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บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของตวัแปรระยะทางท่ีส่งผลต่อการคา้ภาคบริการระหว่าง

ประเทศในบริบทของยุคเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มามีบทบาทมากข้ึน โดยไดท้าํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทูติยภูมิแบบพาแนลของการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในภาพรวมทุกสาขาและสาขา 6 สาขาสูงสุด 

ระหวา่งประเทศไทยและประเทศคู่คา้สมาชิก OECD ทั้ง 37 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2019 โดยใชแ้บบจาํลองแรง

โน้มถ่วง ด้วยวิธี Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระยะทางไม่ได้มี

ผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งในมิติภาพรวมทุกสาขาบริการ และใน

อีก 3 รายสาขา ไดแ้ก่ การบริการการท่องเท่ียว การบริการท่ีไดจ้ากค่าธรรมเนียมการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา และการ

บริการโทรคมนาคมสารสนเทศและการส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล อีกทั้ง ยงัพบอีกว่าตวัแปรระยะทาง

กลบัส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริการดา้นการเงินระหว่างประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ี งานวิจยัฉบบัน้ีได้

มุ่งเนน้ให้เกิดการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ดว้ยหลกัฐานทางวิชาการให้กบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการวางกลยุทธ์

ทางการตลาดและแสวงหาโอกาสทางการคา้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะกบัประเทศท่ีมีระยะทางไกลดว้ยการส่งเสริมการคา้ใน

กลุ่มสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

คาํสําคญั: การค้าภาคบริการระหว่างประเทศ  ระยะทาง  เศรษฐกิจดิจิทัล  แบบจาํลองแรงโน้มถ่วง  
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Abstract 

This research aims to explore the influence of distance factor on international trade in services in the digital 

economy era of which the development of new technology and innovation has been highlighted. This study employs 

the gravity model, using Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML) to analyze secondary panel dataset of total 

international trade in services value and top 6 of international trade in services sub-categories between Thailand and 

their 37 OECD trading partners from 2005 – 2019. The result shows that distance factor does not neither significantly 

have a negative impact on the amount of total international trade in services value, nor three international trade in 

services sub-categories. These are international trade in services on travel, charges for use of intellectual property and 

telecommunications, computer and information services. Surprisingly, it is also found that the distance variable 

positively affects the international trade in financial services. The main purpose of this work is to serve as an academic 

evidence which could influence both public and private sectors decision with confidence to determine their strategic 

marketing policies and explore new trade opportunity, especially with distance countries by promoting certain 

potential trade in services sub-categories under this digital economy environment. 

 

Keywords: International Trade in Services, Distance, Digital Economy, Gravity Model 

 

1.  บทนํา 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ส่งผลให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลกปรับตวัเขา้สู่ภาคบริการมากยิ่งข้ึน โดยขอ้มูลล่าสุดปี ค.ศ. 2018 โครงสร้างเศรษฐกิจ

ของโลกมีสัดส่วนภาคบริการสูงสุดถึงร้อยละ 64.96 ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 

25.61 และร้อยละ 5.61 ตามลาํดบั (World Bank, 2021) สอดคลอ้งกบัประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนภาคบริการถึงร้อยละ 

62.62 ของ GDP ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 31.08 และร้อยละ 6.01 ตามลาํดับ 

(สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) อีกทั้ง ภาคการคา้ระหว่างประเทศถือเป็นส่วนประกอบ

สําคญัทางเศรษฐกิจมหภาคและเป็นกลไกขบัเคล่ือนหลกัของการพฒันาในแต่ละประเทศ โดยเม่ือพิจารณาจากมูลค่า

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยดา้นรายจ่าย พบว่าภาคการส่งออกมีสัดส่วนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 71.40 

ของ GDP (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) ประกอบกบัเม่ือมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศ

ดา้นการส่งออกขยายตวั ย่อมส่งผลให้เกิดการกระตุน้การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่างๆ ขยาย

เครือข่ายทางธุรกิจในหลายมิติตลอดสายการผลิตมากข้ึน ตลอดจนเป็นการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศในระยะยาวอีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แม้จะมีโอกาสและข้อได้เปรียบกว่าการค้า

ภายในประเทศอยูม่าก แต่ก็ยงัมีความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งกระบวนการและขั้นตอนความซบัซอ้น ระเบียบวิธีการ 
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อุปสรรคทางการคา้ต่างๆ และความแตกต่างระหว่างประเทศในหลายมิติ อาทิ ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ภาษา 

ศาสนา การรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดบัความพร้อมของคนในประเทศ 

และระยะห่างระหว่างประเทศคู่คา้ เน่ืองจากผลลพัธ์และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งต่อเน่ืองในทุกประเทศ จึงทาํให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกนั

พฒันาเพ่ือแกไ้ขและลดภาระตน้ทุนทางการคา้ ทั้งเร่งเจรจาความร่วมมือเพ่ือลดกาํแพงทางภาษี และท่ีไม่ใช่ภาษี การทาํ

ความเขา้ใจและปรับตวักบัความแตกต่างดา้นวฒันธรรม การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัร่วมช่วยในการแปลภาษา เวน้

แต่ความใกลไ้กลและระยะทางของทั้งสองประเทศท่ีไม่สามารถร่นระยะทางทางกายภาพระหวา่งประเทศได ้ 

อุปสรรคดา้นการคา้ระหว่างประเทศก่อให้เกิดการนาํเอาแนวคิดแบบจาํลองแรงโนม้ถ่วง (Gravity Model) มา

ประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ระหว่างประเทศของสองประเทศหรือเศรษฐกิจสองเศรษฐกิจ ซ่ึงมี

รากฐานทางความคิดจากตามทฤษฎีฟิสิกส์ภายใตก้ฎแรงโน้มถ่วงของนิวตนัท่ีไดอ้ธิบายขนาดของแรงดึงดูดระหว่าง

วตัถุสองช้ินท่ีกระทาํต่อกนัจะข้ึนกบัมวลของวตัถุนั้นและแปรผกผนักบัระยะทางของวตัถุทั้งสอง โดยท่ี Tinbergen 

(1962) ไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดน้ีกบัความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างประเทศ โดยท่ีระยะทางระหว่างสองเศรษฐกิจนั้น ๆ 

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบเชิงลบหลกั เม่ือระยะทางยิ่งไกลมากยิ่งเป็นอุปสรรคมากและมีแนวโนม้ท่ีจะลดมูลค่าการคา้

ระหว่างกนั อนัเน่ืองมาจากอุปสรรคดา้นตน้ทุนจากค่าขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ท่ีสูงข้ึนตามระยะทาง อีกทั้งขนาด

ของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สามารถวดัไดจ้ากปริมาณผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีใชส้ะทอ้นถึง

ความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมทางการคา้ระหว่างประเทศ นอกจากน้ี ในงานศึกษาของ Ceglowski (2006) และ 

Tang et al. (2013) พบว่าระยะทางทางกายภาพยงัคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศ อีกทั้ง 

Brun et al. (2005) และ Carrere, Melo and Wilson (2011) ยงัแสดงให้เห็นจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ระยะทางกบัมูลค่าการคา้โดยใชแ้บบจาํลองแรงโน้มถ่วง พบว่า ปัจจยัดา้นระยะทางระหว่างประเทศคู่คา้ท่ีอยู่ในกลุ่ม

ประเทศเศรษฐกิจรายไดต้ํ่า (Low-income Countries) นั้น จะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบเชิงลบสูงต่อการคา้ระหว่าง

ประเทศประมาณร้อยละ 18 ระหว่างปี 1970 – 2006 ในขณะท่ีการคา้ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศรํ่ ารวย อุปสรรค

ดา้นระยะทางต่อการคา้ระหว่างประเทศจะหายไป   

เม่ือพิจารณาการคา้สินคา้ระหว่างประเทศท่ีมีประเด็นของการขนส่งโลจิสติกส์ของสินคา้ขา้มพรมแดนไปยงัผู ้

รับมาเก่ียวขอ้งนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงอุปสรรคและภาระท่ีเกิดข้ึนจากตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นระยะทาง

ระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีผลกระทบต่อมูลค่าของการคา้ โดยท่ีตน้ทุนการขนส่งของประเทศท่ีอยูห่่างไกลกนัมากกวา่

มีแนวโนม้ท่ีจะมีมูลค่าสูงกว่าประเทศท่ีอยูใ่กลก้นั (Shepherd et al., 2019) ดงันั้น ระยะทางระหว่างสองประเทศคู่คา้ถือ

วา่มีผลต่อมูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศในทิศทางลบ ทั้งน้ี ขนาดของผลกระทบอาจจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลาย

ปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย (Tang et al., 2013) อาทิ ความกา้วหน้าและพฒันาของเทคโนโลยีการขนส่งท่ีสามารถลดตน้ทุนต่อ

หน่วยสินคา้ได ้ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายท่ีส่งผลต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ในแต่ละรอบ 

อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในสายการขนส่ง และตลอดจนราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง  
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สําหรับภาคการคา้บริการ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการคา้สินคา้อยู่ตรงท่ี “บริการ” มกัจะเป็นการคา้ท่ีไม่

สามารถจบัตอ้งได ้ไม่มีตวัตน หรือไม่สามารถมองเห็นได ้(Intangible) และมกัจะไม่สามารถเก็บรักษาไดน้าน อาทิ 

บริการร้านอาหาร การท่องเท่ียว และการชมภาพยนตร์ โดยท่ีรูปแบบของการคา้บริการในปัจจุบนัมีการพฒันาและ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงก่อให้เกิดบริการสมยัใหม่ (Modern Service) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรม

และเร่ิมทวีความสาํคญัในกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง อาทิ บริการดา้น IT Software การเงิน รวมถึงการคน้ควา้และวิจยั 

(R&D) ท่ีส่วนใหญ่มีการนาํขอ้มูลและเทคโนโลยีมาสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (จิตเกษม และพรชนก, 2563) 

เช่นเดียวกบับริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสาร การคา้พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพลงและภาพยนตร์ดิจิทลั ท่ีเขา้มามีส่วน

ร่วมในชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์รามากข้ึนโดยมีผลมาจากการท่ีโลก ของเราไดก้า้วเขา้สู่เศรษฐกิจท่ีเทคโนโลยีดิจิทลั

และการส่ือสารทวีความสําคญัมากข้ึน หรือท่ีเราเรียกว่า ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) คือ “การขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยการนาํเอาเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิต

มวลรวมของประเทศ ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง การเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางและรวดเร็วข้ึน อีกทั้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใช้

งานและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลและกลยทุธ์ทางการตลาดได ้และเป็นการยกระดบั

ขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัทรัพยากรมนุษยแ์ละเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กดว้ย แนวโนม้ทิศทางการคา้ท่ีมี

รากฐานและการพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทลัในยคุเศรษฐกิจใหม่น้ีส่งผลให้เกิดกระแสการเปล่ียนผ่าน (Digital Transformation) 

ของลกัษณะการทาํการคา้และธุรกิจ ทาํใหเ้กิดการคิดคน้การบริการดิจิทลัท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด และหาก

รูปแบบการคา้บริการดิจิทลัประเภทใดไดรั้บความนิยมกจ็ะเป็นตวักาํหนดทิศทาง (Trend) การดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ให้กบั

สงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019) 

อีกทั้ง เน่ืองจากการคา้ภาคบริการระหวา่งประเทศมีหลายสาขาดว้ยกนั ทั้งท่ีเก่ียวพนักบัการใชแ้รงงานของคน

และกระบวนการใหบ้ริการทางกายภาพต่าง ๆ เพ่ือใหบ้ริการดงักล่าวถูกส่งไปยงัผูรั้บบริการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่อยา่งไร

ก็ดี ยงัมีการคา้ภาคบริการบางสาขาท่ีไดรั้บความนิยมพร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีการบริหารจดัการหรือ

นาํส่งบริการเหล่านั้นผ่านช่องทางดิจิทลั อาทิ  การบริการดา้นการเงินระหว่างประเทศ การบริการขอ้มูลข่าวสารผ่าน

เทคโนโลยีส่ือสาร วิดีโอออนไลน์ บริการประชาสัมพนัธ์และการตลาดดิจิทลั ตลอดจนบริการจองโรงแรมและสายการ

บินออนไลน์ การให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ี ไม่จาํเป็น ซ่ึงมีส่วนท่ีสามารถลดตน้ทุนของการเดินทางหรือ

คมนาคมขนส่งผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมดว้ย จึงทาํให้เป็นไปไดว้่าปัจจยัดา้นระยะทางความห่างไกลของแต่ละประเทศมี

ความสําคญัท่ีลดลงมาก จนอาจจะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศเลย (Walsh, 2006) ซ่ึงงานวิจยั

ฉบบัน้ี มีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของระยะทางว่าในบริบทของการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศด้วย

เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ วา่ปัจจยัดา้นระยะทางจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่อยา่งไร  

การเปล่ียนแปลงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั คือ การบริโภคการคา้ภาคบริการมากข้ึน โดยเฉพาะ

การคา้บริการท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั อาทิ การบริโภคผ่านช่องทาง e-Commerce ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดย

ล่าสุดปี ค.ศ. 2019 พบวา่มีจาํนวนผูบ้ริโภคออนไลน์กว่า 1,500 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 (YoY) (UNCTAD, 2021) และ

มูลค่าการคา้ e-Commerce ของโลกในปี ค.ศ. 2018 ยงัมีมูลค่าสูงถึง 25.6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 (YoY) 
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(UNCTAD, 2020) ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีไดแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ยงัไดส่้งผลให้

ทุกประเทศตอ้งเผชิญกบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ความไม่มัน่คงทางสังคม และการถูกคุกคามดา้นสาธารณสุขและ

ความปลอดภยัทางสุขภาพรอบดา้น ท่ีส่งผลกระทบถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดา้นการผลิต การคา้

สินคา้และบริการในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือท่ีเรียกว่ารูปแบบออฟไลน์ (Offline)  (International Trade 

Centre, 2018) และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัตอ้งปรับตวัเขา้สู่รูปแบบปกติวิถีใหม่ หรือท่ีรู้จกักนัดีว่า New Normal ซ่ึง

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกท่ีถือเป็นอุปสรรคของการคา้ระหว่างประเทศน้ี ยิ่งทาํให้การคา้ภาคบริการระหว่าง

ประเทศภายใตร้ะบบเศรษฐกิจดิจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึน  

ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นระยะทางท่ีส่งผลต่อมูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่าง

ประเทศ ทิศทางและลกัษณะความสัมพนัธ์ ตลอดจนขนาดของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของการคา้ภาคบริการใน

ภาพรวมทุกสาขา และรายสาขาย่อย เพ่ือให้หน่วยเศรษฐกิจและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เขา้ใจและ

ตระหนกัถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัระยะทางไดอ้ยา่งแม่นยาํมากข้ึน พร้อมทั้งสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

การวิเคราะห์แนวทางการวางกลยทุธ์ในการส่งเสริมธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรดา้นระยะทางท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศ ทั้งใน

ภาพรวม และรายสาขา ดว้ยการวิเคราะห์แบบจาํลองแรงโนม้ถ่วง (Gravity Model) เพ่ือเป็นขอ้สนบัสนุนทางวิชาการ

ให้กบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสาํหรับการกาํหนดแนวทางเชิงยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการเปิดตลาด โดยเฉพาะใน

กลุ่มสาขาบริการท่ีเหมาะสมในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

ในการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรต่าง ๆ ต่อการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของผลกระทบ

ดา้นระยะทาง ผูวิ้จยัจึงไดป้ระยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐมิติท่ีเป็นท่ีนิยม นัน่คือ แบบจาํลองแรงโนม้ถ่วง ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (Correia, Guimaraes and Zylkin, 2019) กบัขอ้มูลทุติยภูมิแบบพาแนล 

(Panel Data) เพ่ือหาความสมัพนัธ์และขนาดของอิทธิพลจากตวัแปรระยะทางท่ีมีผลต่อมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศใน

ส่วนของภาคบริการ  

3.1 ลกัษณะของข้อมลู 

3.1.1 ฐานข้อมูล: จากข้อมูลการค้าภาคบริการระหว่างประเทศ OECD-WTO Balanced Trade in Services 

(BaTIS) ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปีของมูลค่าการคา้ทวิภาคีของประเทศคู่คา้ จาํนวนทั้งหมด 202 ประเทศ ท่ีไดจ้าํแนกเป็น 12 

สาขาภาคบริการยอ่ยตามประเภท EBOPS 2010 (BPM6) โดยมีขอ้มูลครอบคลุมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2005 – 2019 (Organization 

for Economic Co-operation and Development, 2012) 
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3.1.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั: ศึกษาขอ้มูลมูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศ OECD ทั้งหมด 37 ประเทศ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2005 – 2019 ทั้งในภาพรวมภาคบริการและ 6 สาขายอ่ย ท่ี

มีมูลค่าการคา้สูงสุด 

 

3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) จาํนวน 6 ตวัแปร ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีใชใ้น

งานวิจยัฉบบัน้ี ไดจ้ากการศึกษางานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัสาํหรับการศึกษาผลกระทบของการคา้

ระหวา่งประเทศ อาทิ ในงานวิจยัของ Brun et al. (2005) Carrere et al. (2011) Walsh (2006) Mallick (2014) Pastpipatkul 

and Saeor (2018) และ Stavytskyy et al. (2019) 

 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรอิสระและคาํอธิบายตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ 
สัญลกัษณ์ท่ี

ใช้ 

Take Natural 

Log (ln) 
แหล่งท่ีมา หมายเหตุ 

ระยะทางระหวา่ง

ประเทศไทยกบั

ประเทศในกลุ่ม 

OECD 

DISTANCE 

 
✓ 

Distance Calculator 

Website 
ระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตร (km) 

ผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ 

(GDP) 

GDP ✓ ธนาคารโลก GDP Current (สกุลเงินทอ้งถ่ิน)  

อตัราแลกเปล่ียน FEX ✓ 
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
ค่าเงินบาทไทยเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ 

DISTANCE 

GDP 

FEX 

LANGUANGE 

RTA 

IDI 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

S 

SD 

SC 

SH 

SE 

SG 

SI 
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ตัวแปรอสิระ 
สัญลกัษณ์ท่ี

ใช้ 

Take Natural 

Log (ln) 
แหล่งท่ีมา หมายเหตุ 

ธนาคารกลาง

ประเทศ OECD 

และธนาคารโลก 

ภาษาราชการ LANGUAGE 
✗  

(ตวัแปรหุ่น) 
สืบคน้ทัว่ไป 

1 = ภาษาราชการของประเทศคูค่า้เป็น

ภาษาองักฤษ 

0 = ภาษาราชการของประเทศคูค่า้ไม่ใช่

ภาษาองักฤษ 

กรอบความร่วมมือ

การคา้ระดบัภูมิภาค

หรือทวิภาคี 

RTA 
✗  

(ตวัแปรหุ่น) 

กรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ 

1 = ประเทศคูค่า้มีกรอบความร่วมมือการคา้กบั

ไทย 

0 = ประเทศคูค่า้ไม่มีกรอบความร่วมมือการคา้

กบัไทย 

ดชันีการพฒันา

โทรคมนาคม

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

IDI ✓ 

International 

Telecommunication 

Union (ITU) 

 ค่าดชันีอยูร่ะหวา่ง 0 – 10  

ท่ีมา : ผูว้ิจยัรวบรวมจากขอ้มูลทุติยภูมิ 

 

3.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ มูลค่าการคา้ภาคบริการระหวา่งประเทศ ทั้งในภาพรวมและราย

สาขา 6 สาขา จาํนวนรวมทั้งส้ิน 7 สมการ (7 ตวัแปร) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 โดยเรียงลาํดบัตามสาขาท่ีมีปริมาณการคา้

ภาคบริการระหวา่งประเทศสูงสุดไปยงันอ้ยสุด  

 

ตารางท่ี 2 ตวัแปรตาม และคาํอธิบายตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวิจยั 

หน่วย : ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ตัวแปรตาม สาขาตาม BPOPS 2010 (BPM6) สัญลกัษณ์ท่ีใช้ คดิเป็นร้อยละ 

การคา้ภาคบริการระหวา่งประเทศในภาพรวม Total Services  S 100.00 

การท่องเท่ียว Travel  SD 38.75 

การคมนาคมขนส่ง Transport  SC 20.73 

ค่าธรรมเนียมการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา Charges for the use of intellectual property  SH 7.59 

การก่อสร้าง Construction  SE 4.74 

การบริการดา้นการเงิน Financial Services  SG 3.48 

การบริการโทรคมนาคมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล 

Telecommunications, computer and 

information services  
SI 2.56 

ท่ีมา: Organisation for Economic Co-operation and Development (2021) 
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3.3 แบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษา  

 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑠𝑠 = exp�𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1ln𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2ln𝐺𝐺𝑇𝑇𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 +  𝛽𝛽3ln𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹𝑗𝑗,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽4𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝐺𝐺𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝐺𝐺𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖  + 𝛽𝛽6ln𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡�𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡  

 

เม่ือ i สญัลกัษณ์แทนประเทศไทย j แทนประเทศคู่คา้สมาชิก OECD และ t คือ เวลา (ปี)  โดยท่ี 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑡𝑡  คือ ค่า

ความคลาดเคล่ือน (Error Term) ค่า 𝛽𝛽𝑛𝑛  ค่าสัมประสิทธ์ิ (n = 0, 1, 2,…, 9) ในขณะท่ี  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑠𝑠  แทนมูลค่า

การคา้ภาคบริการระหวา่งประเทศ (i) ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง (ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงในงานวิจยัน้ี จะทาํการวิเคราะห์

ทั้งส้ินจาํนวน 7 สมการ โดยท่ี (s) แสดงถึงปริมาณการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในแต่ละมิติ สมการแบบจาํลอง

แสดงความสัมพนัธ์โดยท่ีทั้ง 7 สมการน้ี จะใชมู้ลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในฐานะตวัแปรตามจาํนวน 7 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตามละ 1  สมการ ตวัแปรตามดงักล่าว ไดแ้ก่ มูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในภาพรวม

และรายสาขาอีก 6 สาขา ดงัปรากฏตามตารางท่ี 2  

 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.4.1 แบบจาํลองแรงโน้มถ่วง ดว้ยวิธี Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (Yotov, Piermartini, Monteiro, 

& Larch, 2016) ซ่ึงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และการประมาณดว้ยวิธีน้ี เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมและมีความเหมาะสมกบั

การศึกษามิติดา้นการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถใชใ้นการประมาณค่าและ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลดา้นการคา้ระหว่างประเทศได ้อาทิ การท่ีมีค่าศูนยห์รือค่าใกล้

ศูนยม์ากจนทาํใหต้อ้งปัดเลขดงักล่าวเป็นศูนยเ์กิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลปริมาณการคา้ระหว่าง

ประเทศในบางรายการมกัไม่มีการคา้ระหว่างประเทศคู่คา้ ทาํให้มีมูลค่าการคา้เป็นค่าศูนยเ์กิดข้ึน (Zero Trade Flows) 

และพบว่าจะเกิดบ่อยข้ึนในการคา้ระหว่างประเทศภาคบริการมากกว่าการคา้สินคา้ ซ่ึงในกรณีเดียวกนัน้ี หากวิเคราะห์

ดว้ยวิธี OLS  เม่ือปริมาณการคา้มีค่าเป็นศูนยแ์ละมีการ take natural log จะทาํใหค้่าศูนยด์งักล่าวไม่สามารถหาค่าได ้จะ

ส่งให้การประมาณค่าในแบบจาํลองคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้น ในงานวิจยัฉบบัน้ีผูวิ้จยัจึงไม่ไดน้าํวิธีการวิเคราะห์ OLS มา

ใช้ศึกษาหรือเปรียบเทียบกับวิธี Poisson Pseudo-Maximum Likelihood ร่วมด้วย รวมทั้ง เม่ือพิจารณาธรรมชาติของ

ข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างประเทศนั้ น มักจะประสบปัญหา Heteroscedasticity ซ่ึงวิธี Poisson Pseudo-Maximum 

Likelihood ได้ปรับปรุงให้ขจดัปัญหา Heteroscedasticity ได้ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์น้ี ยงัสามารถให้ค่าประมาณ

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่น และตวัแปร Time-invariant ดงัเช่น ตวัแปรดา้นระยะทางระหว่างประเทศไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะ

แตกต่างกับการวิเคราะห์ Panel Data Regression Analysis แบบ Fixed Effects ท่ีตัวแปรดังกล่าวจะถูกละเว้นไป 

(Omitted)  
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 3.4.2 โปรแกรมท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล คือ โปรแกรม Stata/IC 16.1  

 

3.5 สมมติฐาน 

 ตวัแปรดา้นระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อปริมาณการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในภาพรวมและรายสาขา

ทั้ง 6 สาขาระหวา่งไทยและประเทศคู่คา้ 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

4.1 ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบ Multicollinearity และผลจากการประมาณค่าแบบจาํลองแรงโน้มถ่วง ดว้ยวิธี Poisson Pseudo-

Maximum Likelihood ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 – 2019 ของประเทศไทยและประเทศคู่คา้ OECD จาํนวน 37 ประเทศ สามารถ

สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี  

4.1.1 ผลการทดสอบ Multicollinearity ของตวัแปรอิสระ จาํนวน 6 ตวัแปร ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบ Multicollinearity ของตวัแปรอิสระ 

 DISTANCE GDP FEX LANGUAGE RTA IDI 

DISTANCE 1.0000      

GDP -0.1157 1.0000     

FEX -0.1152 -0.3756 1.0000    

LANGUAGE   0.1316 -0.1201 0.2231  1.0000   

RTA -0.1245 0.5014 -0.3060    0.2551    1.0000  

IDI -0.4482 0.0687 0.1397   0.1821    0.1188   1.0000 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 

จากผลการทดสอบพบว่าไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์มากกว่า 0.60 หรือ 60% แสดงว่าไม่เกิด 

Multicollinearity ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นแบบจาํลอง (มนิสา นวลเตม็, 2553) 

 

4.1.2 ผลการประมาณค่า ดว้ยวิธี Poisson Pseudo-Maximum Likelihood แสดงดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการประมาณค่า ดว้ยวิธี Poisson Pseudo-Maximum Likelihood  

 S SD SC SH SE SG SI 

DISTANCE -0.4242 

(-1.63) 

-0.5456 

(-1.37) 

-0.3855** 

(-2.14) 

0.4607 

(0.55) 

-1.7630*** 

(-3.80) 

2.0650*** 

(2.67) 

-0.5847 

(-1.39) 

GDP 0.7838*** 

(21.36) 

0.6842*** 

(13.00) 

0.7145*** 

(14.51) 

1.3582*** 

(7.10) 

1.0379*** 

(11.68) 

0.6750*** 

(3.99) 

0.8119*** 

(13.35) 

FEX 0.8694*** 

(12.71) 

0.8322*** 

(8.36) 

0.8050*** 

(10.01) 

1.4726*** 

(5.52) 

1.0228*** 

(15.91) 

0.8189*** 

(4.03) 

0.8794*** 

(6.86) 

LANGUAGE -0.0450 

(-0.22) 

0.2651 

(1.02) 

-0.3601** 

(-2.31) 

-1.3293*** 

(-2.06) 

-1.5036** 

(-4.26) 

0.1231 

(0.20) 

-0.2884 

(-1.23) 

RTA 0.8037*** 

(3.15) 

0.8577** 

(2.35) 

1.0617*** 

(5.11) 

2.0656*** 

(2.14) 

1.6479*** 

(3.59) 

0.2676 

(0.42) 

-1.1441* 

(-1.92) 

IDI 1.7116*** 

(4.86) 

1.6896*** 

(3.02) 

0.6049 

(1.40) 

3.8777*** 

(3.35) 

0.1755 

(-0.43) 

4.7545*** 

(4.81) 

3.7702*** 

(5.66) 

Constant -17.4146*** 

(-6.22) 

-14.3291*** 

(-3.90) 

-14.8646*** 

(-6.75) 

-51.1154*** 

(-5.18) 

-13.4506*** 

(-2.91) 

-46.4364*** 

(-6.96) 

-24.2062*** 

(-5.91) 

R2 94.21% 89.13% 88.63% 86.80% 95.36% 77.13% 78.75% 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ  

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 **  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.10  ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า 

z-statistics 

 

ผลจากการประมาณค่าตามตารางท่ี 4 พบว่า ตวัแปรดา้นระยะทาง (DISTANCE) ไม่ส่งผลกระทบต่อการคา้

ภาคบริการระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งภาคบริการในภาพรวม และสาขาอีก 3 สาขา ได้แก่ การ

ท่องเท่ียว (SD) ค่าธรรมเนียมจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา (SH) และการบริการโทรคมนาคมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล (SI) ในขณะท่ีภาคบริการอีก 3 สาขา ตวัแปรระยะทางไดส่้งผลกระทบเชิงลบ

ต่อการคา้ภาคบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การคมนาคมขนส่ง (SC) ไดผ้ลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 

-0.3855 แสดงว่าเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้มูลค่าการคา้ภาคบริการสาขาการคมนาคมขนส่งระหว่าง

ประเทศลดลง 0.3855 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 การก่อสร้าง (SE) ไดผ้ลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั -1.7630 

แสดงว่าเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้มูลค่าการคา้ภาคบริการการก่อสร้างระหว่างประเทศลดลง ร้อยละ 

1.7630 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.01 และการบริการดา้นการเงิน (SG) ไดผ้ลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 2.0650 

แสดงว่าเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้มูลค่าการคา้ภาคบริการดา้นการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

2.0650 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.01  

 

  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

241 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรดา้นระยะทางต่อการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศทั้งภาพรวม และ

ในรายสาขา 6 สาขาสูงสุด พบว่าปัจจยัดา้นระยะทางไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศอย่างมี

นยัสาํคญั ทั้งในมิติภาพรวมการคา้ และในรายสาขา จาํนวน 3 สาขา ไดแ้ก่ (1) ในสาขาการท่องเท่ียว เน่ืองจากปัจจุบนั

ตน้ทุนของการเดินทางไปท่องเท่ียวไดล้ดลง ทั้งเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั อาทิ มีการลดค่าบริหารจดัการใน

การจองตัว๋เคร่ืองบิน จองท่ีพกั ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตวัเอง อีกทั้ง ปัจจุบนัมีส่ือโฆษณาและคอนเทนตเ์ก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ถือเป็นการสร้างความตอ้งการ (Demand) ของนกัท่องเท่ียวได ้ประกอบ

กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ทาํให้ราคาค่าเดินทางของนกัท่องเท่ียวถูกลง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

การเพ่ิมจาํนวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียวไดม้ากข้ึน เป็นตน้ (2) สาขาค่าธรรมเนียมการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา โดยท่ีบริการใน

สาขาน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการขนส่งผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค แต่จะเป็นการชาํระค่าธรรมเนียมเพ่ือแลกเปล่ียน

กบัสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้นๆ และประเทศผูช้าํระค่าบริการสามารถนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวไปใช้

ประโยชน์ต่อทางธุรกิจไดใ้นประเทศของตวัเองได ้และ (3) สาขาการบริการโทรคมนาคมสารสนเทศและการส่ือสาร 

คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล โดยท่ีเป็นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั อาทิ การส่งภาพ เสียง ขอ้มูล หรือคอนเทนตต่์างๆ ผ่าน

เครือข่ายเคเบ้ิล ดาวเทียมวิทยแุละโทรทศัน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ต่างๆ จากการศึกษาปัจจยัดา้น

ระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากเทคโนโลยีและนวตักรรมในปัจจุบนัไดมี้การ

พฒันาท่ีกา้วหนา้ไปมาก ทั้งอุปกรณ์สาํหรับการรับ-ส่งสญัญาณ เช่น โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน การยกระดบัความเร็ว

อินเทอร์เน็ต 5G และกระจายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

เทรนด์ผูบ้ริโภคใหม่ๆ ในการเขา้ถึงข่าวสาร อาทิ การใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย การรับชมคอนเทนต์ส่ือบนัเทิงผ่านทางผู ้

ใหบ้ริการแพลตฟอร์มดิจิทลัมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีสําคญั คือ นอกจากตวัแปรด้านระยะทางจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อบริการการเงินระหว่างประเทศแลว้ ยงัส่งผลกระทบเชิงบวกอีกดว้ย เน่ืองจากบริการดา้นการเงิน

เป็นบริการท่ีถือเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัในการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ นั่นหมายความว่า ยิ่ง

ระยะทางระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่คา้ในกลุ่มประเทศ OECD มากข้ึนเท่าใด การเลือกใชบ้ริการดา้นการเงิน

ระหวา่งประเทศยิง่ทวีความสาํคญัมากข้ึนเท่านั้น จึงไดส่้งผลใหมู้ลค่าการคา้ภาคบริการการเงินมากข้ึนดว้ย 

สาํหรับมูลค่าการคา้ภาคบริการระหว่างประเทศในภาพรวมทั้ง 12 สาขาท่ีผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัดา้น

ระยะทางไม่ไดส่้งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากหากพิจารณาสัดส่วนของสาขาท่องเท่ียว ค่าธรรมเนียมการใช้

ทรัพยสิ์นทางปัญญา การบริการโทรคมนาคมสารสนเทศและการส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล และการ

บริการทางการเงินโดยท่ีในเบ้ืองตน้ทั้ง 4 สาขาน้ี คิดเป็นร้อยละ 52.38 ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนเกินคร่ึง ตลอดจนอิทธิพล

จากความกา้วหน้าเทคโนโลยีและนวตักรรมในหลายสาขา ไดส่้งผลกระทบให้มีการลดตน้ทุน ลดระยะเวลา และ

อาํนวยความสะดวกมากข้ึน เม่ือประกอบกนัแลว้ตวัแปรดา้นระยะทางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการคา้ภาคบริการ

ระหวา่งประเทศในภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของการคา้ระหว่างประเทศตามแบบจาํลองแรงโนม้ถ่วง จะมีการวิเคราะห์อิทธิพล

ของตวัแปรดา้นระยะทางร่วมดว้ย ซ่ึงพบว่าตวัแปรระยะทางมีผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศของสอง

ประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในรูปแบบการค้าแบบดั้ งเดิม แต่เม่ือปัจจุบันได้มีการพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรม ในหลายแขนง จึงมีเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทและอาํนวยความสะดวกมากข้ึน อีกทั้ง การคา้ภาคบริการ

ระหว่างประเทศ เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีส่วนแบ่งมากท่ีสุดและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้การศึกษาตวัแปร

ระยะทางเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการวางแผนการเติบโตของเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศในอนาคต อีกทั้ง การท่ีปัจจุบนั

โลกไดก้า้วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลันั้น ถือเป็นเง่ือนไขใหม่ท่ีอาจลดบทบาทของอุปสรรคดา้นระยะทางกบัรูปแบบการคา้

บางสาขาได ้งานวิจยัฉบบัน้ีจึงไดศึ้กษาผลกระทบของตวัแปรระยะทางท่ีส่งผลต่อการคา้ภาคบริการระหวา่งประเทศ และ

พบว่า ตวัแปรระยะทางไม่ไดส่้งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการคา้ภาคบริการในภาพรวม และ 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขา 

การท่องเท่ียว  สาขาค่าธรรมเนียมจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา  และสาขาการบริการโทรคมนาคมสารสนเทศและ

การส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และบริการขอ้มูล และท่ีสาํคญัตวัแปรระยะทางกลบัส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริการดา้น

การเงินระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม งานวิจยัน้ีหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ต่อการกาํหนดกลยุทธ์การส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความมัน่ใจท่ีในการเปิดโอกาสทางการ

ตลาดกบัคู่คา้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะกบัประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาท่ีมีระยะทางท่ีไกลกบัไทย เพ่ือผลกัดนัให้การคา้

บริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับในตลาดใหม่ๆ ซ่ึงจะทาํให้ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศต่อไป 
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ฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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