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ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศทีม่ผีล 
ต่อการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจนี

The Relationship of Internal and External Factors Affecting  
Cassava’s Product Export to China

ปิยพร ช่างสาร* 

กนกพร ชัยประสิทธ์ิ **

บทคดัย่อ

	 การวจิยัในคร้ังน้ี	มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนท่ีมีผลต่อการพยากรณ์การส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทย

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยใช้ขอ้มูลประเภททุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ซ่ึง 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบขอ้มูลรายปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549-2558	และใชแ้บบจ�าลองทาง

เศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น	(Multiple	Linear	Regression)	ในรูปก�าลงัสอง

น้อยท่ีสุดแบบธรรมดา	 (Ordinary	 Least	 Square:	OLS)	 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออก

ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด	 ไดแ้ก่	 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	หากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีใชซ้ื้อขาย

เป็นกุลเหรียญสหรัฐเพิ่มข้ึน	 จะมีผลท�าให้ปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 

ของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน	 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณ 

การส่งออกรองลงมา	คือปริมาณการผลิตมนัส�าปะหลงัของประเทศไทย	ผลิตภณัฑม์วลรวม
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ในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน	และปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงั

จากประเทศเวยีดนามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค�าส�าคญั : ความสมัพนัธ์,	ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศ,	ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงั

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	examine	the	relationship	between	internal	

and	 external	 factors	 affecting	 cassava’s	 products	 export	 to	China	 and	 to	 investigate	 

the	 influence	of	 internal	and	external	factors	forecasting	to	cassava’s	products	export	 

to	China.	Secondary	data	was	used	 in	 this	 research.	They	were	quantity	of	cassava’s	

products	export	to	China	and	the	internal	and	external	factors	affecting	quantity	to	export	

to	China.	The	data	was	recorded	in	yearly	and	times	series	from	2006-2015.	This	study	

employed	Multiple	Regression	Models	 and	Ordinary	Least	 Squares	 (OLS)	 in	 data	 

analysis	of	Cassava’s	Product	 exports	 to	China	based	on	 time-series	 secondary	data.	 

The	research	results	found	that	the	most	affecting	factors	was	the	Currency	Exchange	

Rate	which	had	 the	highest	 relationship	with	 the	cassava’s	products	export	 to	China.	 

If	 the	rate	of	foreign	exchange	rate	with	US	dollars	 increased,	 the	volume	of	exports	 

of	 cassava	 products	 to	China	would	 increase.	 .The	 followed	 affecting	 factors	were	 

the	quantity	of	cassava’s	product	in	Thailand,	GDP	and	quantity	of	Vietnam's	cassava	

exports	to	China.

Keywords: Relationship,	Internal	and	External	Factors,	Cassava’s	Product

บทน�า

 การพฒันาเศรษฐกิจทางดา้นภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นส่ิงส�าคญัต่อการ

ส่งออกท่ีน�าพารายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นจ�านวนมาก	 สินคา้เกษตรกรรมของประเทศไทย 

เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดก้ารยอมรับจากในแถบตะวนัออกเฉียงใตต้ลอดจนทัว่โลก	

ด้วยสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของประเทศไทยส่งผลท�าให้มีแหล่งทรัพยากร 

ทางธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	โดยเฉพาะผลผลิตสินคา้เกษตรกรรมท่ีจดัอนัดบัส�าคญั	
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10	อนัดบัในปี	 2555	 -	 2557	 (ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์	 2557)	 จากตารางท่ี	 1.1	 

จะเห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัจัดอยู่ในอนัดับท่ี	 3	 ของสินคา้ส่งออกท่ีส�าคญั 

ของประเทศไทย	เป็นสินคา้พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัการคา้ไทย	สินคา้เกษตรกรรม

เป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาชา้นาน	 เม่ือความตอ้งการสินคา้ทางเกษตรกรรมของไทย 

เพิ่มข้ึนมากเท่าไหร่	 ส่งผลท�าให้ทิศทางการคา้เติบโตมากข้ึน	 โดยมูลค่าการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงั	5	อนัดบัแรกของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2550	–	2557	(ส�านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย,์	2558)	จากตารางท่ี	1.2	จะเห็นไดว้า่ทิศทางการส่งออกผลิตภณัฑ์

มนัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มทางการคา้มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน	 

ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งหาแนวทางในการแกปั้ญหาและวางแผนการส่งออกตลาดส่งออกทางการคา้	

เพื่อรักษาความเป็นผูน้�าทางการคา้ในตลาดมนัส�าปะหลงั	ตลอดทั้งแสวงหาตลาดใหม่	

ตารางที ่1 ผลผลิตสินคา้เกษตรกรรม	 (กสิกรรม,	ปศุสตัว,์	ประมง)	 ส่งออก	10	อนัดบั 

ท่ีส�าคญัของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2555	-	2557

สินคา้ออกส�าคญั	

ทีม่า : สินคา้ออกส�าคญั	10	อนัดบัแรก,	ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย	์(2557)
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ตารางที ่2 มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงั	5	อนัดบัแรกของประเทศไทยในปี	

พ.ศ.	2550	-	2557

มูลค่า	:	ลา้นบาท

ทีม่า : ตลาดส่งออกของไทย,	ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย	์(2558)

วตัถุประสงค์การวจิยั

	 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอก

ประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สมมตฐิานการวจิยั

	 ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

การทบทวนวรรณกรรม

	 การวิจยัในคร้ังน้ีได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี	 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ	 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั	 และการวิเคราะห์ 

สภาพแวดลอ้ม
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แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ

	 การคา้ระหวา่งประเทศ	(International	Trade)	หมายถึง	การแลกเปล่ียนสินคา้และ

บริการระหว่างประเทศ	อนัประกอบสินคา้ขาออก	 (Export)	 และสินคา้ขาเขา้	 (Import)	 

ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง	ไม่วา่จะเป็นความแตกต่างในทางดา้นตน้ทุนการผลิต	

และพ้ืนฐานความแตกต่างของทรัพยากรทางดา้นทรัพยากร	ความเอ้ืออ�านวยของธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของแต่ละประเทศ	 ดว้ยความแตกต่างทางดา้นท่ีตั้งสภาพภูมิประเทศ 

และภูมิอากาศเป็นส่วนส�าคญัทางทรัพยากรต่อการผลิตสินคา้ภายในประเทศ	โดยการใช้

ดา้นเทคโนโลยเีป็นความรู้ท่ีน�าไปสู่การผลิต	ส่งผลท�าใหแ้ต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั

ทางการผลิตสินคา้	(นิติยา	สงัขปรีชา,	2542)	การติดต่อซ้ือขายระหวา่งประเทศ	โดยส่ิงท่ี

จ�าเป็นอยา่งยิ่งใชเ้ป็นส่ือกลางในการคา้ขาย	 คือ	 เงิน	 แต่เน่ืองจากทุกประเทศมีเงินสกุล 

เป็นของตนเอง	ดงันั้นจึงตอ้งก�าหนดมาตรฐานอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศข้ึนมา	

เพื่อใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศ

	 เน่ืองจากปริมาณการผลิตผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทย	ซ่ึงเป็นตวัแปร

ของปัจจยัภายในประเทศ	 และในส่วนตวัแปรของปัจจยัภายนอกประเทศ	 ซ่ึงได้แก่	 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	และปริมาณการน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากประเทศเวยีดนามมีผลต่อปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทย

ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยตวัแปรทั้งส่ีตวัน้ีเกิดมาจากแนวคิดและทฤษฎีการคา้

ระหวา่งประเทศท่ีกล่าวถึงทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศของเฮคเชอร์-	โอห์ลิน	ดงัน้ี	

	 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศของเฮคเชอร์-โอห์ลิน	 (Hecksher-Ohlin	Theory)	

ไดก้ล่าวถึงการใชห้ลกัการไดเ้ปรียบเชิงสมัพนัธ์มาพิจารณาในการผลิตสินคา้ของประเทศ

ต่างๆ	ตลอดจนการพยาการณ์ทิศทางการคา้ของประเทศคู่คา้	โดยระบุวา่	หากประเทศท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์มีความไดเ้ปรียบเชิงสัมพนัธ์ในการผลิตจะเน้นการผลิต	 กล่าวคือ	

ประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงการผลิตรูปแบบแรงงาน	หากเทียบกบัปัจจยัผลิตอ่ืนๆ	

ท่ีมีอยู	่ ตน้ทุนการผลิตในการจา้งแรงงานจะต�่า	ท�าใหเ้นน้การส่งออกสินคา้ท่ีเนน้ในการ 

ใชแ้รงงาน	ในท�านองเดียวกนัหากประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบความอุดมสมบูรณ์ในปัจจยั 

การผลิตทางดา้นใด	เหมาะท่ีจะผลิตสินคา้การใชปั้จจยัในส่วนนั้น	เพ่ือท่ีผลิตใหเ้ป็นสินคา้

ผลิตสินค้าส่งออก	 ได้ก�าหนดข้อสมมติเบ้ืองต้นของทฤษฎีเฮคเชอร์-โอห์ลินดังน้ี	 

(อทัธ์	พิศาลสานิช,	2554)
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	 1.1		 แบบจ�าลองเป็นแบบ	2*2*2	หมายถึง	ประเทศท่ีมีการติดต่อท�าการคา้กนั

ระหวา่งสองประเทศ	ผลิตสินคา้ออกเป็นสองชนิด	และใชปั้จจยัการผลิตสองชนิด	

	 1.2		 ในการผลิตสินคา้ระหวา่งสองประเทศจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขผลตอบแทน

ต่อขนาดคงท่ี

	 1.3		 การผลิตสินคา้ระหวา่งสองประเทศมีความเหมือนกนั	ทั้งรสนิยม	เทคโนโลย	ี

และความพึงพอใจในสินคา้ของผูบ้ริโภค	ท�าให้เส้นความพอใจมีลกัษณะไปในทิศทาง

เดียวกนัและฟังกช์ัน่การผลิตสินคา้เหมือนกนั	ตลอดจนมีเส้นผลผลิตเท่ากนัของสินคา้

แต่ละประเภทระหวา่งสองประเทศเป็นเสน้เดียวกนั

	 1.4		 สินคา้ทั้งสองชนิดมีการใชปั้จจยัการผลิตแตกต่างกนั	 (Different	 factor	 

intensities	 between	2	 goods)	กล่าวคือ	 สินคา้ประเภทนั้นมีการเนน้ใชปั้จจยัทางดา้นทุน	

หรือปัจจยัทางดา้นแรงงาน	สุดทา้ยกย็งัคงสภาพเป็นปัจจยัทางดา้นนั้นอยู	่แมน้วา่ราคาปัจจยั

การผลิตจะเปล่ียนแปลงไปกต็าม

	 1.5		 เม่ือเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์	(Perfectly	competitive	factor	market)	ทั้งใน

ตลาดสินคา้และตลาดปัจจยัการผลิต	ยอ่มท�าใหผู้ผ้ลิตไม่มีก�าไรเกินปกติ	ซ่ึงมีการจา้งงาน

เตม็ท่ีทั้งสองประเทศ	

	 1.6		 ไม่มีตน้ทุนทางดา้นค่าขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ	

	 1.7		 ปัจจยัการผลิตสินคา้ภายในประเทศทั้งสองประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั	 

แต่จ�านวนผลการผลิตท่ีมีอยูน่ั้นเป็นแบบคงท่ี

	 1.8		 ปัจจยัการผลิตภายในประเทศสามารถเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยเสรี	แต่ในทางกลบั

กนัไม่สามารถเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศได้

	 1.9		 การคา้ระหวา่งประเทศเป็นไปตามโดยเสรี	ปราศจากอุปสรรคทางดา้นการ

คา้ระหวา่งประเทศ	ไม่วา่จะทางดา้นเร่ืองภาษีศุลกากร	โควตา	ตลอดจนถึงอตัราแลกเปล่ียน

	 1.10		เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นรายได	้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ในสดัส่วนการบริโภคโดยรวมของทั้งสองประเทศ	(Homothetic	taster	and	perferences)	

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 จิตทิพย	์ พ่ึงพาอาศรัย	 (2547)	 ไดท้ �าการศึกษาผลจากการลดอตัราภาษีศุลกากร

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีต่อการน�าเขา้ผลิตภณัฑ์

มนัส�าปะหลงัจากประเทศไทย	เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปของมนัส�าปะหลงั	ทั้งดา้นการผลิต	

การแปรรูป	การตลาดของไทย	และภาวะการคา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัระหวา่งไทยกบัจีน	
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และปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการน�าเขา้ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัของจีนจากไทย	 โดยใช ้

วธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณแบบจ�าลองในรูปสมการถดถอยเชิงซอ้นดว้ยวธีิก�าลงัสองนอ้ยท่ีสุด

จากการค�านวณไปใชใ้นการศึกษาผลลดอตัราภาษีน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของจีน

จากไทย	ในช่วงปี	พ.ศ	2545	–	 2547	จากผลการศึกษาพบวา่	ผลผลิตและพ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว 

มีแนวโนม้ลดลง	ตน้ทุนการผลิตมีแนวโนม้สูงข้ึน	ซ่ึงส่วนใหญ่ผลผลิตมนัของมนัส�าปะหลงั

ของไทยจะถูกน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงั	 เพ่ือไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ	

อยา่งต่อเน่ือง	 โดยการเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกของจีนนั้น	 ส่งผลท�าใหจี้นตอ้ง 

ลดอตัราภาษีน�าเขา้ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัให้แก่ไทย	 จึงเป็นขอ้ได้เปรียบของไทย 

ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปยงัจีนได้

	 รัตนา	 ตนัฑเทิดธรรม	ปฐมา	 จาตกานนท์	 และยุพา	 ปานแกว้	 (2556)	 ไดท้ �า 

การศึกษาการวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดและการใชป้ระโยชน์จากมนัส�าปะหลงั 

ในประเทศจีน	 โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและรวบรวมขอ้มูลสถานภาพและศกัยภาพ 

ในการผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยและประเทศจีน	เพ่ือศึกษาความตอ้งการตลาด	

ระบบและกลไกการตลาด	ระบบโลจิสติกส์	ช่องทางการกระจายสินคา้	และการใชป้ระโยชน์

จากมนัส�าปะหลงัในประเทศจีน	 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ 

ของอุตสาหกรรมมนัส�าปะหลงัของประเทศไทยและจีน	 เพ่ือก�าหนดทิศทางการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัสู่ประเทศจีน	 และเพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการ

บริหารจดัการการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา

อุตสาหกรรมมนัส�าปะหลงัของประเทศไทยซ่ึงในปี	 2555	ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี 

การเพาะปลกูและผลผลิตมนัส�าปะหลงัมากเป็นอนัดบั	3	ของโลก	รองจากประเทศไนจีเรีย	

และบราซิล	ในส่วนปี	2554	ประเทศจีนสามารถผลิตมนัส�าปะหลงัไดม้ากเป็นอนัดบัท่ี	7	

รองจากขา้ว	 ขา้วโพด	ขา้วสาลี	 ออ้ย	 มนัฝร่ัง	 และมนัเทศ	 ใชส้�าหรับเป็นวตัถุดิบหลกั 

ท่ีใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์และเอทานอล	 และการผลิตส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศ	 

ผลจากการพฒันาอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และเช้ือเพลิงเอทานอลภายในประเทศจีน 

ส่งผลท�าใหเ้กิดความตอ้งการมนัส�าปะหลงัเพิ่มมากข้ึน	โดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าใหมี้การผลิต

เอทานอลเพ่ิมสูงข้ึนถึง	 2	 ล้านตันภายในปี	 2553	 และ	 10	 ล้านตันภายในปี	 2563	 

ซ่ึงส่วนใหญ่น�าเขา้จากประเทศไทยและเวียดนาม	 จากผลการศึกษาพบว่า	 รัฐบาลและ 

กลุ่มอุตสาหกรรมมนัส�าปะหลงัของไทยควรใหค้วามส�าคญัในเร่ืองกระบวนการผลิตการ

ควบคุมคุณภาพ	 และรักษาความสะอาดของมนัเส้นให้มีปริมาณฝุ่ นผงน้อยลง	พฒันา

กระบวนการผลิตมนัเสน้ใหมี้คุณภาพดีข้ึน	ขนาดช้ินของมนัเสน้ใหญ่ข้ึน	และพฒันาบรรจุภณัฑ์
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ท่ีใชใ้นการส่งออกมนัเส้น	 เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นผงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการขนถ่าย

สินคา้	เพื่อช่วยใหก้ารส่งออกมนัเสน้จากไทยไปจีนขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

	 Tian	Hui,	 ชินาพชัร์	 ราชบริรักษ	์ (2557)	 ไดท้ �าการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถ 

ในการแข่งขนัการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	 

โดยการวเิคราะห์หาส่วนแบ่งตลาด	ดชันีราคา	ความไดเ้ปรียบทางการคา้	และความไดเ้ปรียบ

โดยเปรียบเทียบ	 ซ่ึงผลการศึกษาขอ้มูลพบว่าความสามารถในการแข่งขนัการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัเสน้มนัอดัเมด็และแป้งมนัส�าปะหลงัของไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีความโดดเด่นต่อการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก	หากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัหลกั

อยา่งเวยีดนาม	จะมีเพียงดชันีราคาท่ีเป็นจุดอ่อนต่อการส่งออกผลิตภณัฑม์นัเสน้มนัอดัเมด็	

และในส่วนการส่งออกแป้งมนัส�าปะหลงัจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป	 

แมน้วา่จากการค�านวณดชันีการแข่งขนัในการส่งออกแป้งมนัส�าปะหลงัมีความโดดเด่น	

แต่ผลค�านวณของสองในส่ีท่ีใช้ค �านวณ	 ได้แก่	 ดชันีราคา	 และดชันีความได้เปรียบ 

โดยเปรียบเทียบกลบัพบวา่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่เวยีดนาม	

วธีิวจิยั

	 วิธีการวิจยัในการศึกษามีตวัแปรอิสระ	 คือ	 ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยั

ภายนอกประเทศ	โดยตวัแปรของปัจจยัภายในประเทศ	คือ	ปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ์

มนัส�าปะหลงั	 และตวัแปรของปัจจยัภายนอกประเทศ	 คือ	 อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ต่างประเทศ	ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ปริมาณการน�าเขา้

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศเวยีดนาม	และในส่วนของ

ตวัแปรตาม	 คือ	 ปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยงั

สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยใชข้อ้มูลแบบรายปี	ในช่วงปี	พ.ศ.	2549	-	2558	ซ่ึงแบบจ�าลอง

ท่ีน�ามาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ตัวแปรในงานวิจัยคร้ังน้ี	 น�ามาจากทฤษฎีการค้า 

ระหวา่งประเทศของเฮคเชอร์-โอห์ลิน	 ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไดม้าจากฐานการอา้งอิง

สมาคมการคา้มนัส�าปะหลงัไทย	 กระทรวงพาณิชย์	 ธนาคารแห่งประเทศไทยและ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ	จากแหล่งท่ีเช่ือถือได	้
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   ตวัแปรต้น                  ตวัแปรตาม

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในประเทศและภายนอก

ประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกมนัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยใชโ้ปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา	 ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปี	 ตั้งแต่ 

ปี	พ.ศ.	2548	-	พ.ศ.	2558	โดยมีแบบจ�าลองเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี	

 

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์โดยสร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติและใชว้ิธีการวิเคราะห์

สมการถดถอย	 มาท�าการประมาณค่าพารามิเตอร์ตวัแปรอิสระด้วยก�าลงัสองน้อยท่ี	 

(Ordinary	Least	Square:	OLS)	ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์

	 แบบจ�าลองเศรษฐมิติเป็นโปรแกรมหรือโปรแกรม	Eviews	 ซ่ึงน�ามาใชใ้นการ

ค�านวณขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา	(Time	Series	Data)	เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของ

การประมวลผลแบบจ�าลอง	โดยใชก้ารทดสอบสหสมัพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา	(Autocorrelation)	
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ซ่ึงสามารถใชค่้า	Durbin-Watson	ค�านวณไดจ้ากสมการท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	โดยสถิติ 

ท่ีใชใ้นการทดสอบคือ	Breusch-Godfrey	Lagrange	multiplier	 test	 และการตรวจสอบ 

ความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี	 (Heteroscedasticity)	ตรวจสอบดว้ยวิธีการ	

White's	Heteroskedasticity	test

ผลการวจิยั

	 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลตอ่การส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยใชรู้ปแบบ

สมการเสน้ตรง	ไดผ้ลการวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติดงัน้ี

ค่าในวงเลบ็คือ	ค่า	t	–	statistic	ของค่าสมัประสิทธ์ิ

	 **	ระดบันยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่	95

ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระในสมการ

ทีม่า :	จากการค�านวณ

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จาก	Correlation	Matrix	พบวา่	

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ	มีค่านอ้ยกวา่	0.80	ทุกคู่	แสดงวา่ตวัแปร
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ดงักล่าวเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั	หรือไม่มีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบเชิงเส้น	 ดงันั้น	 

แสดงวา่ไม่เกิดปัญหา	Multicollinearity	

	 การทดสอบการเกิดปัญหาสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา	 (Autocorrelation)	นั้น

สามารถใชค่้า	Durbin-Watson	 ท่ีค �านวณไดจ้ากสมการ	 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั	 2.1197	 เทียบกบั

ตาราง	Durbin-Watson	test	(Gujarati,	2003)	ซ่ึงค่าวกิฤตของ	D.W.	statistic	คือ	D
L
	=	0.376	

และ	D
U
	=	2.414	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	ค่าท่ีค �านวณไดต้กอยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกั

วา่	ไม่เกิดปัญหา	Autocorrelation	และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะไม่ท�าใหเ้กิดปัญหา	Autocorrelation	

โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ	Breusch-Godfrey	Lagrange	multiplier	 test	 (LM	 test)	 

ดงัตารางท่ี	4

ตารางที ่4 ผลการทดสอบ	Breusch-Godfrey	Serial	Correlation	LM	Test

ทีม่า : จากการค�านวณ

	 จากตารางท่ี	4	พบวา่	ผลการทดสอบโดยก�าหนดจ�านวน	Lag	ท่ีใชใ้นการทดสอบ

มีค่าเท่ากบั	2	พบวา่	ค่าสถิติ	Obs*R-squared	มีค่าเท่ากบั	5.452858	ค่า	Prob.	ท่ีค �านวณได้

มีค่าเท่ากบั	0.0655	ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่า	Prob.	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	ดงันั้น	ค่าท่ีค �านวณได้

ตกอยูใ่นช่วงท่ียอมรับสมมติฐานหลกั	(Null	Hypothesis)	ไดว้า่ค่า	P	=	0	แสดงวา่ไม่เกิด

ปัญหา	Autocorrelation	

	 จากนั้นท�าการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี	 

(Heteroscedasticity)	ตรวจสอบดว้ยวธีิการ	White's	Heteroskedasticity	test	ไดผ้ลตามตารางท่ี	5

ตารางที ่5 ผลการทดสอบ	White's	Heteroskedasticity	test

ทีม่า : จากการค�านวณ
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	 จากตารางท่ี	5	พบวา่	การทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตวัแปรความคลาดเคล่ือน

ไม่คงท่ี	 (Heteroscedasticity)	 โดยประยุกต์ใช้วิธี	White’s	 Test	 พบว่าค่าสถิติของ	 

Obs*	R-squared	 มีค่าเท่ากบั	 6.258989	 ค่า	 Prob.	 ท่ีค �านวณไดมี้ค่าเท่ากบั	 0.1806	 ซ่ึงมี 

ค่ามากกวา่ค่า	Prob.	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	ค่าท่ีค �านวณไดต้กอยูใ่นช่วงท่ียอมรับสมมติฐานหลกั 

(Null	Hypothesis)	ไดว้า่ค่า	P	=	0	แสดงวา่สมการถดถอยน้ีมีความแปรปรวนของตวัแปร

ความคลาดเคล่ือนคงท่ี	(Homoscedasticity)	

	 เม่ือพิจารณาค่าสถิติท่ีส�าคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ 

ท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 พบว่า	 

ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ	 (R2)	 มีค่าเท่ากบั	 0.9181	หมายความวา่	ตวัแปรอิสระต่างๆ	 

ซ่ึงไดแ้ก่	 ปริมาณผลผลิตผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงัของประเทศไทย	 อตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ	 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ

ปริมาณการน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศเวยีดนาม

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตาม	 คือ	 ปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ	์ 

มนัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไดร้้อยละ	91.81

สรุปผลและอภปิรายผล

	 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์

มนัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	ทางดา้นปัจจยัภายในประเทศ	พบว่าปริมาณ

ผลผลิตผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

กบัปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	95	ส่วนทางดา้นปัจจยัภายนอกประเทศ	

ประกอบด้วย	 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	และปริมาณการน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจากประเทศเวียดนาม	พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ 

การส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน	อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	95

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศ

ท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	สรุปไดว้า่	ตวัแปร	

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	มีผลมากท่ีสุด	รองลงมา	คือ	ปริมาณผลผลิตผลิตภณัฑ์

มนัส�าปะหลงัของประเทศไทย	ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน	

และปริมาณการน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศเวยีดนาม
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 ผลการวิจยั	พบว่า	 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอก

ประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 

มีความเช่ือมโยงกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	 ได้ว่าการใช้หลักการได้เปรียบ 

เชิงสมัพนัธ์มาพิจารณาในการผลิตสินคา้ของประเทศต่าง	ๆ 	ตลอดจนการพยากรณ์ทิศทาง

การคา้ของประเทศคู่คา้	 (อทัธ์	 พิศาลสานิช,	 2554)	 และการเปล่ียนแปลงค่าของเงิน	 

ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายสินคา้และบริการระหว่างประเทศแลกเงินตราสกุลทอ้งถ่ินกบั 

เงินตราต่างประเทศ	 ซ่ึงหากเปรียบเทียบเงินตราของอตัราแลกเปล่ียนเงินราคาเงินสกุล 

ใดสกุลหน่ึง	 จะพิจารณาจากมุมมองสองประเทศ	 เม่ือค่าเงินของสกุลใดลดลง	จะส่งผล 

ค่าเงินอีกสกุลหน่ึงท่ีเพ่ิมข้ึน	 จะมีผลกระทบต่อการเสนอซ้ือสินคา้ของประเทศนั้น	 
อนัมาจากดว้ยการเปล่ียนแปลงของเงินตราท่ีเกิดข้ึน	เม่ือคิดเทียบเงินตราของประเทศนั้นๆ	

จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย	(จีรพรรณ	กลุดิลก,	2530)

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั

	 ผลการวิจัยช้ีแสดงให้เห็นว่า	 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็น 

องคป์ระกอบส�าคญัในการติดต่อซ้ือขายสินคา้	เม่ือค่าเงินของสกลุใดลดลง	จะส่งผลค่าเงิน

อีกสกลุหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน	ท�าใหเ้กิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนต่อการเสนอซ้ือสินคา้	

ในการคา้ต่างประเทศจะตอ้งมีขอ้ตกลงในการท�าสญัญา	อาจจะท�าโดยการท�าสญัญาซ้ือ	-	ขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้	 (Forward	 contract)	หรือท�าการซ้ือสิทธ์ิท่ีจะซ้ือท่ีจะขาย 

เงินตราต่างประเทศในอนาคต	 (Options)	 เพ่ือควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ท่ีเกิดข้ึน	 พร้อมทั้งหาแนวทางในการหาตลาดใหม่เพ่ือจ�าหน่ายสินคา้	 ซ่ึงในอนาคต 

ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนม้ท่ีน�าเขา้ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัจากประเทศไทย

มากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในกระบวนการผลิตตั้ งแต่ระดับต้นน�้ า 
จนกระทัง่ถึงปลายน�้ าเป็นส่วนส�าคญัต่อการส่งออก	 เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 
มีศกัยภาพต่อการแข่งขนัทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ	 ส่ิงท่ีทางภาครัฐควรใหค้วามส�าคญั

ต่อการสนบัสนุนและพฒันาบริหารจดัการมนัส�าปะหลงั	ตลอดทั้งหาแนวทางการรองรับ

ปริมาณการผลิตมนัส�าปะหลงัของไทยท่ีใชภ้ายในประเทศและนอกประเทศ

	 การวิจัยคร้ังน้ีช่วยให้เห็นภาพรวมของความสัมพนัธ์ของปัจจัยภายในและ 
ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพผลผลิตทางภาคการเกษตรให้มีศกัยภาพต่อการแข่งขนัทั้งใน

ภูมิภาคและนานาชาติ	 ตลอดทั้งหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าและปริมาณในการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัในภายหนา้
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