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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ำประเภทเรือชายฝัง่
ธนะสาร พานิ ชยากรณ์1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบวิธผี สมผสาน (Mixed Method Research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1)
ปั จจัยต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ 2) ปั ญหาและ
อุปสรรคในการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ ำประเภทเรือชายฝั ง่ กลุ่มตัวอย่างมี
จ�ำนวน 317 คน ผูว้ จิ ยั ได้สมุ่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการจ�ำนวน 100 คน  เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุม่ และการอ่านบันทึกเทปของผูป้ ระกอบการซึง่ มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผใู้ ช้บริการการขนส่งสินค้าทางน�้ ำด้วยเรือชายฝั ง่ ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดบิ โดยการใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (questionnaires) แบ่งออกเป็ น 3 ประการดังนี้ 1)
เพือ่ ศึกษาผลกระทบต่อปัญหาอุปสรรคการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝัง่   จ�ำนวน
50 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
ประเทศและปริมาณการขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ กลุม่ เป้ าหมาย ผูจ้ ดั การบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทีม่ คี วามรูด้ า้ นการขนส่งสินค้าทางน�้ำและผูป้ ระสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานการบริการขนส่งทาง
น�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ จ�ำนวน 40 คน ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจงการสัมภาษณ์และจัดประชุมกลุม่ ย่อย
และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
สินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ จากผูม้ าใช้บริการ จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผูร้ บั สัมปทานจากการนิคม
อุตสาหกรรมในการขนส่งสินค้าทางสินค้าทางน�้ำ และตัวแทนบริษทั การขนส่งสินค้า ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งประเทศและปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ ได้แก่ เวลาทีใ่ ช้ในการขนส่ง ค่าขนส่งสินค้าทางน�้ำท่าเรือชายฝั ง่ และ
เวลาเปิ ดรับคืนตูส้ นิ ค้าของท่าเรือ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% 2)   ปั ญหาอุปสรรคการคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางน�้ำ  ได้แก่ ค่าขนส่งตูส้ นิ ค้าและการเลือกรูปแบบการขนส่งด้านเวลาปิ ดรับคืนสินค้าของท่าเรือ
และเวลาทีใ่ ช้ในการขนส่ง ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 90-95% และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงการเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ำพิจารณาได้จากค่าความเชือ่ มันที
่ ร่ ะดับ 78%
ค�ำส�ำคัญ: 1. การคัดเลือกผูป้ ระกอบการ 2. การขนส่งทางน�้ำ 3. ประเภทเรือชายฝั ง่
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Contributing factors on a coastal shipping selection for operators
Tanasarn Panichayakorn2

This mixed research methods comprise 3 objectives, namely (1) to study the factors that
contribute to a selection of coastal shipping operators and the volume coastal cargo shipping; (2) to
analyze problems and obstacles regarding how to select shipping operators; and (3) to extract gist
from comments and provide some suggestions in order to improve the referred selection. This study
has randomized 100 samples out of 317 persons. Data collection were conducted via interviews, indepth discussions and extracted major contents from the recorded of working operators. Finally, the
data were validated by using triangulation technique.
The data were retrieved from coastal cargo shipping users’ interviews and questionnaires
which can be divided into three folds, namely (1) 50 informants were sampled to study the effect of
problems and obstacles of coastal shipping operator selection. Statistical measures comprised
percentage, average and standard deviation. (2) The contributing predictors affecting on coastal cargo
shipping operator selections and the volume of that cargo shipping were analyzed. In terms of a target
group, 40 company managers including stakeholders who were responsible for management and
administration pertaining to the coastal cargo shipping industries were purposive interviewed and
convened a small group discussions. Finally, (3) to study comments and suggestions  in order to
improve the selection of coastal shipping operators from 10 service users. These stakeholders consisted
of 10 industrial estates concessionaires in shipping goods and freight agents.
The research found that (1) contributing factors for the selection of coastal shipping operators
in the country and the volume of shipping depend upon duration of time in transportation, coastal
shipping charges and opening hours and time of returning port cargo containers at a 95%confidence
level. (2) The major problems of coastal shipping operator selection result from freight container fares,
transportation modes for the returning time of the port and the duration of time that operators use for
goods transportation, at a 90-95% confidence level. Finally, (3) several positive reviews and suggestions
in order to improve the coastal shipping selection was at a confidence level of 78%.
Keywords: 1. Water transport. Operator selection 2. Water transport 3. Coastal vessel type
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บทน�ำ

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ เป็ นเพราะสามารถขนสินค้า
ได้ครัง้ ละมาก ๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอืน่ ๆ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถประหยัด
ต้นทุนจากการขนส่งสินค้าได้ ท�ำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลทัง้ ขาเข้า และขาออกของไทยเป็ นทีน่ ิยม และ
ผูป้ ระกอบการเลือกใช้การขนส่งสินค้าทัง้ ขาเข้าและขาออกทางทะเลเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ การขนส่งสินค้าทาง
ทะเลจึงเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก
ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Rimland คือเป็ นประเทศทีต่ ดิ ชายฝั ง่ ทะเลทัง้ ฝั ง่ ตะวันออก
และฝัง่ ตะวันตก โดยมีชายฝัง่ ทะเลเป็ นระยะทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร ท�ำให้มคี วามได้เปรียบในการใช้ประโยชน์
จากการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล โดยประเทศไทยมีทา่ เรือหลักเพือ่ การน�ำเข้าและส่งออกทีส่ ำ� คัญอยู่ 5
ท่าเรือ ได้แก่ทา่ เรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือมาบตาพุด ซึง่ ทัง้ หมดตัง้ อยู่
ในบริเวณอ่าวไทย ซึง่ ไม่ใช่เส้นทางขนส่งหลักของไทย อีกทัง้ ประเทศไทยไม่มที า่ เรือขนาดใหญ่รมิ ชายฝั ง่ ทะเล
ตะวันตก มีเพียงท่าเรือทะนอง ซึง่ เป็ นท่าเรือขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการขนส่งเส้นทางทะเลมีความส�ำคัญ คือ
ก่อให้เกิดกิจการทีต่ ่อเนื่อง เช่น การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder agent)  ตัวแทน
ออกของ (customs broker) กิจการโลจิสติกส์ (logistics service) และเกิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(multi-modal transport) ดังนัน้ ส่งผลให้กจิ การมีรายได้เข้าสู่ทอ้ งถิน่ และประเทศ มีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ และ
ทีส่ ำ� คัญ เป็ นการจูงใจให้นกั ลงทุนทัง้ จากภายในประเทศและจากต่างประเทศหันมาลงทุน ท�ำให้ประเทศนัน้ ได้
เปรียบในทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศอืน่
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าทางน�้ำเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ำ� คัญของระบบ
การค้าระหว่างประเทศ ทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เพราะเป็ นเพียงการขนส่งชนิดเดียวทีข่ นส่งสินค้าได้
ราคาคราวละมาก ๆ และราคาระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอืน่ ๆ และยังรวมถึง ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละราย การว่าจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ง และข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร สภาพการแข่งขัน
และความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ตอ้ งมีการตัดสินใจเลือกรูปแบบและผูป้ ระกอบการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทีน่ �ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขปั จจัยด้านต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วอยูเ่ นือง ๆ ได้แก่
ปั จจัยความปลอดภัยในสินค้า ปั จจัยในเรื่องเวลา ปั จจัยราคา และการเลือกผูป้ ระกอบการการขนส่งทางน�้ ำ
ประเภทเรือชายฝั ง่ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการขนส่งทางประเภทเรือชายฝั ง่
2. เพือ่ ศึกษาปั ญหาอุปสรรคทีส่ ำ� คัญของการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่
3. เพือ่ ศึกษาทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่
สมมติ ฐานโครงการวิ จยั
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารส�ำรวจ เพือ่ หาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง ซึง่ พบในเบือ้ งต้นว่า วิธกี ารส�ำรวจโดยส่วนใหญ่จะประยุกต์มาจากหลักการ
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ส�ำรวจทางการตลาดในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
กรอบแนวคิ ดของงานวิ จยั
ปั จจัยในเรือ่ งเวลา
ปัจจัยในเรือ่ งความปลอดภัยในสินค้า

การเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
ทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่

ปั จจัยในเรือ่ งราคา
ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้คอื ผูใ้ ช้บริการการขนส่งสินค้าทางน�้ำด้วยเรือชายฝั ง่ ในการ
ขนส่งสินค้าหรือวัตถุดบิ ในลักษณะสินค้าบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ (container cargo) ค�ำนวณจากการใช้สตู ร
การหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างแบบทราบจ�ำนวนประชากร ซึง่ มีจำ� นวน 317 คนและก�ำหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง
ส�ำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) ผูว้ จิ ยั ได้สมุ่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน 100 คน แบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางน�้ำประเภทเรือชายฝัง่ จ�ำนวน 50 คน ผูจ้ ดั การบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จ�ำนวน 40 คน และ ผูม้ า
ใช้บริการ จ�ำนวน 10 คน
2. เครื่องมือในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาแบบจ�ำลองด้วยวิธกี าร
ต่างๆ ซึง่ ได้แก่ การสร้างแบบจ�ำลองการคัดเลือกผูป้ ระกอบการประเภทการขนส่งสินค้าทางน�้ำ โดยโครงข่าย
Multinomial Logit Model และการสร้างแบบจ�ำลองระยะเวลาการขนส่งสินค้าต่อหน่วย ล�ำ-กิโลเมตร กับการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 วิ ธีการส�ำรวจ
ในการส�ำรวจครัง้ นี้จะท�ำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยเรือชายฝั ง่
และลักษณะสินค้าบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ ในเขตสมุทรปราการและปริมณฑล โดยการสัมภาษณ์  ผูป้ ระกอบ
การและผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ลักษณะค�ำถามจะเป็ นแบบ Reveal preference ซึง่ เป็ นค�ำถามทีถ่ าม
ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลได้ประสบปั ญหาและเหตุการณ์นนั ้ มาแล้ว    
2.2.2 ประเภทของข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อน� ำมาวิเคราะห์ โดยแบ่งประเภทของข้อมูลได้เป็ น 3 สเกล
ดังนี้
- สเกลตัวเลข (numerical scale) เป็ นข้อมูลทีร่ ะบุตวั เลขจ�ำนวนนับสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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ได้ทกุ แบบ
- สเกลนาม (nominal scale) สเกลนามเป็ นการแบ่งกลุม่ ของข้อมูล เพือ่ ความสะดวกในการลงรหัสและ
การวิเคราะห์ โดยถือว่าแต่ละกลุม่ มีความเท่าเทียมกัน ไม่สามารถบอกได้วา่ กลุม่ ใดมีคา่ มากกว่า หรือน้อยกว่า
เช่น เพศ มี 2 ค่าคือ ชายและหญิง หรือประเภทการขนส่งทีแ่ บ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือการขนส่งทางเรือทางรถ
ตูค้ อนเทนเนอร์ และรถบรรทุก เป็ นต้น ข้อมูลสกลนามสามารถหาความถีแ่ ละเปอร์เซ็นต์ได้ นอกจากนัน้ ยัง
สามารถน�ำความถีม่ าค�ำนวณค่าทางสถิตดิ งั นี้ ค่าฐานนิยม การทดสอบไคสแควร์การทดสอบทวินาม แต่ไม่
สามารถหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานได้
- สเกลอันตรภาค (interval scale) เป็ นการแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุม่ แบบสเกลอันดับ คือสามารถบอก
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ สามารถเรียงล�ำดับ แต่จะแตกต่างกับสเกลอันดับ ตรงทีส่ เกลอันตรภาคสามารถ
บอกความแตกต่างระหว่างกลุม่ ได้ เช่น อายุทถ่ี กู แบ่งเป็ น 4 ช่วง คือ 1) ต�่ำกว่า 20 ปี 2) 21-30 ปี 3) 31-50 ปี
4) สูงกว่า 50 ปี เป็ นต้น ข้อมูลสเกลอันตรภาคสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตไิ ด้ เช่น ความถี่ เปอร์เซ็นต์
ฐานนิยม การทดสอบไควสแควร์ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็ นต้น
ตารางที ่ 1 ตัวแปรทีพ่ จิ ารณาในแบบจ�ำลองการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าทางน�้ำ
ตัวแปร

ประเภทข้อมูล

จ�ำนวนตัวแปร

สเกลนาม

1

ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้า

สเกลตัวเลข

1

ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า

สเกลตัวเลข

1

การว่าจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ง

สเกลตัวเลข

1

ระดับการศึกษา

สเกลอันดับ

7

รายได้ต่อครัง้

สเกลอันตรภาค

19

ประสบการณ์ประกอบธุรกิจ

สเกลตัวเลข

1

ค่าขนส่งตูส้ นิ ค้า

สเกลตัวเลข

1

เวลาทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้า

สเกลตัวเลข

1

เวลาเปิ ดรับคืนตูส้ นิ ค้า

สเกลตัวเลข

1

ปริมาณการขนส่งสินค้าต่อครัง้

สเกลตัวเลข

1

ทางเลือก (Choice)
ประเภทการขนส่งสินค้า
ตัวแปรต้น
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Logit

3. การออกแบบจ�ำลองการเลือกรูปแบบของผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ำโดยใช้ Multinomial

3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรทีน่ �ำมาพิจารณาในการพัฒนาแบบจ�ำลองการเลือกรูปแบบของผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทาง
น�้ำโดยใช้ Multinomial Logit แสดงดังตารางที่ 1 โดยตัวแปรทีเ่ ป็ นทางเลือกได้แก่ ประเภทการขนส่งสินค้า
ส่วนตัวแปรทีท่ ำ� ให้คา่ อรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกมีความแตกต่างกันแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ กลุม่
ตัวแปรทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของทางเลือก ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้า ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า การ
ว่าจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ง และกลุม่ ตัวแปรทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่
ครัง้ ประสบการณ์ประกอบธุรกิจ ค่าขนส่งตูส้ นิ ค้า เวลาทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้า เวลาเปิ ดรับคืนตูส้ นิ ค้า ปริมาณ
การขนส่งสินค้าต่อครัง้
3.2 การพัฒนาแบบจ�ำลอง
ขัน้ ตอนการพัฒนาแบบจ�ำลองรูปแบบของผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางน�้ำโดยใช้  Logit Model ดังนี้
1) ก�ำหนดเซตของทางเลือก ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้พจิ ารณาประเภทการขนส่งสินค้า คือ คือการขนส่ง
ทางเรือทางรถตูค้ อนเทนเนอร์ และรถบรรทุกมายังทางเรือ 2) ก�ำหนดเซตของตัวแปรต้นทีส่ ง่ ผลต่อฟั งก์ชนั
อรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือก โดยแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็ น 2 กลุม่ คือ ตัวแปรอิสระทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ
ของทางเลือก และตัวแปรอิสระทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล 3) เลือกซอฟแวร์ทส่ี ามารถพัฒนาแบบจ�ำลองได้ 4)
ด�ำเนินการพัฒนาแบบจ�ำลองโดยซอฟแวร์ทเ่ี ลือกใช้ 5) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�ำลองโดยรวม
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั คืนจากการติดตามด้วยตนเองทัง้ หมดจ�ำนวน 100
ฉบับ คิดเป็ น 100 % ตามขนาดตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ จากนัน้ จึงตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม และ
น�ำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Hielow  
ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ อัตราส่วนและการตรวจสอบความน่าเชือ่ มัน่
ตารางที ่ 2 ความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือ
ค่าความเชือ่ มัน่ (Cronbach’Alpha)
0.95
0.90
0.95
0.78

ตัวแปร
ปั จจัยเรือ่ งเวลา
ปั จจัยเรือ่ งราคา
ปั จจัยเรือ่ งความปลอดภัยในสินค้า
การเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่

การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิ ดและสมมติ ฐานการวิ จยั
หลักการและความส�ำคัญของการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
รูปแบบการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดบิ ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่
ด�ำเนินการจัดส่งสินค้าเอง และ กลุม่ ทีว่ า่ จ้างผูป้ ระกอบการขนส่งให้เข้ามาจัดส่งแทนตน การจัดส่งทัง้ 2 รูปแบบ
มีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกันอยูก่ บั ความต้องการของผูป้ ระกอบการแต่ละราย การว่าจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ง
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ให้เข้ามาด�ำเนินการจัดการแทนตน อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจและทรัพยากร สภาพการแข่งขัน
และความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ตอ้ งตัดสินใจเลือกรูปแบบและผูข้ นส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้สนองตอบต่อ
ความต้องการ (Lambert, Stock & Ellran, 1998) หรือการทีไ่ ม่สามารถจัดส่งเองได้ เนื่องจาก ยานพาหนะทีม่ ี
อยูไ่ ม่เพียงพอในการจัดส่ง นอกจากนี้การจ้างผูป้ ระกอบการขนส่ง ยังสามารถยกระดับการให้บริการ (services
level) ให้ดยี งิ่ ขึน้
ขัน้ ตอนการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง เป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพือ่ ให้ได้ผปู้ ระกอบการขนส่งทีส่ นองตอบความต้องการมากทีส่ ดุ โดยทัวไปแล้
่
วก่อนทีผ่ ปู้ ระกอบการหรือผูว้ า่ จ้าง
จะคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งรายใดนัน้ มักจะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขหรือปั จจัยเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผูป้ ระกอบการ ซึง่ ในปั จจุบนั มีให้เลือกอยูห่ ลายรายด้วยกัน ทัง้ นี้ผวู้ า่ จ้างแต่ละรายอาจจะมีเงือ่ นไขหรือ
ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการคัดเลือกเหมือนหรือต่าง ซึง่ อาจจะขึน้ อยูก่ บั ประเภทสินค้า ท�ำให้มกี ระบวนการคัดเลือก
ทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย Lambert, Stock and Ellran (1998) ได้เสนอกระบวนการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบและ
ผูป้ ระกอบการขนส่งประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1. การรับรูป้ ั ญหา (problem recognition) เป็ นกระบวนการ
รับรูป้ ั ญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า จุดทีล่ กู ค้าไม่พอใจ และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบกระจาย
สินค้า เป็ นต้น 2. การค้นหา (search process) เป็ นการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ พิจารณาตัดสินใจ เช่น
ข้อมูลในอดีต รายงาน บันทึกการขนส่งของบริษทั และการสัมภาษณ์สอบถามลูกค้า เป็ นต้น3.การพิจารณา
ทางเลือก (choice process) เป็ นการพิจารณาหาทางเลือกของรูปแบบการขนส่งและผูข้ นส่งจากข้อมูลทีร่ วบรวม
ได้เบือ้ งต้น เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ รูปแบบการขนส่งทีเ่ ลือกมีความเหมาะสมในด้านต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายเป็ นค่าบริการ
และสามารถบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 4. การประเมินผล (postchoice evaluation) เมือ่
ผูบ้ ริหารตัดสินใจเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง หรือ ผูส้ ง่ สินค้าแล้ว ก็จำ� เป็ นต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เช่น
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สถิตกิ ารร้องเรียนและค�ำชมเชยจากลูกค้า สถิตสิ นิ ค้า
เสียหายและสูญหาย การตรวจสอบต้นทุน และความเทีย่ งตรงของการให้บริการขนส่ง เป็ นต้นกระบวนการคัด
เลือกผูป้ ระกอบการขนส่งไม่เพียงแต่มคี วามส�ำคัญต่อผูว้ า่ จ้างเท่านัน้ แต่ยงั มีความส�ำคัญต่อผูป้ ระกอบการขนส่ง
เองด้วย (Ross David & Shapiro Roy, 1991) กล่าวคือเมือ่ พิจารณาในส่วนของผูว้ า่ จ้าง การคัดเลือกผูป้ ระกอบ
การขนส่งจะต้องเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทีต่ อบสนองต่อความต้องการได้มากทีส่ ดุ ส่วนผูป้ ระกอบการขนส่ง
ซึง่ อยูใ่ นสถานะของผูถ้ กู เลือกจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการในการคัดเลือกและต้องทราบถึงปั จจัยหรือเงือ่ นไขที่
ผูว้ า่ จ้างน�ำมาประกอบในการพิจารณาคัดเลือก เพือ่ น�ำมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพือ่ ให้ตวั เองเป็ นผูถ้ กู เลือก
จากการทบทวนผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าในอดีตผูป้ ระกอบการขนส่งมักจะคิดว่า ผูใ้ ช้บริการจะให้
ความส�ำคัญเฉพาะปั จจัยด้านราคา (John & Barnett, 1989) จึงพยายามลดราคา เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนลูกค้าให้เข้า
มาใช้บริการ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ผปู้ ระกอบการขนส่งเอง ท�ำให้เกิดสภาวะการขาดทุน การพยายามลด
ต้นทุนการขนส่งท�ำให้ระดับการให้บริการลดประสิทธิภาพลง ส่งผลให้จำ� นวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการลดลงตามไป
ด้วย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการขนส่งจึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทราบถึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ว่า
ให้ความส�ำคัญกับปั จจัยด้านใดและมีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งอย่างไร ก็จะ
สามารถน� ำไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินผลการท�ำงานในปั จจุบนั ว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าหรือไม่
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ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
    
การคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทีส่ ามารถสนองตอบความต้องการได้จะต้องพิจารณาจากหลายปั จจัย
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ โดยเงือ่ นไขหรือปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบในการพิจารณาของแต่ละกลุ่มธุรกิจอาจเหมือน
หรือแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ประเภทของสินค้าหรือนโยบายและความจ�ำเป็ นของบริษทั เป็ นต้น จากการทบทวน
ผลการศึกษาเพือ่ หาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง สามารถสรุปได้ดงั นี้คอื
Lambert, Stock and Ellram (1989) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีม่ คี วามส�ำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
ขนส่งดังนี้ - ความซื่อสัตย์ของผูป้ ระกอบการขนส่ง - ความตรงเวลาในการรับสินค้า - การจัดส่งทีต่ รงต่อเวลา
- อัตราค่าจัดส่ง - การจัดส่งและการเรียกเก็บเงินมีความถูกต้องตรงตามรายการ - การชดใช้คา่ เสียหายในกรณี
ทีเ่ กิดความเสียหาย หรือ สูญหายในระหว่างการขนส่ง - การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ - ความซื่อสัตย์
ของผูค้ วบคุมยานพาหนะ - มีความพร้อมในการจัดส่งอยูต่ ลอดเวลา - ความสม�่ำเสมอของตารางเวลาในการ
จัดส่ง
Gustafson and Richard (1964) อ้างถึง Kamvar and Laddie (1991) ว่าได้ทำ� การศึกษาปั จจัยส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในด้านการให้บริการของลุกค้าของผูป้ ระกอบการขนส่งโดยสามารถสรุปปั จจัยทีล่ กู ค้า
น�ำมาพิจารณาได้ดงั นี้คอื -เวลาในการจัดส่ง (delivery time) ความตรงต่อเวลาในการรับและส่งสินค้า (reliability
on-time pickup and delivery) การควบคุมความเสียหาย (damage control) ความรับผิดชอบ (responsiveness)
การจัดการด้านข้อมูลแก่ลกู ค้า (information flows)
Mohan (1999); Kenneth (1991) ได้ทำ� การศึกษาและตรวจสอบเงือ่ นไขในการคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
จากภายนอก (outsource) ให้เข้ามาด�ำเนินการแทนรวมทัง้ ศึกษาผลกระทบจากเงือ่ นไขดังกล่าว โดยอ้างถึง
ผลการศึกษาของ McGinnis (1990) ซึง่ กล่าวว่าในแต่ละประเภทธุรกิจจะมีเงือ่ นไขหรือปั จจัยทีน่ �ำมาประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ว มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความส�ำคัญในด้าน
การให้บริการ มากกว่าอัตราค่าบริการ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ความน่าเชือ่ ถือของผูป้ ระกอบการ เวลา
ทีใ่ ช้ในการขนส่ง ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการขนส่ง ลักษณะของสินค้าทีต่ อ้ งการขน และเงือ่ นไข
ทางการตลาดของผูใ้ ช้บริการเป็ นต้น    
ทฤษฎีและแนวคิ ดพืน้ ฐานที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ�ำลองการเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาแบบจ�ำลองเพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำนายพฤติกรรมการ
เลือกผูป้ ระกอบการขนส่งในอนาคต แต่จะน�ำแบบจ�ำลองทีไ่ ด้จากการพัฒนาไปใช้ในการหาอิทธิพลของแต่ละ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งซึง่ อิทธิพลของปั จจัยดังกล่าว สามารถประมาณค่าได้ดว้ ยวิธี
ต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวแล้วในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Conjoint analysis แต่วธิ ที ผ่ี วู้ จิ ยั เลือกใช้ได้แก่ การประมาณ
การด้วยแบบจ�ำลองการเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง หรือ แบบจ�ำลองการเลือกรูปแบบของการบริการแบบโลจิส
(choice logit model) เนื่องจากแบบจ�ำลองดังกล่าวมีรปู แบบทีเ่ หมาะสมต่อลักษณะการท�ำนายพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการผูป้ ระกอบการขนส่ง โดยแบบจ�ำลองดังกล่าวส่วนมากนิยมใช้ฟังก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
(utility function) เป็ นรูปแบบของสมการหลักในการพัฒนาแบบจ�ำลอง
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utility theory)
ทฤษฎีทน่ี ยิ มใช้เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้รปู แบบของบริการทีจ่ ดั ไว้ให้ได้แก่ ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ทค่ี ำ� นึงถึงความไม่แน่นอน (random utility theory) ซึง่ เป็ นทฤษฎีทด่ี ดั แปลงมาจากทฤษฎีทใ่ี ช้
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ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด ทฤษฎีดงั กล่าวสมมติวา่ ผูใ้ ช้บริการ
จะได้รบั ความพึงพอใจจากการบริการไม่ว่าจะใช้รูปแบบการบริการแบบใด ผูใ้ ช้บริการจะเลือกใช้บริการที        ่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากการใช้บริการนัน้ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณด้วยฟั ง
ก์ชนความพึ
ั่
งพอใจ (utility function) แต่ผูท้ ต่ี ้องการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการไม่สามารถวัดความ          
พึงพอใจได้ดว้ ยความแน่นอนเสมอไป ฟั งก์ชนความพึ
ั่
งพอใจจึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนที่
สามารถวัดและรับรูไ้ ด้อย่างแน่ นอน (systematic components) และส่วนทีร่ วมความไม่แน่ นอน (random
components)
อรรถประโยชน์เพิม่ (Marginal Utility : MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพอใจทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั
เพิม่ ขึน้ เมือ่ บริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนัน้ เพิม่ ขึน้ หนึ่งหน่วย
MUn      =          TUn - TUn-1
TUn      =          U1 + U2 +…..+ Un
หรือ                         TUn      =          MU1 + MU2 +…..+ MUn
โดยที่ :  MUn   = อรรถประโยชน์เพิม่ จากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
            Un    = อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
            TUn  = อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่ n
ความพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการบริโภคสินค้าในแต่ละหน่ วย เรียกว่า “ยูทลิ (Util)” ความสัมพันธ์ของ
อรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (MU) สรุปได้ดงั นี้ “ในช่วงทีค่ า่ MUเป็ นบวก ค่า
TU จะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ณ จุดทีค่ า่ MU เท่ากับศูนย์ ค่า TU จะมากทีส่ ดุ และในช่วงทีค่ า่ MU เป็ นลบ ค่า TU จะ
ลดลงเรือ่ ย ๆ”
ดุลยภาพของผูบ้ ริ โภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์
ผูบ้ ริโภคต้องตัดสินใจว่า จะต้องใช้จา่ ยรายได้ทงั ้ สิน้ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดอย่างไรในการซือ้ สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ มาบริโภคให้ได้รบั ความพอใจสูงสุด (maximum satisfaction) เพือ่ ก่อให้เกิดดุลยภาพของผูบ้ ริโภค
(consumer’s equilibrium) ในกรณีทผ่ี บู้ ริโภคมีรายได้จำ� กัด การเลือกซือ้ สินค้าหลายชนิด และราคาเท่ากันหมด
จึงเป็ นต้องเลือกซือ้ สินค้าตามล�ำดับความพอใจ นันคื
่ อ จะเลือกซือ้ สินค้าทีต่ นต้องการมากทีส่ ดุ ก่อนจนกระทัง่
ถึงหน่วยสุดท้ายที่ MU ของสินค้านัน้ มีคา่ เท่ากับ MU ของหน่วยแรกของหน่วยแรกของสินค้าทีม่ คี วามต้องการ
รองลงมา ผูบ้ ริโภคก็จะซือ้ สินค้าทีม่ คี วามต้องการรองลงมาต่อไป ท�ำเช่นนี้เรือ่ งไปจนหมดรายได้ของตนการ
ด�ำเนินเกีย่ วกับการจัดสรรรายได้
แนวคิ ดพืน้ ฐานที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ�ำลอง
ในการศึกษาครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายทีจ่ ะ พัฒนาแบบจ�ำลอง เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำนายพฤติกรรม การ
เลือกรูปแบบการขนส่ง สามารถประมาณค่าได้ดว้ ยวิธตี า่ ง ๆ  แต่วธิ กี ารทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกไว้  ได้แก่ การประมาณการ
ด้วยแบบจ�ำลอง Binary logit model เนื่องจากแบบจ�ำลองดังกล่าวมีรปู แบบทีเ่ หมาะสมต่อลักษณะการท�ำนาย
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูป้ ระกอบการ โดยแบบจ�ำลองดังกล่าวส่วนมากนิยมใช้ฟังก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
(utility function) เป็ นรูปแบบของสมการหลักในการพัฒนาแบบจ�ำลอง Papacostas & Prevedouros (1991)
กล่าวว่าฟั งก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
สามารถใช้เป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในการเลือก
ประเภทการเดินทางและ การตัดสินใจในการเดินทางของแต่ละคน ประเภทการเดินทางทีเ่ ลือกจะขึน้ อยู่กบั
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วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนัน้ อรรถประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จึงเป็ นส่วนหนึ่งในการเลือกเดินทางในประเภทนัน้ ๆ
และในฟั งก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
น้ีจำ� เป็ นจะต้องก�ำหนดตัวแปรต่างๆขึน้ สามารถเขียนเป็ นสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
การตัดสินใจในการเดินทางของแต่ละคน ประเภทการเดินทางทีเ่ ลือกจะขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ดังนัน้ อรรถประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จึงเป็ นส่วนหนึ่งในการเลือกเดินทางในประเภทนัน้ ๆและในฟั งก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
นี้จำ� เป็ นจะต้องก�ำหนดตัวแปรต่างๆขึน้ สามารถเขียนเป็ นสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
         U = a0 + a1x1 + a2x2 +…….+ anxn  โดยที่ U = อรรถประโยชน์ (utility)
x1, x2 , xn = น�้ำหนักของตัวแปรต่างๆ a0, a1, an = ค่าคงทีข่ องแต่ละตัวแปรนัน้ ๆ
แต่ผทู้ ต่ี อ้ งการศึกษาพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการไม่สามารถวัดความพึงพอใจได้ดว้ ยความแน่ นอน
เสมอไป ฟั งก์ชนความพึ
ั่
งพอใจจึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนทีส่ ามารถวัด และรับรูไ้ ด้แน่นนอน
(systematic component) และส่วนทีร่ วมความไม่แน่นอน (random components) ดังนัน้
Uin = Vin + ɛin
(8.1)
โดย Uin คือ ความพึงพอใจทีป่ ระกอบการคนที่ n จะได้รบั การบริการด้วยรูปแบบการขนส่งที่ i         
Vin คือ  ส่วนของความพึงพอใจทีว่ ดั ได้แน่นอน
ɛin คือ ส่วนทีร่ วมความไม่แน่นอน
        ความพึงพอใจทีผ่ ปู้ ระกอบการได้รบั จากการแปรเปลีย่ นไปตามลักษณะของรูปแบบการขนส่งทีไ่ ด้รบั     
จากการใช้บริการ มักจะถูกก�ำหนดให้เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงดังนี้
		Vin = Σβkxink
(8.2)
โดยที่ Xin คือ ตัวแปรตัวที่ k ซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจทีผ่ ปู้ ระกอบการคนที่ n จะได้รบั จาก
รูปแบบของการขนส่ง i โดยทัวไปจะรวมไปถึ
่
งตัวแปรทีส่ ะท้อนลักษณะและคุณภาพของบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการ
คนที่ n จะได้จากการใช้บริการด้วยรูปแบบการขนส่ง i เช่นเวลาในการเดินทาง เป็ นต้น βk  คือ  สัมประสิทธิ ์
ทีแ่ สดงถึงอิทธิพลของตัวแปรตัวที่ k ทีม่ ตี อ่ ระดับความพึงพอใจ ในทีน่ ้ไี ด้สมมติวา่ สัมประสิทธิ ์ของแต่ละตัวแปร
จะไม่แปรเปลีย่ นไปตามทางเลือกหรือผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกในการน�ำเสนอแต่ในทางปฏิบตั ิ
สัมประสิทธิ ์ในแต่ละทางเลือก หรือผูป้ ระกอบการแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันได้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สมมติฐานเกีย่ ว
กับพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการเองซึง่ ในกรณีน้ีสญ
ั ลักษณ์ทใ่ี ช้แทนสัมประสิทธิ ์จะต้องเขียนเป็ น βink นันเอง
่
ส่วนความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ กับการวัดความพึงพอใจนัน้   มีสาเหตุมาจากความผันแปรในค่านิยมของผูป้ ระกอบ
การและความผิดพลาดในการวัด  รวมถึงความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทีผ่ ทู้ ำ� การส�ำรวจได้รบั เนื่องจากผูป้ ระกอบ
การจะเลือกรูปแบบการขนส่งทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการคนที่ n เลือกรูปแบบการ
ขนส่ง i แทนทีจ่ ะเลือกรูปแบบการขนส่ง j ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทาง Cn ทีผ่ ปู้ ระกอบการพิจารณา ก็ต่อเมือ่
		Uin > Ujn
∀j ∈ Cn
(8.3)
โดยที่ Cn คือ กลุม่ ทางเลือกทีผ่ ปู้ ระกอบการพิจารณา
จากสมการความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะได้วา่ ทางเลือก i จะได้รบั เลือกเหนือทางเลือก j เมือ่
		Vin – Vij ≥ ɛij - ɛin ∀j ∈ Cn
(8.4)
เนื่องจาก ɛin และ ɛjn เป็ นตัวแปรทีม่ คี า่ ไม่แน่นอน (random variable) จึงไม่อาจทีจ่ ะชีช้ ดั ได้วา่ เหตุการณ์
ตามสมการที่ (8.4) จะเกิดขึน้ อย่างแน่ นอนเมือ่ ใด ด้วยเหตุน้ี จึงต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ   
ด้วยค่าความน่ าจะเป็ น (probability) แทน กล่าวคือความน่ าจะเป็ นทีผ่ ปู้ ระกอบการ n  จะเลือกเดินทางด้วย
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รูปแบบการเดินทาง i จากกลุม่ ทางเลือก n สามารถวัดค่าได้ดงั นี้
Pn(i) = Prob (Vin - Vij) ≥ ɛin ∀j ∈ Cn
		(8.5) = Prob (ɛjn - ɛin ≤ ∀j ∈ Cn)
โดยที่ Pn(i) คือ ความน่าจะเป็ นทีผ่ ปู้ ระกอบการ n เลือกรูปแบบการขนส่ง i
รูปแบบฟั งก์ชนของความน่
ั่
าจะเป็ นตามสมการที่ (8.5) จะขึน้ อยูก่ บั สมมติฐานเกีย่ วกับการกระจายของ
ตัวแปร และตัวแปรเหล่านี้ โดยทัวไปมั
่ กจะสมมติให้ตวั แปรทีแ่ ทนความไม่แน่นอนแต่ละตัวนี้มอี สิ ระต่อกัน และ
มีการกระจายแบบกัมเบล (gumbel distribution) ซึง่ มีฟังก์ชนการแจกแจงความน่
ั่
าจะเป็ น  
exp(V )
					
(8.6)
p (i) =
n

∑

j∈C n

in
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แบบจ�ำลองวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นทีผ่ ปู้ ระกอบการจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งตามสมการที  ่
(8.6)  เป็ นแบบจ�ำลองทีอ่ ยูใ่ นรูป Logit Model ในกรณีทก่ี ลุม่ ทางเลือกประกอบด้วยทางเลือกเพียง 2 ทางเลือก
จะเรียกว่า Binary Logit Model (BNL) และหากทางเลือกมีจำ� นวนมากกว่า 2 ทางเลือก จะเรียกว่า Multinomial
logit model (MNL) ในการพัฒนาแบบจ�ำลองวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการเลือกรูปแบบการขนส่งตามสมการ
(2.6)  เราจะต้องน�ำวิธกี ารทางสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ทีส่ ะท้อนถึงอิทธิพลของตัวแปร
ต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อระดับความพึงพอใจทีผ่ ปู้ ระกอบการจะได้รบั ซึง่ การศึกษาการเลือกใช้บริการในครัง้ นี้ใช้วธิ กี าร
ทางสถิตทิ เ่ี รียกว่า Maximum likelihood (ML) ค่าสัมประสิทธิ ์ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ จะแสดงถึงตัวแปรแต่ละตัว  
ทีม่ ตี ่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะได้รบั จากการใช้บริการ เครื่องหมายของสัมประสิทธิ ์จะแสดงถึง
ทิศทางทีต่ วั แปรจะมีผลถึงความพึงพอใจ ถ้าเครือ่ งหมายเป็ นบวก (+) แสดงว่าความพึงพอใจจะสูงขึน้ ถ้าตัวแปร
มีคา่ มากขึน้ ในทางกลับกัน ถ้าเครือ่ งหมายเป็ นลบ ( - ) แสดงว่าความพึงพอใจจะลดลง ถ้าตัวแปรมีคา่ มากขึน้
เนื่องจากความพึงพอใจนัน้ ไม่สามารถวัดได้ดว้ ยหน่วยวัดใดเลย ค่าของสัมประสิทธิจึ์ งไม่สอ่ื ความหมายในตัวเอง
แต่เมือ่ น�ำค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรมาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ
ได้
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากงานวิ จยั
1. ทราบถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ำ  ในกรณีทต่ี อ้ งใช้การขนส่ง
ประเภทเรือชายฝั ง่
2. ทราบถึงกระบวนการในการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่
3. ผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ ำ  สามารถน� ำปั จจัยทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลงาน (Key
Performance Indicator : KPI) เพือ่ ใช้วดั และประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของตนต่อไป
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ผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งทางน�้ำประเภท
เรือชายฝัง่ ของผูป้ ระกอบการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการพิจารณาเลือกการขนส่งทางน�้ ำประเภทเรือชายฝั ง่ ผลการวิจยั
เกีย่ วกับการหาอิทธิพลของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ยังไม่มผี ลงานวิจยั ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ ปั จจัยทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกทีจ่ ะศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้จากการสัมภาษณ์จากบริษทั ฯ
ผูร้ บั สัมปทานจากการนิคมอุตสาหกรรมในการขนส่งสินค้าทางสินค้าทางรถไฟ ซึง่ มีค่อนข้างมาก แต่ผวู้ จิ ยั    
เลือกทีจ่ ะศึกษาเฉพาะปั จจัยทีค่ าดว่าน่าจะมีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งในงานวิจยั ครัง้ นี้ ส�ำหรับทฤษฎี
และแนวความคิดในการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการขนส่ง ทฤษฎีทใ่ี ช้มหี ลายวิธขี น้ึ อยูก่ บั ความ
เหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เลือกวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค และ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utility theory) ทีค่ ำ� นึงถึงความผันแปรในพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการ
ขนส่ง โดยการสร้างแบบจ�ำลองโลจิส (logit model) ซึง่ เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้ในการศึกษาพฤติกรรมทางเลือกของ     
ผูบ้ ริโภค เพือ่ เปรียบเทียบการเลือกรูปแบบการขนส่ง
การวิจยั ในครัง้ นี้ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาแบบจ�ำลองไปใช้ในการท�ำนายพฤติกรรมการเลือก
รูปแบบการขนส่งในอนาคต แต่เป็ นการน�ำเอาแบบจ�ำลองทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการหาอิทธิพล
ของปั จจัยต่างๆ ทีต่ อ้ งการศึกษาว่าส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งอย่างไร โดยพิจารณาจากค่าความ
ยืดหยุน่ ของความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง
ผลจากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามเลือกรูปแบบการขนส่งโดยเรือชายฝั ง่ ของผู้
ประกอบมากกว่าการขนส่งทางบกในอัตราส่วน 78 % ต่อ 22 % ผลการตรวจสอบความน่าเชือ่ มันของแบบ
่
จ�ำลองพบว่า จากการหาค่าความสอดคล้องของแบบจ�ำลองโดยประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Hielow ได้คา่
r2 = 0.571 อยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี งู กว่าค่าทีย่ อมรับได้ แสดงว่าแบบจ�ำลองสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกรูปแบบ
ของบริการได้ถกู ต้องสมบูรณ์ตรงตามทีส่ ำ� รวจได้จริง
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ตงั ้ สมมติฐานภายใต้ตวั แปรอิสระ 3 ตัวแปรคือ ตัวแปร TT (เวลาทีใ่ ช้ในการขนส่ง)
ตัวแปร TC (ค่าขนส่งสินค้าทางน�้ำท่าเรือชายฝั ง่ ) และตัวแปร CT (เวลาปิ ดรับคืนตูส้ นิ ค้าของท่าเรือ) ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% ตัวแปร TC (ค่าขนส่งตูส้ นิ ค้า) จะมีนยั ส�ำคัญต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง ถ้าหากลดระดับ
ความเชือ่ มันลงมาที
่
่ 90% พบว่า ตัวแปร CT (เวลาปิ ดรับคืนสินค้าของท่าเรือ) จะมีนยั ส�ำคัญต่อการเลือกรูปแบบ
การขนส่งเพิม่ ขึน้ มา ส่วนตัวแปร TT (เวลาทีใ่ ช้ในการขนส่ง) ไม่มนี ยั ส�ำคัญต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งที่
ระดับความเชือ่ มัน่ 90-95%  
        การหาอิทธิพลของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบของการขนส่งทางน�้ำประเภทเรือชายฝั ง่ พิจารณา
ได้จากค่าความยืดหยุน่ (elasticity) ของความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงค่า
ของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงปัจจัยในการขนส่ง จากค่าความยืดหยุน่ ท�ำให้ทราบได้วา่ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะให้ความส�ำคัญกับปั จจัยเรือ่ ง ราคาค่าขนส่งตูส้ นิ ค้า มากทีส่ ดุ เนื่องจาก
ราคาค่าขนส่งตู้สนิ ค้าถือเป็ นต้นทุนทีส่ �ำคัญและเป็ นต้นทุนในสัดส่วนทีส่ ูง ดังนัน้ ราคาค่าขนส่งทีใ่ นอัตราที่
เหมาะสม ก็จะท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตไม่สงู จนเกินไป จึงเป็ นเหตุผลทีผ่ ปู้ ระกอบการให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ และมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงสูงทีส่ ดุ
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อภิ ปรายผล
Tantrakul (1996) ได้รวบรวมผลงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องจากผูท้ ท่ี ำ� การศึกษาหลายท่าน ได้สรุปปัจจัย
ส่วนใหญ่ทน่ี �ำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการซึง่ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกผูป้ ระกอบ
การขนส่งทางน�้ำฯ ได้ดงั ต่อไปนี้ คุณภาพ (quality) ความน่าเชือ่ ถือ (reliability) ขีดความสามารถ (capability)
สถานะทางการเงิน (financial) ราคา (price) ต�ำแหน่งทีต่ งั ้ (location) การเสนอราคา (quotation) 8 ปั จจัยอืน่
ๆ นอกจากปั จจัยต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น เช่น ความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างผูจ้ า้ งกับผูร้ บั จ้าง ทัศนคติ การ
สามารถต่อรองราคา ความมีชอ่ื เสียง ภาพพจน์ การสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจหรือเสนอแนะของ
ผูจ้ า้ ง การพยายามพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและคูแ่ ข่งให้มศี กั ยภาพเด่นชัด เหล่านี้เป็ นต้น พบผูว้ จิ ยั ทีใ่ กล้เคียง ได้แก่ Roger and Shane (1991) ได้
ท�ำการศึกษาเงือ่ นไขในการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างมุม
มองของผูใ้ ช้บริการและผูป้ ระกอบการขนส่ง โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุม่ ผูผ้ ลิต
ผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ปลีก ซึง่ เป็ นผูใ้ ช้บริการ (shippers) และผูป้ ระกอบการขนส่ง (carriers) โดยแบ่งเป็ น shippers
จ�ำนวน 500 ฉบับ และ Carriers จ�ำนวน 500 ฉบับ ได้รบั แบบสอบถามกลับมาจ�ำนวน 222 ฉบับ ส่วนของราย
ละเอียดของแบบสอบถามจะก�ำหนดปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฯ จ�ำนวน 35 ปั จจัย แล้วให้ผู้
ตอบเลือกตอบ และให้น้�ำหนักความส�ำคัญของแต่ละปั จจัย ผลการศึกษาจะทราบถึงค่าเฉลีย่ ความส�ำคัญของ
แต่ละปั จจัยทัง้ 35 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งฯ ซึง่ ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึง 10 ปั จจัยแรกที่
Shippers ให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อยคือ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง อีก
ฉบับคือ Farahbod and Logan (1991) ได้ใช้การส�ำรวจวิธี Conjoint analysis และอาศัยเทคนิคการสร้างแบบ
จ�ำลองแบบ Logit ในการหาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา
ภายหลังจากกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่หนั มาให้ความส�ำคัญกับการจัดส่งทันเวลา (just - in - time) ซึง่ ได้
กล่าวถึงความส�ำคัญของการทราบปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ง ต่อผูป้ ระกอบการขนส่ง
ว่าจะท�ำให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้ามากขึน้ โดยพบงานวิจยั ทีจ่ ะน�ำมาปรับปรุง ได้ทำ� การศึกษาคุณลักษณะของรถตูโ้ ดยสารในกรุงเทพมหานคร
และได้ศกึ ษาถึงคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ เส้นทางเดินรถ การรับส่ง การโดยสาร การเข้ามาใช้บริการ การขน
สัมภาระ โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลสามารถวัดและเรียงล�ำดับความชอบและสามารถจ�ำลองได้ดว้ ยฟั ง
ก์ชนอรรถประโยชน์
ั่
(utility function) ซึง่ ประกอบด้วยดัชนีคณ
ุ ภาพด้านต่างๆหลายด้านในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้
ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความพึงพอใจจากการใช้บริการมากทีส่ ดุ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั อ้างถึง JICA ได้ศกึ ษาและ
พัฒนาแบบจ�ำลองในการเลือกประเภทการขนส่งโดยใช้ Logit model ตัวแปรทีน่ �ำมาใช้สร้างแบบจ�ำลองประกอบ
ด้วย 3 ตัวแปร คือ ส่วนต่างของระยะเวลาเดินทาง (time difference) ส่วนต่างค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (cost
difference) และจ�ำนวนการเปลีย่ นถ่ายรถในระบบขนส่งสาธารณะ (number of transfers in public) มีรปู แบบ
ของแบบจ�ำลองการเลือกประเภทการขนส่งดังนี้ P = 1 / [1+exp (a+bΔT+cΔC+d.N) ]โดยที่ P = สัดส่วนการ
เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล ΔT = ส่วนต่างของเวลาการเดินทาง (รถสาธารณะ – รถส่วนบุคคล) นาที ΔC =
ส่วนต่างของค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง  (บาท) N = จ�ำนวนครัง้ ในการเปลีย่ นถ่ายระบบขนส่ง a, b, c, d สัมประสิทธิ ์
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ข้อเสนอแนะ
1. การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ให้กลุม่ ตัวอย่างพิจารณาเพียง 3 ปั จจัยเท่านัน้ แต่ในสภาพความเป็ นจริงมีปัจจัย
ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะมีอทิ ธิพลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งอีกมาก ดังนัน้ ในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจต้องมีการ
เพิม่ ปั จจัยต่าง ๆ เพิม่ เติมเข้าไปอีก เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์ในการท�ำแบบจ�ำลองต่อไป
2. การวิจยั ในครัง้ นี้ทางเลือกในการพิจารณาเลือกรูปแบบการขนส่งมีเพียง 2 ทางเลือกคือทางรถไฟ
และรถบรรทุก แต่ในความเป็ นจริงในอนาคตอาจมีทางเลือกในการขนส่งตูส้ นิ ค้ารูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึน้ เนื่องจาก
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน้ มีทา่ เรืออุตสาหกรรมตัง้ อยูภ่ ายในนิคมฯ เป็ นไปได้วา่ ต่อไปอาจมีรปู แบบการ
ขนส่งทางน�้ำทีเ่ รียกว่า การขนส่งสินค้าทางน�้ำชายฝั ง่ เกิดขึน้ ได้
3. ปั จจัยทีไ่ ด้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั และ
สภาพเศรษฐกิจ ดังนัน้ การน�ำปัจจัยทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ควรค�ำนึงถึงความแตกต่างทีอ่ าจเกิดขึน้ และวัตถุประสงค์
ในงานวิจยั
กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�้ ำประเภทเรือชายฝั ง่
ส�ำเร็จลุลว่ งได้ เพราะได้รบั การอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ทีไ่ ด้สละเวลาในการให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำความ
คิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่องานวิจยั ดังนี้ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณคุณ บิดา มารดา ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ และเสียสละเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
ประชากรชุมชุนท่าน�้ำสามเสน คอยให้กำ� ลังใจตลอดเวลาในการท�ำงานวิจยั นี้ขาดตกบกพร่อง หรือมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย และข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานการวิจยั ฉบับนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจศึกษาต่อไป
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