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บทคัดยอ

ารศึกษานี้ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการเลือกรูปแบบการขนสงทุเรียนจากภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยไปประเทศจีนภายใตการพัฒนาเสนทางรถไฟไทย-จีน การศึกษาไดเปรียบเทียบการสงออกทุเรียนไปยัง
จุดหมายปลายทางสองแหงในประเทศจีน ไดแก 1) เมืองกวางโจว โดยการขนสงทางเรือ และ 2) ดานโหยวอี้กวาน
ที่เมืองผิงเสียง โดยการขนสงทางรถบรรทุก กับการขนสงทางรถไฟซึ่งเปนรูปแบบทางเลือกใหม โดยทําการสํารวจเบื้องตน เพื่อ
หาปจจัยที่สําคัญและสงผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงซึ่งพบวาคือ ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง และความนาเชื่อ
ถือของการใหบริการ การสํารวจในลําดับตอมาใชเทคนิค Stated Preference โดยสรางสถานการณสมมติที่ใชปจจัยทั้งสาม
ดังกลาว และไดสํารวจการเลือกรูปแบบการขนสงทุเรียนกับบริษัทผูสงออกจํานวน 99 บริษัท การศึกษานี้ไดพัฒนาแบบจําลอง
การเลือกรูปแบบการสงออกโดยใชการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) ผลการศึกษายังแสดงให
เห็นวา ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง และความนาเชื่อถือของการใหบริการเปนปจจัยที่มีนัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนสง โดยการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูสงออกมีแนวโนมเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางเรือและรถบรรทุกมาเปนการ
ขนสงทางรถไฟ ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการวางแผนการขนสงสินคาเกษตร เพื่อการสงออกผานระบบรางที่จะเชื่อม
โยงกับประเทศจีนตอไป
คําสําคัญ : การวิเคราะหถดถอยโลจิสติกทวิ การเลือกรูปแบบการขนสง ทุเรียน การขนสงระบบราง
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ABSTRACT

T

he aim of this paper is to develop a freight mode choice model for durian export originated
from the eastern region of Thailand to China under the new China-Thailand railway development
plan. Two top fruit destinations in China and their current transportation modes including 1)
Guangzhou by maritime transportation, and 2) Youyiguan border, Pingxiang by truck transportation are
studied. 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 stated preference technique is used to survey 99 decision makers in 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. The results indicate three factors including logistics cost,
transit time, and reliability are significant for mode choice decision in both maritime and truck exporters.
We observe the modal shift of exported durian from the current to the rail transportation. The models
can be further applied to study in other agricultural or perishable products exporting from Thailand
to China.
Keywords: Binary Logistic Regression Analysis, Freight Mode Choice, Durian, Railway Transportation
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วารสารบริหารธุรกิจ

ปที่ 41 ฉบับที่ 159 กรกฎาคม - กันยายน 2561

บทนํา

ประเทศจี น เป น ประเทศมหาอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ อั น ดั บ สองของโลก รองจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั บ ตั้ ง แต
ศตวรรษที่ 21 เปนตนมา มีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 8–9 อยางตอเนื่อง ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศอยูที่ 11.20 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (World Bank, 2017) จึงเปนตลาดการคาที่ใหญในทวีปเอเชีย
ประกอบกับโอกาสของประเทศไทยจากความรวมมือขอตกลงกรอบการคาเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade
Agreement: CAFTA) ที่สนับสนุนการลดภาษีซื้อขายสินคาระหวางกันใหเหลือรอยละ 0 สงผลใหเกิดความตองการปริมาณ
สินคาและการลงทุนระหวางกันมากขึ้นจนทําใหประเทศจีนกลายเปนเปนคูคาอันดับ 1 ของประเทศไทยโดยมีมูลคาการคา
ระหวางกันถึง 65.80 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce,
Information and Communication Technology Center, 2017) จึงเปนเหตุใหรัฐบาลไทยสงเสริมการลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงการคากับประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนผลักดันความรวมมือในดานตาง ๆ
เชน การคมนาคมขนสงทางถนนเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โครงการรถไฟไทย-จีน และ
การพัฒนาศักยภาพทาเรือ ซึ่งเปนชองทางขยายการคาและการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะการสงออกทุเรียนสด
ที่ไดรับความนิยมจากประเทศจีนและมีมูลคาการสงออกมากที่สุดถึง 256.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนสินคายุทธศาสตร
ที่ทําใหประเทศไทยไดเปรียบดุลการคาผลไมคิดเปน 31.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ และปจจุบันสามารถจําแนกสัดสวนของรูปแบบ
การสงออกทุเรียนสดได 3 รูปแบบคือ ทางเรือ รถบรรทุก และเครื่องบิน คิดเปนรอยละ 90.28, 9.71 และ 0.01 ตามลําดับ
(Thai Customs, 2017) อยางไรก็ตาม การสงออกทางเรือเปนที่นิยมแตใชเวลานาน 6–7 วัน ผานทาเรือฮองกงเพื่อไปยัง
ทาเรือกวางโจว ขณะที่การสงออกทางรถบรรทุกไปทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนใชเสนทาง R12 ไปยังดานโหยวอี้
กวานของเมืองผิงเสียง ซึ่งมีตนทุนโลจิสติกสตอคันที่สูงหากเปรียบเทียบกับทางรถไฟที่จะมีเสนทางเชื่อมโยงไปประเทศจีน
โดยคาดวาจะใชระยะเวลาขนสงนอยกวาเรือและมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ยตํ่ากวารถบรรทุก จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ป จ จั ย เชิ ง ดํ า เนิ น การและสั ด ส ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการเลื อ กรู ป แบบการส ง ออกทุ เ รี ย นสดภายใต
ความเชื่อมโยงเสนทางรถไฟไทย-จีน โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาเปนการขนสงสินคาดวยรถไฟความเร็วปกติ (Normal Train)
ซึ่งมีสมมติฐานระยะทางจากแหลมฉบังไปเมืองกวางโจวประมาณ 2,600 กิโลเมตรและใชระยะเวลาขนสงเฉลี่ย 4 วัน จะได
อัตราเร็วประมาณ 25–30 กิโลเมตรตอชั่วโมงใกลเคียงกับการขนสงสินคาทางรถไฟระหวางประเทศสายอี้อู-ลอนดอนที่
แลนดวยความเร็วประมาณ 30–40 กิโลเมตรตอชั่วโมง (Fender, 2017) เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เนื่องจาก
ที่ผานมาการสงออกทุเรียนสดทางรถไฟระหวางประเทศของไทยยังไมเคยมีผูวิจัยทําการศึกษามากอน ซึ่งจะเปนประโยชน
สําหรับการวางแผนดานโครงสรางพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐและขยายชองทางการกระจายสินคาของผูสงออก ทั้งนี้ ผูวิจัย
ไดศึกษาคนควาหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
เสนทางรถไฟไทย-จีนที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษานี้ไดทบทวนงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาผานการเชื่อมโยงระบบโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อนํามาปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาเสนทางรถไฟไทย-จีน โดยการสํารวจขอมูลใชวิธี Stated Preference
เพราะการสงออกทุเรียนสดทางรถไฟยังไมเคยเกิดขึ้นมากอน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยการถดถอยโลจิสติกสทวิ สอดคลอง
กับงานวิจัย Bergantino, Bierlaire, Catalano, Migliore and Amoroso (2013) ศึกษาพฤติกรรมของผูใหบริการขนสง
ทางรถบรรทุกและปจจัยแฝงที่มีผลตอการเลือกการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบทางใตของประเทศอิตาลี ดวยการสํารวจ 2 วิธี
ประกอบดวย การสํารวจขอมูลการตัดสินใจเลือกในสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (Revealed Preference) เปนการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การพัฒนาแบบจําลองการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียน
จากประเทศไทยไปประเทศจีน ดวยวิธี Stated Preference

เก็บขอมูลที่เกิดขึ้นจริงภายใตทางเลือกนั้น และการสํารวจขอมูลการตัดสินใจเลือกในสถานการณที่ยังไมเคยเกิดขึ้นแตถูก
สมมติขึ้นมา (Stated Preference) ทําใหสามารถกําหนดตัวแปรและควบคุมระดับคาของตัวแปรโดยตรง เพื่อสรางทางเลือก
ใหมใหกับกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยกําหนดทางเลือกใหมเปนรถบรรทุก รถบรรทุกรวมกับทางเรือ และรถบรรทุกรวมกับ
ทางสถานีขนสงและพักสินคาเพื่อขนสงแบบเต็มคัน (Full Truckload) ออกแบบระดับของตัวแปรดวยการผันแปรคาตาม
ความออนไหวของปจจัยที่สํารวจมา (La Franca, Migliore and Catalano, 2006) เพื่อจําลองออกเปน 8 สถานการณ
ตามเทคนิค Fractional Factorial Design (Louviere, Hensher and Swait, 2000) ในแบบสอบถาม และระบุคะแนน
ความสําคัญ 5 ระดับ (Likert Scale) ในแตละสถานการณที่เลือกวาปจจัยใดสําคัญสุดไปยัง 90 บริษัท วิเคราะหดวย
แบบจําลอง Nested Logit โดยโปรแกรม Blogeme (Bierlaire and Fetiarison, 2009) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือก
รูปแบบการขนสงคือ ระยะเวลาการขนสง ความตรงตอเวลา ความเสียหายของสินคา ความถี่ในการใหบริการ และตนทุน
การขนสง โดยเฉพาะสินคาประเภทเนาเสียงายที่ผูใหบริการขนสงจะเลือกรูปแบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเปนรถบรรทุก
รวมกับรูปแบบอื่นถารูปแบบนั้นมีความปลอดภัยกับสินคา เพื่อเพิ่มปริมาณสินคาและประหยัดตนทุนการขนสงจากรถบรรทุก
ไปปลายทางรูปแบบเดียว เชนเดียวกับ Arencibia, Feo-Valero and García-Menéndez (2015) ไดพัฒนาแบบจําลอง
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงสินคาระหวางประเทศสเปนและประเทศแถบชองแคบโดเวอรของทวีปยุโรป โดยนําขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบของผูนําเขาและสงออกจากวิธี Likert Scale มาคัดเลือกปจจัยที่มีเกณฑ
ระดับปานกลางขึ้นไป ออกแบบระดับของปจจัยดวยการผันแปรคาตามความออนไหวของปจจัยที่สํารวจมา (Feo-Valero,
Espino-Espino and García-Menéndez, 2011) เพื่อจําลองออกเปน 9 สถานการณตามเทคนิค Orthogonal Design
(Kocur, Adler, Hyman and Aunet, 1982) โดยใชโปรแกรม N-gene (Choice Metrics, 2009) แสดงผลของแบบสอบถาม
Stated Preference ไปยัง 93 บริษัท วิเคราะหดวยแบบจําลอง Multinomial Logit และ Nested Logit พบวา
ตนทุนการขนสง ระยะเวลาการขนสง ความถี่ในการใหบริการ และความนาเชื่อถือของการใหบริการ เปนปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกรูปแบบการขนสง โดยเปลี่ยนจากการขนสงทางถนนที่มีการจราจรหนาแนนมาเปนทางรางและทางนํ้า เพื่ออํานวย
ความสะดวกทางการคา
ทํานองเดียวกับ Shinghal and Fowker (2002) ศึกษารูปแบบการขนสงสินคาในพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ
เมืองเดลีและบอมเบยของประเทศอินเดีย โดยนําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบของผูใหบริการขนสง
มาสรางแบบสอบถามดวยวิธี Stated Preference ออกเปน 3 ทางเลือกคือ รถบรรทุก รถไฟ และรถบรรทุกรวมกับทางเรือ
โดยใชโปรแกรม Leed Adaptive Stated Preference (Fowkes and Shinghal, 2001) ไปยัง 41 บริษัทจาก 6 กลุม
ของประเภทสินคา วิเคราะหดวยแบบจําลอง Multinomial Logit พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงคือ
ความถี่ในการใหบริการ ความนาเชื่อถือของการใหบริการ ตนทุนการขนสง และระยะเวลาการขนสง ซึ่งการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบเหมาะกับสินคาที่มีราคาสูงและสินคาสําเร็จรูป สวนรถไฟควรเปนการขนสงสินคาแบบปริมาณมาก (Bulk)
และ Sirisoponsilp and Wonginta (2003) สํารวจปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใหบริการขนสงของบริษัทรถยนตในการขนสง
ชิ้นสวนประกอบรถยนตและสินคาอุปโภคในประเทศไทย โดยทําการทดลอง 3 ขั้นตอนคือ 1) การออกแบบสอบถามสํารวจ
ปจจัย 2) การใหนํ้าหนักความสําคัญของปจจัยดวยวิธี Likert Scale และ 3) การออกแบบสอบถามดวยวิธี Stated Preference
ของสินคาสองประเภทคือ สินคาชิ้นสวนประกอบรถยนตและสินคาอุปโภค เพื่อใหบริษัทและผูใหบริการขนสงเลือกปจจัย
การใหบริการที่เหมาะสม วิเคราะหดวยแบบจําลอง Binary Logit พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการขนสง
คือ ความนาเชื่อถือของการขนสงสินคาตรงเวลา ความเสียหายของสินคา ตนทุนการขนสง ระยะเวลาการขนสง และ
ความรวดเร็วในการสงใบเสร็จรับเงินคืน โดยความเสียหายของชิ้นสวนประกอบรถยนตมีผลกระทบสูงกวาสินคาอุปโภคเพราะ
เปนสินคามูลคาสูง หากเกิดความเสียหายหรือขนสงสินคาไมตรงเวลาจะทําใหบริษัทเสียชื่อเสียงและเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น
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เปนอยางมาก อยางไรก็ดี หากพิจารณางานวิจัยเกี่ยวกับการขนสงสินคาผานการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานระหวางประเทศไทย
กับประเทศจีนแลว สวนใหญรูปแบบและเสนทางการขนสงสินคาที่นิยมคือ ทางถนนและทางทะเล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: เสนทางการเชื่อมโยงทางถนนและทางทะเล
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Google Map, 2018.

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

การพัฒนาแบบจําลองการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียน
จากประเทศไทยไปประเทศจีน ดวยวิธี Stated Preference

ทางถนน เปนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานโดยผานประตูการคาชายแดน
และการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได แ ก ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก ระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต และ
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ซึ่งงานของ Sudson, Wannakun, Khantirat, Wichapha, and Thanomsuk (2011) ไดวิจัย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเสนทางการขนสงผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ
ประเทศไทยไปทางใตของประเทศจีน โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิแลวประเมินปจจัยเกี่ยวกับเสนทางการขนสง เพื่อมาออกแบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบหลายปจจัยและมีความคลุมเครือเขามาเกี่ยวของ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process)
โดยแยกตามประเภทสินคา เสนทางการขนสง ปจจัยเชิงปริมาณดานระยะทาง ระยะเวลา และตนทุนการขนสง ในการคํานวณ
หาเสนทางที่เหมาะสม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเสนทางขนสงคือ ระยะเวลาการขนสง ตนทุนการขนสง ความปลอดภัย
ของสินคา ความนาเชื่อถือของการใหบริการ พิธีการศุลกากร และการประกันภัยสินคา โดยใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 3 จากจังหวัดนครพนมไปตามเสนทาง R12 เพราะเปนเสนทางขนสงที่มีศักยภาพมากที่สุดและสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับ
เสนทาง R8 และ R9 สวนการขนสงสินคาทางทะเล Khomphatraporn et al. (2007) วิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของการคาไทย-จีน กรณีศึกษาผลไมสด ดวยการสํารวจขอมูลเชิงลึกในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยไป
ทาเรือกวางโจวและทาเรือเซี่ยงไฮรวมทั้งศึกษาจากกรณีสินคาตัวอยาง เพื่อเขาใจหวงโซอุปทานและสภาพระบบโลจิสติกส
ของการคาไทย-จีน เชน พิธีการศุลกากร รูปแบบ เสนทาง ระยะเวลา ตนทุนการขนสง และกฎระเบียบของการนําเขาสินคา
แตละประเภท พบวา การสงออกผลไมสดสวนใหญเปนการสงออกทางเรือเพราะตนทุนการขนสงตํ่าและใชระยะเวลาการขนสง
7–9 วัน ซึ่งการรวบรวมผลไมใหเต็มตูคอนเทนเนอร เพื่อการสงออกไมแนนอนจึงนิยมใชบริการทาเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก
มีเที่ยวเรือเขามาเทียบทาบอยกวาทาเรือกรุงเทพ และการสงออกทางเรือไปประเทศจีนตองผานทาเรือฮองกงเสมอ เพื่อขนถาย
สินคาไปเปนรูปแบบอื่นตามความตองการของลูกคาหรือเปลี่ยนเรือ เพื่อใหบรรทุกเต็มลําไปยังปลายทางตอไป
ทั้งนี้ การขนสงสินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนที่กลาวมา จะมีศักยภาพสูงขึ้นในอนาคตภายใตขอตกลง
การคาเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Agreement: CAFTA) และการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน
ทางรถไฟ เพื่ อ เชื่ อ มโยงระบบโลจิ ส ติ ก ส แ ละขยายช อ งทางการค า ที่ รั ฐ บาลจี น ให ก ารสนั บ สนุ น ประกอบด ว ย โครงการ
รถไฟลาว-จีน เสนทางเวียงจันทน–วังเวียง-หลวงพระบาง-หลวงนํ้าทา-บอเต็น ระยะทาง 417 กิโลเมตร เชื่อมโยงเมืองจิ่วหง
และคุนหมิง ทางใตของประเทศจีนและหนองคายของประเทศไทย คาดวาแลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 (Laotian Times, 2018)
โครงการรถไฟลาว-เวี ย ดนาม เส น ทางเวี ย งจั น ทน - โพนสวรรค - สามเหนื อ -ฮานอย เชื่ อ มโยงทางตะวั น ออกเฉี ย งใต ข อง
ประเทศจี น ที่ มี ส ายฮานอย-หนานหนิ ง เป ด ให บ ริ ก ารอยู  แ ล ว (Nikkei, 2017) และโครงการรถไฟไทย-จี น เส น ทาง
กรุงเทพฯ-หนองคาย แบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.3 กิโลเมตร คาดวา
แลวเสร็จป พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 แกงคอย-มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร และระยะที่ 3 นครราชสีมา-หนองคาย 355 กิโลเมตร
(Office of the Permanent Secretary Ministry of Transport, 2018) ดังภาพที่ 2 ซึ่งมีสถานีรถไฟ ทาเรือแหลมฉบัง
และสนามบินอูตะเภารองรับ เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว การขนสงสินคาและการพัฒนาชุมชนเมืองที่จะมีการขนสงเชื่อมตอ
ระหวางรูปแบบ (Intermodal Transportation) ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โดยงานวิจัยนี้ไดนําโครงการรถไฟ
เสนทางเวียงจันทน-โพนสวรรค-สามเหนือ-ฮานอย มาดําเนินศึกษาและประยุกตใชกับการสงออกทุเรียนสดจากประเทศไทย
ไปประเทศจีน
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ภาพที่ 2: เสนทางโครงการรถไฟของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศจีน
ที่มา: Nikkei, 2017.
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วิธีดําเนินการวิจัย

กรอบแนวคิดและขั้นตอนการทําวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยเชิงดําเนินการที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา
เพื่อกําหนดแบบสอบถามการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา ครั้งที่ 1 (Pilot Survey) เกี่ยวกับขอมูลการดําเนินธุรกิจและระดับ
ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ จากผูสงออกทุเรียนสดและสินคาอื่น ๆ ในรูปแบบการขนสงที่แตกตางกัน จากนั้นคัดกรองปจจัย
ที่สําคัญ เพื่อออกแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference
Survey) ไปยังผูสงออกทุเรียนสด เนื่องจากการสงออกทุเรียนทางรถไฟเปนสถานการณที่ไมเคยปรากฏมากอน แลววิเคราะห
ดวยการถดถอยโลจิสติกทวิ เพื่อทราบปจจัยเชิงดําเนินการและอธิบายสัดสวนการเลือกใชรูปแบบการสงออกทางรถไฟภายใต
การพัฒนาเสนทางรถไฟดังกลาวในพื้นที่วิจัย ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: กระบวนการวิเคราะหการทําวิจัย

8

วารสารบริหารธุรกิจ

ปที่ 41 ฉบับที่ 159 กรกฎาคม - กันยายน 2561

กําหนดพื้นที่วิจัยและกลุมตัวอยางที่ใชพัฒนาแบบจําลอง
การวิจัยนี้ไดแบงการสํารวจขอมูลออกเปน 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 การเก็บขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบ
การขนสงสินคาของผูสงออกทุเรียนสดและผูประกอบการสินคาอื่น ๆ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยป พ.ศ. 2559 ได
กลุมตัวอยางออกเปน 3 รูปแบบคือ รถบรรทุก 157 บริษัท รถไฟ 68 บริษัท และเรือ 202 บริษัท รวมเปน 427 บริษัท
(Krejcie and Morgan, 1970) เพื่อคัดเลือกปจจัยที่สําคัญและสอดคลองกันทั้งสามรูปแบบมากําหนดสถานการณสมมติการ
สงออกทุเรียนสดทางรถไฟระหวางประเทศ
ครั้ ง ที่ 2 การกํ า หนดสถานการณ ส มมติ แ ละสั ม ภาษณ บ ริ ษั ท ส ง ออกทุ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การเลื อ กรู ป แบบการขนส ง
ซึ่งในการสํารวจภาคสนามครั้งนี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณนักวิชาการสํานักงานเกษตรจังหวัดระยองและนายกสมาคมทุเรียน-มังคุด
เพื่อการสงออกของจังหวัดจันทบุรีและชุมพร เกี่ยวกับขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจการสงออกและขั้นตอนการดําเนินการ
สงออกทุเรียนไปประเทศจีน เพื่อทําความเขาใจถึงโซอุปทานของทุเรียน กระบวนการของการสงออก และการเลือกรูปแบบ
การขนสงที่มีในปจจุบัน ผลการสัมภาษณของบริษัทสงออกทุเรียนพบวา บริษัทสงออกทุเรียนสวนใหญในการศึกษาครั้งนี้
เป น ร ว มทุ น ระหว า งไทย-จี น กล า วคื อ มี เ จ า ของร ว มเป น ชาวจี น และมี ช าวจี น ทํ า งานในบริ ษั ท ซึ่ ง มี ห น า ที่ ติ ด ต อ สื่ อ สาร
รับคําสั่งซื้อ ติดตอตูคอนเทนเนอร จัดหา รวบรวม ตรวจความออนหรือแก คัดคุณภาพ คัดเกรด บรรจุทุเรียน และ/หรือ
ติดตอพิธีการศุลกากร รวมทั้งเลือกรูปแบบการขนสง ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงจะขึ้นอยู
กับปริมาณ ตนทุน ความรวดเร็วการขนสง เมืองปลายทาง เปนตน โดยมีประชากร 99 บริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยป พ.ศ. 2559 และโรงบรรจุอยูที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจาก
มี พื้ น ที่ ใ กล กั บ จุ ด ส ง ออกทุ เ รี ย นสดทางทะเลที่ ท  า เรื อ แหลมฉบั ง และทางบกที่ ส ถานี ร ถไฟแหลมฉบั ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู  แ นวเส น ทาง
เวียงจันทน-โพนสวรรค-สามเหนือ-ฮานอย-หนานหนิง-กวางโจว โดยแบงการสํารวจขอมูลออกเปน 2 รูปแบบคือ ทางเรือและ
ทางรถบรรทุกโดยขึ้นอยูกับเมืองปลายทางการสงออกของประเทศจีน ทางเรือจะเก็บขอมูลที่มีปลายทางสงออกเมืองกวางโจว
เพราะมีตลาดเจียงหนาน (Guangzhou Jiang Nan Fresh Fruit and Vegetables Wholesale Market) ซึ่งเปนตลาด
นําเขาและสงออกสินคาประเภทผักและผลไมที่ใหญที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทางรถบรรทุกจะเก็บขอมูล
ที่มีปลายทางสงออกดานโหยวอี้กวาน (Youyiguan Border) ของเมืองผิงเสียง ซึ่งเปนดานชายแดนระหวางมณฑลกวางซี่
ทางใตของประเทศจีนและทางเหนือประเทศเวียดนาม ดังภาพที่ 4 เนื่องจากทางการจีนมีกฎหมายการขนสงระหวางประเทศ
ที่หามรถบรรทุกสัญชาติอื่นแลนภายในประเทศประกอบกับเสนทางนี้ไมไดอยูภายใตพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบ
และกักกันโรคสําหรับการนําเขาและสงออกผลไมผานประเทศที่สามระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (Government Public
Relations Department, ASEAN Information Center, 2015) ซึ่งลูกคาชาวจีนจะตองเปลี่ยนถายยานพาหนะที่ดาน
ชายแดนนี้
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ภาพที่ 4: ซายคือ เสนทางการสงออกจากทาเรือแหลมฉบังไปเมืองกวางโจวระหวางทางเรือกับทางรถไฟ
ขวาคือ เสนทางการสงออกจากสถานีแหลมฉบังไปดานโหยวอี้กวานของเมืองผิงเสียงระหวางทางรถบรรทุกกับทางรถไฟ

เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย
การเก็บขอมูลและการสัมภาษณงานวิจัยนี้ประกอบดวย 2 ครั้ง
1. แบบสอบถามการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาทางเรือ รถบรรทุก และรถไฟ ครั้งที่ 1 (Pilot Survey) เปนการ
เก็บขอมูลจากจุดสงออกไปจุดปลายทางสินคา เพื่อตองการทราบขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและปจจัยเชิงดําเนินการ
ที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา ดังตารางที่ 1 โดยเนนผูสงออกสินคาประเภทเนาเสียงายและสินคาขนสงทางรถไฟ
ใหสอดคลองกับหัวขอการวิจัยมาเปรียบเทียบ เพราะทุเรียนสดยังไมเคยมีการสงออกทางรถไฟมากอน ออกแบบโดยใชวิธี Likert
Scale คือ 1 (นอยที่สุด) 2 (นอย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) และ 5 (มากที่สุด) และไดผลการเก็บขอมูล ดังภาพที่ 5

10

วารสารบริหารธุรกิจ

ปที่ 41 ฉบับที่ 159 กรกฎาคม - กันยายน 2561

ตารางที่ 1: คําอธิบายความหมายของปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา
ปจจัย

คําอธิบาย

ปจจัยดานเศรษฐศาสตร (Economics Factors)
1. ตนทุนโลจิสติกส

คาใชจายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกสของบริษัท ประกอบดวย ตนทุนการขนสงสินคา
เปนคาใชจายในการขนสงสินคาตอหนวย ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหาร
จัดการ โดยประมาณคาใชจายที่เกิดขึ้นตอเที่ยวทั้งหมด

2. ปริมาณขนสง

ปริมาณสินคาทั้งหมดในการขนสงตอเที่ยว

ปจจัยดานการขนสง (Transportation Factors)
3. ระยะเวลาขนสง

ระยะเวลาในการขนสงสินคาระหวางตนทางถึงปลายทาง

4. ระยะเวลาขนถาย

ความรวดเร็วในการขนถายสินคาหรือเปลี่ยนถายยานพาหนะระหวางตนทางถึงปลายทาง

5. ความถี่ในการขนสง

จํานวนครั้งในการขนสงสินคาตอเดือนจากตนทางไปปลายทาง

6. ความนาเชื่อถือ

ความตรงตอเวลาและความสามารถในการใหบริการขนสงสินคาสมํ่าเสมอของผูใหบริการขนสง
(ในการขนสง 100 ครั้ง เกิดความลาชาระดับ 1 = มากกวา 4%, 2 = 4%, 3 = 3%, 4 = 2%,
5 = 0–1%)

7. ความเสียหาย

สภาพของสินคาเมื่อถึงปลายทางที่เกิดความเสียหายระหวางการขนสง (ในการขนสงตอครั้ง
เกิดความเสียหายระดับ 1 = มากกวา 3%, 2 = 3%, 3 = 2%, 4 = 1%, 5 = 0%)

ปจจัยเกี่ยวกับดานการคา (Custom Considerations)
8. ความสะดวกเขาถึง

เครื่องมือ อุปกรณ หรือยานพาหนะของดานการคาหรือปลายทางการขนสงที่สามารถ
เอื้อประโยชนตอการขนสงสินคาอยางสะดวก

9. พิธีการศุลกากร

ขั้นตอนการดําเนินการดานศุลกากร ขั้นตอนในการสงออก การตรวจสอบคุณภาพสินคา
ผานดานชายแดนที่สามารถอํานวยความสะดวกตอการขนสงสินคา

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Environment Considerations)
10. การประกันภัย

เสนทางการขนสงที่ใชสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปญหาตาง ๆ จากการขนสงสินคา

11. กฎระเบียบการคา

ขอกําหนดตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศสามารถเอื้อประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอการขนสงสินคา

ที่มา: Kritchanchai and Chanpuypetch, 2009.
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ภาพที่ 5: ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคา
ผลการเก็บขอมูลของปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาแตละรูปแบบทําใหสังเกตไดวา ตนทุนโลจิสติกส
ระยะเวลาการขนสง ความเสียหายของสินคา และความนาเชื่อถือของการใหบริการเปนปจจัยรวมใน 5 อันดับแรกของ
การเลือกรูปแบบการขนสงสินคา สอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชรถไฟ คลายกับงานวิจัยของ Shinghal et al.
(2002), Sirisoponsilp et al. (2003) and Arencibia et al. (2015) ที่สํารวจกลุมตัวอยางโดยใช Pilot Survey แลว
คัดเลือกปจจัยที่มีคะแนนความสําคัญอยูในระดับปานกลางหรือระดับสูงขึ้นไปตามวิธี Likert Scale เพื่อใหไดปจจัยที่สําคัญ
และครอบคลุมตัวแปรที่สงผลตอความแมนยําของงานวิจัย และ Sudson et al. (2011) and Bergantino et al. (2013)
ซึ่งคัดเลือกปจจัยสําคัญจากการทบทวนวรรณกรรมดวยวิธีทางสถิติ เชน เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ ความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ เปนตน อยางไรก็ตาม งานวิจัยอื่นสามารถมีผลการวิจัยแตกตางได
เนื่องจากจุดประสงค ขอบเขต และการเก็บขอมูลในเรื่องที่สนใจของงานวิจัยนั้น ๆ จากนั้นคัดเลือกปจจัยดังกลาวไปสราง
แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสด (ครั้งที่ 2)
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2. แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference Survey)
เปนการออกแบบสอบถามดวยวิธี Stated Preference ไปยังผูสงออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพราะเปน
สถานการณที่ยังไมเคยปรากฏมากอน เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเลือกสถานการณทางรถไฟที่เปลี่ยนแปลงไป มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดรูปแบบทางเลือก ประกอบดวย การสงออกรูปแบบปจจุบันคือ เรือกับรถบรรทุก เปรียบเทียบกับ
การสงออกภายใตการพัฒนาเสนทางรถไฟไทย-จีน
ขั้นที่ 2 กําหนดตัวแปร พิจารณาเลือกปจจัยที่มีคะแนนความสําคัญเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางขึ้นไป (Arencibia
et al., 2015) ของการขนสงทั้งสามรูปแบบจาก Pilot Survey คือ ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง ความเสียหาย
ของสินคา และความนาเชื่อถือของการใหบริการ ทั้งนี้ จากการเก็บขอมูลภาคสนามในเรื่องความเสียหายของสินคา พบวา
การขนสงสวนใหญเปนการขนสงโดยตรง (Direct Shipment) เพราะทุเรียนเปนสินคาที่มีมูลคาสูงจึงตองมีความระมัดระวัง
การขนสงเปนพิเศษ โดยคัดเลือกทุเรียนบรรจุลงลังกอน เพื่อปองกันการกระแทกแลวจึงเรียงใสตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิ
ตามมาตรฐานสากล และหากมีการเปลี่ยนถายการขนสงก็จะไมมีการเปลี่ยนตูสินคา นอกจากนี้ยังอีกพบวา ปริมาณความ
เสียหายของสินคามีจํานวนไมสูงมากนัก และขอมูลความเสียหายเมื่อถึงที่หมายปลายทางไมไดมีการบันทึกไวจึงเปนขอจํากัด
ของขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งทําใหผูวิจัยไมสามารถนําเอาปจจัยความเสียหายมาใชในการทําแบบสอบถามในระดับ Stated
Preference อยางไรก็ตาม การศึกษาในอนาคตจําเปนตองมีการพิจารณาถึงปจจัยความเสียหายของสินคา เนื่องจากเปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาประเภทผลไมที่มีราคาสูง
ขั้นที่ 3 กําหนดระดับตัวแปร Rungie, Coote and Louviere (2011) แนะนําวา ตองพิจารณาใหครอบคลุม
คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของการสงออกทางเรือและทางรถบรรทุกซึ่งมีตนทุนโลจิสติกสประมาณ 80,000 และ 130,000 บาท
ตอตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุตตอเที่ยว ใชระยะเวลาการขนสงสินคา 6–7 และ 3–4 วัน ตามลําดับ เพราะ
คาดวาการสงออกทางรถไฟจะใชระยะเวลาขนสงนอยกวาเรือและมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ยตํ่ากวารถบรรทุก ประกอบกับขอมูล
จาก Pilot Survey ที่ผูสงออกทุเรียนสดมีความออนไหวตอการผันแปรของระดับปจจัย กลาวคือ ถาปจจัยใดมีความสําคัญ
มากแลวผูวิจัยควรออกแบบดวยการคอย ๆ เพิ่มหรือลดระดับปจจัยใหสอดคลองกับสถานการณจริงและความพอใจของผูสงออก
ซึ่งงานวิจัยนี้ไดออกแบบเปน 4 ระดับ (Arencibia et al., 2015) ดังตารางที่ 2
ขั้นที่ 4 ออกแบบการทดลอง ประกอบดวย รูปแบบทางเลือก ตัวแปร และระดับของตัวแปร นํามาผสมผสานระหวาง
กันจะไดจํานวนของผลการทดลองลักษณะ Full Factorial Design1 หรือ X k (k คือปจจัย และ X คือระดับของปจจัย)
ซึ่งงานวิจัยนี้เทากับ 43 หรือ 64 สถานการณ ซึ่งมีจํานวนมาก ในทางปฏิบัติไมสามารถนําสถานการณทั้งหมดไปออกแบบ
การทดลองเพราะจะทําใหผูตอบแบบสอบถามสับสนและไมใหความรวมมือได
ขั้นที่ 5 ลดจํานวนการทดลอง ดวยเทคนิค Orthogonal Design คือ การสลับคาความสัมพันธในระดับสูง กลาง
และตํ่าของตัวแปรในแตละสถานการณ โดยใหความสําคัญกับตัวแปรที่มีความออนไหวตอผูสงออกสอดคลองกับความเปนจริง
(ตัวอยางเชน ถาตนทุนโลจิสติกสสูงแลว ระยะเวลาการขนสงควรตํ่าและความนาเชื่อถือของการใหบริการควรสูง) ใชโปรแกรม
SPSS สุมใหเหลือจํานวน 8 สถานการณ (Sanko, 2001) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไมสับสนหรือเลือกตอบเกินความเปนจริง
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลและใหคาทางสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิในการหาปจจัยและอธิบายสัดสวน
การเลือกใชรูปแบบการสงออกทางรถไฟ
1

Full Factorial Design คือ วิธีการทดลองที่ผูทําการทดลองจะตองทําการทดลองใหครบทุกเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาของทุกปจจัยและ
จะตองวิเคราะหผลกระทบตอตัวแปรใหตอบสนองทุกกรณี
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ตารางที่ 2: การกําหนดระดับตัวแปรของรูปแบบการสงออกทางรถไฟเปรียบเทียบกับรูปแบบปจจุบัน
รูปแบบปจจุบัน

ทางเลือกรถไฟ 1
(เปรียบเทียบกับเรือ)

ทางเลือกรถไฟ 2
(เปรียบเทียบกับรถบรรทุก)

ระดับปจจุบัน

+5,000 บาท

–45,000 บาท

2

+10,000 บาท

–40,000 บาท

3

+15,000 บาท

–35,000 บาท

4

+20,000 บาท

–30,000 บาท

–1 วัน

+3 วัน

2

–2 วัน

+2 วัน

3

–3 วัน

+1 วัน

4

–4 วัน

ระดับปจจุบัน

+1%

–4%

2

+2%

–3%

3

+3%

–2%

4

+4%

–1%

ระดับปจจัย

ตนทุนโลจิสติกส
(บาท/ตูเย็น 40 ฟุต/เที่ยว)

ระยะเวลาการขนสง (วัน)

ความนาเชื่อถือการใหบริการ (%)

1

1

1

ระดับปจจุบัน

ระดับปจจุบัน

การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้ใช Binary Logit Model (Cox, 1958) เพื่อหาสัดสวนการสงออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศ
จีนทางรถไฟของผูสงออกทางเรือจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปเมืองกวางโจว ดังสมการที่ 1 และผูสงออกทางรถบรรทุก
จากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปดานโหยวอี้กวานของเมืองผิงเสียง ดังสมการที่ 2
PTrain, Marine_Shipper =

PTrain, Truck_Shipper =

1
1 + e–UTrain, Marine_Shipper
1
1+e

–UTrain, Truck_Shipper

(1)
(2)

Utility Functions ของการวิจัยไดกําหนดรูปแบบสมการอรรถประโยชนทั่วไป เพื่ออธิบายปจจัยเชิงดําเนินการ
ที่มีผลตอการสงออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟ โดยโครงสรางของสมการอรรถประโยชนของผูสงออก
ทางเรือ ดังสมการที่ 3 และผูสงออกทางรถบรรทุก ดังสมการที่ 4
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UTrain, Marine_Shipper = β0 + βCCTrain, Marine + βTTTrain, Marine + βRRTrain, Marine
UTrain, Truck_Shipper = β0 + βCCTrain, Truck + βTTTrain, Truck + βRRTrain, Truck

(3)
(4)

โดย
PTrain, Marine_Shipper
PTrain, Truck_Shipper
UTrain, Marine_Shipper
UTrain, Truck_Shipper
CTrain, Marine
CTrain, Truck
TTrain, Marine
TTrain, Truck
RTrain, Marine
RTrain, Truck

β0
βC
βT
βR
e

สัดสวนของผูสงออกทางเรือที่เลือกสงออกทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ
สัดสวนของผูสงออกทางรถบรรทุกที่เลือกสงออกทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ
ฟงกชันอรรถประโยชนของผูสงออกทางเรือที่เลือกสงออกทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ
ฟงกชันอรรถประโยชนของผูสงออกทางรถบรรทุกที่เลือกสงออกทุเรียนไปประเทศจีนทางรถไฟ
ตนทุนโลจิสติกสของผูสงออกทางเรือที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (บาท/ตู/เที่ยว)
ตนทุนโลจิสติกสของผูสงออกทางรถบรรทุกที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (บาท/ตู/เที่ยว)
ระยะเวลาการขนสงของผูสงออกทางเรือที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (วัน)
ระยะเวลาการขนสงของผูสงออกทางรถบรรทุกที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (วัน)
ความนาเชื่อถือการใหบริการของผูสงออกทางเรือที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (%)
ความนาเชื่อถือการใหบริการของผูสงออกทางรถบรรทุกที่เลือกสงออกทุเรียนทางรถไฟ (%)
คาคงที่ในสมการถดถอย
คาความยืดหยุนของตนทุนโลจิสติกส
คาความยืดหยุนของระยะเวลาการขนสง
คาความยืดหยุนของความนาเชื่อถือการใหบริการ
Exponential Function (e = 2.71828)

ผลการวิจัย

ผลจากการเก็ บ ข อ มู ล แบบสอบถามทั ศ นคติ แ ละการตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการส ง ออกทุ เ รี ย นสดจากประเทศไทย
ไปประเทศจีนทางรถไฟ ครั้งที่ 2 พบวา ผูสงออกใหความรวมมือตอบแบบสอบถามทั้งหมด 90 บริษัท คิดเปนรอยละ 90.9
แบงเปน โรงบรรจุภาคตะวันออก 58 บริษัท โรงบรรจุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 3 บริษัท โรงบรรจุกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 19 บริษัท ไมประสงคออกนาม 10 บริษัท ไมสะดวกใหความรวมมือ 6 บริษัท และยกเลิกกิจการ 3 บริษัท
ดังตารางที่ 3 สวนหนึ่งของผูสงออกที่ใชบริการขนสงทางเรือและทางรถบรรทุกเปนรายเดียวกันขึ้นอยูกับสถานที่ปลายทาง
การสงออกและความตองการของลูกคา จากนั้นนําขอมูลมา Clean Data และคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก เชน เลือก
สถานการณที่เปรียบเทียบไมครบหรือเลือกขัดแยงกันในแตละสถานการณ เพราะสังเกตไดวาหากผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญปจจัยใดแลวก็จะเลือกสถานการณที่มีปจจัยนั้นอยูในระดับพึงพอใจหรือเลือกสถานการณที่ทุกปจจัยมีระดับเฉลี่ย
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด แลวแยกประเภทตามรูปแบบของผูสงออกทางเรือและทางรถบรรทุก คัดเลือกตัวแปรอิสระที่ไมเกิด
ความสัมพันธระหวางกันสูง (Multicollinearity) หรือมีคาไมเกิน 0.80 (Stevens, 1996) ตามเงื่อนไขมาวิเคราะหดวยการ
ถดถอยโลจิสติกทวิในโปรแกรม SPSS เพื่ออธิบายผลกระทบความออนไหวของปจจัยเชิงดําเนินการและสัดสวนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการเลือกรูปแบบการสงออกทางรถไฟ ดังตารางที่ 4
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ตารางที่ 3: จํานวนสัดสวนของการตอบแบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2
ผูตอบแบบสอบถาม

รูปแบบการสงออก

รวม

%

0

58

59

0

2

3

3

8

3

8

19

19

1

8

1

10

10

ไมสะดวกใหความรวมมือ

6

6

ยกเลิกกิจการ

3

3

เรือและรถบรรทุก

เรือ

รถบรรทุก

11

47

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

1

กรุงเทพฯและปริมณฑล
ไมประสงคออกนาม

ภาคตะวันออก

ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิของผูสงออกทุเรียนสด
ทางเลือกรถไฟ 1
(เปรียบเทียบกับเรือ)

ตัวแปร

Wald

β

ทางเลือกรถไฟ 2
(เปรียบเทียบกับรถบรรทุก)
Sig.

β

Wald

Sig.

การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ (Coefficients of Predictive Variables)
คาคงที่

9.176

4.730

0.030

7.736

3.984

0.046

ตนทุนโลจิสติกส (บาท/ตูเย็น 40 ฟุต/เที่ยว)

–1.728

7.200

0.007

–1.793

8.446

0.004

ระยะเวลาการขนสง (วัน)

–1.677

9.069

0.003

–1.810

10.011

0.002

1.795

10.780

0.001

1.314

6.603

0.010

ความนาเชื่อถือการใหบริการ (%)

การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ (Goodness of Fit)
–2 Log likelihood: Step 0

129.498

125.374

Step 1

67.154

68.122

62.345

57.252

63.9%

61.0%

Model

χ2

Nagelkerke R2
หมายเหตุ: นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 เปนผลวิเคราะหเชิงสถิติของผูสงออกทั้งสองรูปแบบในปจจุบันสามารถจําแนกได ดังนี้
1. การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ
(1) การตรวจสอบเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ เปนการตรวจสอบตัวแปรอิสระวามีทิศทางความสัมพันธ
กับตัวแปรตามอยางไรและสอดคลองกับความเปนจริงหรือไม โดยเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์จะแสดงถึงสัดสวนของการเลือก
สงออกทางรถไฟ เชน ตนทุนโลจิสติกสลดลง 1 หนวย จะทําใหสัดสวนของการเลือกรูปแบบการทางรถไฟเพิ่มขึ้น 1.728
(2) Wald Statistic เปนคาสถิติที่ใชทดสอบวา หากคาสัมประสิทธิ์ไมเทากับศูนยอยางมีนัยสําคัญ แสดงวา
ตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตาม ซึ่งพบวา ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง และความนาเชื่อถือของการใหบริการ
มีคาสัมประสิทธิ์ไมเทากับศูนยและมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงมีผลตอสมการอรรถประโยชนในการอธิบายความออนไหวของปจจัย
เชิงดําเนินการที่มีผลตอสัดสวนของการเลือกรูปแบบการสงออกทางรถไฟ ซึ่งสมการอรรถประโยชนของผูสงออกทางเรือและ
ทางรถบรรทุก ดังสมการที่ 5 และ 6
UTrain, Marine_Shipper = 9.176 – 1.728CTrain, Marine – 1.677TTrain, Marine + 1.795RTrain, Marine
UTrain, Truck_Shipper = 7.736 – 1.793CTrain, Truck – 1.810TTrain, Truck + 1.314RTrain, Truck

(5)
(6)

2. การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง
(1) Nagelkerke R2 เปนคาสถิติที่บอกถึงความกลมกลืนของแบบจําลองในแงการเปรียบเทียบคุณภาพแบบจําลอง
ที่สรางขึ้นกับแบบจําลองวาง (Null Model) ที่ไมมีตัวแปรอิสระใด ๆ (Nagelkerke, 1991) ซึ่งพบวา ตนทุนโลจิสติกส
ระยะเวลาการขนสง และความนาเชื่อถือของการใหบริการ สามารถอธิบายความกลมกลืนของแบบจําลองที่ผูสงออกทางเรือ
และทางรถบรรทุกจะเลือกสงออกทางรถไฟไดรอยละ 63.9 และ 61 ตามลําดับ
(2) –2 Log Likelihood Value เปนการพิจารณาตัวแปรอิสระวามีความเหมาะสมกับแบบจําลองหรือไม
ซึ่งจะทดสอบผลตางของ –2 Log Likelihood ใน Step 0 และ Step 1 ที่มีการแจกแจงแบบ χ2 วาตองมีคาเขาใกลศูนย
และหากคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระมีคาไมเทากับศูนยอยางนอย 1 คาแลว แสดงวา ตัวแปรอิสระกลุมนั้นมีผลตอตัวแปร
ตาม (Edwards, 1972) ซึ่งจากตารางที่ 4 พบวา ผลตางของ –2 Log Likelihood ใน Step 0 และ Step 1 ของ
ผูสงออกทางเรือและทางรถบรรทุกเทากับ 62.345 และ 57.252 ตามลําดับ ซึ่งเทากับคา Model χ2 และคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระมีคาไมเทากับศูนยอยางนอย 1 คา แสดงวา ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง และความนาเชื่อถือ
ของการใหบริการ อยางนอย 1 ตัวแปร สามารถทํานายสัดสวนของการเลือกรูปแบบการสงออกทางรถไฟได
หลังจากตรวจสอบความเหมาะสมของสมการอรรถประโยชนแลว ผูวิจัยจึงทํานายสัดสวนการเลือกรูปแบบการสงออก
ทางรถไฟของผูสงออกทางเรือและทางรถบรรทุกในรูปของ Binary Logit Model เพื่อใหเห็นตัวอยางวา หากมีการเชื่อมโยง
เสนทางรถไฟไทย-จีนแลวสัดสวนของรูปแบบการสงออกที่มีประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยนําคาเฉลี่ยของ
สถานการณสมมติทางรถไฟจากผูตอบแบบสอบถามคือ ตนทุนโลจิสติกส 95,000 บาท/ตู/เที่ยว ระยะเวลาการขนสง 4 วัน
และความนาเชื่อถือของการใหบริการรอยละ 98 มาวิเคราะห ดังสมการที่ 7 และ 8 ซึ่งไดสัดสวนของรูปแบบการสงออก
ดังภาพที่ 6
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การพัฒนาแบบจําลองการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียน
จากประเทศไทยไปประเทศจีน ดวยวิธี Stated Preference
PTrain, Marine_Shipper =

PTrain, Truck_Shipper =

1
1 + e–UTrain, Marine_Shipper
1
1+e

–UTrain, Truck_Shipper

(7)
(8)

ภาพที่ 6: สัดสวนปริมาณของรูปแบบการสงออกทุเรียนสดภายใตการพัฒนาเสนทางรถไฟไทย-จีน
จากภาพที่ 6 เปนผลของ Binary Logit Model พบวา ผูสงออกทุเรียนสดเลือกที่จะใชบริการการสงออกทางรถไฟ
มากที่สุดโดยเฉลี่ยรอยละ 88.93 เรือรอยละ 6.40 รถบรรทุกรอยละ 4.66 ตามลําดับ หากมีการขนสงที่รวดเร็ว ตนทุน
โลจิสติกสตํ่า และมีความนาเชื่อถือของการใหบริการที่ดี ตามรถไฟเสนทางหนองคาย-เวียงจันทน-โพนสวรรค-สามเหนือ-ฮานอย
ไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกวางซี และเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุงทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน
3. การวิเคราะหความออนไหวของปจจัยเชิงดําเนินการ
งานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองที่แสดงถึงสัดสวนของการเลือกรูปแบบการสงออกทางรถไฟโดยใชวิธี
Stated Preference เนื่องจากการสงออกทุเรียนสดทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศจีนยังไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซึ่งหลังจาก
ผูวิจัยไดสรางแบบจําลอง ดังสมการที่ 7 และ 8 แลว จึงสามารถพิจารณาสถานการณตาง ๆ โดยการปรับระดับของปจจัย
ที่ตองการวิเคราะหใหสูงขึ้นหรือตํ่าลงและใหปจจัยที่เหลือคงที่ เพื่อประเมินผลของสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากผลของ
แบบสอบถามเมื่อนําคาเฉลี่ยของสถานการณสมมติทางรถไฟคือ ตนทุนโลจิสติกส 0.95 แสนบาท/ตู/เที่ยว ระยะเวลาการขนสง
4 วัน และความนาเชื่อถือของการใหบริการ 0.98 กับตัวแปรตามคือ ความนาจะเปนของสัดสวนการเลือกสงออกทางรถไฟ
มาสรางแผนภูมิวิเคราะหความออนไหวของความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ดังภาพที่ 7 จะพบตัวอยางเชน เมื่อตนทุน
โลจิสติกสสูงกวา 95,000 บาท/ตู/เที่ยว จะทําใหสัดสวนการสงออกทางรถไฟลดลง ในทางกลับกัน หากตนทุนโลจิสติกส
ตํ่ากวา 95,000 บาท/ตู/เที่ยว จะทําใหสัดสวนการสงออกทางรถไฟเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการสงออกทางเรือที่มีกราฟของตน
ทุนโลจิสติกสตํ่ากวาทางรถไฟมากเพราะปจจุบันใชระยะเวลาการขนสงมากกวาอยูที่ 7 วันและความนาเชื่อถือของการใหบริการ
รอยละ 95 ขณะที่ทางรถบรรทุกมีกราฟของตนทุนโลจิสติกสสูงกวาทางรถไฟเล็กนอยเพราะใชระยะเวลาการขนสงตํ่ากวา
อยูที่ 3 วันและความนาเชื่อถือของการใหบริการรอยละ 100 เปนตน เชนเดียวกับการปรับระดับของปจจัยระยะเวลา
การขนสงหรือความนาเชื่อถือของการใหบริการโดยกําหนดใหปจจัยที่เหลือคงที่ อยางไรก็ตาม สําหรับระยะเวลาการขนสงของ
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ภาพที่ 7: ความออนไหวของความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับความนาจะเปนของสัดสวนการสงออกทางรถไฟ
ผูสงออกทางเรือและความนาเชื่อถือของการใหบริการของผูสงออกทางรถบรรทุก แมจะมีการปรับระดับของปจจัยแตก็ไมคอย
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการสงออกเดิมเพราะผูสงออกทางเรือมีตนทุนโลจิสติกส 80,000 บาทตอตูตอเที่ยว ทํานองเดียวกัน
กับผูสงออกทางรถบรรทุกที่มีระยะเวลาการขนสง 3 วัน ซึ่งดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณทางรถไฟที่กําหนด
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การพัฒนาแบบจําลองการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียน
จากประเทศไทยไปประเทศจีน ดวยวิธี Stated Preference

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโนมของการสงออกทางรถไฟ พบวา ความนาจะเปนของสัดสวนการเลือกสงออกทางรถไฟ
มีความออนไหวตอระดับการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการขนสงและตนทุนโลจิสติกสมากที่สุด ตามลําดับ กลาวคือ หาก
ระยะเวลาการขนสงและตนทุนโลจิสติกสลดลงจะทําใหผูสงออกเลือกรูปแบบการสงออกทางรถไฟสูงขึ้น โดยเฉพาะผูสงออก
ทางเรือที่ปจจุบันมีสัดสวนการสงออกมากที่สุด เนื่องจากทุเรียนสดเปนสินคาเนาเสียงายจึงตองคํานวณเวลาใหผลสุกและแก
ยังปลายทางใหเหมาะสมสอดคลองกับผูใหบริการขนสงสินคาที่มียานพาหนะพรอมใหบริการในชวงเวลานั้น เพราะสวนใหญ
สินคาที่บรรทุกจะไมเต็มคันยานพาหนะ (Less Than Truckload) จึงตองมีการวางแผนหวงโซอุปทานใหเหมาะสม เพื่อ
ประหยัดตนทุนการขนสง สวนความนาเชื่อถือของการใหบริการคอนขางเปลี่ยนแปลงเล็กนอยประมาณ 0.2 เนื่องจากผูสงออก
มีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับผูใหบริการการขนสงสินคาเปนเวลานานจึงวางใจการขนสง

อภิปรายผลการวิจัย

ปจจัยเชิงดําเนินการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสดทางรถไฟของผูสงออกทางเรือและ
ทางรถบรรทุกมากที่สุดคือ ตนทุนโลจิสติกสและระยะเวลาการขนสง กลาวคือ หากเพิ่มระดับของตนทุนโลจิสติกสและ
ระยะเวลาการขนสงจะสงผลใหสัดสวนการเลือกสงออกทางรถไฟตํ่าลง ในทางกลับกัน หากลดระดับของตนทุนโลจิสติกสและ
ระยะเวลาการขนสงจะสงผลใหสัดสวนการเลือกสงออกทางรถไฟสูงขึ้น คลายกับงานวิจัยของ Arencibia et al. (2015)
ที่ใชวิธี Stated Preference พบวา ระดับของปจจัยเหลานี้มีผลตอการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากรถบรรทุกมาเปนรถไฟ
มากที่สุด ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเชิงลึกยังพบอีกวา สวนหนึ่งผูสงออกที่ใชบริการสงออกทางเรือและทางรถบรรทุกเปน
ผูสงออกรายเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยูกับภูมิศาสตรปลายทางการสงออกและขอตกลงของลูกคา โดยตนทุนโลจิสติกสมีผลตอการเลือก
สงออกทางรถไฟของผูสงออกทางเรือ เพราะเนนสงออกทุเรียนสดในปริมาณมากไปยังปลายทางที่ไกลและติดทะเล ซึ่งลูกคา
จะนําสินคาไปกระจายในพื้นที่ตอนในของประเทศ ในขณะที่ผูสงออกทางรถบรรทุกใหความสําคัญกับระยะเวลาการขนสงและ
ความนาเชื่อถือของการใหบริการ เพราะเนนการสงออกไปพื้นที่ราบสูงใกลกับทางใตของประเทศจีนซึ่งไมติดทะเล รวมทั้ง
เปนการตอบสนองความตองการสินคาและบริการของลูกคาในชวงเวลานั้นที่ลูกคาจะตองกระจายสินคาไปยังพื้นที่ตาง ๆ
อยางรวดเร็วจึงทําใหไมเกิดคาเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและปองกันการกําหนดราคาที่สูงของพอคาชาวจีนชวงฤดูกาลออก
ผลผลิต อีกทั้งทุเรียนสดเปนสินคาที่เนาเสียงายหากมีการขนสงที่รวดเร็วก็จะเพิ่มรอบของจํานวนเที่ยวสงออกทําใหลดตนทุน
สินคาคงคลังและคลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิ

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาแบบจําลองการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสดจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต
การพัฒนาเสนทางรถไฟไทย-จีน เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนการสงออกระหวางรูปแบบปจจุบันคือ เรือและรถบรรทุกซึ่งมี
ปลายทางที่เมืองกวางโจวและดานโหยวอี้กวานของเมืองผิงเสียง ตามลําดับ ดําเนินการวิจัยโดยการเก็บขอมูลและสัมภาษณ
บริษัท 2 ครั้งคือ แบบสอบถามการเลือกรูปแบบการขนสงสินคาทางเรือ รถบรรทุก และรถไฟ ครั้งที่ 1 (Pilot Survey)
ใชวิธี Likert Scale เพื่อหาปจจัยสอดคลองกันทั้งสามรูปแบบ แลวคัดกรองปจจัยดังกลาวใหเหลือปจจัยที่สําคัญนําไปสราง
แบบสอบถามทัศนคติและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสด ครั้งที่ 2 (Stated Preference Survey) เนื่องจาก
การสงออกทุเรียนสดทางรถไฟเปนสถานการณที่ไมเคยปรากฏมากอน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการถดถอย
โลจิสติกทวิ พบวา ปจจัยเชิงดําเนินการที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการสงออกทุเรียนสดทางรถไฟคือ ตนทุนโลจิสติกส ระยะ
เวลาการขนสง และความนาเชื่อถือของการใหบริการ ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมโยงระบบรางระหวางประเทศไทยและประเทศจีน
แลวสัดสวนของรูปแบบการสงออกจะเปลี่ยนเปนการใชบริการทางรถไฟมากที่สุดโดยเฉลี่ยรอยละ 88.93 เรือรอยละ 6.40
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รถบรรทุกรอยละ 4.66 และเครื่องบินรอยละ 0.01 ตามลําดับ ดวยระยะเวลาการขนสงที่รวดเร็ว ตนทุนโลจิสติกสตํ่า และ
มีความนาเชื่อถือของการใหบริการที่ดี ตามเสนทางเวียงจันทน-โพนสวรรค-สามเหนือ-ฮานอย ไปยังเมืองหนานหนิง มณฑล
กวางซี และเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุงทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน

ขอเสนอแนะ

การศึกษานี้สามารถประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบขนสง
ทางรางดวยความเร็วปกติกรณีการขนสงสินคา ปจจัยสําคัญที่ผูสงออกพิจารณาคือ ตนทุนโลจิสติกส ระยะเวลาการขนสง
และความนาเชื่อถือของการใหบริการ นอกจากนั้นปจจัยที่จําเปนตองพิจารณาการศึกษาในอนาคตคือ ปจจัยความเสียหายของ
สินคา เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญเชิงคุณภาพที่ผูสงออกใหความสําคัญและเปนปจจัยที่จะเพิ่มมูลคา (Value-Added Factors)
สําหรับสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมไทยที่มีมูลคาและความตองการผลิตภัณฑคุณภาพสูงในตลาดจีน ตัวอยางการศึกษาปจจัย
ความเสียหายที่จะใชเปนแนวทาง ไดแก Sirisoponsilp et al. (2003), Sudson et al. (2011) and Bergantino et al.
(2013)
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REFERENCES

Arencibia, A. I., Feo-Valero, M. & García-Menéndez, L. (2015). Modelling mode choice for freight transport
using advanced choice experiments. Transportation Research Part A Policy and Practice, 75, 252–267.
Bergantino, A. S., Bierlaire, M., Catalano, M., Migliore, M. & Amoroso, S. (2013). Taste heterogeneity and
latent preferences in the choice behaviour of freight transport operators. Transport Policy, 30, 77–91.
Bierlaire, M. & Fetiarison, M. (2009, September). Estimation of discrete choice models: Extending BIOGEME.
The 9th Swiss Transport Research Conference (STRC), Ascona, Switzerland.
Choice Metrics. (2009). Ngene user manual & reference guide: The cutting edge in experimental design
(1.0) [Computer software]. Retrieved from http://www.choice-metrics.com
Cox, D. (1958). The regression analysis of binary sequences. J Roy Stat Soc B. 20, 215–242.
Edwards, A. W. F. (1972). Likelihood. Cambridge University Press.
Fender, K. (2017). First China-Britain freight train arrives in London. Retrieved from https://www.railjournal.
com/index.php/freight/first-china-%E2%80%93-britain-freight-train-arrives-in-london.html
Feo-Valero, M., Espino-Espino, R. & García-Menéndez, L. (2011). A stated preference analysis of Spanish
freight forwarders modal choice on the South-West Europe motorway of the sea. Transportation
Policy, 18, 60–67.
Fowkes, A.S. & Shinghal, N. (2001). The Leeds adaptive stated preference methodology. University of
Leeds, Institute for Transport Studies.
Google. (2018). Transportation routes between Thailand and China. [Map]. Retrieved from https://www.
google.com/maps/
Government Public Relations Department, ASEAN Information Center. (2015). R12 links the Thai goods to
the Chinese market. Retrieved from http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4617&filename=index
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
Khomphatraporn, C., Somboonwiwat, T., Wasusri, T., Atthirawong, A., Raktanonchai, C., Chaichompoo,
A., … Pongpornsarp, V. (2007). A study to enhance the Thai-Chinese trade logistics system in the
context of ASEAN-China Free Trade Agreement: Case study of selected export Items. (RDG4950037).
Retrieved from https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950037
Kocur, G., Adler, T., Hyman, W. & Aunet, B. (1982). Guide to forecasting travel demand with direct utility
assessment (Report no. UMTA-NH-11-0001-82). Washington, DC: US Department of Transportation,
Urban Mass Transportation Administration.
Kritchanchai, D. & Chanpuypetch, W. (2009). A framework for decision support systems in logistics: A case
study for Thailand rubber exports. International Journal of Logistics and SCM Systems, 3(1), 24–31.

22

วารสารบริหารธุรกิจ

ปที่ 41 ฉบับที่ 159 กรกฎาคม - กันยายน 2561

La Franca, L., Migliore, M. & Catalano, M. (2006). Short sea shipping in Sicily: A future scenario based
on info mobility services. In J.O. Puig, R. M. Barbe & V. G. Carcelle (Eds.), Maritime transport III
(pp. 597–606). Barcelona Digital.
Laos-China railway project 16% complete. (2018, January 9). The Laotian Times. Retrieved from https://
laotiantimes.com/2018/01/09/laos-china-railway-project-16-complete/
Louviere, J., Hensher, D., & Swait, J. (2000). Stated choice methods: Analysis and application. Cambridge
University Press.
Nagelkerke, N. J. D. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika,
78, 691–692
Nikkei. (2017). Land-locked Laos on track for controversial China rail link. Retrieved from https://asia.
nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Land-locked-Laos-on-track-for-controversial-Chinarail-link
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce, Information and Communication Technology
Center. (2017). Priority of country partner in 2016. Retrieved from http://www2.ops3.moc.go.th/
Office of the Permanent Secretary Ministry of Transport. (2018). Cooperation on the Thailand’s railways
infrastructure development between Thailand and China. Retrieved from http://maps.mot.go.th/
pao/index.html
Rungie, C. M., Coote, L. V. & Louviere, J. J. (2011). Structural choice modelling: Theory and applications
to combining choice experiments. Journal of Choice Modelling, 4(3), 1–29.
Sanko, N. (2001). Guidelines for stated preference experiment design: Professional company project
in association with RAND Europe. (Master’s dissertation). Ecole Nationale des Ponts et Chaussees,
School of International Management.
Shinghal, N. & Fowker, T. (2002). Freight mode choice and adaptive stated preferences. Transportation
Research Part E: Logistics and Transportation Review, 38(5), 367–378.
Sirisoponsilp, S. & Wonginta, T. (2003). Factors influencing the selection of motor carriers. Eastern Asia
Society for Transportation Studies, 5, 2225–2235.
Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social science. Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associate.
Sudson, S., Wannakun, C., Khantirat, W., Wichapha, N. & Thanomsuk, T. (2011). A study of cost of
cassava flour and design of decision support system for evaluating transport route from the
middle of North-East of Thailand to China. (RDG5450038). Retrieved from https://elibrary.trf.or.th/
project_content.asp?PJID=RDG5450038
Thai Customs. (2017). Statistics for durian exports from Thailand to China. Retrieved from http://search.
customs.go.th:8090/TariffClassification/Harmonize.jsp
World Bank. (2017). GDP of China. Retrieved from https://data.worldbank.org/country/china
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

23

