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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ส�ำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการกระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการกระ
จายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบ
ด้วย 1) กลุ่มราชการ 2) กลุ่มผู้ประกอบการ 3) กลุ่มผู้ใช้บริการ รวมจ�ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .515
- .737 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .952 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 302.61 df = 158 p-value = .00000, χ2/ df = 1.91
, RMSEA = .049 , P-Value for Test of Close Fit = .66, NFI = .99, IFI = .99, RMR = .021,
SRMR = .042, CFI = .99, GFI = .94, AGFI = .91, CN = 276.84) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการกระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยาน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนบัณฑิตวิทยาลัย
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นานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ กฎระเบียบ การเข้าถึง การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ
ระบบ
ค�ำส�ำคัญ:  ศูนย์ต้นแบบในการกระจายสินค้าพาณิชย์
Abstract
The purpose of this research is to study the relationship of factors that have a
positive influence on the success of the establishment of the ASEAN Electronic Commerce Distribution Model Center at U-Tapao International Airport. The sample group
is involved with the development of the ASEAN Electronic Commerce Distribution
Model Center at U-Tapao International Airport, consisting of 1) government groups 2)
operators groups 3) groups of service users, totaling 400 people. Research tools was a
5-level rating scale questionnaire with the discriminating power between .515 - .737
and Cronbach’s Alpha of .952. The data were analyzed using structural analysis model techniques. The research found that the structural equation model is in harmony
with the empirical data. (χ2= 302.61 df = 158 p-value = .00000, χ2 / df = 1.91 , RMSEA
= .049 , P-Value for Test of Close Fit = .66, NFI = .99, IFI = .99, RMR = .021, SRMR = .042,
CFI = .99, GFI = .94, AGFI = .91, CN = 276.84) Factors affecting the success of the establishment of the ASEAN Electronic Commerce Distribution Model Center at U-Tapao
International Airport are rules and regulations, accessibility access, logistics support
and system management.
Keywords: Prototyping center for commercial product distribution
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
สืบเนื่องจากการลงทุนของกลุ่มอาลีบา
บาในประเทศไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ลง
นามหนังสือแสดงเจตจ�ำนง (Letter of Intent)
กับประธานบริษัทกลุ่มอาลีบาบา เมื่อปลายปี
2559 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ตั้งแต่
ระดั บ รากฐานจนถึ ง ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่
สามารถส่งออกได้ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจผ่าน
ช่ อ งทางพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มพั ฒ นา
บุคลากรของไทยให้พร้อมต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจ
ยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยสาระส� ำ คั ญ ของความร่ ว มมื อ
ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการรายย่อย และ
การพัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e – Commerce Platform)
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี 3) การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ น
ประเทศ และ 4) การเชิญชวนกลุ่มบริษัทอาลีบา
บามาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวั น ออก โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
พาณิชย์ (2560) เปิดเผยว่า หลังการลงนามดัง
กล่าว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอาลี
บาบามีก้าวหน้าหลายด้าน ดังนี้
1) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประการรายย่อยและการพัฒนาแพลตฟอร์ม
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ กระทรวง
พาณิ ช ย์ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
โครงการศูนย์บริการในพื้นที่ชนบท เรียกว่า Rural Taobao ซึ่งอาลีบาบาประสบความส�ำเร็จใน
การเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายเล็ก ๆ ในชุมชนห่างไกลให้สามารถการท�ำ

ธุรกิจการค้าทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของอา
ลีบาบา และได้น�ำรูปแบบดังกล่าวมาเป็นโมเดล
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า
ยุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบ
การรายย่อยของไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมต่อถึงกันทั่ว
ประเทศ
2) ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
บุคลากรด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้าง
วิทยากร (Train the Trainers)
3) ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใน
ประเทศ โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด จัดตั้ง
คณะท�ำงานผลักดันความร่วมมือพัฒนาห่วงโซ่
อุ ป ทานและการจั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
(Bonded Warehouse) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจใน
เครือ Alibaba และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กรมศุลกากร เพื่อการด�ำเนินการอย่างเป็นรูป
ธรรมและเกิดการบูรณาการมากขึ้น และ
4) ด้านการเชิญชวนกลุ่มอาลีบาบามา
ลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก กระทรวงพาณิชย์ได้น�ำคณะท�ำงาน
ของบริษัท ลาซาด้า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม
อาลี บ าบา หารื อ แนวทางพั ฒ นาโครงการ
e-Commerce Park ในประเทศไทย โดยเยี่ยม
ชม 3 นิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในโครงการ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก ได้ แ ก่ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมปิ ่ น ทอง (จั ง หวั ด ชลบุ รี ) นิ ค ม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด (จังหวัด
ชลบุรี) และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (จังหวัด
ระยอง) ซึ่งโครงการ e-Commerce Park ถือเป็น
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โครงการส� ำ คั ญ ที่ แ สดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการ
ลงทุนในประเทศไทยในอีกหลายปีข้างหน้าและ
ท�ำหน้าที่เป็นช่องทาง (Gateway) สู่ตลาดโลก
และประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมถึงเป็นศูนย์
รวมของระบบโครงสร้ า งด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
เทคโนโลยีขั้นสูง และระบบนิเวศน์อีคอมเมิร์ซ
ครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ผลิต ผู้
ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์ (อภิรดี ตัน
ตราภรณ์, 2560)
นอกจากความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอา
ลี บ าบาที่ มี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว กระทรวง
พาณิชย์ยังได้มีการจัดโครงการเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาโดย
ตลอด โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
และ e-Market Place โดยมีโครงการที่น่าสนใจ
อาทิ โครงการช่ ว ยชาวนาขายข้ า วผ่ า นระบบ
ออนไลน์ เ พื่ อ ขยายตลาดค้ า ข้ า วทั้ ง ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนต่างประเทศ
ได้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Thaitrade.com
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์
ยังได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการราย
ย่อย เช่น กลุ่มโอทอป (OTOP) กลุ่มออร์แกนิกส์
และกลุ่มฮาลาล (Halal) เพื่อยกระดับผู้ประกอบ
ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการค้ า ขายผ่ า น
ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มยอด
ขายและสร้างรายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุน
ชนอย่างยั่งยืน (อภิรดี ตันตราภรณ์, 2560)
จากความส�ำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับศักยภาพ
ด้านท�ำเลที่ตั้งของประเทศไทย และนโยบายของ
ภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดย
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เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการผลักดันให้มีการจัด
ตั้งศูนย์กระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา มีความเหมาะสม และมีส�ำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มอัตราการ
จ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับ 1) ความสัมพันธ์ของ กฎระเบียบ
การเข้ า ถึ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ การ
บริหารจัดการระบบ กับความส�ำเร็จของการตั้ง
ศู น ย์ ต ้ น แบบในการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และ 2) ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของการจั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ต ้ น แบบการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งผลการศึกษา
วิจัยสามารถเป็นแนวทางส�ำหรับภาครัฐในการ
ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตลอดจน
สามารถใช้ ป ระเมิ น ความพร้ อ มของท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ในการเป็นศูนย์
กระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค
อาเซียน และเป็นแนวทางในการก�ำหนดรูปแบบ
การการบริหารจัดการระบบที่ท�ำให้ผู้ประกอบ
การและผู้รับบริการมีความไว้วางใจต่อการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง กฎ
ระเบียบ การเข้าถึง การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
การบริหารจัดการระบบ กับความส�ำเร็จของการ
ตั้ ง ศู น ย์ ต ้ น แบบในการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของการจั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ต ้ น แบบการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการกระ
จายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าค
อาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ประกอบด้วย 1) กลุ่มราชการ ได้แก่ กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรมการ
ขนส่งทางบก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
กรมการบิ น พลเรื อ น ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนการขนส่ ง และจราจร ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2) กลุ่มผู้
ประกอบการ ได้แก่ ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก
ตัวแทนออกของผู้ประกอบการของเร่งด่วน ผู้
ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสมาคม
ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
พัสดุด่วนเอเชียแปซิฟิก (Conference of Asia
Pacific Express Carriers: CAPEC) สมาคมผู้รับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association)
และหอการค้าแห่งประเทศไทย และ 3) กลุ่มผู้ใช้
บริการ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นาศู น ย์ ต ้ น แบบการกระจายสิ น ค้ า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วย 1)
กลุ่มราชการ 2) กลุ่มผู้ประกอบการ และ 3) กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ รวมจ�ำนวน 400 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรตาม จ�ำนวน 1 ตัวแปร คือ ความส�ำเร็จ
ของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการกระจายสินค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (Hub Success)
ประกอบด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) และตัวแปร
อิสระจ�ำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) กฎระเบียบ
(Rules & Regulations) ประกอบด้วย มาตรการ
ด้านภาษี (Taxation) พิธีการศุลกากร (Customs
Regime) และสิทธิประโยชน์ (Incentives) 2)
การเข้าถึง (Accessibility Access) ประกอบด้วย
ต�ำแหน่งที่ตั้ง (Location) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป
แบบ (Multimodal Transport) 3) การสนับ
สนุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Support)
ประกอบด้วย การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management) และการแลก
เปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
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Data Interchange) และ 4) การบริหารจัดการ
ระบบ (System Management) ประกอบด้วย
การบริหารการเงิน (Financial Management)
การบริหารพนักงาน (Human Management)
และบริหารการตลาด (Marketing Management)
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษาแนวคิ ด
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของ
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต ้ น แบบในการกระจายสิ น ค้ า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจากเอกสารและ
วรรณกรรมที่หลากหลาย เช่น แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านภาษี (จันทพร แก้ว
พรหมภักดี, 2553;ส�ำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร
กรุงบรัสเซลล์, 2560; ส�ำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร
กรุ ง บรั ส เซลล์ , 2560) แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ (จันทพร แก้วพรหม
ภักดี, 2553; Zolt, 2015; เวทางค์ พ่วงทรัพย์,
2559; กระทรวงคมนาคม, 2558) แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง (ธนิต โสรัตน์,
2558; James Fong, 2013; กรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ , 2558; ชี ว รรณ
เจริญสุข, 2557) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (ปิยะฉัตร จารุธีร
ศานต์, 2560; กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2553;
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2560) แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปีเตอร์ รักธรรม และ ลัดดา
วัลย์ แก้วกิติพงษ์, 2556; DeLone and McLean, 1992; ฐานุพงศ์ รตะเศรษฐศักด์, 2559)
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แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
จัดการระบบ (นภดล ร่มโพธิ์, 2557; ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์, 2554; นิตย์รดี ใจอาษา, 2555)
การศึ ก ษาแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของการ
จัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการกระจายสินค้าพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วย กฎ
ระเบียบ (Rules & Regulations) การเข้าถึง
(Accessibility Access) การสนับสนุนด้านโลจิ
สติกส์ (Logistics Support) และการบริหาร
จัดการระบบ (System Management) แสดง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ 1
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กระบวนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของการจัดตั้ง
ศู น ย์ ต ้ น แบบในการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ด้วยการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และด�ำเนิน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้างเชิงสาเหตุของความส�ำเร็จของการจัด
ตั้ ง ศู น ย์ ต ้ น แบบในการกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (Mode) สังเคราะห์
นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะของตั ว แปรที่ ท� ำ การศึ ก ษา
พัฒนาแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วย
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ด้ ว ยเทคนิ ค การค� ำ นวณหาค่ า ดั ช นี
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ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน แล้ว
คัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า IOC มากกว่า .60 ขึ้นไป
น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

คะแนนรวม (Item-total correlation) พบว่ามี
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .515 - .737 และหา
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ด้วยการหา
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) พบว่ามีค่าเท่ากับ
.952 หลั ง จากนั้ น ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ กั บ กลุ ่ ม
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ตัวอย่างจริงจ�ำนวน 400 คน และด�ำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ
จ�ำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model, SEM) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
LISREL
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง
บวกต่อความส�ำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ
การกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา รายละเอียดดังตาราง 1

ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพล

ทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) จาก แบบจ�ำลองสมการปรับ
แก้ (n=400)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ตัวแปรต้น (Independent
ความส�ำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการกระจาย
อิทธิพล
Variable)
สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียน ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  R2=.92
กฎระเบียบ (Rules & Regula- DE
.49 (2.89)
tions)
IE
n/a
TE
.49 (2.89)
การเข้าถึง (Accessibility Ac- DE
.39 (6.33)
cess)
IE
n/a
TE
.39 (6.33)
การสนั บ สนุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ DE
.43(5.18)
(Logistics Support)
IE
n/a
TE
43(5.18)
การบริหารจัดการระบบ (Sys- DE
.51 (3.85)
tem Management)
IE
n/a
TE
.51 (3.85)
χ2= 302.61 df = 158 p-value = .00000, χ2 / df = 1.91 , RMSEA = .049 , P-Value for
Test of Close Fit = .66, NFI = .99, IFI = .99, RMR = .021, SRMR = .042, CFI = .99, GFI =
.94, AGFI = .91, CN = 276.84
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สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าแนวคิดและทฤษฎีที่น�ำมาใช้ในการศึกษา
ครั้ ง นี้ สามารถอธิ บ ายถึ ง ปั จ จั ย ของตั ว แปร
ทั้งหมดที่ส่งผลทางบวกต่อความส�ำเร็จของการ
จัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการกระจายสินค้าพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เพราะปัจจุบันสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้าถึง
ง่าย และสามารถตอบสนองรสนิยมที่หลากหลาย
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยด้านการขนส่ง
จึงมีผลอย่างยิ่ง แม้การกระจายสินค้าจะอยู่ที่
สนามบิน แต่กระบวนการขนส่งสินค้าจากสนาม
บินมายังผู้บริโภค หรือการขนส่งจากร้านค้าและ
โรงงานมายั ง สนามบิ น ล้ ว นต้ อ งอาศั ย ความ
สะดวกสบายของการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางบกที่ มี
คุณภาพ ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการด�ำเนินงาน หาก
รัฐบาลมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพฃย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ต ้ น แ บ บ ใ น ก า ร ก ร ะ จ า ย สิ น ค ้ า พ า ณิ ช ย ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติ อู ่ ต ะเภา เป็ น ไปอย่ า ง
ประสิทธิภาพเช่นกัน สอดคล้องกับ Lee (2003)
ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมการเป็น
ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารบิ น ระหว่ า งประเทศ
ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งที่ดีและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเภทการ
ขนส่ ง อื่ น ๆ 2) นโยบายของรั ฐ บาลและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายด้านศุลกากร
ที่สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ
การที่จะเข้ามาประกอบธุรกรรมหรือใช้บริการ
ภายใน Asian Hub Center 3) การสนับสนุนให้

เกิดธุรกิจประเภท e-Commerce และ 4) ธุรกิจ
ที่เป็นธุรกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การประกันภัย
หรือธุรกิจบริการประเภท administrative services เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว มาตรการทางด้านภาษีก็
มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ภาษี
ที่สูงจะท�ำให้สินค้ามีราคาสูงตามไปด้วย การส่ง
เสริมมาตรการทางภาษีที่จูงใจนักลงทุนจึงเป็น
หนึ่งในแนวทางหลักที่หน่วยงานภาครัฐน�ำมาใช้
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการลงทุน สอดคล้อง
กับแนวคิดของจันทพร แก้วพรหมภักดี (2553) ที่
อธิบายว่า รูปแบบของสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐน�ำ
มาใช้ในการส่งเสริมการลงทุนมี 2 ลักษณะ คือ 1)
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และ 2)
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับทางภาษีอากร โดยการ
สนับสนุนการลงทุนเป็นการให้ประโยชน์ทางการ
เงิ น แก่ กิ จ การผ่ า นมาตรการทางการคลั ง คื อ
มาตรการทางภาษี โดยทั่ ว ไปจะเป็ น การให้
ประโยชน์ในภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร ซึ่งมีรูป
แบบในการให้สิทธิประโยชน์หลายวิธี เช่น การ
ยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ และการยกเว้น
หรือลดอัตราภาษีศุลกากร เป็นต้น โดยมาตรการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อาจเป็ น ไปเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ลงทุ น ในกิ จ การประเภทหนึ่ ง ประเภทใดโดย
เฉพาะ หรือส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งภายในประเทศเป็นการเฉพาะ สอดคล้องกับ
ที่ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

ควรพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกไปยัง
ท ่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู ่ ต ะ เ ภ า ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านระยะทางและคุณภาพ
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ของเส้นทาง การพัฒนาเส้นทางขนส่งควรเกิด
จากความร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน เพื่อให้
เส้นทางตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และยังเป็นการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจการกระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของภูมิภาคอาเซียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการส่ง
เสริมความส�ำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบใน
การกระจายสิ น ค้ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา ด้วยกระบวนการศึกษาเชิงนโยบาย เพื่อ
ค้นหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการจัดการ และ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการผลัก
ดันในเชิงนโยบาย
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