  = 2.71828) 
 

จากนั้นจึงสามารถค านวณสัดส่วนของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไป
ประเทศจีนได ้ดังภาพที่ 4.3 โดยมีหลักการดังนี้ 

1) สัดส่วนของปริมาณการส่งออกในปัจจุบัน ประกอบด้วย ทางเรือร้อยละ 90.28 
ทางรถบรรทุกร้อยละ 9.71 และทางเครื่องบินร้อยละ 0.01 (กรมศุลกากร, 2559) ค านวณได้ดังนี้ 

(1) น าค่าเฉลี่ยของสถานการณ์สมมติทางรถไฟจากผู้ส่งออกทางเรือและ
ทางรถบรรทุก คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ 95,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว 
ระยะเวลาการขนส่ง 4 วัน และความน่าเชื่อถือของการให้บริการร้อยละ 98 มาค านวณในสมการ
อรรถประโยชน์ ดังสมการที่ 4.2 และ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR 
 

(2) จากผลของสมการอรรถประโยชน์น ามาค านวณในแบบจ าลองโลจิต ดัง
สมการที่ 4.4 และ 4.5 เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนการเลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟของผู้ส่งออกทาง
เรือและทางรถบรรทุก พบว่า ผู้ส่งออกทางเรือตัดสินใจจากสถานการณ์คิดเป็นสัดส่วนทางรถไฟร้อย
ละ 92.90 และทางเรือร้อยละ 7.10 และผู้ส่งออกทางรถบรรทุกตัดสินใจจากสถานการณ์คิดเป็น
สัดส่วนทางรถไฟร้อยละ 52.00 และทางรถบรรทุกร้อยละ 48.00 

2) สัดส่วนของปริมาณการส่งออกทุเรียนภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR โดยการเทียบ
สัดส่วนการค านวณได้ ดังนี้ 

(1) ผู้ส่งออกทางเรือที่ยังคงส่งออกทางเรือคิดเป็น (7.10/100)*90.28 

เท่ากับร้อยละ 6.40 

(2) ผู้ส่งออกทางเรือที่เปลี่ยนมาส่งออกทางรถไฟ คิดเป็น  90.28-6.40 

เท่ากับร้อยละ 83.88 

(3) ผู้ ส่ งออกทางรถบรรทุกที่ ยั งคงส่ งออกทางรถบรรทุก คิด เป็น 

(48.00/100)*9.71 เท่ากับร้อยละ 4.66 

(4) ผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่เปลี่ยนมาส่งออกทางรถไฟ คิดเป็น 9.71-4.66 

เท่ากับร้อยละ 5.05  

ดังนั้น สัดส่วนการส่งออกทางรถไฟ คิดเป็น 83.88+5.05 เท่ากับร้อยละ 88.93 ทาง
เรือร้อยละ 6.40 ทางรถบรรทุกร้อยละ 4.66 และทางเครื่องบินร้อยละ 0.01 รวมสัดส่วนทั้งหมดได้

รถไฟ
88.93%

เรือ 
6.40%

รถบรรทุก 
4.66%

เครื่องบิน 
0.01%
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ร้อยละ 100  หากมีระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็ว ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ า และมีความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการที่ดี ตามรถไฟเส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-โพนสวรรค์-สามเหนือ-ฮานอย ไปยังเมือง
หนานหนิง มณฑลกว่างซี และเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
จีน 

เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสมการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศ
จีน 

 
4.2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยเชิงด าเนินการ 

 
งานวิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองที่แสดงถึงสัดส่วนของการเลือกรูปแบบการ

ส่งออกทางรถไฟโดยใช้วิธีก าหนดสถานการณ์สมมติ (Stated Preference) เนื่องจากการส่งออก
ทุเรียนสดทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศจีนยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้สร้าง
แบบจ าลอง ดังสมการที่ 4.4 และ 4.5 แล้ว จึงสามารถพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการปรับระดับ
ของปัจจัยที่ต้องการวิเคราะห์ให้สูงขึ้นหรือต่ าลงและให้ปัจจัยที่เหลือคงที่ เพ่ือประเมินผลของสัดส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากผลของแบบสอบถามเมื่อน าค่าเฉลี่ยของสถานการณ์สมมติทางรถไฟ คือ 
ต้นทุนโลจิสติกส์ 0.95 แสนบาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว ระยะเวลาการ
ขนส่ง 4 วัน และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 0.98 กับตัวแปรตาม คือ ความน่าจะเป็นของ
สัดส่วนการเลือกส่งออกทางรถไฟมาสร้างแผนภูมิวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ดังภาพที่ 4.4 จะพบตัวอย่างเช่น เมื่อต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่า 95,000 บาทต่อตู้คอนเทน
เนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้สัดส่วนการส่งออกทางรถไฟลดลง ในทางกลับกัน หาก
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ ากว่า 95,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว จะท าให้
สัดส่วนการส่งออกทางรถไฟเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการส่งออกทางเรือที่มีกราฟของต้นทุนโลจิสติกส์ต่ า
กว่าทางรถไฟมากเพราะปัจจุบันใช้ระยเวลาการขนส่งมากกว่าอยู่ที่ 7 วันและความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการร้อยละ 95 ขณะที่ทางรถบรรทุกมีกราฟของต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าทางรถไฟเล็กน้อยเพราะ
ใช้ระยะเวลาการขนส่งต่ ากว่าอยู่ที่ 3 วัน และความน่าเชื่อถือของการให้บริการร้อยละ 100 เป็นต้น
เช่นเดียวกันกับการปรับระดับของปัจจัยระยะเวลาการขนส่งหรือความน่าเชื่อถือของการให้บริการโดย
ก าหนดให้ปัจจัยที่เหลือคงที่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับระยะเวลาการขนส่งของผู้ส่งออกทางเรือและความ
น่าเชื่อถือของการให้บริการของผู้ส่งออกทางรถบรรทุก แม้จะมีการปรับระดับของปัจจัยแต่ก็ไม่ค่อย 
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เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการส่งออกเดิมเพราะผู้ส่งออกทางเรือมีต้นทุนโลจิสติกส์ 80,000 บาทต่อ ตู้
คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตต่อเที่ยว ท านองเดียวกันกับผู้ส่งออกทางรถบรรทุกที่ มี
ระยะเวลาการขนส่ง 3 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางรถไฟที่ก าหนด 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการส่งออกทางรถไฟ พบว่า ความน่าจะเป็นของสัดส่วนการ
เลือกส่งออกทางรถไฟมีความอ่อนไหวต่อระดับการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนโล
จิสติกส์มากที่สุด ตามล าดับ คือ หากระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจะท าให้ผู้ส่งออก
เลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผู้ส่งออกทางเรือที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการ
ส่งออกมากที่สุด เนื่องจากทุเรียนสดเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายจึงต้องค านวณเวลาให้ผลสุกและแก่ยัง
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ภาพที่ 4.4 ความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับสัดส่วนการส่งออกทางรถไฟ 
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ปลายทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มียานพาหนะพร้อมให้บริการในช่วงเวลา
นั้น เพราะส่วนใหญ่สินค้าที่บรรทุกจะไม่เต็มคันยานพาหนะ (Less Than Truckload) จึงต้องมีการ
วางแผนห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมเพ่ือประหยัดต้นทุนการขนส่ง ส่วนความน่าเชื่อถือของการให้บริ
การค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือหากจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดเจนต้องปรับค่า
ระดับของปัจจัยให้มาก เนื่องจากผู้ส่งออกมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า
เป็นเวลานานจึงวางใจการขนส่ง 

เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยเชิงด าเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการพยากรณ์
ปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนจากแบบจ าลองการถดถอย
เชิงเส้นตรงและแบบจ าลองโลจิต 

 
4.2.5 การพยากรณ์สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออก  

 
การพยากรณส์ัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาจากภาพที่ 4.2 ซึ่งเป็นผลการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีน และภาพที่ 4.3 สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดภายใต้
ยุทธศาสตร์ OBOR มาค านวณเพื่อหาสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออก ดังภาพที่ 4.5 

 

 
 
ภาพที่ 4.5 การพยากรณ์สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด 
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จากภาพที่ 4.5 เป็นการพยากรณ์สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนตามปริมาณความต้องการของชาวจีนจากผลของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์  
พบว่า ปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นจะท าให้สัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะ
การขนส่งทางรถไฟด้วยระยะเวลาการขนส่ง 4 วัน เปรียบเทียบกับเรือที่ใช้ถึง 7 วัน ต้นทุนโลจิสติกส์ 
95,000 บาท เปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่สูงถึง 130,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 
ฟุตต่อเที่ยว และมีความน่าเชื่อถือของการให้บริการที่ดี ตามเส้นทางเวียงจันทน์ -โพนสวรรค์-สาม
เหนือ-ฮานอย ไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี และเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้งทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ.2560-2562 ปริมาณการส่งออกเท่ากับ 
337,040, 353,586 และ 369,900 ตัน ท าให้มีสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออก ประกอบด้วย 
รถไฟ 299,729, 314,444 และ 328,952 ตัน เรือ 21,571, 22,630 และ 23,674 ตัน รถบรรทุก 
15,706, 16,477 และ 17,237 ตัน และเครื่องบิน 34, 35 และ 37 ตัน ตามล าดับ ท าให้ผู้ส่งออกมี
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นและเกิดความรวดเร็วต่อการด าเนินธุรกิจขนส่งที่จะสูงขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
จึงควรพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวกการขนส่งสินค้าซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าและเพ่ิมช่องทางกระจายสินค้า
ให้กับผู้ส่งออกไทย 

ผลการศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไป
ประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด 
นอกจากอธิบายสัดส่วนปริมาณของรูปแบบการส่งออกแล้วยังสามารถพยากรณ์ปริมาณในอนาคตเพ่ือ
การวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) น ามาซึ่งการสรุปและอภิปรายผลของการศึกษาที่
จะต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไป



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีน
ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด ผู้วิจัยได้สรุปผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 
(Economic Factors) วิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) โดยจัดให้อยู่ในรูป
ของสมการลอการิทึม (Logarithmic Equation) แล้วน าสมการดังกล่าวมาประมาณการด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares: OLS) พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเป็นปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์
ปริมาณการส่งออก ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกเท่ากับร้อยละ 98.40 ที่เหลืออีก
ร้อยละ 1.60 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอ่ืนที่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางสถิติ 
ยังสามารถอธิบายปริมาณการส่งออกได้เท่ากับร้อยละ 96.80 นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.850 กล่าวคือ ถ้า
ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่แล้ว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีน
เพ่ิมข้ึน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน
สูงขึ้นร้อยละ 0.85 ตันต่อปี ในทางกลับกัน หากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัว
ของประเทศจีนลดลง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทย
ไปประเทศจีนต่ าลง 0.85 ตันต่อปี  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศ
ไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ (Operation Factors) เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการส่งออกระหว่าง
รูปแบบปัจจุบัน คือ เรือและรถบรรทุกซ่ึงมีปลายทางที่เมืองกว่างโจวและด่านโหย่วอ้ีกวานของเมืองผิง
เสียง ตามล าดับ ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บริษัท 2 ครั้ง คือ แบบสอบถามการ
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เลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าทางเรือ รถบรรทุก และรถไฟ ครั้งที่ 1 (Pilot Survey) ใช้วิธีระบุคะแนน
ความส าคัญ 5 ระดับ (Likert Scale) เพ่ือหาปัจจัยสอดคล้องกันทั้งสามรูปแบบ แล้วคัดกรองปัจจัย
ดังกล่าวให้เหลือปัจจัยที่ส าคัญน าไปสร้างแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ส่ งออกทุ เรียนสด ครั้ งที่  2  (Stated Preference Survey) ด้วยเทคนิค Orthogonal Design 
เนื่องจากการส่งออกทุเรียนสดทางรถไฟเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ 
ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ เป็นปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการส่งออกทางรถไฟ ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงระบบรางระหว่างประเทศไทยและประเทศ
จีนแล้วปริมาณสัดส่วนของรูปแบบการส่งออกจะเปลี่ยนเป็นการใช้บริการทางรถไฟมากที่สุดโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 88.93 เรือร้อยละ 6.40 รถบรรทุกร้อยละ 4.66 และเครื่องบินร้อยละ 0.01 ตามล าดับ ด้วย
ระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็ว ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ า และมีความน่าเชื่อถือของการให้บริการที่ดี  ตาม
เส้นทางเวียงจันทน์-โพนสวรรค์-สามเหนือ-ฮานอย ไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี และเมือง
กว่างโจว มณฑลกว่างตุ้งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน  

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ OBOR ทางรถไฟตามเส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย-
เวียงจันทน์-สามเหนือ-ฮานอย-หนานหนิง-กว่างโจว ท าให้ทราบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเป็นปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ส่งออกของประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาในการ
ขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการเป็นปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อสัดส่วนปริมาณของ
รูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟตามปริมาณความต้องการของ
ชาวจีนจากผลของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ นอกจากรูปแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออก
ทางรถบรรทุกแล้วยังมีความรวดเร็วในการขนส่งกว่าผู้ส่งออกทางเรือต่อการด าเนินธุรกิจที่จะสูงขึ้นใน
อนาคตตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐและขยายช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ส่งออกทุเรียนสด 
และสินค้าจ าพวกผลไม้ที่มีมูลค่าสูงและต้องการความรวดเร็วในการขนส่งสอดคล้องกับความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์นี้ ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ.2560 - 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัว
ของประเทศจีนเท่ากับ 12,017, 12,711 และ 13,404 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้มีปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีน 337,404, 353,586 และ 369,900 ตันต่อปี และส่งผลให้มีสัดส่วน
ปริมาณของการส่งออกทางรถไฟอยู่ที่ 299,729, 314,444 และ 328,952 ตัน เรือ 21,571, 22,630 
และ 23,674 ตัน รถบรรทุก 15,706, 16,477 และ 17,237 ตัน และเครื่องบิน 34, 35 และ 37 ตัน 
ตามล าดับ 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีน
ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด ผู้วิจัยได้อภิปราย
ผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด 
(Economic Factors) ใช้ข้อมูลเป็นแบบอนุกรมเวลารายปีระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2559 รวม
ระยะเวลาที่ศึกษาทั้งสิ้น 15 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกผันผวนน้อยที่สุดท าให้ข้อมูลสถิติ
ค่อนข้างคงที ่พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเป็นปัจจัย
เชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก (Nuzzolo et al., 2009) ด้วย
ปัจจุบันทุเรียนสดเป็นที่นิยมสูงมากในตลาดประเทศจีนประกอบกับรายได้ทางเศรษฐกิจและประชากร
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ จึงมีก าลังที่จะสั่งซื้อและบริโภคโดยไม่
กระทบกับราคาทุเรียนแม้ราคาทุเรียนประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีนจะแพงกว่าคู่แข่งอย่าง
ประเทศมาเลเซียก็ตาม เนื่องจากทุเรียนไทยเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติและกลิ่นที่แตกต่าง
จากทุเรียนประเทศอ่ืนจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเมื่อถึงฤดูกาลผลิต และไม่มีผลไม้ชนิดอ่ืนที่สามารถ
ทดแทนได้แม้ผู้บริโภคทราบว่าผลไม้ชนิดนั้นจะมีราคาถูกกว่าทุเรียนเป็นอย่างมากก็ตาม  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศ
ไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ (Operation Factors) คือ ต้นทุนโลจิสติกส์และระยะเวลาการขนส่ง 
กล่าวคือ หากเพ่ิมระดับของต้นทุนโลจิสติกส์และระยะเวลาการขนส่งจะส่งผลให้สัดส่วนการเลือก
ส่งออกทางรถไฟต่ าลง ในทางกลับกัน หากลดระดับของต้นทุนโลจิสติกส์และระยะเวลาการขนส่งจะ
ส่งผลให้สัดส่วนการเลือกส่งออกทางรถไฟสูงขึ้น คล้ายกับงานวิจัยของ Arencibia et al. (2015) ที่ใช้
วิธี Stated Preference พบว่า ระดับของปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจาก
รถบรรทุกมาเป็นรถไฟมากที่สุด ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบอีกว่า ส่วนหนึ่งผู้ส่งออกที่ใช้
บริการส่งออกทางเรือและทางรถบรรทุกเป็นผู้ส่งออกรายเดียวกัน ซึ่งขึ้ นอยู่กับภูมิศาสตร์ปลาย
ทางการส่งออกและข้อตกลงของลูกค้า โดยต้นทุนโลจิสติกส์มีผลต่อการเลือกส่งออกทางรถไฟของผู้
ส่งออกทางเรือ เพราะเน้นส่งออกทุเรียนสดในปริมาณมากไปยังปลายทางที่ไกลและติดทะเล ซึ่งลูกค้า
จะน าสินค้าไปกระจายในพ้ืนที่ตอนในของประเทศ ในขณะที่ผู้ส่งออกทางรถบรรทุกให้ความส าคัญกับ
ระยะเวลาการขนส่งและความน่าเชื่อถือของการให้บริการ เพราะเน้นการส่งออกไปพ้ืนที่ราบสูงใกล้
กับทางใต้ของประเทศจีนซึ่งไม่ติดทะเล รวมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของ
ลูกค้าในช่วงเวลานั้นที่ลูกค้าจะต้องกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วจึงท าให้ไม่เกิดค่าเสีย
โอกาสในการด าเนินธุรกิจและป้องกันการก าหนดราคาที่สูงของพ่อค้าชาวจีนช่วงฤดูกาลออกผลผลิต 
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อีกทั้งทุเรียนสดเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายหากมีการขนส่งที่รวดเร็วก็จะเพ่ิมรอบของจ านวนเที่ยวส่งออก
ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลังและคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไป
ประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด ผู้วิจัย
ชี้ให้เห็นถึงวิธีด าเนินการศึกษา ขั้นตอนการออกแบบ วิธีการใช้งาน และผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นตาม
กรอบแนวคิดของงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งทางรางด้วยความเร็วปกติ  กรณีการขนส่ง
สินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังคงมีประเด็นที่จะน าเสนอเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้งานวิจัยฉบับนี้ในอนาคต
สามารถพัฒนาแบบจ าลองให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 
5.3.1 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง 

 
การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและการ

แข่งขันทางการตลาด รัฐบาลควรค านึงถึง 4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย  
1) การลดต้นทุนการขนส่ง ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการแข่งขันกับการขนส่งรูปแบบอื่น  
2) การลดระยะเวลาการขนส่ง ควรท าการติดตั้งเครื่องมือยกขนถ่ายสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น Rail Mounted Gantry Crane ตามสถานีขนถ่ายสินค้า มีการบริหารจัดการโดย
ผู้ประกอบการรายเดียว (Single Operator) ส าหรับการยกขนถ่ายขึ้นและลงจากรถไฟซึ่งจะช่วยลด
ความแออัดทางจราจรในพ้ืนที่ เร่งรัดการเปิดใช้อุโมงค์เอกซเรย์ขบวนรถไฟในการตรวจสินค้า และ
สร้างทางรถไฟเพ่ิมจากทางเดี่ยวให้เป็นทางคู่เพ่ือขจัดเส้นทางเดินรถที่เป็นคอขวด (Bottle Neck) 
เพ่ิมความรวดเร็วในการขนส่ง  

3) การเพ่ิมความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ควรเตรียมหัวรถจักรและแคร่บรรทุก
ให้เพียงพอกับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และจัดการเดินขบวนรถให้ตรงต่อเวลา
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเปลี่ยนมาใช้บริการของผู้ส่งออก  

4) การเพ่ิมความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง
เพ่ือลดการกระแทรกภายในสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิของตู้ล าเลียงให้เหมาะสมกับสภาพของ
สินค้า และจัดวางสินค้าในตู้ล าเลียงให้เป็นระเบียบเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่แตกต่างกัน  
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นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมการขนส่งสินค้ายุทธศาสตร์และสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งควรมีการเจรจากฎหมายการค้าในการออกเอกสาร
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบเดียว (Single Form) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการ
การขนส่งและสร้างระบบศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ 

 
5.3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ อย่างเช่น ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อ

การพยากรณ์ปริมาณการส่งออก (Economic Factors) อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้การพยากรณ์
สมบูรณ์มากขึ้นในการวางแผนผลิตซึ่งจะเพ่ิมรายได้การส่งออกให้กับประเทศตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการศึกษา (อภิชาต ดะลุณเพธย์ , 2534; นริศรา ไชยกาล , 2537) และปัจจัยเชิง
ด าเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออก (Operation Factors) ที่จ าเป็นต้องพิจารณาใน
อนาคต คือ ปัจจัยความเสียหายของสินค้า เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญเชิงคุณภาพที่ผู้ส่งออกให้
ความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะเพ่ิมมูลค่า (Value-Added Factors) ส าหรับสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลไม้ไทยที่มีมูลค่าและความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในตลาดจีน ตัวอย่างการศึกษาปัจจัยความ
เสียหายที่จะใช้เป็นแนวทาง ได้แก่ สุพรรณ สุดสนธิ์ และคณะ (2554), Bergantino et al. (2013) 
and Sirisoponsilp and Wongita (2003)
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ภาคผนวก ก. 
อัตราค่าระวางสินค้าทางรถไฟแห่งประเทศไทย  
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ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 
(บาท/เที่ยว) 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเกินกว่า 20 ฟุต 
(บาท/เที่ยว) 

เปล่า บรรทุก เปล่า บรรทุก 
001 - 100 1,000 1,500 1,400 2,100 
101 - 200 1,900 2,850 2,660 3,990 
201 - 300 2,700 4,050 3,780 5,670 
301 - 400 3,420 5,130 4,788 7,182 
401 - 500 4,070 6,105 5,698 8,547 
501 - 600 4,720 7,080 6,608 9,912 
601 - 700 5,370 8,055 7,518 11,277 
701 - 800 6,020 9,030 8,428 12,642 
801 - 900 6,670 10,005 9,338 14,007 

901 - 1,000 7,320 10,980 10,248 15,372 
1,001 - 1,100 7,970 11,955 11,158 16,737 
1,101 - 1,200 8,620 12,930 12,068 18,102 
1,201 - 1,300 9,270 13,905 12,978 19,467 
1,301 - 1,400 9,920 14,880 13,888 20,832 
1,401 - 1,500 10,570 15,855 14,798 22,197 

สินค้าเหมาหลัง (บาท/ตัน) สินค้าเชื้อเพลิง (บาท/กโิลลิตร) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ประเภท 3 ประเภท 4 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ ามัน
เชื้อเพลิง 

น้ ามันเตา ก๊าซ LPG 

50 45.70 39.70 50 42.50 56.60 39.60 
100 91.30 79.40 100 84.90 113.10 79.20 
150 137.00 119.10 150 127.40 169.70 118.80 
200 182.60 158.80 200 169.80 226.20 158.40 
300 260.30 226.40 300 245.90 327.60 229.40 
500 406.90 354.50 400 322.00 429.00 300.40 
700 544.70 475.50 500 389.30 518.70 363.20 

1,000 751.40 657.00 600 456.60 608.40 426.00 
1,300 958.10 838.50 700 523.90 698.10 488.80 
1,600 1,164.80 1,020.00 800 591.20 787.80 551.60 

   900 658.50 877.50 614.40 
   1,000 725.80 967.20 677.20 

แหล่งที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2561.



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
อัตราค่าระวางสินค้าทางรถไฟแห่งประเทศจีน 
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ประเภท 
การให้บริการ 

หมายเลขราคาขนส่ง 
(ขึ้นอยู่กับเทคนิคและสินค้า) 

ค่าขนส่ง 
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่ายการให้บริการ 
(หน่วย) 

(หยวนต่อตัน) (หยวนต่อกิโลเมตร) 
เหมาทั้งขบวน 1 4.6 0.0210 

2 5.2 0.0239 
3 6 0.0273 
4 6.8 0.0311 
5 7.6 0.0348 
6 8.5 0.0390 
7 9.6 0.0437 
8 10.7 0.0490 
 (หยวนต่อกิโลเมตร)  
9 0.15 - 
 (หยวนต่อตัน)  

ตู้เก็บความเย็นแบบน้ าแข็ง 8.3 0.0455 
ตู้เก็บความเย็นแบบ

เครื่องจักร 
9.8 0.0673 

 (หยวนต่อ 10 กิโลกรัม)  
ส่งแบบรายย่อย 21 0.085 0.0004 

22 0.101 0.0004 
23 0.122 0.0005 
24 0.146 0.0006 
 (หยวนต่อตู้)  

ตู้คอนเทนเนอร ์ น้ าหนัก 1 ตัน/ตู ้ 7.2 0.0318 
น้ าหนัก 5.6 ตัน/ตู ้ 55.2 0.2438 
น้ าหนัก 10 ตัน/ตู ้ 85.3 0.3768 

แบบ 20 ฟุต 149.5 0.6603 
แบบ 40 ฟุต 292.3 1.2909 

แหล่งที่มา: Baidu, 2015. 
หมายเหตุ: ประเภทรถไฟของประเทศจีนแบ่งการขนส่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1. ขบวนผู้โดยสาร 18 ตู้ (ผู้โดยสารแบบธรรมดา 14 ตู้ ผู้โดยสารแบบปรับอากาศ 2 ตู้ 
                  ไปรษณีย์ 1 ตู้ เก็บสัมภาระและสินค้า 1 ตู้) 
              2. ขบวนสินค้า 30 - 50 ตู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
มูลค่าการน าเข้าและการส่งออกสินค้ารายปีระหว่างประเทศไทยและประเทศ

จีนในช่วง พ.ศ.2455-2559  
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ภาคผนวก ง. 
สินค้าน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนมูลค่าสงูสุด 10 

อันดับแรกในปี พ.ศ.2559  
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ประเทศไทยน าเข้าจากจีน ประเทศไทยส่งออกไปจีน 

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดส่วน 
(%) 

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดส่วน 
(%) 

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 

5,241.92 12.47 เม็ดพลาสติก 1,864.53 7.83 

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ 

3,631.98 8.64 ยางพารา 1,582.08 6.64 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน 

3,084.92 7.34 ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง 

1,396.48 5.87 

เคมีภัณฑ์ 2,381.11 5.67 คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ 

1,336.98 5.62 

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ 

2,278.91 5.42 เคมีภัณฑ์ 1,134.74 4.77 

ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ 

2,175.49 5.18 ไม้และผลิตภัณฑ์
ไม ้

1,122.75 4.72 

คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ 

2,047.68 4.87 แผงวงจรไฟฟ้า 836.41 3.51 

ผลิตภัณฑ์โลหะ 1,037.30 2.47 รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 

543.08 2.28 

ผลิตภัณฑ์ท าจาก
พลาสติก 

914.33 2.18 ผลิตภัณฑ์ยาง 506.13 2.13 

สินแร่โลหะอ่ืน ๆ 
และเศษโลหะ 

902.68 2.15 น้ ามันส าเร็จรูป 503.90 2.12 

รวมสินค้าทั้งหมด 42,019.40 100  23,809.50 100 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559.   
หมายเหตุ: สัดส่วน คือ แต่ละรายการสินค้าต่อประเภทสินค้าของรายการรวมทั้งหมด



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 
ปริมาณผลผลติทุเรียน 10 จังหวัดสูงสุดระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 
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ภาคผนวก ฉ. 
มูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนและเขตพิเศษฮอ่งกง

ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559  
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ภาคผนวก ช. 
ข้อมูลของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์

ปริมาณการส่งออกทุเรยีนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน
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ภาคผนวก ซ. 
การพยากรณม์ูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศ

จีน  
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ปี 
(พ.ศ.) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่แท้จริงต่อ

หัวของจีน 
(พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ) 

อัตราขยายตัว  
(%) 

ปี 
(พ.ศ.) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่แท้จริงต่อ

หัวของจีน 
(พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

2559 11,221.80 6.69 2580 26,448.82 3.32 
2560 12,014.60 6.20 2581 27,308.41 3.25 
2561 12,711.45 5.80 2582 28,171.36 3.16 
2562 13,404.22 5.45 2583 29,030.59 3.05 
2563 14,093.20 5.14 2584 29,875.38 2.91 
2564 14,779.54 4.87 2585 30,702.93 2.77 
2565 15,462.35 4.62 2586 31,504.28 2.61 
2566 16,142.69 4.40 2587 32,279.29 2.46 
2567 16,820.68 4.20 2588 33,024.94 2.31 
2568 17,496.87 4.02 2589 33,741.58 2.17 
2569 18,174.00 3.87 2590 34,433.28 2.05 
2570 18,853.71 3.74 2591 35,101.29 1.94 
2571 19,538.10 3.63 2592 35,754.17 1.86 
2572 20,231.70 3.55 2593 36,394.17 1.79 
2573 20,937.79 3.49 2594 37,027.43 1.74 
2574 21,660.14 3.45 2595 37,656.90 1.70 
2575 22,400.92 3.42 2596 38,289.54 1.68 
2576 23,164.79 3.41 2597 38,925.15 1.66 
2577 23,952.39 3.40 2598 39,567.41 1.65 
2578 24,764.38 3.39 2599 40,216.32 1.64 
2579 25,598.94 3.37 2600 40,871.85 1.63 

 
แหล่งที่มา: IMF, 2017.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ. 
แบบสอบถามการขนสง่สินค้าทั่วไป  
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สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์

แบบสอบถามการขนส่งสินค้า 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนี้และ
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น ด้วยความขอบพระคุณ 

 
ค าชี้แจง: โปรดขีดเครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าค าตอบที่ต้องการและเติมข้อความในช่องว่าง  
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ชุดของแบบสอบถามที่แนบมา หากมีรายละเอียดการขนส่ง
สินค้าหรือรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้า 
1. รูปแบบการขนส่งสินค้า                    ขนส่งเอง               จ้างผู้ให้บริการขนส่ง 
2. สินค้าของบริษัทที่ขนส่งเป็นประเภทใด  
     สินค้าเน่าเสียง่าย                                      สินค้าอุปโภค                 
     สินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ทางการเรียน       สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  
     สินค้าเครื่องจักรและอะไหล่เคร่ืองยนต์             สินค้าเคมีภัณฑ์ 
     สินค้าและวัสดุในการก่อสร้าง                        สินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์        
     สินค้าพลังงาน                                          สินค้าอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
3. บริษัทตั้งอยู่ที่ภาคใดของประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     เหนือ                          กลาง                   อีสาน                   ตะวันออก           ใต้                  
4. บริษัทขนส่งสินค้าไปสถานที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ในประเทศ ที่ภาค            เหนือ                   กลาง                   อีสาน                ตะวันออก 
                                      ตะวันตก               ใต้                       กรุงเทพฯและปริมณฑล 
     ต่างประเทศ ที่               จีน                      เอเชียและแปซิฟิก    ยุโรป                 อเมริกาเหนือ     
                                      อเมริกาใต้             แอฟริกา               อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................ 
5. รูปแบบการขนส่งสินค้าของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     รถบรรทุก                     รถไฟ                   เรือทางแม่น้ าโขง     เรือทางทะเล         เครื่องบิน                   
6. ปริมาณในการขนส่ง................................................................................................ตูค้อนเทนเนอร์ต่อเที่ยว 
7. ต้นทุนการขนส่งทั้งหมด...................บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ต่อเที่ยว และต้นทุนอ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
8. ระยะเวลาในการขนส่ง.............................................................................................................................วัน 
9. ความถี่ในการขนส่งเฉลี่ย………………………………...………………………………………..….…………….เที่ยวต่อเดือน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า 

ปัจจัย 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

ต้นทุนโลจสิติกส ์      
ปริมาณขนสง่      
ระยะเวลาในการขนส่ง      
ระยะเวลาในการขนถ่าย      
ความถีใ่นการขนส่งต่อเดือน      
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 
(ในการขนส่ง 100 ครั้งเกิดความล่าชา้ระดบั 1 = มากกว่า 4%, 2 = 4%, 3 = 3%, 4 = 2%, 5 = 0-1%) 
ความเสียหายของสินคา้ 
(ในการขนส่งต่อคร้ัง เกิดความเสียหาย ระดับ 1 = มากกว่า 3%, 2 = 3%, 3 = 2%, 4 = 1%, 5 = 0%) 

ความสะดวกในการขนส่ง 
(ในการขนส่ง 100 ครั้ง มีความสะดวกทางอุปกรณ์ขนถ่ายของด่านการค้า หรือยานพาหนะขนส่งเข้าตรง
ถึงจุดหมาย ระดับ 1 = น้อยกวา่ 80%, 2 = 80-85%, 3 = 86-90%, 4 = 91-95%, 5 = 96-100%)  
พิธีการศุลกากร 
(ในการขนส่ง 100 ครั้ง มีความสะดวกในขั้นตอนการด าเนนิการด้านศุลกากร ระดบั 1 = น้อยกว่า 80%, 
2 = 80-85%, 3 = 86-90%, 4 = 91-95%, 5 = 96-100%) 
การประกันภัย 
(ในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งต่อคร้ัง มีผู้รับผดิชอบเข้ามาด าเนนิการทันทีภายในระยะเวลา ระดบั 
1 = มากกว่า 120 นาที, 2 = 91-120 นาที, 3 = 61-90 นาที, 4 = 31-60 นาที, 5 = น้อยกว่า 30 นาที) 
กฎระเบียบการค้า 
(ในการขนส่งต่อคร้ัง สามารถด าเนินการขนส่งผ่านด่านการค้าภายในระยะเวลา ระดบั 1 = มากกว่า 120 
นาที, 2 = 91-120 นาที, 3 = 61-90 นาที, 4 = 31-60 นาที, 5 = น้อยกว่า 30 นาที) 

ข้อเสนอแนะหรือปัจจัยอ่ืน ๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัท
.......................................................................................................................................................................... 
 

* ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม * 
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ตาราง ค าอธิบายความหมายของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสนิค้า 
 

ปัจจัย ค าอธิบาย 
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics Factors)  
ต้นทุนโลจิสติกส์  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ส่ งออกสินค้า 

ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อหน่วย 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเที่ยวทั้งหมด 

ปริมาณขนส่ง ปริมาณสินค้าทั้งหมดในการขนส่งต่อเที่ยว 
ปัจจัยด้านการขนส่ง (Transportation Factors) 
ระยะเวลาขนส่ง ระยะเวลาที่ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง 
ระยะเวลาขนถ่าย ความรวดเร็วของระยะเวลาในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 

ฟุตที่บรรทุกสินค้าหรือเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างต้นทางถึงปลายทาง 
ความถี่ในการขนส่ง จ านวนคร้ังในการขนส่งสินค้าต่อเดือนจากต้นทางไปปลายทาง 
ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งและความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าได้

อย่างสม่ าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  
ความเสียหาย สภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทางที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 
ปัจจัยเก่ียวกับด่านการค้า (Custom Considerations) 
ความสะดวกเข้าถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของด่านการค้าหรือปลายทางการขนส่งที่

สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าอย่างสะดวก 
พิธีการศุลกากร ขั้นตอนการด าเนินการด้านศุลกากร ขั้นตอนในการส่งออก การตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าผ่านด่านชายแดนที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อการขนส่ง
สินค้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (Environment Considerations) 
การประกันภัย เส้นทางการขนส่งที่ใช้สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหาต่าง ๆ 

จากการขนส่งสินค้าได้ชัดเจน 
กฎระเบียบการค้า ข้อก าหนดต่าง ๆ ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถเอ้ือ

ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
แบบสอบถามการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน  
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สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์

แบบสอบถามการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนี้และ
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น ด้วยความขอบพระคุณ 

 
ค าชี้แจง: โปรดขีดเครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าค าตอบที่ต้องการและเติมข้อความในช่องว่าง  
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ชุดของแบบสอบถามที่แนบมา หากมีรายละเอียดการขนส่ง
สินค้าหรือรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้า 
1. รูปแบบการขนส่งทุเรียน                             ขนส่งเอง                จ้างผู้ให้บริการขนส่ง 
2. บริษัทรับทุเรียนมาจากภาคใดของประเทศไทย  
     เหนือ             กลาง                 อีสาน                 ตะวันออก               ใต้                ทุกภาค 
3. โรงบรรจุหรือล้งของบริษัทอยู่ที่ภาคใดของประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     เหนือ             กลาง                 อีสาน                 ตะวันออก              ใต ้
4. บริษัทส่งออกทุเรียนไปที่เมืองใดของประเทศจีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      ฮ่องกง            กว่างโจว             หนานหนิง           เซ่ียงไฮ้                  คุนหมิง          ปักก่ิง 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………. 
5. รูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     รถบรรทุก ใช้เส้นทางชายแดนที่     เชียงราย              หนองคาย          นครพนม          มุกดาหาร      
     รถไฟ             เรือทางแม่น้ าโขง                            เรือทางทะเล           เครื่องบิน       
6. ลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส่งออกทุเรียน 
     20 ฟุต แบบควบคุมอุณหภูมิ              40 ฟุต แบบควบคุมความอุณหภูมิ 
7. ปริมาณในการขนส่ง................................................................................................ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเที่ยว 
8. ต้นทุนการขนส่งทั้งหมด.....................................................บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิต่อเที่ยว  
   และต้นทุนอ่ืน ๆ  โปรดระบุ............................................................................................................................. 
9. ระยะเวลาในการขนส่ง.............................................................................................................................วัน 
10. ความถี่ในการขนส่งเฉลี่ย……………………………….………………………………………..….…………….เที่ยวต่อเดือน 
11. บริษัทได้น าเข้าผลไม้อ่ืน ๆ จากประเทศจีน คือ.......................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสด 

ปัจจัย 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

ต้นทุนโลจสิติกส ์
     

ปริมาณขนสง่ 
     

ระยะเวลาในการขนส่ง      
ระยะเวลาในการขนถ่าย      
ความถี่ในการขนส่งต่อเดือน   

 

  
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 
(ในการขนส่ง 100 ครั้งเกิดความล่าชา้ระดบั 1 = มากกว่า 4%, 2 = 4%, 3 = 3%, 4 = 2%, 5 = 0-1%) 
ความเสียหายของสินคา้ 
(ในการขนส่งต่อคร้ัง เกิดความเสียหาย ระดับ 1 = มากกว่า 3%, 2 = 3%, 3 = 2%, 4 = 1%, 5 = 0%) 

ความสะดวกในการขนส่ง 
(ในการขนส่ง 100 ครั้ง มีความสะดวกทางอุปกรณ์ขนถ่ายของด่านการค้า หรือยานพาหนะขนส่งเข้าตรง
ถึงจุดหมาย ระดับ 1 = น้อยกวา่ 80%, 2 = 80-85%, 3 = 86-90%, 4 = 91-95%, 5 = 96-100%)  
พิธีการศุลกากร 
(ในการขนส่ง 100 ครั้ง มีความสะดวกในขั้นตอนการด าเนนิการด้านศุลกากร ระดบั 1 = น้อยกว่า 80%, 
2 = 80-85%, 3 = 86-90%, 4 = 91-95%, 5 = 96-100%) 
การประกันภัย 
(ในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งต่อครั้ง มีผู้รับผดิชอบเข้ามาด าเนนิการทันทีภายในระยะเวลา ระดบั 
1 = มากกว่า 120 นาที, 2 = 91-120 นาที, 3 = 61-90 นาที, 4 = 31-60 นาที, 5 = 30 นาที) 
กฎระเบียบการค้า 
(ในการขนส่งต่อคร้ัง สามารถด าเนินการขนส่งผ่านด่านการค้าภายในระยะเวลา ระดบั 1 = มากกว่า 120 
นาที, 2 = 91-120 นาที, 3 = 61-90 นาที, 4 = 31-60 นาที, 5 = 30 นาที) 

ข้อเสนอแนะหรือปัจจัยอ่ืน ๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัท
......................................................................................................................................................................... 
 

* ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม * 
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ตาราง ค าอธิบายความหมายของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสนิค้า 
 

ปัจจัย ค าอธิบาย 
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics Factors)  
ต้นทุนโลจิสติกส์  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ส่ งออกสินค้า 

ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อหน่วย 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเที่ยวทั้งหมด 

ปริมาณขนส่ง ปริมาณสินค้าทั้งหมดในการขนส่งต่อเที่ยว 
ปัจจัยด้านการขนส่ง (Transportation Factors) 
ระยะเวลาขนส่ง ระยะเวลาที่ในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง 
ระยะเวลาขนถ่าย ความรวดเร็วของระยะเวลาในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 40 

ฟุตที่บรรทุกสินค้าหรือเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างต้นทางถึงปลายทาง 
ความถี่ในการขนส่ง จ านวนคร้ังในการขนส่งสินค้าต่อเดือนจากต้นทางไปปลายทาง 
ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งและความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าได้

อย่างสม่ าเสมอของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  
ความเสียหาย สภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทางที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 
ปัจจัยเก่ียวกับด่านการค้า (Custom Considerations) 
ความสะดวกเข้าถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของด่านการค้าหรือปลายทางการขนส่งที่

สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าอย่างสะดวก 
พิธีการศุลกากร ขั้นตอนการด าเนินการด้านศุลกากร ขั้นตอนในการส่งออก การตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าผ่านด่านชายแดนที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อการขนส่ง
สินค้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (Environment Considerations) 
การประกันภัย เส้นทางการขนส่งที่ใช้สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหาต่าง ๆ 

จากการขนส่งสินค้าได้ชัดเจน 
กฎระเบียบการค้า ข้อก าหนดต่าง ๆ ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถเอ้ือ

ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
แบบสอบถามทัศนคตแิละการตดัสินใจเลอืกรูปแบบการส่งออกทุเรยีนสดจาก

ประเทศไทยไปประเทศจีน  
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สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์

แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรปูแบบ 
การส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียนสด นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามนี้และ
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น ด้วยความขอบพระคุณ 

 
ค าชี้แจง: โปรดขีดเครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าค าตอบที่ต้องการและเติมข้อความในช่องว่าง  
แบบสอบถามนี้เป็นการก าหนดสถานการณ์สมมติของผู้ส่งออกทุเรียนสด ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 กรณีเพื่อ
เปรียบเทียบการส่งออกทุเรียนไปยังจุดหมายปลายทางสองแห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดย
การขนส่งทางเรือ และ 2) ด่านโหย่วอ้ีกวานที่เมืองผิงเสียง โดยการขนส่งทางรถบรรทุก กับการขนส่งทาง
รถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ
ขนาด 40 ฟุต ซึ่งระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกของแต่ละสถานการณ์ทางรถไฟจะ
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของต้นทุนโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่ง และความน่าเชื่อถือของการให้บริการที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการขนส่งเพื่อวางแผนการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ส่งออก 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ชื่อบริษัท …………………………...............................................................…………………………………………………. 
2. ประเภทกิจการ ...…………………...............................................................………..……………………………………. 
3. ต าแหน่ง…….……………………………………………………….................................................................……………… 
4. รูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     รถบรรทุก                 เรือทางแม่น้ าโขง                      เรือทางทะเล                เครื่องบิน       
 
  



203 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์เปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งในปัจจุบันกับรถไฟ 
  

Laem Chabang 

Pingxiang 
(Youyiguan) 

Guangzhou 

ภาพ เส้นทางการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
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ท่าเรือแหลมฉบัง เมืองกว่างโจว 

ท่าเรือแหลมฉบัง ด่านโหย่วอ้ีกวาน 

กรณีที่ 1 การขนส่งระหว่างทางเรือกับทางรถไฟ 
 
  

                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ 2 การขนส่งระหว่างทางรถบรรทุกกับทางรถไฟ 

 

 

 

 

  

ทางเรือ 
ต้นทุน 80,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 7 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 95%  เลือก  ไม่เลือก 
ทางรถไฟ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
ต้นทุน 85,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 6 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 96%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 90,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 5 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 97%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน 95,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 4 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 98%  เลือก  ไม่เลือก 
ต้นทุน100,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 99%  เลือก  ไม่เลือก 

ทางรถบรรทุก 
ต้นทุน130,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ100%  เลือก ไม่เลือก 
ทางรถไฟ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
ต้นทุน 85,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 6 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 96%   เลือก ไม่เลือก 
ต้นทุน 90,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 5 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 97%   เลือก ไม่เลือก 
ต้นทุน 95,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 4 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 98%   เลือก ไม่เลือก 
ต้นทุน100,000บาท/ตู้/เที่ยว ระยะเวลา 3 วัน ความน่าเชื่อถือการให้บริการ 99%  เลือก  ไม่เลือก 
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