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คํานํา 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2556 จัดโดยศูนย์บัณฑิตศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการประชุมคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบัน ที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยในรูปของบทความ ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่
ผ่านการพิจารณาให้นําเสนอในการประชุมสามารถนําผลการนําเสนอไปใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษาแผน ก 
(ทําวิทยานิพนธ์) ต้องนําผลการศึกษาที่ได้ไปตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการท่ี
สถาบันต่างๆ จัดขึ้น นอกจากน้ีการประชุมครั้งน้ียังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และ
คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น คณะกรรมการผู้จัดการประชุมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดการประชุมและ
เอกสารการประชุมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ที่จะได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ รวมทั้งทิศทางของงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะมีส่วนต่อการพัฒนาทาง
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

 
 
       คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุม 
        พฤษภาคม 2556 

 



i 
 

สารบญั 

ID ชื่อเรื่องบทความ ชื่อผู้นาํเสนอ หน้า
 I1 เศรษฐศาสตร์มโนสาเร ่  

G02 ความยืดหยุ่นต่อรายได้ของอุปสงค์สําหรับอาหาร 
ของครัวเรือนไทย 

นายธารา ชาญสินธ์ุ 8

G03 การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลการเพ่ิมขึ้นของ
ต้นทุนและราคาที่มีผลต่อกําไรทางเศรษฐศาสตร์ 
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมใน
ประเทศไทย 

นายอภิษรักษ์ วงศ์สินสังวร 14

B11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ใน 
ตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ 

นายเอ้ือ อุปัชฌาย์ 22

A11 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเล 
กระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย 

นางสาวศรีแพร พูลกิจ 30

 

 

 

 

 



 

กําหนดการ 
การประชุมทางวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ของนิสิต นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําปี พ.ศ. 2556 

วันจันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
08.00 – 08.30 น.  ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนชั้น 2 ห้อง 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

พร้อมรับเอกสารการเสนอผลงาน  
09.00 – 09.10 น.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการ  

โดย รศ.ดร.วินัย พุทธกูล  
      ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

09.10 – 09.20 น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ 
โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน ์
      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.20 – 09.30 น.  พิธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8 
09.30 – 10.15 น.  การบรรยายพิเศษ “งานวิจัยกับการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11” 

โดย คุณ ไพโรจน์  โพธิวงศ์ 
      ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง  
10.30 – 12.00 น.  การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนิสิต นักศึกษา แยกตามห้องของแต่ละกลุ่มวิชา รวม 9 

กลุ่มวิชา 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 5205 และห้องโถงชั้น 7 
13.00 – 15.00 น.  การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนิสิต นักศึกษาแยกตามห้องของแต่ละกลุ่มวิชา รวม 9 

กลุ่มวิชา (ต่อ)  
15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น.  ผู้นําเสนอผลงานติดต่อรับหนังสือรับรองการนําเสนอผลงานและข้อคิดเห็นของ 

ผู้วิจารณ์ผลงาน 
 

1



  

โครงการจัดประชุมวิชาการในการนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ของนิสิต นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําปี พ.ศ. 2556 

วันจันทรท์ี่ 20 พฤษภาคม  2556 
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์ในการสําเร็จการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโททุกสถาบันที่เลือกศึกษาแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) ว่าผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาจะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่สถาบันต่างๆ จัดข้ึน ทั้งน้ี ในที่ประชุม
น้ันๆ จะต้องมีการจัดทํารายงานการประชุม (Proceeding) ภายหลังสิ้นสุดการประชุมด้วย 

ดังน้ัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรหรือจัดให้มีการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
เศรษฐศาสตร์ รวม 8 สถาบัน ประกอบด้วย 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 6. 
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7. คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  8. คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตกลง
ร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยแต่ละสถาบันหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มจากการจัดประชุมครั้งที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ครั้งที่ 2 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551 
ครั้งที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม 2552 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554  ณ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ครั้งที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 สําหรับการจัดงานคร้ังที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพในการดําเนินงาน โดยการจัดงานคร้ังน้ีจะเป็นการเปิดเวทีให้นิสิต 
นักศึกษาระดับปริญญาโทนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นการเผยแพร่งานวิจัยไปสู่
สาธารณะ รวมท้ังเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
ตลอดทั้งประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากน้ียังสามารถนํารายงานการประชุมมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ใน
การสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอีกทางหน่ึงด้วย 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้มีโอกาสในการนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย 

2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานวิจัยทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา  รวมทั้งให้นิสิต นักศึกษาฝึกทักษะในการ
นําเสนอผลงานในที่สาธารณะ 

2.3 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดทั้ง
ประสบการณ์ระหว่างกัน  

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา จากข้อเสนอแนะของอาจารย์/
นักวิชาการ ผู้วิจารณ์ผลงานของนิสิตนักศึกษา 

2.5 เพ่ือสนองตอบต่อเกณฑ์ในการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. วัน-เวลา และสถานท่ีจัดประชุม 

 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 เวลา  08.00 – 16.30 น. 
 ณ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4. ผู้เขา้ร่วมงานประชุม 

นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ  200  คน 

5. กลุ่มวิชาในการประชุม 

กลุ่มวิชาในการประชุม จําแนกเป็น  9  กลุ่ม ดังน้ี 
5.1 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
5.2 เศรษฐศาสตร์การเงินและการวิเคราะห์โครงการ 
5.3 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจการเกษตร 
5.4 เศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายสาธารณะ 
5.5 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5.6 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ 
5.7 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ 
5.8 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชุมชน และการพัฒนา 
5.9 เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่ 
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6. กําหนดการ 

จันทร์ที่ 18 มนีาคม 2556 – ศุกร์ที ่19 เมษายน 2556 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความนําเสนอ 
จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 – จันทร์ที ่20 พฤษภาคม 2556 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่นําเสนอบทความ 
พุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 วันสุดท้ายของการส่ง Final Draft 
จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 วันจัดงานประชุม 

7. การลงทะเบียนเพื่อนําเสนอผลงาน 

นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมคร้ังน้ี สามารถลงทะเบียนพร้อม
ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือนําเสนอบทความ ได้ 2 วิธี ดังน้ี 

7.1  ย่ืนส่งบทความพร้อมเอกสารลงทะเบียนแสดงความจํานงเสนอบทความ ด้วยตนเอง ได้ที่ห้อง 
EC 1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 

7.2  ส่งบทความพร้อมเอกสารลงทะเบียนแสดงความจํานงเสนอบทความผ่านระบบ on-line ได้ที่
www.eco.ku.ac.th/conference2013 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือนําเสนอผลงาน 
1. แบบฟอร์มแสดงความจํานงเสนอผลงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / ปริญญานิพนธ์หลัก

ลงนามรับรองแล้ว 
2. บทความฉบับเต็มและบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. สําเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนในการนําเสนอบทความ 2,000 บาท/คน เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี

อยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่ือบัญชี “เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์” เลขที่บัญชี 374-1-16113-
7  พร้อมส่งสําเนามาที่ email: feco.ku@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษาและการทํางานของผู้นําเสนอผลงาน 
ทั้งน้ี บทความที่ไม่เป็นไปตาม format ที่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ กําหนดดังรายละเอียดใน

วิธีการพิมพ์เร่ืองเต็มและบทคัดย่อ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ จะไม่รับพิจารณาบทความ 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

8.1 นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโทสามารถมีเวทีในการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
งานวิจัย 

8.2 เป็นการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยในที่สาธารณะของนิสิตนักศึกษา 
8.3 นิสิตนักศึกษา นักวิชาการและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดทั้ง

ประสบการณ์ระหว่างกัน 
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8.4 นิสิตนักศึกษา สามารถนําข้อเสนอแนะของอาจารย์ นักวิชาการ และผู้วิจารณ์ผลงานมาพัฒนา
คุณภาพวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

8.5 นิสิตนักศึกษา สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตารางการนาํเสนอบทความ 
 
กลุ่มห้อง เลขห้อง ID ชื่อเรื่องบทความ ชื่อผู้นําเสนอ ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษา 

I1 613 G02 ความยืดหยุ่นต่อรายได้ของอุปสงค์สําหรับอาหารของครัวเรือนไทย นายธารา ชาญสินธุ์ อ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร 
  G03 การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลการเพิ่มขึ้นของตน้ทุนและราคาทีม่ีผลต่อ

กําไรทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองพร้อมดืม่ใน
ประเทศไทย 

นายอภิษรักษ์ วงศ์สินสังวร ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ 

  B11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ นายเอื้อ อุปัชฌาย์ รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 
  A11 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของ

ประเทศไทย 
นางสาวศรีแพร พูลกิจ รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
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I1   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์มโนสาเร ่
 



ความยืดหยุ่นต่อรายได้ของอุปสงค์สาํหรับอาหารของครัวเรือนไทย 
The Income Elastic of Thailand Household  Demand for Food. 

 

ธารา ชาญสนิธุ์1และรัชพนัธุ์  เชยจิตร2 

Thara Chansin1and ratchapan  Cheijit2 
 

บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนไทย สะท้อนอยู่ในความยืดหยุ่นต่อรายได้ของอปุสงค์สําหรับ
อาหาร  บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาค่าความยืดหยุ่นตอ่รายได้ของอปุสงค์สําหรับอาหารในหมวดตา่งๆ
ของครัวเรือนไทยโดยใช้ข้อมลูทตุิยภมิูจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนไทย(SOCIO  -  
ECONOMIC  SURVEY:SES)จากสํานกังานสถิติแห่งชาติ ปีพ.ศ.2554 จํานวน 42,083 ครัวเรือน จาก 5 ภมิูภาค
คือ กรุงเทพ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลอาศยัระบบ
คา่ใช้จ่ายเชิงเส้น:Linear Expenditure System (LES) มาใช้ในการศกึษาเพ่ืออธิบายการจดัสรรการใช้จ่ายอปุ
สงค์อาหารตอ่รายได้ตามหมวดอาหารตา่งๆ ผลการศกึษา พบวา่หมวดข้าวแป้งและอาหารท่ีทําจากแป้ง หมวดไข่
และผลิตภัณฑ์นม หมวดผกัและผลไม้ หมวดอ่ืนๆในหมวดอาหาร มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์อาหารต่อรายได้
มากกวา่ 0 แตน้่อยกวา่ 1 จดัเป็นสินค้าปกติ ประเภทสินค้าจําเป็น สว่นหมวดเนือ้สตัว์ สตัว์ปีกและสตัว์นํา้ หมวด
เคร่ืองด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอาหารสําเร็จรูปมีค่าความยืดหยุ่นอปุสงค์อาหารต่อรายได้มากกว่า 1 
ทําให้จดัเป็นสนิค้าฟุ่ มเฟือย 
 

ABSTRACT 
 The food consumption behavior of the Thai household can be referred to the reflection of the 
Elasticity in Food Demand. This paper is aimed to study the income elasticity in different categories of 
the food demands against the Household Income using the secondary data from HOUSEHOLD 
SOCIO  -  ECONOMIC  SURVEY (SES) by National statistical office of Thailand. The data was 
collected in 2011 from 42083 households from 5 main regions of the country namely Bangkok, North, 
South, North-East and Central part of Thailand. The Linear expenditure system, LES, is then used to 
evaluate the distribution of the expenses of each food category that leads to conclude that the Rice 
Flour and Foods made from flour, Eggs and Dairy products, Vegetables and Fruits and others in the Food 
category calculated to have the income elasticity of the food demand in the range of 0 to 1, which falling into 
Key Word:elastic demamd,elastic food ,LES,Linear expenditure system. 
e-mail:Chthara@hotmail.com 

                                                            
1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 114 สขุมุวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110 
The graduate School, Srinakharinwirot University,114 Sukhumvit 23,Bangkok 10110 Thailand. 
2
สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชัน้13อาคารบริการ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 114 สขุมุวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110 

School of Economics and Public policy,Floor13thM.L.Pin Malakul Building,114 Sukhumvit 23,Bangkok 10110 Thailand. 
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the definition of normal goods typed necessary goods. While, catalogues of Meat, poultry and fish, Drinks  
with and without alcohol and precooked-food are calculated to be more that 1 that make them grouped into 
the normal goods typed luxury Goods. 
 

ความสาํคัญของปัญหา 
 ในปัจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์อาหารถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะมนุษย์ต้อง
บริโภคอาหารทุกวันเพ่ือให้ได้รับสารอาหารมาบํารุงรักษาร่างกาย อีกทัง้รายจ่ายในการบริโภคอาหารของ
ครัวเรือนมีมลูคา่มหาศาล การวิเคราะห์ความยืดหยุน่ของอปุสงค์อาหารจงึมีการกระทําอย่างตอ่เน่ือง ซึง่คา่ความ
ยืดหยุ่นของอปุสงค์อาหารท่ีรายงานไว้มีทัง้ มากกว่า1 และน้อยกว่า 0 ท่ีความยืดหยุ่นเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ
(1)เกิดจากการใช้แบบจําลอง และทฤษฎีทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ท่ีมีความแตกตา่งกนั ส่งผลให้คา่ความ
ยืดหยุ่นท่ีวิเคราะห์ได้แตกตา่งกนัตามไปด้วย (2)ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีความแตกตา่งกนั เช่น ช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมลู เม่ือเวลาเปล่ียนไป ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมก็ย่อมจะปรับเปล่ียนไป 
พร้อม ๆ กบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค การศกึษาครัง้นีจ้งึน่าสนใจเพราะภาพแตล่ะภาพของรายได้ในประเทศไทยไม่
เท่ากนั แต่ละภมิูภาคมีรายได้แตกต่างกนั ภมิูภาคท่ีมีรายได้สงูจะเปล่ียนการบริโภคไปในหมวดอาหารท่ีมีความ
ยืดหยุน่ตอ่รายได้ของอปุสงค์สงูกวา่ 
 ในบทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้สําหรับอาหารในหมวด

ต่างๆของครัวเรือนไทยทัง้ประเทศ และในแต่ละภมิูภาคโดยใช้ข้อมลูทตุิยภมิูจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สงัคมของครัวเรือนไทยโดยสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิปีพ.ศ.2554 จํานวน 42,083 ครัวเรือน 
 

วิธีการศึกษา 
 ใช้แบบจําลองระบบค่าใช้จ่ายเชิงเส้น(Linear Expenditure System model:LES)เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ความยืดหยุ่นอปุสงค์ต่อรายได้สําหรับอาหารของครัวเรือน ซึ่งการวิเคราะห์โดยแบบจําลอง LES จะ
แตกตา่งจากแบบจําลองอ่ืน คือ แบบจําลอง LES มีพืน้ฐานมาจากทฤษฏีอรรถประโยชน์ สมมติให้ผู้บริโภคนัน้
ได้รับอรรถประโยชน์สงูสดุ และค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะถกูกําหนดจากปัจจยัภายนอก โดยค่าใช้จ่ายทัง้หมดถกู

จดัสรร 2 ครัง้ คือ 1)จากชดุราคา(set price) ซึง่ปริมาณอปุสงค์ในการบริโภคสินค้าแตล่ะชนิดจะอยู่ในระดบัท่ี
เรียกวา่ committed level คือ เป็นระดบัการบริโภคสนิค้าขัน้ต่ําสดุท่ียากจะลดได้หรือเรียกวา่คา่ใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน
ท่ีผู้บริโภคจะต้องจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้เพียงพอต่อความต้องการขัน้พืน้ฐานนี ้  และ 2)เม่ือจ่าย
คา่ใช้จ่ายระดบัการบริโภคขัน้พืน้ฐานในการบริโภคอาหารหมวดตา่งๆแล้ว ผู้บริโภคจะนํารายได้ท่ีเหลือไปบริโภค
อาหารหมวดอ่ืนๆจนหมดเพ่ือให้ได้รับระดบัอรรถประโยชน์สงูสดุ เรียกรายได้ท่ีเหลือจากท่ีจ่ายค่าใช้จ่ายขัน้

พืน้ฐานว่า ค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน (Supernumerary expenditure) ข้อดีของ
แบบจําลองLES คือ 1)ค่าพารามิเตอร์แปลความหมายได้ง่าย  2)มีทฤษฏีอรรถประโยชน์รองรับจึงทําให้เป็นท่ี
ยอมรับของนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนข้อเสียของแบบจําลองLES คือ การประมาณค่าระบบสมการLESมีความ
ซับซ้อน แม้ว่าแบบจําลองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรอธิบาย แต่ก็มีความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นกับตัว
พารามิเตอร์(จากผลของ i กบั iy แตล่ะตวั) ซึง่วิธีการหนึง่ท่ีใช้ประมาณคา่โดยท่ีแก้ปัญหานีไ้ด้ก็คือ การใช้ความรู้
ลว่งหน้าเพ่ือกําหนดคา่ปริมาณขัน้พืน้ฐานของสินค้า( iy ) เม่ือเป็นเช่นนีก้ารประมาณแบบจําลองในสมการ(1)จะ
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ลดรูปลงหรือการประมาณคา่ใช้จ่ายสว่นเกินจากระดบัยงัชีพ และสมการกลบัมาเป็นสมการเชิงเส้นของคา่ใช้จ่าย
สว่นเกินนอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายท่ียากจะลด (Supernumerary expenditure) สามารถประมาณค่า i โดยใช้

สมการเด่ียวสําหรับสนิค้าแตล่ะชนิด 
 เน่ืองจากข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมลูทตุยิภมิู จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครัวเรือนไทย(SES) ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ ไม่มีข้อมลูในสว่นของราคาสินค้า ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้ค่าเฉล่ียของ
คา่ใช้จ่ายอาหารในหมวดนัน้ๆของครัวเรือนท่ีมีรายจ่ายต่ําแทนคา่ใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน 
 จากข้อสมมติท่ีว่าผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้า i  เพ่ือให้ได้อรรถประโยชน์สงูสดุภายใต้งบประมาณ
จํากดั นํามาหาอนพุนัธ์อนัดบัท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์ ณ ระดบัอรรถประโยชน์สงูสดุ จะได้สมการ LES ดงันี ้

   ( )i i i i i i i
i

E p y E p y U                   (1) 

เม่ือแทนค่าใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน ด้วยค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือนท่ีมีคา่ใช้จ่ายในระดบัท่ีต่ํา  ทําให้สมการลดรูปลง 
ดงัสมการ 
   0 (sup)ij i iE U           (2) 
 โดยท่ี ijE  =  คา่ใช้จ่ายจริงท่ีจ่ายไปในการซือ้อาหารหมวดท่ี i ในภมิูภาค j  

  0  = คา่คงท่ี 

  i  =  แนวโน้มการจดัสรรคา่ใช้จ่าย (Marginal budget share) สําหรับ 

    สนิค้า i   

         Sup =  คา่ใช้จ่ายสว่นเกินนอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน(Supernumerary  

    expenditure) ได้มาจาก ( )j i i
i

E p y  

  i ip y   =  คา่ใช้จ่ายขัน้พืน้ฐาน3ของสนิค้าชนิดท่ี i  
  jE   =  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดใน 7 หมวดอาหารของครัวเรือน ในภมิูภาค j  

  iU   =  คา่ความผิดพลาดและ 0i
i

U   

  i  = 1,2,…,7  โดยท่ี 1=หมวดข้าวแป้งและอาหารท่ีทําจากแป้ง 2=หมวดเนือ้สตัว์ 
    สตัว์ปีกและสตัว์นํา้ 3=หมวดไข่และผลิตภณัฑ์จากนม 4=หมวดผกัแลผลไม้ 
    5=เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไม่มีแอลกอฮอล์ 6=อาหารสําเร็จรูป 7=อ่ืนๆในหมวด
    อาหาร 
  j  =  1,2,…,5 โดยท่ี 1=ทัง้ประเทศ 2=กรุงเทพ 3=ภาคกลาง 4=ภาคเหนือ  
    5=ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6=ภาคใต้ 
และสามารถหาคา่ความยืดหยุน่ตอ่รายได้ของอปุสงค์สําหรับอาหารของครัวเรือน ได้จากสตูร 
   /i i iw     โดยท่ี  ( / )i i iw p y E                    (3) 

                                                            
3 เป็นค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดจาก ราคาคณูปริมาณขัน้ต่ําท่ีครัวเรือนจําเป็นต้องบริโภค  ซึง่ในบทความนีจ้ะ ใช้คา่เฉลี่ยของครัวเรือนท่ีมีรายจ่ายท่ีต่ํา
ในหมวดอาหารนัน้แทน 
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ผลการศึกษา 
ตาราง1 แสดงคา่ความยืดหยุน่ตอ่รายได้ของอปุสงค์สําหรับอาหาร 
 คา่ความยืดหยุน่ตอ่รายได้ของอปุสงค์สําหรับอาหารในแตล่ะภมิูภาค 
หมวดอาหาร ทัง้ประเทศ กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ใต้ 

       1.ข้าว แป้ง และอาหารท่ี

ทําจากแป้ง 
0.441 0.227 0.164 0.256 0.264 0.178 

2.เนือ้สัตว์ สัตว์ปีก  และ
สตัว์นํา้ 

1.134 0.671 0.500 0.540 0.575 0.506 

3.ไขแ่ละผลติภณัฑ์นม 0.447 0.230 0.201 0.224 0.203 0.218 
4.ผกัและผลไม้ 0.554 0.373 0.259 0.245 0.240 0.272 
5.เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม มี และ ไม่ มี  
แอลกอฮอล์ 

1.330 1.087 0.689 0.559 0.495 0.513 

6.อาหารสําเร็จรูป 1.001 0.671 0.388 0.382 0.507 0.463 
7.อ่ืนๆในหมวดอาหาร 0.226 0.125 0.136 0.082 0.075 0.099 
8.รายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือน(บ/ด) 

24,290 

 

50,111 

 

23,028 

 

19,261 

 

22,483 

 

28,211 

 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 เม่ือทําการประมาณคา่การตอบสนองของอปุสงค์อาหารในการบริโภคอาหารประเภทตา่งๆตอ่รายได้ทัง้

ประเทศ พบวา่หมวดข้าวแป้งและอาหารท่ีทําจากแป้ง หมวดไขแ่ละผลติภณัฑ์นม หมวดผกัและผลไม้ หมวดอ่ืนๆ
ในหมวดอาหาร มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์อาหารต่อรายได้มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1 จัดเป็นสินค้าปกติ ส่วน
หมวดเนือ้สตัว์ สตัว์ปีกและสตัว์นํา้ หมวดเคร่ืองด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอาหารสําเร็จรูปมีค่าความ
ยืดหยุน่อปุสงค์อาหารตอ่รายได้มากกว่า 0 และมากกว่า 1 ทําให้จดัเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย เม่ือรายได้ของคา่ใช้จ่าย
ในการบริโภคอาหารเพิ่มขึน้ 1 หน่วย ครัวเรือนจะบริโภคอาหาร หมวดข้าว แป้งและอาหารท่ีทําจากแป้ง เพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.441จะบริโภคอาหาร หมวดเนือ้สตัว์ สตัว์ปีก และสตัว์นํา้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.134จะบริโภคอาหาร หมวด
ไข่และผลิตภณัฑ์จากนมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.447 จะบริโภคอาหาร หมวดผกัและผลไม้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.554 จะ
บริโภคอาหารหมวด เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.330 จะบริโภคอาหารหมวดอาหาร
สําเร็จรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.001 และจะบริโภคอาหารหมวดอ่ืนๆในหมวดอาหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.226 

 เม่ือพิจารณาแต่ละภมิูภาคจะพบว่าความยืดหยุ่นอปุสงค์อาหารต่อรายได้ท่ีคํานวณได้ไม่แตกตา่ง

กนัมากนกั ความยืดหยุน่อปุสงค์อาหารตอ่รายได้มีคา่มากกวา่ 0 และน้อยกวา่ 1 ซึง่จดัเป็นสนิค้าปกตใินทกุ
หมวดอาหารทกุภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพท่ีหมวดเคร่ืองด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอล์มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์
อาหารต่อรายได้มากกว่า1 จดัเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย เม่ือพิจารณาลงไปในรายได้ของภูมิภาคจะพบว่าเม่ือ

ภูมิภาคมีรายได้สูงขึน้ เช่น เปรียบเทียบภาคเหนือกับกรุงเทพ รายได้ท่ีเพิ่มขึน้จะส่งผลให้ครัวเรือน
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคหมวดอาหาร โดยบริโภคหมวดข้าว แป้ง และอาหารท่ีทําจากแป้ง

ลดลง บริโภคหมวดเนือ้สตัว์ สตัว์ปีก และสตัว์นํา้เพิ่มขึน้ และท่ีเห็นได้เด่นชดัคือ บริโภคหมวดเคร่ืองด่ืมมี
และไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดอาหารสําเร็จรูปเพิ่มขึน้มาก 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศกึษานีมี้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะคือ จากการประมาณคา่หมวดอาหาร7หมวดท่ีแบ่งหมวดไว้
ทัง้ประเทศ พบว่าหมวดข้าวแป้งและอาหารท่ีทําจากแป้ง หมวดไข่และผลิตภณัฑ์นม หมวดผกัและผลไม้ 
หมวดอ่ืนๆในหมวดอาหาร มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์อาหารต่อรายได้มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1 จัดเป็น
สินค้าปกติประเภทสินค้าจําเป็น ส่วนหมวดเนือ้สัตว์ สัตว์ปีกและสัตว์นํา้ หมวดเคร่ืองด่ืมมีและไม่มี
แอลกอฮอล์ และหมวดอาหารสําเร็จรูปมีค่าความยืดหยุ่นอปุสงค์อาหารตอ่รายได้มากกว่า 0 และมากกว่า 
1 ทําให้จัดเป็นสินค้าปกติ ประเภทสินค้าฟุ่ มเฟือย ภูมิภาคท่ีมีรายได้สงูจะเปล่ียนการบริโภคไปในหมวด
อาหารท่ีมีความยืดหยุน่ตอ่รายได้ของอปุสงค์สงูกว่า ผลท่ีได้จะสามารถเอาไปวางแผนโปรแกรมในนโยบาย 
เช่น นโยบายความคมุสินค้า หรือนโยบายแจกเงิน2,000 ครัวเรือนเพ่ือทําให้ครัวเรือนปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหาร ตวัอย่างเช่น รัฐบาลอุดหนุนสินค้าหมวดอาหาร ทําให้ราคาสินค้าลดลง เม่ือราคา
สินค้าลดลงก็เหมือนกับครัวเรือนมีรายได้ในการบริโภคอาหารเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายขัน้
พืน้ฐานท่ีต้องจ่ายลดน้อยลงตามไปด้วย คา่ใช้จ่ายสว่นเกินท่ีนอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายขัน้พืน้ฐานก็จะมีมาก
ขึน้ ครัวเรือนก็จะสามารถบริโภคอาหารได้มากขึน้ หลากหลายย่ิงขึน้  
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การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลการเพิ่มขึน้ของต้นทุนและราคาที่มีผลต่อกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร์ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลืองพร้อมดื่มในประเทศไทย 

A Study on the Manufacturing Cost and Effects of the Cost and Price Increases  
on Economic Profit of Firms in Soya Milk Industry in Thailand 

 
อภิษรักษ์ วงศ์สินสงัวร1 ศภุชาติ สขุารมณ์2 และศรีอร สมบรูณ์ทรัพย์1 

Apisaruk  Wongsinsangvorn1 Supachat  Sukharomana2 and Sri-on  Sumboonsup1 

 
บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ (1)ศกึษาสถานะทัว่ไปของอตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โครงสร้าง
ตลาด พฤติกรรมของหน่วยผลิต และ(2) ศกึษาต้นทนุการผลิตและผลของการเปล่ียนแปลงของต้นทนุและราคาท่ี
มีต่อกําไรของธุรกิจ ผลการศกึษาพบว่า อตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองมีโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ผู้ผลิต
รายใหญ่ท่ีสุดมีอํานาจในการกําหนดราคา แต่พฤติกรรมการแข่งขันเน้นด้านท่ีไม่ใช่ราคามากกว่า กําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ก่อนหกัภาษีเท่ากบั 3.51 บาทตอ่ลิตร มาตรการกําหนดให้ผู้ผลิตนมถัว่เหลืองต้องซือ้ผลผลิตเมล็ด
ถัว่เหลืองในประเทศ ไม่ได้ทําให้ต้นทนุสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั ถ้าราคาถัว่เหลืองเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จะทําให้กําไร
ลดลงเพียงร้อยละ 5.20 ซึง่ถือวา่น้อยมากเม่ือเทียบกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของต้นทนุอ่ืนๆ นอกจากนี ้
ถ้าราคาขายของนมถัว่เหลืองเพิ่มร้อยละ 10 จะทําให้ผลกําไรเพิ่มขึน้ร้อยละ 71.20 ดงันัน้ ผู้ผลิตควรหาวิธีลด
ต้นทนุในสว่นอ่ืน รวมทัง้แสวงหาตลาดสง่ออกท่ีสามารถขายได้ในราคาสงูขึน้ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were; (1) to present the overall picture of soya milk industry in 

Thailand focusing on market structure, market conduct and (2) to estimate the manufacturing cost 
and simulate the effects of the cost and price increases on economic profit. The industry was 
oligopolistic. The largest manufacturer has a power to determine price. However non-price 
competition was adopted. The industry earned 3.51 baht/litre profit before tax. Government measures 
requiring the manufacturers to purchase soy bean from local farmers in order to gain the right to 
import, showed insignificant on profit. A 10 percent higher soy bean price would reduce the profit by 
only 5.20 percent. On the contrary, a 10 percent selling price increase would raise the profit by 71.20 
percent. Therefore, the manufacturers should find the way to reduce other cost items, as well as 
expand export market which could earn a higher price. 
Key Words: soya milk, soy milk 
e-mail address: Apisaruk.W@gmail.com 
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ความสาํคัญของปัญหา 
 นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความนิยมจากทัง้ตลาดในและ
ตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์ 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท แลคตาซอย จํากดั 2.บริษัท กรีนสปอต จํากดั 
และ3.บริษัท แดร่ีพลสั จํากัด มีกําลงัการผลิตรวมของทัง้อุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองกว่า 860 ล้านลิตร โดยในปี 
2554 ผลติเพ่ือขายในประเทศ 793 ล้านลติร มลูคา่19,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของปริมาณการผลิต
ทัง้หมด และสง่ออกไปขายยงัตา่งประเทศ 67 ล้านลิตร มลูคา่ 1,675 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณการ
ผลติทัง้หมด และในปี 2555 มีปริมาณสง่ออก 93 ล้านลิตร จากตารางท่ี 1 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ปริมาณการสง่ออก
นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของไทยเตบิโตโดยเฉล่ียในอตัราสงูถึงร้อยละ 37.38 
ตารางท่ี 1 ปริมาณการสง่ออกนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของไทยปีพ.ศ. 2550-2555 

ปี ปริมาณ มลูคา่ ราคา* 
(พ.ศ.) (ลติร) (บาท) (บาท/ลติร) 
2550 11,821,012 248,839,856 21 
2551 25,948,018 602,200,506 23 
2552 50,239,315 837,898,373 17 
2553 44,408,233 1,172,785,777 26 
2554 67,341,486 1,896,514,458 28 
2555 93,610,695 2,482,301,359 27 

อตัราการเตบิโตเฉล่ียตอ่ปี

(ร้อยละ) 
37.38 43.65 6.49 

หมายเหต:ุ พิกดัศลุกากรรหสัฮาร์โมไนซ์นมถัว่เหลือง (HS Code - 2202.9020.000) 
 * ราคา (บาท/ลิตร) = มลูคา่/ปริมาณ 
ท่ีมา: กรมศลุากากร, 2555 
 การขยายตวัของความต้องการนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคญัในอัตราเดียวกันตามหลกัอุปสงค์สืบเน่ือง (Derived 
Demand) ข้อมลูจากงบการเงินของผู้ผลิตในอตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในปี 2554 พบว่า ปริมาณความ
ต้องการเมลด็ถัว่เหลืองเกรดแปรรูปอาหาร มีปริมาณ 71,729 ตนั คิดเป็นร้อยละ 56 ของปริมาณผลผลิตเมล็ดถัว่
เหลืองในประเทศ (ตารางท่ี2) 
ตารางท่ี 2 ปริมาณความต้องการใช้เมลด็ถัว่เหลืองเพ่ือผลตินมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมปีพ.ศ.2552-2554 

ปริมาณการใช้เมลด็ถัว่เหลือง ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
(1) เมลด็ถัว่เหลืองใช้ผลติเพ่ือสง่ออก (ตนั/ปี) 4,186 3,700 5,611 
(2) เมลด็ถัว่เหลืองใช้ผลติเพ่ือขายในประเทศ (ตนั/ปี) 50,060 59,717 66,118 
(3) เมลด็ถัว่เหลืองใช้ผลตินมถัว่เหลืองทัง้หมด (ตนั/ปี) 54,247 63,417 71,729 
ท่ีมา : คํานวณจากงบการเงินของบริษัทผู้ผลติท่ีได้จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2556 
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 เมลด็ถัว่เหลืองนอกจากจะเป็นวตัถดุบิท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแล้ว ยงัเป็นวตัถดุิบ
ท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมอ่ืนและส่งออก โดยในปี 2554 มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศทัง้หมด 2.12 ล้าน
ตนัซึ่งปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทําให้ต้องนําเข้า 1.99 ล้านตนั หรือสงูมากถึงร้อยละ 94.15 
(ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ปริมาณผลผลตินําเข้าสง่ออกและการใช้เมลด็ถัว่เหลืองในประเทศไทยปีพ.ศ. 2552-2554 

ปริมาณการใช้ถัว่เหลือง ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
(1) ปริมาณผลผลติในประเทศ (ตนั) 186,853 169,577 126,521 
(2) ปริมาณนําเข้า (ตนั) 1,543,551 1,818,705 1,994,378 
(3) ปริมาณถัว่เหลืองทัง้หมด (ตนั) 1,730,404 1,988,282 2,120,899 
(4) ปริมาณสง่ออกถัว่เหลือง (ตนั) 1,296 954 2,629 
(5) ปริมาณการใช้ในประเทศ (ตนั) 1,729,108 1,987,328 2,118,270 
ท่ีมา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556 
 การท่ีประเทศไทยต้องนําเข้าถัว่เหลืองจากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองอปุสงค์ในประเทศ ทําให้รัฐบาล
ต้องคุ้มครองผู้ผลิตถัว่เหลืองในประเทศด้วยการกําหนดให้ผู้ นําเข้าเมล็ดถัว่เหลืองจะต้องทําสญัญารับซือ้ผลผลิต

จากเกษตรกรในเง่ือนไขตา่งๆท่ีรัฐบาลกําหนด ทัง้ทางด้านราคา ปริมาณ และคณุภาพ นอกจากนี ้ผู้ มีสิทธ์ินําเข้า
ต้องให้การสนบัสนนุและส่งเสริมการผลิตถัว่เหลืองท่ีผลิตในประเทศตามราคากลไกตลาดแต่ไม่ต่ํากว่าราคาขัน้

ต่ําตามชัน้คณุภาพท่ีกําหนด 
 การดําเนินนโยบายดงักล่าวย่อมผลกัดนัให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มสงูขึน้ และกระทบต่อ
ต้นทนุของผู้ผลิตท่ีต้องใช้เมล็ดถัว่เหลืองเป็นวตัถดุิบหลกัอย่างเช่น อตุสาหกรรมนมถัว่เหลือง กลา่วคือ ผู้ผลิตใน
อตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมจะต้องแขง่ขนักบัอตุสาหกรรมอ่ืนในการรับซือ้เมลด็ถัว่เหลืองท่ีผลิตในประเทศ

เพ่ือให้ได้สิทธ์ินําเข้าถัว่เหลือง ซึง่ในสว่นนีจ้ะทําให้ราคาถัว่เหลืองซึง่เป็นต้นทนุการผลิตท่ีสําคญัมีราคาเพิ่มสงูขึน้ 
เพราะปริมาณการผลิตในประเทศมีการขยายตวัอย่างจํากดั การท่ีราคาเมล็ดถัว่เหลืองมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้และ
ปริมาณผลผลติในประเทศอยูใ่นระดบัต่ํากวา่ความต้องการมากจะสง่ผลตอ่ต้นทนุการผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

และกําไรของผู้ผลติในระยะยาว และลดความสามารถในการแขง่ขนัรวมถึงการผลติเพ่ือตอบสนองตลาดสง่ออก 
 ปัญหาเก่ียวกับราคา และปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองท่ีจะมีผลต่อกําไรของผู้ผลิตนัน้เป็นปัญหาเพียงด้าน
เดียว ทัง้นี ้จากกรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่ีนําเสนอโดย Carlton and Perloff (2005) ได้แสดงให้เห็นว่า กําไรของ
ธุรกิจนัน้ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมของผู้ผลติในอตุสาหกรรม ตลอดจนนโยบายและมาตรการของรัฐ โดยพฤติกรรมของ
ผู้ผลิตในอตุสาหกรรมจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะโครงสร้างตลาด และโครงสร้างตลาดจะถกูกําหนดและได้รับ
อิทธิพลจาก เทคโนโลยีการผลิต และต้นทุนการผลิต ตลอดจนการขยายตัวของอุปสงค์ในสินค้า ภายใต้
สภาพแวดล้อมเก่ียวข้องกบันโยบายและมาตรการของรัฐ 
 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า กําไรของผู้ผลิตจะเก่ียวเน่ืองกับหลายปัจจัยทัง้ด้านราคา ปริมาณความต้องการ 
ต้นทนุการผลิต ราคาปัจจยัการผลิตทกุประเภทท่ีใช้ในการผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม การศึกษาสาเหตขุองการ
เปล่ียนแปลงและผลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่างๆท่ีมีต่อกําไรของผู้ผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม ทําให้ผู้ผลิต
และผู้ เก่ียวข้องสามารถระบถุึงปัจจยัสําคญัท่ีทําให้กําไรของผู้ผลติเปล่ียนแปลง 
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วิธีการศึกษา 
 จากกรอบแนวคดิท่ีนําเสนอโดย Carlton and Perloff (2005) การศกึษาครัง้นีมี้วิธีขัน้ตอนดงันี ้
 1. เก็บรวบรวมข้อมลูทางด้านปริมาณการผลิต ปริมาณความต้องการ และราคานมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม
ทัง้ราคาสง่ออกและจําหน่ายในประเทศ จากการสํารวจตลาด ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศจากกรมศลุกากร งบ
การเงินของผู้ผลิตจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัได้เก็บ
ข้อมลูเก่ียวข้องกับผู้ผลิต ส่วนแบ่งตลาด และอุปสรรคในการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ เพ่ือใช้สะท้อนให้เห็นถึง 
อํานาจตลาดในการท่ีผู้ผลติจะมีอิทธิพลตอ่ราคานมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีขายในตลาด 
 2. ศึกษาสูตรการผลิตและขัน้ตอนในการผลิตจากเอกสารวิทยาศาสตร์การอาหาร เพ่ือให้ทราบถึง
ปริมาณการใช้ปัจจยัการผลติตา่งๆในกระบวนการผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เพ่ือนํามาใช้ในการประมาณต้นทนุ
การผลิต โครงสร้างต้นทนุการผลิต โดยวิธีประเมินทางวิศวกรรม (Engineering Cost Estimate) และนําไปใช้
จําแนกรายการต้นทนุการผลิตท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินของผู้ผลิตในอตุสาหกรรม เพ่ือให้ได้รายการค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกบัการใช้เมลด็ถัว่เหลือง นํา้ตาลทราย และปัจจยัอ่ืนๆท่ีใช้ในการผลตินมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม  
 3. สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมExcel เพ่ือใช้ในการคํานวณรายได้ รายจ่าย ต้นทนุการ
ผลิตจําแนกตามชนิดของปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัและกําไรของธุรกิจ โดยออกแบบให้สามารถทดสอบผลของการ
เปล่ียนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตและราคาจําหน่ายนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีต่อกําไรของผู้ผลิต ภายใต้
สถานการณ์จําลองตา่งๆ 

ผลการศึกษา 
1. สถานะทัว่ไปของอตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมโครงสร้างตลาด พฤตกิรรมหน่วยผลติ 

 1.1 เม่ือกําหนดให้ปริมาณความต้องการนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเท่ากบัปริมาณการผลิตในช่วงปี 2552-
2554 การขยายตวัทางด้านอปุสงค์จะมีอตัราร้อยละ 15.03 ตอ่ปี หรือ129.58 ล้านลิตรตอ่ปี โดยมีการเติบโตของ
ปริมาณความต้องของตลาดในประเทศร้อยละ 14.96 หรือ 118.63 ล้านลิตรตอ่ปี และร้อยละ 15.76 (10.56 ล้าน
ลิตรต่อปี) เพ่ือส่งจําหน่ายยังต่างประเทศ การขยายตวัของอุปสงค์นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมดงักล่าวนี ้ผู้ผลิต
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนทางด้านการขยายการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
ตารางท่ี 4 ปริมาณความต้องการนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมและการเตบิโตในปริมาณความต้องการ  

รายการ 
ปริมาณความต้องการ   การเตบิโตของอปุสงค์  

2552 2553 2554  ร้อยละ ล้านลติร/ปี 
(1) ปริมาณความต้องการนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม (ล้านลติร) 650 761 860 15.03 129.58 
(2) ปริมาณผลติเพ่ือขายในประเทศ (ล้านลติร) 600 716 793 14.96 118.63 
(3) ปริมาณการสง่ออกนมถัว่เหลือง (ล้านลติร) 50 44 67 15.76 10.56  
หมายเหต:ุ การวิเคราะห์อตัราการเตบิโตของอปุสงค์ช่วงปี2552- 2554 คํานวณโดย Compound Growth Rate 
ท่ีมา: 1. ปริมาณความต้องการโดยรวมคํานวณจากงบการเงินของบริษัทผู้ผลตินมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใน
 อตุสาหกรรมจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า 
  2. กําหนดให้ปริมาณนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีสง่ออกทัง้หมดเป็นนมถัว่เหลืองท่ีผลติจากผู้ผลติในประเทศ 
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  3. ปริมาณการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในประเทศ คํานวณจากสว่นตา่งระหวา่งปริมาณการผลติหกั
  ด้วยปริมาณการสง่ออก 
 1.2. จากการศกึษาพฤติกรรมของหน่วยผลิต และโครงสร้างตลาด พบว่า อตุสาหกรรมผลิตนมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืมมีลกัษณะเป็นโครงสร้างตลาดผู้ขายน้อยราย จากการทดสอบโดยใช้ดชันี HHI พบว่า ผู้ผลิตราย
ใหญ่ท่ีสดุและเป็นผู้ นําตลาดมีสว่นแบง่ตลาดสงูถึงร้อยละ 57 และมีอํานาจในการกําหนดราคา แตพ่ฤติกรรมการ
แข่งขนัเน้นด้านท่ีไม่ใช่ราคามากกว่า โดยผ่านพฤติกรรมในการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภณัฑ์ด้วยการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด อุปสรรคท่ีสําคัญในการเข้าสู่ตลาดได้แก่ ความ
ชํานาญ เงินทนุ และความภกัดีตอ่ตราสนิค้าเพ่ือทําให้ลกูค้าหนัมาซือ้ผลติภณัฑ์ 

ตารางท่ี 5  สว่นแบง่ตลาดเฉพาะตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในประเทศไทยปีพ.ศ.2552-2555  

รายช่ือผู้ผลติ 
พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
(1) บริษัท แลคตาซอย จํากดั 51.9 54.8 54.6 56.6 
(2) บริษัท กรีนสปอต(ประเทศไทย)จํากดั 30.9 28 24.1 23.9 
(3) บริษัท แดร่ีพลสั จํากดั 16.6 16.5 20.4 18.8 
(4) อ่ืนๆ 0.6 0.7 0.9 0.7 
(5) ระดบัการกระจกุตวัของยอดขายโดยรวมดชันี HHI* 3924.34 4059.78 3978.94 4128.70 
หมายเหต:ุ รายการท่ี (5) คํานวณจากผลรวมของสว่นแบง่ตลาดของหน่วยผลติแตล่ะหน่วย (1)-(4) ยกกําลงัสอง 
ท่ีมา:  บริษัท ACNielsen (ประเทศไทย) จํากดั, 2556 
 2. ผลการศกึษาต้นทนุการผลิตและผลของการเปล่ียนแปลงของต้นทนุและราคาท่ีมีตอ่กําไรของธุรกิจ 
 2.1 การประมาณต้นทนุการผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม พบว่า การผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 1 
ลิตร มีต้นทนุการผลิตโดยเฉล่ีย 21.49 บาทต่อลิตร โดยมีต้นทนุในส่วนของเมล็ดถั่วเหลืองร้อยละ 8.54 ต้นทุน
ของนํา้ตาลทรายร้อยละ 7.25 และต้นทนุอ่ืนๆ ได้แก่ คา่ขนส่ง คา่การตลาด คา่บรรจภุณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 84.21 
ของต้นทนุทัง้หมด โครงสร้างต้นทนุดงักลา่วจะแปรเปล่ียนได้ตามการเปล่ียนแปลงของราคาเมล็ดถัว่เหลือง ราคา
นํา้ตาลทราย และราคาปัจจยัการผลติอ่ืนๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 2.2. กําไรของผู้ผลิตและปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดขนาดของผลกําไรของผู้ผลิต จากการใช้ข้อมลูทางด้าน
รายได้ คา่ใช้จ่าย ในงบการเงินของผู้ผลิตผนวกกบัราคานมพร้อมด่ืมท่ีได้จากการสํารวจและโครงสร้างต้นทนุการ
ผลติ ได้นํามาคํานวณหาต้นทนุรายรับเฉล่ีย ต้นทนุเฉล่ีย และกําไรตอ่หน่วยท่ีเกิดจากการประกอบการในการผลิต
ของผู้ผลิตในช่วงปี 2552-2554 ผลการศกึษาพบว่า การผลิตนมถัว่เหลืองในปี 2554 มีรายรับเฉล่ีย 25 บาทตอ่
ลิตร มีต้นทนุการผลิตโดยเฉล่ีย 21.49 บาทต่อลิตร มีผลกําไรก่อนหกัภาษีธุรกิจ 3.51 บาทตอ่ลิตรและหลงัหกั
ภาษีธุรกิจ 3.23 บาทต่อลิตร โดยปัจจัยท่ีเป็นตวักําหนดขนาดของกําไรเฉลี่ยต่อหน่วยได้แก่ ราคาจําหน่าย
ผลติภณัฑ์นมพร้อมด่ืม ราคาถัว่เหลือง ราคานํา้ตาลทรายและต้นทนุอ่ืนๆโดยเฉล่ีย  
 เม่ือนําข้อมลูดงักล่าวนี ้ไปสร้างแบบจําลองสมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือเช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงของ
ผลกําไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาและราคาของปัจจยัการผลิต จะได้โปรแกรมท่ีใช้ในการทดสอบการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัตา่งๆท่ีมีตอ่กําไรของผู้ผลติ ซึง่แบบจําลองดงักลา่วมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 6 รายได้เฉล่ีย ต้นทนุเฉล่ียและกําไรทางเศรษฐศาสตร์เฉล่ียของการผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมจําแนก   
  ตามประเภทคา่ใช้จ่ายในการผลติปีพ.ศ. 2552 -2554 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 ร้อยละ 
(1) ต้นทนุคงท่ี     
    (1.1)   คา่เส่ือมราคา(บาท/ลติร) 0.46 0.53 0.54 2.53 
    (1.2)   คา่เสียโอกาสของเงินทนุ (บาท/ลติร) 0.42 0.44 0.62 2.89 

รวมต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย (บาท/ลติร) 0.88 0.98 1.16  
(2) ต้นทนุผนัแปร     
   (2.1) ต้นทนุวตัถดุบิ     
         ( 2.1.1) เมลด็ถัว่เหลือง (บาท/ลติร)  1.82 1.71 1.84 8.54 
          (2.1.2) นํา้ตาลทราย (บาท/ลติร) 1.56 1.56 1.56 7.25 

รวมต้นทนุผนัแปรเฉล่ีย (บาท/ลติร) 3.38 3.27 3.40  
(3) ต้นทนุอ่ืนๆ (บาท/ลติร) 16.14 15.51 16.93 78.80 
(4) ต้นทนุรวมเฉลี่ย (บาท/ลติร) 20.40 19.75 21.49 100 
(5) ราคาจําหน่าย (บาท/ลติร) 25 25 25  
(6) กําไรก่อนหกัภาษีเฉล่ีย (บาท/ลติร) 4.60 5.25 3.51  
(7) กําไรหลงัหกัภาษีเฉล่ีย (บาท/ลติร) 4.38 5.03 3.23  
ท่ีมา:  งบการเงินโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2556 
 2.3 การทดสอบนัยสําคญัของปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงผลกําไรของผู้ผลิต แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือสามารถใช้ประเมินผลการเปล่ียนแปลงในกรณีปัจจัยต่างๆเปล่ียนแปลงมีลักษณะดังนี ้
กําหนดให้ 

π = P – (Px)(X) - (Py)(Y) - AC other - AFC 
 
 π  = กําไรตอ่หน่วย (บาท/ลติร) 
 P  = ราคาขายนมถัว่เหลือง (บาท/ลติร) 
 Px  = ราคาถัว่เหลือง (บาท/กิโลกรัม) 
 X  = ปริมาณถัว่เหลืองท่ีใช้ (กิโลกรัมตอ่นมถัว่เหลือง 1 ลติร) 
 Py  = ราคานํา้ตาลทราย (บาท/กิโลกรัม) 
 Y  = ปริมาณนํา้ตาลทรายท่ีใช้ (กิโลกรัมตอ่นมถัว่เหลือง 1 ลติร) 
 AC other  = ต้นทนุอ่ืนๆเฉล่ียตอ่นมถัว่เหลือง 1 ลติร (บาท/ลติร) 
 AFC  = ต้นทนุคงท่ีเฉล่ียตอ่นมถัว่เหลือง 1 ลติร (บาท/ลติร) 
  2.3.1 การทดสอบผลของการเปล่ียนแปลงราคาถั่วเหลืองท่ีมีต่อขนาดของผลกําไร เม่ือ
กําหนดให้ราคานมพร้อมด่ืม 25 บาทตอ่ลิตร ราคานํา้ตาลทราย 21.40 บาทตอ่กิโลกรัม ต้นทนุอ่ืนๆรวมทัง้ต้นทนุ
คงท่ีเฉล่ีย 16.93 บาทต่อลิตร และกําไรเฉล่ียต่อลิตรก่อนหกัภาษีธุรกิจเท่ากบั 3.51 บาทต่อลิตร หากสมมติให้
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ราคาถัว่เหลืองเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 (24.22 บาทต่อกิโลกรัม) โดยท่ีราคาและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง 
กําไรก่อนหกัภาษีจะมีคา่เทา่กบั 3.33 บาทตอ่ลติร ลดลงร้อยละ 5.23  
 2.3.2 การทดสอบผลของการเปลี่ยนแปลงราคานํา้ตาลทรายท่ีมีต่อขนาดของผลกําไร เม่ือกําหนดให้
ราคานมพร้อมด่ืม 25 บาทตอ่ลิตร ราคานํา้ตาลทราย 21.40 บาทตอ่กิโลกรัม ต้นทนุอ่ืนๆรวมทัง้ต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย 
16.93 บาทต่อลิตร และกําไรเฉลี่ยต่อลิตรก่อนหกัภาษีธุรกิจเท่ากับ 3.5114 บาทต่อลิตร หากสมมติให้ราคา
นํา้ตาลทรายเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 (23.54 บาทตอ่กิโลกรัม) โดยท่ีราคาและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง กําไร
ก่อนหกัภาษีธุรกิจจะมีคา่เท่ากบั 3.3556 บาทตอ่ลิตร ซึง่จะเห็นได้ว่า จากการสมมติให้ราคานํา้ตาลทรายเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10 จะทําให้กําไรก่อนหกัภาษีของผู้ผลติลดลงร้อยละ 4.44  
 2.3.3 การทดสอบผลของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนอ่ืนๆโดยรวมท่ีมีต่อขนาดของผลกําไร เม่ือ
กําหนดให้ราคานมพร้อมด่ืม 25 บาทตอ่ลิตร ราคานํา้ตาลทราย 21.40 บาทตอ่กิโลกรัม ต้นทนุอ่ืนๆรวมทัง้ต้นทนุ
คงท่ีเฉล่ีย 16.93 บาทต่อลิตร และกําไรเฉล่ียต่อลิตรก่อนหกัภาษีธุรกิจเท่ากบั 3.51 บาทต่อลิตร หากสมมติให้
ต้นทนุอ่ืนๆโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 (18.63 บาทตอ่ลิตร) โดยท่ีราคาและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง 
กําไรก่อนหกัภาษีจะมีคา่เทา่กบั 1.82 บาทตอ่ลติร ลดลงมากถึงร้อยละ 48 
 ดงันัน้ จะเห็นว่า ปัจจยัอ่ืนๆมีอิทธิพลสงูในการกําหนดกําไรก่อนหกัภาษีของธุรกิจมากกว่าผลของการ
เปล่ียนแปลงในราคาเมลด็ถัว่เหลืองซึง่เป็นปัจจยัการผลติหลกัในการผลตินมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เป็นประเด็นท่ีทํา
ให้ผู้ผลติวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของมาตรการในการเข้ามาแทรกแซงของรัฐ ท่ีจะทําให้ถัว่หลืองมีราคาสงูขึน้ 
ส่งผลให้ต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ และมีผลกําไรลดลงแต่มีนยัสําคญัน้อย ดงันัน้ ผู้ผลิตควรหาวิธีลดต้นทนุในส่วน
อ่ืน เช่น คา่การตลาด คา่พลงังาน คา่ขนสง่ เป็นต้น ซึง่จะสง่ผลตอ่กําไรในอตัราสงู 
 2.3.4 ผลการเปล่ียนแปลงในราคาจําหน่ายนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีตอ่ผลกําไรทางเศรษฐศาสตร์ 
 ราคาจําหน่ายนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมตลาดในประเทศมีค่าเฉล่ีย 25 บาทต่อลิตร แต่ราคาส่งออกไปยงั
ตา่งประเทศโดยเฉล่ียมีคา่เท่ากบั 27 บาทตอ่ลิตร ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (บาท/ดอลลา่ร์
สหรัฐ) และราคานมถัว่เหลืองในตลาดโลก (ดอลลา่ร์สหรัฐ/ลิตร) ดงันัน้ จะเห็นว่า การเปล่ียนแปลงราคาของนม
ถัว่เหลืองนัน้ นอกจากจะขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนและราคาในตลาดโลกแล้ว ราคาจําหน่ายในประเทศยงัขึน้อยู่
กบัอํานาจตลาดของผู้ผลติ ถ้าหากมีอํานาจตลาดเพิ่มสงูขึน้ ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคานมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมให้
เพิ่มสงูขึน้ได้ การทดสอบผลของการเปล่ียนแปลงในราคานมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีให้เพิ่มสงูขึน้ ในอตัราร้อยละ 10 
จากราคาฐาน คือ 27.50 บาทตอ่ลิตร โดยกําหนดให้ราคาปัจจยัการผลิตอ่ืนอยู่คงท่ี จะสง่ผลให้กําไรของผู้ผลิตมี
กําไรเพิ่มขึน้จากเดิม 3.5114 บาทตอ่ลิตร เป็น 6.0114 บาทตอ่ลิตร หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 71.20 ดงันัน้ การ
ปรับราคาขายและการแสวงหาตลาดส่งออกท่ีสามารถขายนมพร้อมด่ืมในราคาท่ีสงูขึน้จะส่งผลทําให้กําไรของ

ผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้ 
 จากการทดสอบปัจจัยท่ีมีต่อผลกําไรของธุรกิจดงักล่าวข้างต้นเป็นการทดสอบโดยกําหนดให้ปัจจัย

อ่ืนๆอยู่คงท่ีเท่านัน้ ถ้าหากปัจจยัตา่งๆมีการเปล่ียนแปลงพร้อมกนั การประเมินผลกระทบก็จะสามารถทําได้โดย
นําการเปล่ียนแปลงตา่งๆแทนคา่ในแบบจําลองคณิตศาสตร์ข้างต้นได้ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 อตุสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นอตุสาหกรรมท่ีผลิตนมถัว่เหลืองในเชิงพาณิชย์ มีผู้ผลิต 3 ราย 
ผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมขายในประเทศและตา่งประเทศร้อยละ 92 และ 8 ตามลําดบั มียอดผลิตโดยรวม 860 
ล้านลิตร มีการขยายตวัในอุปสงค์โดยรวม 129.58 ล้านลิตรต่อปี โดยใช้เมล็ดถั่วเหลืองเกรดแปรรูปอาหารใน
ปริมาณปีละ 71,729 ตนั และมีปัญหาเก่ียวข้องกบัมาตรการของรัฐในการท่ีต้องรับซือ้ผลผลิตในประเทศในราคา
และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนดจึงมีสิทธ์ินําเข้าเมล็ดถัว่เหลืองจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการเกรงว่าการเพิ่มสงูขึน้
ของราคาเมล็ดถั่วเหลืองและปริมาณการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศท่ีมีจํากัดจะส่งผลต่อต้นทุนและกําไร 
ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือขยายตลาดตอบสนองความต้องการนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ 
 จากการศึกษา โครงสร้างของต้นทุนและปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดขนาดของผลกําไรของธุรกิจ พบว่า 
ต้นทนุการผลตินมถัว่เหลืองโดยเฉล่ียประมาณ 21.49 บาทตอ่ลติร โดยต้นทนุในสว่นของเมล็ดถัว่เหลืองมีสดัสว่น
เพียงร้อยละ 8.54 สว่นท่ีเหลือเป็นต้นทนุอ่ืนๆ และจากการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลตอ่ขนาดของผลกําไร พบว่า การ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จะส่งผลให้กําไรของผู้ผลิตลดลงเพียงร้อยละ 5.23 เท่านัน้ ดงันัน้ ข้อวิตกกังวลเก่ียวกับ
มาตรการของรัฐในการกําหนดราคาขัน้ต่ําของเมล็ดถั่วเหลืองท่ีรับซือ้จากเกษตรกรและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะทําให้
ต้นทุนการผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมเพิ่มสงูขึน้มากและลดขีดความสามารถทางการแข่งขนันัน้มีนํา้หนักน้อย 
ผู้ผลติสามารถหาวิธีลดต้นทนุการผลิตในสว่นอ่ืนๆลง เช่น คา่พลงังาน คา่ขนสง่ คา่การตลาด คา่บรรจภุณัฑ์ เป็น
ต้น ซึง่มีสดัสว่นท่ีสงูมาก (ร้อยละ 78.80) เพ่ือมาชดเชยต้นทนุเมล็ดถัว่เหลืองท่ีสงูขึน้ได้ไม่ยาก รวมทัง้การขยาย
ตลาดส่งออกซึ่งราคาสงูกว่าราคาขายในประเทศ สามารถชดเชยกบัต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้จากการเพิ่มขึน้ของราคา
เมลด็ถัว่เหลืองและทําให้ผู้ผลติได้รับกําไรทางเศรษฐศาสตร์สงูขึน้ 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ 
Factors Affecting Stock Prices in Market for Alternative Investment (mai) 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษา
และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดชันีหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (2) ศึกษาและวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคาหุ้น
สามัญท่ีคดัเลือกเข้ามาศึกษาในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ(3) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ
ราคาหุ้นสามัญในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่าดชันีเอ็ม เอ ไอ มีการเปล่ียนแปลงในช่วงปี 
2545 –2555 เฉล่ียร้อยละ 24.58 ราคาหุ้ นสามัญของบริษัทท่ีคัดเลือกเข้ามาศึกษาทัง้ 10 หลักทรัพย์มีการ
เปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ียอยู่ระหว่างร้อยละ -4.94  ถึงร้อยละ 101.77 และคา่ความเสี่ยงของหุ้นสามญัมีคา่สมั
ประสทิธ์ความแปรผนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 169.21 ถึงร้อยละ 1059.35 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์มากท่ีสดุคือ 
ปัจจยักําไรตอ่หุ้นและปัจจยัดชันีเอ็ม เอ ไอ   
 

ABSTRACT 
 The purpose of the study was to look at the factors affecting stock prices in Market for 
Alternative Investment (mai). The major goals were to (1) study and analyse movement of mai Index, 
(2) study and analyse movement of mai’s stock prices, and (3) study and analyse the factors which 
affected stock prices. The results showed that over the period between 2002 and 2012, mai Index  
was changed by 24.58 percent  while the prices of the 10 mai stocks selected for the study were 
changed on average from -4.94 percent to 101.77 percent with coefficients of variation ranging from 
169.21 to 1059.35 percent. The major factors affecting the stock prices were earning per share and 
mai Index.  
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ความสาํคัญของปัญหา 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2542 เพ่ือเป็น

แหล่งระดมทนุของบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีทนุจดทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท 
ซึง่การระดมทนุโดยการออกหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นการระดมทนุท่ีมีต้นทนุในการระดมทนุ
ต่ํา จึงมีบริษัทจํานวนมากใช้วิธีการระดมทนุโดยการออกหุ้นสามญัจําหน่ายแก่นกัลงทนุ ซึง่เห็นได้จากการลงทนุ
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากปีท่ีเร่ิมเปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตัง้แต่ปี  
2544 ถึงปี 2555 มีการเติบโตทัง้จากปริมาณบริษัทจดทะเบียนจาก 4 บริษัทเป็น 85 บริษัทและมลูคา่หลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดจาก 427 ล้านบาทเป็น 133,017.08 ล้านบาท คดิเป็นการเตบิโตร้อยละ 31,051.54 การท่ีจํานวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  ก็เป็นปัจจยัท่ีเสริมให้ภาวการณ์ลงทนุในตลาดมีการขยายตวัมากขึน้ ซึง่มลูคา่
การซือ้ขายได้เพิ่มขึน้จาก 1,993 ล้านบาทตอ่ปีในปี 2544  เป็นจํานวน 298,928.56 ล้านบาทตอ่ปีในปี พ.ศ.2555 
คิดเป็นการเติบโตร้อยละ  14,898.92 แต่จากการขยายตวัท่ีมากของการลงทนุในตลาดทนุ กลบัพบว่านกัลงทนุ
รายยอ่ยชาวไทยมีผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีติดลบ ซึง่เกิดจากพฤติกรรม Noise Trading  คือ การซือ้ขาย โดย
อาศยัข้อมลูตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัพืน้ฐาน ข่าวสาร ฯลฯ ประกอบการตดัสินใจ แตจ่ะตอบสนองกบัทกุข้อมลูท่ี
ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวเท็จ หรือข่าวลวง ซึง่ผลการศกึษาพฤติกรรมแบบ Noise Trading ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Noise Trading Behavior in SET) ช่วงปี 2548 - 2553 พบว่านกัลงทนุรายย่อยชาวไทยมี
ผลตอบแทนจากการลงทนุติดลบทัง้สิน้  -25,686.2 ล้านบาท ซึ่งการขาดทนุค่อนข้างมากของนกัลงทนุรายย่อย
ชาวไทย จะมีผลเสียตอ่เศรษฐกิจของไทย 

ดงันัน้จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมแตน่กัลงทนุรายย่อยชาวไทยกลบัมี
ผลจากการลงทนุท่ีติดลบเป็นจํานวนมาก ซึง่เกิดจากพฤติกรรม Noise Trader จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพ่ือเป็นทางเลือกให้นกัลงทนุรายย่อยท่ีสนใจ นําผลท่ีได้
จากการศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการลงทนุเพ่ือเพิ่มผลตอบแทน 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีดงันี ้ (1) ศกึษาและวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของดชันีเอ็ม เอ ไอ (2) ศกึษา
และวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (3) ศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

 
วิธีการศึกษา 

ทําการคัดเลือกบริษัทท่ีจะนํามาศึกษาโดยเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
มากกว่า 5 ปี นบัจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และมูลค่าซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัรวมครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 70 
ของมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554 - 2555 โดยต้องกระจายไปในแต่ละธุรกิจซึ่งบริษัทท่ีผ่านเกณฑ์
ดงักลา่วมีดงันี ้บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จํากดั (มหาชน)(EARTH)  บริษัท ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)
(UKEM) บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน)(TSF)  บริษัท เอฟโวลชูัน่แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)(E) บริษัท ยวั
ซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)(YUASA) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)(TRC) บริษัท 
ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)(CMO) บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)(BROOK) บริษัท โซลชูัน่ คอนเนอร์ 
(1998) จํากดั (มหาชน)(SLC) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)(CIG)   
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 จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมูลราคาปิดของหุ้นสามัญ ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัท ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
ปัจจยัทางจิตวิทยาตัง้แต่ 2 กันยายน 2545 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อนัได้แก่ ข้อมลูรายวนัและรายไตรมาส
ของราคาปิดหุ้นสามญัและดชันีราคาปิดแห่งตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ข้อมลูรายไตรมาสของ ผลกําไรต่อหุ้น 
ดชันีราคาปิดแห่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดชันีราคาปิดนิกเกอิ 225 ดชันีราคาปิดดชันีฮัง่เส็ง ดชันีราคา
ปิดสเตรตสไทม์ ดชันีราคาปิดดาวโจนส์  ดชันีราคาปิดคอมโพสิต ดชันีราคาปิดเนสแด็ก ดชันีราคาปิดไฟแนน
เชียลไทม์ ดชันีราคาปิดแดกซ์  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจบุนั อตัราดอกเบีย้นโยบาย อตัรา
แลกเปล่ียนและปริมาณเงินความหมายกว้าง 

จากนัน้ (1) นําข้อมูลราคาดัชนีราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาคํานวณหาค่าต่ําสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียของการเปล่ียนแปลงดัชนี (2) นําข้อมูลราคาปิดหุ้ นสามัญรายวันมาคํานวณหาค่าต่ําสุด 
ค่าสงูสดุ ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย และค่าความเส่ียงของหุ้นสามญัโดยคํานวณค่าสมั
ประสทิธ์ความแปรผนั (3) นําข้อมลูปัจจยัระยะยาวรายไตรมาสมาวิเคราะห์และหาสมการ Multiple Regression 
Analysis เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคาราคาหุ้นสามญั โดยมีสมการสมการถดถอยดงันี ้Close Price = B0 + B1EPS + B2SET + B3mai + B4DJI 
+ B5NYSE + B6NASDAQ + B7NIKKEI225 + B8HSI + B9STI + B10FTSE100 + B11DAX + B12GDP + 
B13Interest Rate + B14Exchange rate + B15Money โดยท่ี Close Price = ราคาปิดของหุ้นสามญัทัง้ 10 บริษัท 
B0 = คา่สมัประสทิธ์ิของคา่คงท่ี B1-Bn = คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ EPS = กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) SET = 
ดชันีหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย mai = ดชันีหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ DJI = ดชันีดาวโจนส์  NYSE = ดชันีคอมโพ
สติ NASDAQ = ดชันีเนสแดก็ NIKKEI 225 = ดชันีนิกเกอิ HSI = ดชันีฮัง่เส็ง STI = ดชันีสเตรตสไทม์ FTSE 100 
= ดชันีไฟแนนเชียลไทม์ DAX = ดชันีแดกซ์ GDP = ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจบุนั (พนัล้าน
บาท) Interest Rate = อตัราดอกเบีย้นโยบาย (เปอร์เซ็นต์) Exchange rate = อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียของ
ธนาคารพาณิชย์ (บาท/1ดอลลาร์สหรัฐ) Money = ปริมาณเงินความหมายกว้าง (พนัล้านบาท)  และต้องผ่าน
การทดสอบสมมติฐานเพ่ือให้สมการถดถอยมีความน่าเช่ือถือได้แก่ การทดสอบปัญหาความสมัพันธ์ของค่า
คลาดเคล่ือน (Autocorrelation) การทดสอบปัญหาค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี

(Heteroscedasticity) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollineartity) และการทดสอบการ
กระจายตวัแบบปรกตขิองคา่ความคลาดเคล่ือน (Normality Test)  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาและวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาปิดสงูสดุร้อยละ 169.59 ในปี 2546 และมีการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาปิดต่ําสดุ
ร้อยละ -45.46 ในปี 2547 และมีการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาสทุธิตัง้แตเ่ร่ิมคํานวณดชันีเอ็ม เอ ไอ ในปี 2545 
จนถึงดชันีราคาปิด ณ สิน้ปี 2555 ท่ีร้อยละ 24.58 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญของแต่ละบริษัทท่ีเลือกเข้ามาในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สามารถแสดงค่าผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสงูสดุ ผลตอบแทนจากการ
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เปล่ียนแปลงราคาหุ้นต่ําสดุ คา่ผลตอบแทนเฉล่ียจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
คา่สมัประสทิธ์ิของความผนัแปร ดงัรายละเอียดได้ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  สรุปการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและสมัประสทิธ์ิความแปรผนัของราคาหุ้นสามญั 
                          (หน่วย:ร้อยละ) 

EARTH 102.45 -75.32 5.23 55.42 1059.35
UKEM 105.00 -33.93 27.22 46.96 172.50
TSF 544.07 -57.25 101.77 219.52 215.69
E 91.18 -69.11 -4.94 56.09 N/A

YUASA 144.74 -31.29 22.64 54.88 242.35
TRC 126.85 -63.36 40.79 69.03 169.21
CMO 93.02 -58.46 6.31 44.29 701.68

BROOK 379.07 -62.90 72.93 142.90 195.94
SLC 241.94 -88.57 22.48 112.56 500.79
CIG 310.81 -68.34 29.82 115.86 388.47

บริษัท

ผลตอบแทน

จากการ

เปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นสูงสุด

ผลตอบแทน

จากการ

เปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นต่ําสุด

ค่าเฉล่ีย

ผลตอบแทนจาก

การเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าสัมประสิทธ์ิของ

ความผันแปร 

(Coefficient of 

variation)

 
ผลการศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางจิตวิทยา ท่ีมีผล

ตอ่ราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พบวา่ (1)หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จํากดั (มหาชน) 
มีสมการถดถอยคือ Close Price = - 0.363 + 18.9 EPS** + 0.0116 mai**, R-Sq = 86.1%, R-Sq(adj) =  
84.2%, Durbin-Watson statistic = 1.60994 (2) หุ้นสามญัของบริษัท ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) มี
สมการถดถอยคือ Close Price = - 0.020 + 0.473 Interest Rate + 8.97 EPS, R-Sq = 48.3%, R-Sq(adj) = 
43.6%, Durbin-Watson statistic = 2.00569 (3) หุ้นสามญัของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) มีสมการ
ถดถอยคือ Close Price = - 0.950 + 0.000359 NIKKEI 225, R-Sq = 78.4%, R-Sq(adj) = 76.8% 
(4) หุ้นสามญัของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน)หลงัลดมลูคา่ท่ีตราไว้ มีสมการถดถอยคือ Close Price = - 
3.56 + 0.0224 mai - 0.00254 NASDAQ + 0.000524 NIKKEI, R-Sq = 90.7%, R-Sq(adj) = 87.5%, 
Durbin-Watson statistic = 2.38358 (5) หุ้นสามญัของบริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)มี
สมการถดถอยคือ Close Price = - 109 + 0.0632 mai + 2.98 Exchange rate, R-Sq = 92.4%, R-Sq(adj) = 
88.6%, Durbin-Watson statistic = 1.98280 (6) หุ้นสามญัของบริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) หลงัลดมลูคา่ท่ีตราไว้ มีสมการถดถอยคือ Close Price = - 3.75 + 0.00922 SET, R-Sq = 57.0%, R-
Sq(adj) = 55.7% (7) หุ้นสามญัของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) มีสมการถดถอยคือ  
Close Price = 2.02 + 0.0397 mai - 0.000469 Money - 0.00123 NASDAQ, R-Sq = 84.9%, R-Sq(adj) = 
83.1%, Durbin-Watson statistic = 1.78804 (8) หุ้นสามญัของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) มีสมการถดถอย
คือ Close Price = - 0.898 + 0.000481 DJI - 0.000442 DAX, R-Sq = 61.4%   R-Sq(adj) = 58.9%, Durbin-
Watson statistic = 1.76356 (9) หุ้นสามญัของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีสมการถดถอยคือ  
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Close Price = - 1.06 + 0.00183 SET + 3.08 EPS + 0.110 Interest Rate, R-Sq = 85.6%, R-Sq(adj) = 
83.9%, Durbin-Watson statistic = 1.69134 (10) หุ้นสามญัของบริษัท บริษัท โซลชูัน่ คอนเนอร์ (1998) จํากดั 
(มหาชน)มีสมการถดถอยคือ Close Price = 8.96 - 0.000725 Money + 0.692 EPS, R-Sq = 95.2%, R-
Sq(adj) = 94.6%, Durbin-Watson statistic = 1.72722 (11) หุ้นสามญัของบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) มีสมการถดถอยคือ Close Price = - 1.86 + 0.0287 mai, R-Sq = 56.7%, R-Sq(adj) = 54.2%  
(12) หุ้นสามญัของบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) หลงัลดมลูคา่ท่ีตราไว้ มีสมการถดถอยคือ   
Close Price = 2.29 - 0.417 Interest Rate + 6.16 EPS, R-Sq = 77.9%, R-Sq(adj) = 73.5%, Durbin-
Watson statistic = 1.59208 

  ซึง่สามารถแจกแจงได้ว่า (1) ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทซึ่งก็คือผลกําไรตอ่หุ้น (EPS) มีผลตอ่ราคาของ
หุ้นสามญั 5 หลกัทรัพย์ได้แก่ EARTH UKEM BROOK SLC และ CIG (Splited par) โดยมีผลในทิศทางเดียวกนั
และค่าสมัประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง 0.692 ถึง18.9 (2) ปัจจัยราคาปิดดชันีเอ็ม เอ ไอ มีผลต่อราคาหุ้นสามัญ 5 
หลกัทรัพย์ ได้แก่ EARTH TSF(Splited Par) YUASA TRC และ CIG โดยมีผลในทิศทางเดียวกนัและค่า
สมัประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง 0.0116 ถึง 0.0632 (3) ปัจจยัดชันีราคาปิดแห่งตลาดหลกัทรัพย์ (SET) มีผลตอ่ราคาหุ้น
สามญั 2 หลกัทรัพย์ ได้แก่ YUASA (Splited Par) และ BROOK โดยมีผลในทิศทางเดียวกนัและคา่สมัประสิทธ์ิ
อยู่ระหว่าง 0.00183  ถึง 0.00922 (4)  ปัจจยัดชันีนิกเกอิ 225 มีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 2 หลกัทรัพย์ ได้แก่ 
TSF และ TSF (Splited par) โดยมีผลในทิศทางเดียวกนัและคา่สมัประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง 0.000359  ถึง 0.000524  
(5) ดชันีเนสแดก็มีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 2 หลกัทรัพย์ ได้แก่ TSF(Splited Par) และ TRC โดยมีผลในทิศทาง
ตรงกนัข้ามและคา่สมัประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง -0.00123  ถึง -0.00254 (6) ปัจจยัดชันีดาวโจนส์มีผลตอ่ราคาของหุ้น
สามัญ 1 หลกัทรัพย์ ได้แก่  CMO โดยมีผลในทิศทางเดียวกันและค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากับ 0.000481 (7) ปัจจัย
ดัชนีแดกซ์มีผลต่อราคาของหุ้ นสามัญ 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ CMO โดยมีผลในทิศทางตรงกันข้ามและค่า

สมัประสิทธ์ิเท่ากบั -0.000442 (8) ปัจจยัอตัราดอกเบีย้นโยบาย มีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 3 หลกัทรัพย์ ได้แก่ 
UKEM BROOK และ CIG (Splited par)โดยมีผลทัง้ในทิศทางเดียวกนัและตรงกนัข้ามซึง่ค่าสมัประสิทธ์ิอยู่
ระหว่าง -0.417 ถึง 0.473(9) ปัจจยัปริมาณเงินความหมายกว้างมีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 2 หลกัทรัพย์ ได้แก่ 
TRC และ SLC โดยมีผลในทิศทางตรงกนัข้ามและคา่สมัประสทิธ์ิมีคา่เทา่กบั -0.000469 และ -0.000725 
(10) ปัจจยัอตัราแลกเปล่ียนมีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 1 หลกัทรัพย์ ได้แก่ YUASA โดยมีผลในทิศทางเดียวกนั
และค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 2.98 โดยสามารถสรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัได้ดงั
ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ                     

หลักทรัพย์ EPS mai            SET NIKKEI 225 NASDAQ DJI DAX
Interest 

Rate 
Money   

Exchange 

 rate    
R-Sq

EARTH +18.9** +0.0116* 86.10%
UKEM +8.97** +0.473** 48.30%
TSF +0.000359** 78.40%

TSF(SP) +0.0224** +0.000524** -0.00254** 90.70%
YUASA +0.0632** "+2.98** 92.40%

+0.00922** 57.00%
TRC +0.0397** -0.00123** -0.000469** 84.90%
CMO +0.000481** -0.000442** 61.40%

BROOK +3.08** +0.00183** +0.110** 85.60%
SLC +0.692* -0.000725** 95.20%
CIG +0.0287** 56.70%

CIG(SP) +6.16** -0.417** 77.90%

YUASA(SP)

หมายเหต:ุ * ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90   
                 ** ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

   SP=Splited Par   
 

สรุป 
 ผลการศกึษาและวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาเฉล่ียตัง้แตเ่ร่ิมคํานวณดชันีเอ็ม เอ ไอ ในปี 2545 จนถึงดชันีราคาปิด ณ สิน้ปี 2555 ท่ี
ร้อยละ 24.58 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคาหุ้ นสามัญของแต่ละบริษัทท่ีเลือกเข้ามาทัง้ 10 
หลกัทรัพย์ พบวา่มีผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัเฉล่ีย อยู่ระหว่าง -4.91 ถึง 72.93 โดยมี 
หุ้นสามญัท่ีมีผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นบวกทัง้หมด 9 หลกัทรัพย์ และอีก 1 หลกัทรัพย์ท่ีมี
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นลบ และมีค่าสมัประสิทธ์ความแปรผนัอยู่ระหว่างร้อยละ 169.21 
ถึงร้อยละ 1059.35    

ผลการศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ พบว่าปัจจยัผลกําไรตอ่หุ้น (EPS) ซึ่งมีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 5 หลกัทรัพย์ ปัจจยัภาวะตลาดการ
ลงทุน ได้แก่ ดัชนีเอ็ม เอ ไอ มีผลต่อราคาหุ้นสามัญ 5 หลักทรัพย์  ปัจจัยดชันีราคาปิดแห่งตลาดหลักทรัพย์ 
(SET) มีผลต่อราคาหุ้นสามัญ 2 หลกัทรัพย์ ปัจจัยดชันีดชันีนิกเกอิ 225 มีผลต่อราคาของหุ้นสามัญ 2  
หลกัทรัพย์ ปัจจยัราคาปิดเนสแด็กมีผลต่อราคาของหุ้นสามญั 2 หลกัทรัพย์  ปัจจยัดชันีราคาปิดดาวโจนส์ มีผล
ต่อราคาของหุ้นสามัญ 1 หลกัทรัพย์ และปัจจัยดชันีราคาปิดแดกซ์ มีผลต่อราคาของหุ้นสามัญ 1 หลกัทรัพย์ 
ปัจจัยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญดงันี ้อัตราดอกเบีย้นโยบาย มีผลต่อ
ราคาของหุ้นสามัญ 3 หลกัทรัพย์  ปริมาณเงินความหมายกว้างมีผลต่อราคาของหุ้นสามัญ 2 หลกัทรัพย์และ
อตัราแลกเปล่ียนมีผลตอ่ราคาของหุ้นสามญั 1 หลกัทรัพย์  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสําหรับบคุคลทัว่ไป การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะพบว่ามีผลตอบแทนการ

ลงทุนท่ีดีและน่าลงทุน โดยมีผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้ นสามัญในอดีตเฉล่ียเป็นบวก 9 
หลกัทรัพย์ร้อยละ 5.23 ถึง 101.77 และผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัในอดีตเฉล่ียติดลบ 
1 บริษัท ซึง่ตดิลบร้อยละ -4.94 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับนกัลงทนุระยะสัน้ จากการศกึษาพบว่ามีความเสี่ยงจากการลงทนุท่ีสงูมากคือ 
คา่สมัประสทิธ์ความแปรผนัมีคา่อยูร่ะหวา่งร้อยละ 169.21 ถึง 1059.35 และพบว่าประเมินโดยวิธีอตัราสว่น P/E 
ราคาหุ้นสามญัจะต่ํากวา่ราคาตลาดมีคา่ระหวา่งร้อยละ -7.02 ถึง -73.52 มีทัง้หมด 6 หลกัทรัพย์ ซึง่แสดงให้เห็น
ว่าถึงแม้หุ้นสามญัเหล่านีจ้ะมีราคาต่ํากว่าราคาตลาดมาก แต่มีความเสี่ยงท่ีสงูจากการลงทุนท่ีมาก ดงันัน้การ
ลงทนุควรพิจารณาลงทนุ ในหุ้นสามญัท่ีราคาต่ํา จะช่วยลดความเสี่ยงได้ แนะนําให้ซือ้ท่ีราคาต่ํากว่าตลาดมา
กวา่ร้อยละ -45.3 ขึน้ไป 

3. ข้อเสนอแนะสําหรับนกัลงทนุระยะยาว  (3.1) จากการศกึษาในระยะยาวถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้น
สามญัพบวา่ ปัจจยัผลกําไรตอ่หุ้น (EPS) ปัจจยัดชันีราคาปิดเอ็ม เอ ไอ ปัจจยัดชันีราคาปิดแห่งตลาดหลกัทรัพย์ 
(SET) ปัจจยัดชันีราคาปิดนิกเกอิ 225 ปัจจยัดชันีราคาปิดดาวโจนส์ ปัจจยัดชันีราคาปิดเนสแด็ก ปัจจยัดชันี
แดกซ์  ปัจจยัอตัราดอกเบีย้นโยบาย ปัจจยัปริมาณเงินความหมายกว้าง ปัจจยัอตัราแลกเปล่ียน  มีผลต่อราคา
หุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สามารถอธิบายราคาปิดได้ร้อยละ 48.3 ถึงร้อยละ 95.20 
ซึง่เพียงพอตอ่การคาดคะเนราคาในอนาคต ดงันัน้นกัลงทนุควรท่ีจะให้ความสําคญัปัจจยัดงักลา่วเป็นอนัดบัแรก 
(3.2) ในการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ นัน้ ถ้านักลงทุนสามารถประเมินทิศทางของ
หลกัทรัพย์ให้ถกูต้องก็สามารถท่ีจะทําผลตอบแทนท่ีเป็นบวกได้ ถ้าหุ้นมีทิศทางบวก นกัลงทนุก็สามารถเข้าซือ้
เพ่ือหวงัสว่นต่างของราคา (Capital Gain) แตถ้่าราคาหุ้นสามญัมีแนวโน้มเป็นลบ นกัลงทนุก็สามารถท่ีจะขาย
ออกเพ่ือหยดุขาดทนุได้ (Stop Lose) ดงันัน้สิ่งสําคญัคือนกัลงทนุต้องหมัน่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้น ซึ่งจากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาปิดหุ้นสามญัในระยะยาว จะพบว่าปัจจยัท่ีมี
ทิศทางเดียวกับราคาปิดของหุ้นสามัญและค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามัญท่ีสูงคือ 
ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัทซึ่งก็คือปัจจัยผลกําไรต่อหุ้ นท่ีมีผล 5 หลักทรัพย์และปัจจัยดัชนี ปัจจัยจิตวิทยา
ภายในประเทศซึ่งก็คือ ดชันีหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีผลต่อราคาหุ้นสามญัมากท่ีสดุถึง 5 หลกัทรัพย์และปัจจยั
ดชันีหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีผลตอ่ 2 หลกัทรัพย์  (3.3) ปัจจยัจิตวิทยาจากดชันีหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ 
ทัง้ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย มีผลต่อราคาหุ้นสามัญท่ีน้อยและโดยมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน กล่าวคือมี
ทิศทางเดียวกับหุ้นสามัญ 1 หลกัทรัพย์ และมีทิศทางตรงกันข้าม 3 หลักทรัพย์  แต่ก็มีผลต่อราคาหุ้นสามัญ
เช่นกนั ดงันัน้นกัลงทนุควรท่ีจะหาข้อมลูข่าวสาร เพ่ือหาจงัหวะในการลงทนุท่ีถกูต้อง (3.4) ปัจจยัพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจบุนั อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
อัตราแลกเปล่ียนและปริมาณเงินความหมายกว้าง  มีผลต่อราคาหุ้นสามัญท่ีน้อยและมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน 
กล่าวคือมีทิศทางเดียวกบัหุ้นสามญั 3 หลกัทรัพย์ และมีทิศทางตรงกนัข้าม 3 หลกัทรัพย์ แต่ก็มีผลต่อราคาหุ้น
สามญัเช่นกนั ดงันัน้นกัลงทนุควรท่ีจะหาข้อมลูขา่วสาร เพ่ือหาจงัหวะในการลงทนุท่ีถกูต้อง 
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 4. ข้อเสนอแนะสําหรับการจดั Portfolio การลงทนุท่ีเหมาะสมโดย จะใช้การวิเคราะห์แบบ Maximize 
Return และ Minimize Risk โดยวิธี Maximize Return จะจดัลําดบัมลูคา่ท่ีเหมาะสมโดยวิธีเปรียบเทียบกบั
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) โดยวิธีมลูค่าราคาปิดต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น 
(Price to Earnings Ratio หรือ P/E) และ Minimize Risk จะเลือกโดยจดัลําดบัคา่สมัประสิทธ์ิความแปรผนั ซึง่
จะวิเคราะห์ในกลุม่บริษัทท่ีศกึษาทัง้ 10 หลกัทรัพย์ ซึง่การจดั Portfolio การลงทนุท่ีเหมาะสมในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ พบว่าหลกัทรัพย์ท่ีเหมาะสมในการลงทนุมี 3 หลกัทรัพย์ คือ (1) หุ้นสามญัของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) โดยมีผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัเฉล่ียร้อยละ 72.93  ค่าความเส่ียง
ของหุ้นสามญัมีคา่สมัประสิทธ์ความแปรผนัเท่ากบัร้อยละ 195.94 และประเมินโดยวิธีอตัราสว่น P/E ราคาหุ้น
สามญัจะต่ํากว่าราคาตลาดร้อยละ 71.89 (2) หุ้นสามญัของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยมี
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัเฉล่ียร้อยละ 40.79 คา่ความเสี่ยงของหุ้นสามญัมีคา่สมัประ
สิทธ์ความแปรผนัเท่ากบัร้อยละ 169.21 และประเมินโดยวิธีอตัราสว่น P/E ราคาหุ้นสามญัจะต่ํากว่าราคาตลาด
ร้อยละ 55.23  (3) หุ้นสามัญของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยมีผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัเฉล่ียร้อยละ 27.22 ค่าความเส่ียงของหุ้นสามญัมีค่าสมัประสิทธ์ความแปรผนั
เทา่กบัร้อยละ 172.50 และประเมินโดยวิธีอตัราสว่น P/E ราคาหุ้นสามญัจะต่ํากวา่ราคาตลาดร้อยละ 45.30  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย 
FACTORS AFFECTING EXPORT DEMAND FOR THAI CANNED AND PROCESSED 

SEAFOOD  
 

ศรีแพร  พลูกิจ1 ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย์1และพิษณวุฒัน์ ทวีวฒัน์1 

Sriprae Poolkit1 Sri-on Somboonsup 1and Bhisanuwat Thaweewat1 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทยมี

วตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทยและ 
(2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสง่ออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย โดยเน้นประเทศ
นําเข้าท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ น จากการศึกษาพบว่า ในปี 2545-2555 มูลค่าการส่งออก
สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทัง้ในตลาดสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น แต่อัตราการ
เจริญเติบโตหลงัจากปี 2551 มีความผนัผวนเน่ืองจากประสบกับวิกฤตการณ์ของประเทศผู้ นําเข้า รวมทัง้การ
บงัคบัใช้มาตรการท่ีมิใช่ภาษี สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยงั

สหรัฐอเมริกา ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ และฤดกูาล ขณะท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ราคาสินค้าโดยเปรียบเทียบ(ไทย/ญ่ีปุ่ น) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติ และมาตรการเก่ียวกบัอสุรรคทางเทคนิคต่อการค้า สําหรับปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ไปยงัญ่ีปุ่ น  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were ; (1) to study the export situations and trend of Thai 
canned and processed seafood  and (2) to study factors affecting export demand for Thai canned 
and processed seafood to the important trading partners ; U.S.A. and Japan. The empirical study 
shows that in 2002 to 2012, the value trend was increasing trend in both U.S.A. and Japanese 
markets, but the growth rate after 2008 was fluctuated possibly due to economic crisis or natural 
disaster crisis in the important nations as well as the non-tariff measure concerning technical barrier 
(TBT). The Factors affecting the export value canned and processed seafood to the USA were 
exchange rate. economic crisis and the seasonal and the factor affecting canned and processed 
seafood export to Japan were GDP, relative price, exchange rate, natural disaster crisis and technical 
barrier (TBT). 
 
Key Words: canned and processed seafood ,economic crisis, Technical Barriers to Trade(TBT) ,export demand 
e-mail address: p_sriprae@hotmail.com 
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ความสาํคัญของปัญหา 
 

ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ คือ ทรัพยากรมีจํากดั   แตล่ะประเทศมีความอดุมสมบรูณ์ท่ีแตกตา่งกนั ทํา
ให้เกิดการค้าและการแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างประเทศ นับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะรายได้ท่ีเกิดจากการส่งออก ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้า
อตุสาหกรรมเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 21 ของมลูคา่สง่ออกรวมทัง้ประเทศในปี พ.ศ. 2554 สินค้าอตุสาหกรรมเกษตรท่ี
โดดเด่น คือ สินค้าประเภทหมวดอาหารท่ีประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป คิดเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมเกษตรหมวด
อาหารทัง้หมด โดยมีตลาดการส่งออกหลกัอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น ผู้ศึกษาจึงสนใจประเด็นเก่ียวกับ
ทิศทางและปัจจัยกําหนดมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย โดยคํานึงถึง
มาตรการเก่ียวกบัอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้า (TBT) การออกแบนโยบายและมาตรการเพ่ือเพิ่มมลูคา่การสง่ออกไป
ยงัตลาดสหรัฐและญ่ีปุ่ นควรนําคา่ความยืดหยุน่ของตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัทางสถิตเิข้ามาพิจารณาด้วย 

 
วิธีการศึกษา 

ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary data) ประเภทอนกุรมเวลา (Time series) 
รายไตรมาส ตัง้แต ่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2555 เก็บข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เช่น ข้อมลู
การค้าระหว่างประเทศ สืบค้นจากหนงัสือ บทความ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการอธิบาย
สถานการณ์ทัว่ไปของการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ เป็นต้น และ(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple regression analysis) โดยการประมาณด้วยวิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Square – OLS)1 
เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น แบบจําลองท่ีใช้ใน
การศกึษา แสดงได้ดงันี ้

 
แบบจําลองสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 

lnYus = β0+ β1lnGDPus+ β2lnP+ β3lnEXCus+ β4D1+ β5D2+uus 
 

แบบจําลองสําหรับประเทศญ่ีปุ่ น 

lnYjp = β0+ β1lnGDPjp+ β2lnP+ β3lnEXjp+ β4D1+ β5D2 + ujp 
 

                                                 
1 การประมาณสมการถดถอยด้วยวิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุในการศกึษานี ้ได้ผา่นการทดสอบข้อสมมติท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการวิเคราะห์ เพ่ือ
ให้ผลการประมาณสมการถดถอยมีความนา่เช่ือถือ ได้แก่  1) การทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์ของคา่คลาดเคล่ือน (Autocorrelation)  2) 
การทดสอบปัญหาคา่ความแปรปรวนของคา่คลาดเคล่ือนไมค่งท่ี (Heteroscedasticity)  3) ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
(Multicollineartity) และ 4) การทดสอบการกระจายตวัแบบปกติของคา่ความคลาดเคล่ือน (Normality Test)  
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ผลการศึกษา 
 

  การศกึษาสถานการณ์ทัว่ไปของการสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย
พบวา่ การสง่ออกในปี พ.ศ. 2555 มีสดัสว่นการสง่ออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกามากเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 26 
และประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอบัสองรองลงมา ร้อยละ 16 (รุปท่ี 1) ในแงทิ่ศทางของการสง่ออกนัน้  
 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 1 สดัสว่นการสง่ออกปี พ.ศ. 2555       รูปท่ี 2 มลูคา่การสง่ออก พ.ศ. 2545-2555 

 
 

 
 

รูปท่ี 3 อตัราการเจริญเตบิโตของมลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปปี พ.ศ. 2545-2555 
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พบว่าตัง้แตปี่ พ.ศ.  2545-2555 แม้ว่าไทยมีความสามารถสง่ออกเพิ่มขึน้มาตลอด (รูปท่ี 2) แตใ่นช่วง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 อตัราการเจริญเติบโตกลบัมีความผนัผวน อาจมีสาเหตทุางด้านวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
มาตรการของรัฐท่ีไม่ใช่ภาษี (รูปท่ี 3) 

 การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก ได้ใช้แบบจําลองท่ีทฤษฎีอปุสงค์ในการบริโภคสินค้าของ
ประเทศผู้ นําเข้า ท่ีอธิบายว่า ปริมาณอุปสงค์ขึน้อยู่กับรายได้ ราคาโดยเปรียบเทียบ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวั
รบกวนดลุยภาพของระบบเศรษฐกิจ ผู้ศกึษาได้กําหนดตวัแปรอิสระท่ีมีผลตอ่การสง่ออกไปยงัประเทศผุ้ นําเข้า ไว้
ดงันี ้1) มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศผู้ นําเข้า (เป็นตวัแทนของรายได้) 2) ดชันีราคาสินค้าโดย
เปรียบเทียบและอตัราแลกปล่ียน (เป็นตวัแทนของราคาโดยเปรียบเทียบ)  3) วิกฤตการณ์ตา่งๆท่ีประเทศผู้ นําเข้า
ประสบ ตลอดจนมาตรการเก่ียวกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า;TBT (เป็นตวัแทนของปัจจัยอ่ืนๆท่ีเป็นตวั
รบกวนดลุยภาพของระบบเศรษฐกิจ) โดยกําหนดรูปแบบสมการเป็นแบบ Cobb Douglas ซึง่สามารถจดัรูปให้
อยู่ในรูปของ Log-linear model  ได้ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาคา่ความยืดหยุ่นของอปุสงค์การสง่ออกได้
โดยตรงจากค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ อีกทัง้คา่ความยืดหยุ่นท่ีได้ดงักล่าว ยงัมีค่าคงท่ีตลอด โดยสามารถ
แสดงผลการประมาณสมการถดถอยของแบบจําลองของการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของ

ประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น ได้ดงันี ้
 

ก. แบบจาํลองสาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

lnYus = 5.4366 + 0.4766lnGDPus + 0.4536lnP – 1.2290lnEXC – 0.1563lnD1 + 0.3259lnQ4 

  (0.6318) (0.6456) (0.0767)* (0.0881)* (0.0115)** 
                              
R2  = 0.6447 ,  Adjusted R2 = 0.5854  ,  F-Statistic = 10.885  และ  D.W. = 2.1571 
หมายเหต ุ :  คา่ในวงเลบ็ คือ คา่ t-statistic ของคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

  **  มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 
  *   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 90 เปอร์เซน็ต์ 

 
จากค่าสถิติต่างๆท่ีได้จากสมการในแบบจําลอง ก ข้างต้น พบว่าค่า อยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมี
ความสมัพนัธ์กนัเอง ( Autocorrelation)  
โดยท่ี 
  Yus      คือ  มลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 
  (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
  GDPus   คือ  มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา (พนัล้านเหรียญสหรัฐ) 
  P    คือ  ดชันีราคาสนิค้าอาหารทะเลโดยเปรียบเทียบ(ไทยตอ่สหรัฐอเมริกา) 
  EXCus   คือ  อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศบาทตอ่เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
  D1       คือ  วิกฤตการณ์ท่ีประเทศผู้ นําเข้าประสบ (0 = ก่อนประสบวิกฤต ิ, 1 =หลงัประสบวิกฤต)ิ 
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 Q4 คือ ปัจจยัฤดกูาล (ไตรมาสท่ี 4)2 
  (1 = ช่วงเวลาในไตรมาสท่ี 4 , 0 = ช่วงเวลาอ่ืนๆ) 
 uus คือ  คา่ความคลาดเคล่ือน (Error Term) 
    

สมการท่ีประมาณคา่สมัประสทิธ์ิได้ อภิปรายผลสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันี ้
  

ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ0.10 แบบจําลองท่ีนํามาใช้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 3 
ตวั มีผลตอ่การอธิบายการเปล่ียนแปลงในมลูคา่การสง่ออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ร้อยละ 58.54 
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 41.46 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ (adjusted R2 = 0.5854) ซึ่งไม่ได้นํามาพิจารณาใน
สมการ  อนึง่ ตวัแปรอิสระ 3 ตวั สามารถอธิบาย ได้ดงันี ้

ก.1 ปัจจยัทางด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ สามารถอธิบายมลูค่าการส่งออกสินค้า
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทยไปยงัสหรัฐอเมริกาในทิศทางตรงข้ามกนั ณ ระดบันยัสําคญัทาง
สถิต ิ0.10 โดยท่ีเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (บาทตอ่ดอลลาร์)  เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะทําให้มลูคา่การ
สง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปลดลงร้อยละ 1.229 นัน่คือคา่ความยืดหยุน่ของมลูคา่การสง่ออกตอ่
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศเท่ากับ -1.229 ซึ่งทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการคาดการณ์ในเร่ืองอัตรา
แลกเปล่ียนทางผู้ประกอบการท่ีอาจมีความเกรงกลวัในการแข็งค่าของอตัราแลกเปล่ียนจึงมีการเร่งการส่งออก 
เป็นต้น 

ก.2 ปัจจยัทางด้านวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดในสหรัฐอเมริกา  หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ สง่ผลกระทบเชิงลบ
ต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.10
กลา่วคือ การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกบัวิกฤติการณ์อาจสง่ผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการชะลอตวัลง มีการบอกเลิกการจ้างงาน ปัญหาการว่างงานรุนแรงขึน้อํานาจซือ้ของประชาชน
อเมริกนัจะลดลงตามไปด้วย อปุสงค์การนําเข้าสนิค้าจากประเทศไทยจะลดลง ซึง่สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูปเป็นโปรตีนสําคญัประเภทหนึ่งของคนอเมริกนั ทําให้มลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปอเมริกาลดลง (คน
อเมริกนับางสว่นอาจหนัไปบริโภคสนิค้าอ่ืนทดแทน เช่น โปรตีนจากถัว่ เป็นต้น) จากการท่ีคา่สมัประสทิธ์ิเท่ากบั -
0.1564  สามารถตีความหมายได้วา่การเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจจะสง่ผลให้มลูคา่การสง่ออกลดลง3 ร้อยละ 14.5 

ก.3 ปัจจยัทางด้านฤดกูาลโดยให้ไตรมาสท่ี 4 ของทกุปีท่ีทําการศกึษาเป็นตวัแปรหุ่น ส่งผลกระทบเชิง
บวกตอ่มลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
กล่าวคือ ไตรมาสท่ี 4 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฤดหูนาวแหล่งโปรตีนท่ีเป็นอาหารสดเร่ิมลดลงเน่ืองจาก

อากาศหนาวและนํา้กลายเป็นนํา้แข็ง ทําให้คนอเมริกันหนัมาซือ้อาหารทะเลกระป๋องจากประเทศไทยมากขึน้ 
จากการท่ีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากับ 0.3259  สามารถตีความหมายได้ว่า ในไตรมาสท่ี 4 มลูค่าการส่งออกสินค้า

                                                 
2 เน่ืองจากข้อมลูรายไตรมาสของมลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็น
อิทธิพลทางฤดกูาลอยา่งชดัเจนในไตรมาสท่ี 4 ซึง่จะมีมลูคา่สงูกวา่ไตรมาสอ่ืน ผู้ศกึษาจงึทําการกําหนดตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) 

เพ่ือให้แบบจําลองครอบคลมุอิทธิพลทางฤดกูาลดงักลา่ว 
3 จากสมัประสทิธ์ิของตวัแปร D1 เทา่กบั -0.1563  นัน่คือ ln(Yวิกฤต) – ln(Yปกติ) = -0.1563  

  จะได้ Yวิกฤต / Yปกติ  = e-0.1563 = 0.855 ดงันัน้ (Yวิกฤต –Yปกติ)  / Yปกติ  = -14.5%  
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อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.5 ซึง่มีแนวโน้มสอดคล้องกบัข้อสงัเกตเก่ียวกบัอิทธิพลฤดกูาล
ในไตรมาสท่ี 4  
 
ข. แบบจาํลองสาํหรับประเทศญ่ีปุ่น 
 
 

lnYjp = -16.165 +1.464lnGDPjp + 1.1385lnP +1.170lnEXCjp +1.056lnD1 - 0.139lnD2 

  (2.4706)**       (7.5653)*** (5.8739)*** (1.7604)***    (-2.2726)** 
                              
R2  = 0.8647,  Adjusted R2 = 0.8469  ,  F-Statistic = 48.5577 และ  D.W. = 1.5004 
หมายเหต ุ :  คา่ในวงเลบ็ คือ คา่ t-statistic ของคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

  ***  มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซน็ต์ 
  **   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

 
จากค่าสถิติต่างๆท่ีได้จากสมการในแบบจําลอง ก ข้างต้น พบว่าค่า อยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมี
ความสมัพนัธ์กนัเอง ( Autocorrelation)  
 
โดยท่ี 
  Yjp      คือ  มลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 
  (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
  GDPjp   คือ  มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตขิองประเทศญ่ีปุ่ น (พนัล้านเยน) 
  P    คือ  ดชันีราคาสนิค้าทะเลโดยเปรียบเทียบ(ไทยตอ่ญ่ีปุ่ น) 
  EXCjp  คือ  อตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่ร้อยเยน 
  D1       คือ  วิกฤตกิารณ์ท่ีประเทศผู้ นําเข้าประสบ (0 = ก่อนประสบวิกฤต ิ, 1 =หลงัประสบวิกฤต)ิ 
 D2 คือ มาตรการเก่ียวกบัอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้า (TBT) 
  (0 = ก่อนใช้มาตรการฯ , 1 = หลงัใช้มาตรการฯ) 
 ujp คือ  คา่ความคลาดเคล่ือน (Error Term) 
 
สมการท่ีประมาณคา่สมัประสทิธ์ิได้ อภิปรายผลสําหรับประเทศญ่ีปุ่ น ดงันี ้
  

ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ0.05 แบบจําลองท่ีนํามาใช้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 5 
ตวั มีผลตอ่การอธิบายการเปล่ียนแปลงในมลูคา่การสง่ออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ร้อยละ 84.69 
สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 15.31 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ (adjusted R2 = 0.84686) ซึ่งไม่ได้นํามาพิจารณาใน
สมการ  อนึง่ ตวัแปรอิสระ 5 ตวั สามารถอธิบาย ได้ดงันี ้

ข.1 ปัจจยัทางด้านมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถอธิบายมลูค่าการ
สง่ออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยไปยงัญ่ีปุ่ นในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ
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0.05 โดยท่ีมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตขิองญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะทําให้มลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4641 หรืออีกนยัหนึ่งก็คือคา่ความยืดหยุ่นของมลูคา่การสง่ออกสินค้า
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปตอ่มลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของญ่ีปุ่ นมีคา่เท่ากบั 1.4641  ซึง่เป็นคา่
บวก โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อธิบายว่าสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นสินค้าปกติ (superior or 
normal goods) กลา่วคือ เม่ือผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มสงูขึน้ จะบริโภคมากขึน้ และในทางตรงข้ามเม่ือรายได้น้อยลง
จะบริโภคลดลง 

ข.2 ปัจจยัทางด้านราคา สินค้าอาหารทะเลโดยเปรียบเทียบ (ไทยตอ่ญ่ีปุ่ น) สามารถอธิบายมลูคา่การ
ส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ
0.01 ความยืดหยุ่นของมูลค่าการส่งออกต่อราคาเปรียบเทียบของสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปมีค่า
เท่ากบั 1.1385 กล่าวคือ ประเทศญ่ีปุ่ นมีประชากรจํานวนมาก อาหารทะเลภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมอาหารทะเลจากไทยเน่ืองจากคณุภาพดีและราคาต่ํากว่าราคาในประเทศ ดงันัน้ แม้ว่า
ราคาจะเพิ่มสงูขึน้แตค่วามต้องการนําเข้าก็ไม่ได้ลดลง  

ข.3 ปัจจยัทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินบาทต่อเงินเยน สามารถอธิบายมลูค่า
การส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยไปยงัญ่ีปุ่ นในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสําคญัทาง
สถิต ิ0.01 โดยท่ีเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (บาทตอ่เยน) ในท่ีนีคื้อเงินบาทแข็งคา่ขึน้ กลา่วคือ ถ้า
คา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะทําให้มลูค่าการสง่ออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.167 นัน่คือ
ค่าความยืดหยุ่นของมูลค่าการส่งออกต่ออัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 1.1697 ทัง้นี ้เม่ืออัตรา
แลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินเยนเพิ่มสงูขึน้ก็แสดงให้เห็นว่าค่าเงินเยนมีความแข็งค่ามากขึน้ ส่งผลให้เงินท่ีถือ
อยูส่ามารถซือ้สนิค้าได้มาก ประเทศคูค้่าจงึต้องการนําเข้าสนิค้ามากย่ิงขึน้ 

ข.4 ปัจจยัทางด้านวิกฤตการณ์เหตกุารณ์สึนามึในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อมลูค่าการ
ส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.10 กล่าวคือ จากการท่ีค่า
สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1056  อธิบายได้ว่าการเกิดเหตกุารณ์สนึามึจะสง่ผลให้มลูคา่การสง่ออกสินค้าอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูปเพิ่มขึน้  ร้อยละ 11.1 ทัง้นีเ้พราะประเทศญ่ีปุ่ นเกิดภัยพิบัติทําให้การผลิตอาหาร

ภายในประเทศไม่พอและผู้คนยังหวาดวิตกกับการบริโภคอาหารทะเลในญ่ีปุ่ น เน่ืองมาจากมีการระเบิดของ
โรงไฟฟ้ามีการร่ัวไหลของสารกมัมนัตภาพรังสีลงสูท่ะเล ทําให้ผู้คนในประเทศไม่กล้าท่ีจะบริโภคอาหารทะเลจาก
ญ่ีปุ่ น จงึสง่ผลให้มลูคา่การสง่ออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปจากไทยมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้  

ข.5 ปัจจยัทางด้านมาตรการเก่ียวกบัอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้า (TBT) สง่ผลกระทบเชิงลบตอ่มลูคา่
การส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05  จากการท่ี
ค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากับ -0.1389   แสดงว่าการใช้มาตรการดงัล่าวส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูปลดลง  ร้อยละ 13 กล่าวคือ การท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเข้มงวดต่อการนําเข้าทําโดยสินค้าท่ีนําเข้า
จะต้องผ่านมาตรฐานท่ีกําหนด ทําให้สินค้าท่ียงัไม่ผ่านการรับรองไม่สามารถสง่เข้าไปจําหน่ายในญ่ีปุ่ นสง่ผลให้
มลูคา่การสง่ออกสนิค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยลดลง 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
 ผลการศึกษาพบ 2 ประเด็นสําคญัคือ (1) ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2555 มลูค่าของการส่งออกสินค้า
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มีทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดญ่ีปุ่ น แตอ่ตัราการเติบโต
ในช่วงหลงัจากปีพ.ศ. 2551 มีความผนัผวน เน่ืองมาจากวิกฤตการณ์ หรือการแทรกแซงจากรัฐบาลด้วยการใช้
มาตรการท่ีมิใช่ภาษี (2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยัง

สหรัฐอเมริกา คือ ปัจจยัทางด้านฤดกูาล อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และ วิกฤติเศรษฐกิจ ในขณะ
ท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  ราคาสินค้าโดย

เปรียบเทียบ(ไทยต่อญ่ีปุ่ น) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ วิกฤติการณ์ท่ีประเทศผู้ นําเข้าประสบ และ 
มาตรการมาตรการเก่ียวกบัอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้า (TBT) 
 จากผลการศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษามีข้อเสนอแนะ คือ  1. ผู้สง่ออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปควรจะ
หลีกเล่ียงการตดัราคากนัเอง ทัง้นีเ้พราะจากการศกึษาพบว่าการสง่ออกสินค้านี ้ตวัแปรด้านราคาไม่มีนยัสําคญั
สําหรับตลาดอเมริกนัในขณะท่ีตลาดญ่ีปุ่ นตวัแปรราคามีนยัสําคญัแตเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะฉะนัน้การ
ตดัราคาจะไม่มีผลทําให้มลูค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้ เน่ืองจากราคาสินค้าประเภทนีท่ี้สง่ออกจากไทยไปยงัญ่ีปุ่ นนัน้
มีราคาท่ีถกูกว่ามากเม่ือเทียบกบัราคาในประเทศญ่ีปุ่ น 2. ผู้ประกอบการควรเร่งการผลิตเพ่ือเก็บสต็อกไว้สง่ออก
ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการสง่ออกคอ่นข้างสงู 
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