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      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย คือ 1.เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสด 
แชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต 2.เพ่ือหาคา
ความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ตั้งแต พ.ศ. 2539 – 2553 และใช
วิธีวิเคราะหทางสถิติดวยแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งอยูในรูปของ Natural Logarithm 
     ผลการศึกษาพบวา1 สถานการณทั่วไปของการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไป
ยังประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต มีแนวโนมการสงออกมีมูลคาเพิ่มขึ้น
โดยคูเวตนําเขามากที่สุด รองลงมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ ซาอุดิอาระเบีย 2.ปจจัยที่มีผลตอ
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สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความยืดหยุน เทากับ -0.240 3.727 ตามลําดับ 
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความยืดหยุน เทากับ -0.091 1.972 ตามลําดับ 
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   The purpose of this research were 1.To study the Situation of exporting Thai fresh  
chilled  frozen fish  to  United Arab Emirates,Saudi Arabia and Kuwait 2.To find out the 
elasticity of the factors that effect the export of Thai fresh  chilled  frozen fish to United Arab 
Emirates,Saudi Arabia and Kuwait according to the secondary data from 1996-2010 and 
using the multiple regression analysis in the term for natural logarithm 
    The results of this research  are that 1.The inclination of the value of exporting 
Thai fresh  chilled  frozen fish  to United Arab Emirates,Saudi Arabia and Kuwait has 
increased which Kuwait has imported the most and United Arab Emirates and Saudi Arabia  
are the second and the third respectively 2.The factors that effect the export of Thai fresh  
chilled  frozen fish to United Arab Emirates are Real national income per capita and the 
exchange rate that has a statistically significant relationship at 0.05 as the elasticity are 
1.5891 and 0.9879 respectively   
    The factors that effect the export of Thai fresh  chilled  frozen fish to Saudi Arabia 
are the comparative export price of  fresh  chilled  frozen fish  and  Real national income 
per capita that has a statistically significant relationship at 0.05 as the elasticity are -0.240 
and 3.727 respectively 
    The factors that effect the export of Thai fresh  chilled  frozen fish to Kuwait are 
the comparative export price of  fresh  chilled  frozen fish  and  Real national income per 
capita that has a statistically significant relationship at 0.05 as the elasticity are  -0.091 and 
1.972  respectively 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก อาจารยไมตรี   
อภิพัฒนะมนตรี อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและประธานคณะกรรมการควบคุมการสอบสารนิพนธ  
ดร.จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล และ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา กรรมการควบคุมการสอบสารนิพนธ ได
เสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ในการจัดทํา
งานวิจัยทุกขั้นตอน เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทั้งสาม
ทานไว ณ ที่นี้  
  นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตาม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  ทายที่สุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ พอ แม พ่ี นอง ภรรยา และ เพ่ือนๆ ทุกคน ที่ใหกําลังใจ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย  
 
 

                                             ทนงศักดิ์  เนตรทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที ่ หนา 
      1  บทนํา................................................................................................................ 1 

       ภูมิหลัง............................................................................................................ 1 
       ความมุงหมายของการวิจัย............................................................................... 5 
       ความสําคัญของการวจัิย................................................................................... 5 
       ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................ 6 
       นิยามศพัทเฉพาะ............................................................................................. 6 
       กรอบแนวความคิดในการวิจัย.......................................................................... 8 
       สมมติฐานในการวิจัย........................................................................................ 10 

  
       2  เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ...................................................................... 11 

       แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ................................................................................. 11 
        ทฤษฎีทางอุปสงค..................................................................................... 11 
        ฟงกชั่นของอุปสงค.................................................................................... 12 
        ความยดืหยุนของอุปสงค............................................................................ 13 

           ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา........................................................ 13 
           ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได...................................................... 14 
           ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืน.................................... 14 

        รายไดจากการสงออก................................................................................ 15 
        แนวคิดเกี่ยวกับการนําเขา......................................................................... 16 
        ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ..................................................................... 17 
        ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงออกหรือรายไดจากการสงออก........................... 18 

       ลักษณะทั่วไปของอาหารฮาลาลของประเทศไทย............................................... 19 
       งานวิจัยที่เกี่ยวของ.......................................................................................... 23 

  
       3  วิธีการดําเนินการวิจัย..................................................................................... 29 

       ขอมูลทีใ่ชในการวิจัย........................................................................................ 29 
       การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย...................................................................... 29 
       การเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................................... 30 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่ หนา 
      3  (ตอ)  

       การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล................................................................ 30 
            การจัดกระทําขอมูล.................................................................................... 30 
            การวิเคราะหขอมูล..................................................................................... 31 
            แบบจําลองที่ใชในการวิจัย.......................................................................... 31 
            การวิเคราะหความยืดหยุน......................................................................... 32 
            สถติิที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน............................................................... 34 
  
  4  ผลการวิเคราะหขอมูล...................................................................................... 39 
       การวิเคราะหขอมูล........................................................................................... 39 
       สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล................................................................. 39 
       ผลการวเิคราะหขอมูล...................................................................................... 40 
  
  5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ............................................................ 54 
       ความมุงหมายของการวิจัย............................................................................... 54 
       ความสําคัญของการวจัิย................................................................................... 54 
       ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................ 54 
       สมมติฐานในการวิจัย........................................................................................ 55 
       การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย...................................................................... 55 
       การเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................................... 56 
       สรุปผลการวิจัย................................................................................................ 56 
       อภิปรายผล...................................................................................................... 57 
       ขอเสนอแนะ..................................................................................................... 60 
  

บรรณานุกรรม............................................................................................................ 63 
  

ภาคผนวก................................................................................................................... 66 
  

ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ............................................................................................ 73 

 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง หนา 
     1 สินคาสงออกสําคัญในกลุมเกษตร 10 อันดับแรกของไทย   
          ป 2551-2553..................................................................................................... 3 
     2 สินคาสงออกที่สําคัญ 10 อันดับแรกของไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลาง  
          ป 2551-2553..................................................................................................... 4 
     3 ตลาดปลาสดแชเย็นแชแข็งที่สําคัญของประเทศไทยไปประเทศ  
          กลุมตะวันออก ป 2551-2553.............................................................................. 5 
     4 สรุปการทดสอบการเกิด Autocorrelation............................................................... 37 
     5 สถานการณสงออกของประเทศไทยไปกลุมประเทศตะวันออกระหวาง  
          ป 2551-2553..................................................................................................... 41 
     6 การคาระหวางประเทศไทย กบั ประเทศคูเวต ....................................................... 43 
     7 สินคาสงออกประเภทปลา ป 2551-2553................................................................ 44 
     8 สินคาสงออกประเภทปลาสดแชเยน็แชแข็งป 2551-2553........................................ 45 
     9 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลังสองนอยที่สุด  
          ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต....................................................................... 46 
   10 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลังสองนอยที่สุด  
          ของประเทศซาอุดิอาระเบีย................................................................................. 48 
   11 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลังสองนอยที่สุด  
          ของประเทศคูเวต................................................................................................ 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
      1 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเยน็แชแข็ง  
           ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต............................................... 8 
      2 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเยน็แชแข็ง  
           ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐซาอุดิอาระเบีย................................................. 9 
      3 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเยน็แชแข็ง  
           ของประเทศไทยไปประเทศคูเวต........................................................................ 9 
      4 กราฟแสดงการคาระหวางประเทศไทย และประเทศศูคา........................................ 17 
      5 ภาพประกอบการตดัสินใจเกี่ยวกบัปญหา Autocorrelation..................................... 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 จากการที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีรากฐานมาจากภาคการเกษตรมาเปน

ระยะเวลานาน นับตั้งแตระยะแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเริ่มตนจากการแปรรูป
สินคาขั้นปฐม ในชวง 30 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมการเกษตรมีการพัฒนาขึ้นเปนลําดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแปรรูปตาง ๆ จนพัฒนามาเปนการผลิตสินคาประเภทอาหารแปรรูป ซึ่ง
มีทั้งการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออก โดย ลักษณะเดนของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจะควบคูกับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ คือการเปนอุตสาหกรรมที่ชวยเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาเกษตรขั้นปฐม (primary product) ซึ่งสินคาที่ผานการแปรรูปดังกลาว อาจจะ
อยูในรูปของสินคาขั้นกลาง (intermediate product) ซึ่งผูซื้อตองนําไปแปรรูปอีกครั้งหนึ่ง กอนที่
จะนํามาบริโภคหรือในรูปสินคาขั้นสุดทาย (final product) ที่สามารถบริโภคไดเลย นอกจากนั้น
ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศในสัดสวนที่สูงอีกดวย (resource base 
industry) และนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศจํานวนมากในแตละป โดยในป2544 อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 7 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดโดยมีมูลคา 89,394 
ลานบาท (คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ, 2545) 

 ในปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศผูผลิต และสงออกสินคาอาหารที่มีคุณภาพดี และมี
ชื่อเสียงที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการ
สงออก มีความพรอมทางดานวัตถุดิบ รวมถึง ศักยภาพของผูประกอบการไทย ที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบของสินคาใหเปนที่ตองการของตลาดได ทําใหไทยเปนประเทศผู
สงออกสินคาอาหารแปรรูปในอันดับตน ๆ ของโลกหลายรายการ อาทิเชน ไกแชแข็ง กุงแชแข็ง 
และ ทูนากระปอง เปนตน แตการขยายตัวการสงออกอาหารของไทยในอนาคตยังไมสามารถ
อาศัยขอไดเปรียบทางดานแรงงานและทรัพยากรที่มีอยูได  เนื่องจากทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู มีจํานวนลดนอยลง และคาจางแรงงานที่มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบ
ประเทศคูแขง ไมวาจะเปนประเทศจีน หรือเวียดนาม นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการกีดกันทางการคาจาก
ประเทศคูคา ไดแก มาตรการทางดานภาษี และมาตรการที่ไมใชภาษี เชน ดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ ดานสุขอนามัย และดานสิ่งแวดลอมอีกทั้งการเกิดขึ้นของประเทศคูแขงขันรายใหม 
ปจจัยตางๆ เหลานี้อาจทําใหความไดเปรียบของอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปของ
ประเทศไทยปรับลดลง และอาจทําใหเปนผลใหอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปของ
ประเทศไทยตองสูญเสียความสามารถในการแขงขันของการสงออกของประเทศไทยในตลาด
หลักลดลง  
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     ถาจะพิจารณาการสงออกอาหารเพื่อเพ่ิมศักยภาพการสงออกอาหารของไทยใหมาก
ขึ้นจะพบวา การคาระหวางประเทศ หรือตลาดการคาขายของโลกนั้นมีความหลากหลายของ
ตลาด ที่มีทั้งตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขันไมสมบูรณ มีความหลากหลายของความ
ตองการอาหารประเภทตาง ตามลักษณะของภูมิลักษณะประเทศ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม 
และศาสนา  
   อาหารฮาลาลเปนสินคาอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่นาสนใจ เน่ืองจากในปจจุบัน
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีประมาณรอยละ 25 หรือ 1 ใน4 ของโลก อาหารฮาลาลเปน
อาหารสําหรับผูบริโภคของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม แลวยังเปนอีกทางเลือกของผูบริโภคที่นับ
ถือศาสนาอื่นๆ เน่ืองจากการผลิตอาหารฮาลาลจะเนนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย และความ
สะอาด เพราะความสะอาดเปนสวนของการศัทธาในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ตลาดอาหาร
ฮาลาลที่สําคัญของประเทศไทย คือ กลุมประเทศตะวันออกกลาง ที่มีประชากร 95% นับถือ
ศาสนาอิสลาม และถาดูลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรของกลุมประเทศตะวันออกกลาง ไม
สามารถผลิตอาหารไดมาก ซึ่งตองนําเขาเปนสวนใหญ ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตอาหารที่
สําคัญของโลก (อลิสรา จันทรขาว. 2543) 
   อาหารฮาลาลเปนผลิตภัณฑอาหารที่ผานกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดและถูกตอง ตาม
บทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมทุกคนเครงครัดกับการบริโภค โดยจะบริโภคเฉพาะ
อาหารฮาลาลเทานั้น ตลาดอาหารฮาลาลจึงเปนตลาดที่มีขนาดใหญ เน่ืองจาก ผูบริโภคที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในประเทศตาง ๆ กวา 100 ประเทศทั่วโลก มีจํานวนถึง 1 ใน 4 ของประชากร
โลก หรือประมาณ 1,500 ลานคน นอกจากนี้ ยังมีผูบริโภคอาหารฮาลาลที่ไมไดนับถือศาสนา
อิสลาม แตใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย 

  ขนาดของตลาดอาหารฮาลาลที่ใหญมากดังกลาว ประกอบกับกําลังซ้ือที่มีอยูสูง ทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในหลายประเทศตางใหความสนใจ ในการสงออกอาหารฮา
ลาลกันมากขึ้น สําหรับประเทศไทย อาหารฮาลาลเปนสินคาที่มีบทบาทสําคัญ ตอการสงออก
มากขึ้นทุกขณะ โดยอาศัยความไดเปรียบ จากการที่ไทยเปนผูผลิต และสงออกผลิตภัณฑ
อาหารรายใหญ ที่มีศักยภาพของโลก ดวยประสบการณการผลิตอาหารที่สั่งสมมาเปนเวลานาน 
และความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบอาหาร ที่หาไดในประเทศ  และแหลงผลิตอาหารที่มีความ
พรอม และมีศักยภาพสูง ในการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย อยูทางแถบจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก ปตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนแหลงที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวใหเปนศูนยกลางการผลิต 
และสงออกอาหารฮาลาลของไทยในอนาคต  ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล สงออกที่สําคัญของไทย 
มีหลายรูปแบบทั้งอาหารแชแข็ง อาหารทะเลแปรรูป ผัก ผลไมสดกระปองและแปรรูป 
ผลิตภัณฑขาว ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป ซอสปรุงรสตาง ๆ อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน 
เปนตน 
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ตาราง 1 สินคาสงออกสําคัญในกลุมเกษตร 10 อันดับแรกของไทย ป 2551-2554 
 

รายการ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคา (ลานเหรียญ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) 
1. ยางพารา 223,628.2 146,188.2 249,262.5 15.07 -34.63 70.51 
2. ขาว 203,219.1 172,207.7 168,193.1 70.46 -15.26 -2.33 
3. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 47,764.9 51,602.2 68,592.1 -1.62 8.03 32.92 
4. กุงสดแชเย็นแชแข็ง 42,755.2 46,088.8 53,023.0 0.79 7.80 15.05 
5. ไกแปรรูป 50,275.4 47,264.0 50,346.1 57.20 -5.99 6.52 
6. ผลไมสดแชเย็นแชแข็ง 13,583.1 17,956.5 17,225.2 2.90 32.20 -4.07 
7. เนื้อปลาสดแชเย็นแช

แข็ง 
14,467.5 12,731.6 12,526.5 26.54 -12.00 -1.61 

8. ปลาหมึกสดแชเย็นแช
แข็ง 

12,531.9 11,187.0 11,115.8 -13.00 -10.73 -0.64 

9. ปลาสดแชเย็นแชแข็ง 8,953.7 7,374.3 6,756.0 17.66 -17.64 -8.38 

10. ผักสดแชเย็นแชแข็ง 6,886.5 6,702.6 6,579.1 0.28 -2.67 -1.84 

รวม 10 รายการ 624,065.7 519,302.9 643,619.4 27.35 -16.79 23.94 
รวมสินคาเกษตรอื่นๆ 5,227,305.5 4,675,285.8 5,532,804.2 8.63 -10.56 18.34 
รวม 5,851,371.1 5,194,588.6 6,176,423.7 10.36 -11.22 18.90 

 
          ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย   

                ความรวมมือจากกรมศุลกากร 
 
จากตาราง 1 พบวา ปลาสดแชเย็นแชแข็งทํารายไดในรูปเงินตราตางประเทศใหแก

ประเทศไทยในแตละปเปนจํานวนมาก   ปลาสดแชเย็นแชแข็งเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกที่
สําคัญในกลุมสินคาเกษตรใน 10 อันดับแรกของไทย โดยในป 2551 ประเทศไทยสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งเปนมูลคา 8,953.7 ลานบาท คิดเปนอัตราการขยายตัว รอยละ 17.66   ป 2552 
ประเทศไทยสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งเปนมูลคา 7,374.3 ลานบาท คิดเปนอัตราการขยายตัว 
รอยละ -17.64 และในป  ป 2553 ประเทศไทยสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งเปนมูลคา 6,756.0 
ลานบาท คิดเปนอัตราการขยายตัว รอยละ -8.38 จะเห็นไดวาแนวโนมการสงออกปลาสดแช
เย็นแชแข็งของประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้น    
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ตาราง 2 สินคาสงออกที่สําคัญ 10 อันดับแรกของไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
 

รายการ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคา (ลานเหรียญ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) 
11. ยางพารา 854.1 543.0 665.0 75.16 -36.42 22.46 
12. ขาว 166.9 96.8 168.8 13.06 -41.99 74.31 
13. ผลิตภัณฑมัน

สําปะหลัง 
18.9 20.5 27.7 48.62 8.32 35.43 

14. กุงสดแชเย็นแชแข็ง 12.3 15.7 16.9 5.32 26.98 8.13 
15. ไกแปรรูป 21.1 16.4 13.8 43.24 -22.64 -15.42 
16. ผลไมสดแช เย็นแช

แข็ง 
6.8 6.9 8.9 8.04 2.06 29.42 

17. เนื้อปลาสดแชเย็นแช
แข็ง 

5.4 6.3 7.9 25.63 16.61 26.20 

18. ปลาหมึกสดแชเย็นแช
แข็ง 

4.1 4.0 4.5 35.42 -1.63 13.59 

19. ปลาสดแช เ ย็นแช
แข็ง 

3.0 2.4 2.7 30.33 -21.30 12.59 

20. ผักสดแชเย็นแชแข็ง 2.8 2.3 2.7 80.29 -18.62 17.25 
รวม 10 รายการ 1095.4 714.3 918.9 365.11 -34.80 223.96 
รวมสินคาเกษตรอื่นๆ 8,636.6 7,957.7 8,749.4 21.94 -7.86 9.95 
รวม 9,732.0 8,671.8 9,668.4 25.18 -10.89 11.49 

 
           ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือจากกรมศุลกากร 
 
  จากตาราง 2  พบวา ประเทศไทยสามารถสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งไปยังกลุม
ประเทศตะวันออกกลาง เปนอันดับ 3 รองจากขาวและยางพารา โดยมีแนวโนมมูลคาการสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลางสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยประเทศ
ไทยสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งไปกลุมประเทศตะวันออกกลางในป 2551 คิดเปนมูลคา  
18.9 ลานเหรียญ, ป 2552 คิดเปนมูลคา 20.5 ลานเหรียญ และในป 2553 คิดเปนมูลคา  
27.7 ลานเหรียญ และมีอัตราการขยายตัวคิดเปน รอยละ 48.62, รอยละ 8.32 และ 35.43 
ตามลําดับ 
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ตาราง 3 ตลาดปลาสดแชเย็นแชแข็งที่สําคัญของประเทศไทยไปประเทศกลุมตะวันออกกลาง 
 

รายการ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคา (ลานเหรียญ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) 
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1.59 5.37 9.63 59.75 238.04 79.23 
2. ซาอุดีอาระเบีย 4.11 4.49 6.68 54.02 9.29 48.83 
3. คูเวต 9.17 6.90 6.92 51.44 -24.78 0.22 
รวม 3 รายการ 14.87 16.76 23.23    

 
           ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย  

                 ความรวมมือจากกรมศุลกากร 
 

 จากตาราง 3  เปนประเทศ 3 อันดับแรกของกลุมประเทศตะวันออก ที่ประเทศไทย
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง ในป 2551 มีมูลคาการสงออกรวม 14.87, ในป 2552 มีมูลคาการ
สงออกรวม 16.76 และในป 2553 มีมูลคาการสงออกรวม 23.23 ตามลําดับ  

  เหตุนี้จึงเปนที่มาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งของไทยไป ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ซึ่งทั้ง  
3 ประเทศเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง เน่ืองจากมีรายไดจากการผลิตและสงออกน้ํามัน และการ
ผลิตปลาสดแชเย็นแชแข็งไมจําเปนตองเชือดสัตวตามหลักการอิสลาม ทําใหสามารถสงออกและ
กระจายสินคาไปยังประเทศตางๆในตะวันออกกลางได ผลการศึกษาเปนประโยชนในการ
วางแผนดานการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมเพื่อประเทศไทยเพิ่มการสงออกมากขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต 
2. เพ่ือหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 

ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  
 

 ความสําคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง 

ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ซึ่งสามารถนําผล
ที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการคาดคะเนการสงออกตอไป 
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2.  เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิต การจัดการทางดานการผลิต และ 
การวางแผนการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง 
ของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  โดยจะศึกษา
ปลาสดแชเย็นแชแข็ง เน่ืองจากปลาสดแชเย็นแชแข็งไมตองผานการเชือดตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม โดยการศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบไปดวย 2 สวน  
         สวนที่ 1 ศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยัง 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป 
คือ ป 2551-2553   
         สวนที่ 2 ศึกษาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็น 
แชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต โดยใช
ระยะเวลาในการศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 มีตัวแปรที่ศึกษาดังตอไปน้ี 

1. ตัวแปรอิสระไดแก 
1.1 ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยเปรียบเทียบ  

(ดอลลาสหรัฐฯ) 
1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ระหวาง 

- ประเทศไทย กับ   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส   
(บาทตอดีแรหม) 

- ประเทศไทย กับ   ประเทศซาอุดีอาระเบีย  (บาทตอริยาล) 
- ประเทศไทย กับ   ประเทศคูเวต  (บาทตอดีนาร) 

1.3 รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว (ดอลลารสหรัฐ) ของประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต 

2. ตัวแปรตามไดแก 
   ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต (ตันตอป) 
                  

นิยามศัพท 
1. ปลาสดแชเย็นแชแข็ง หมายถึง  การนําปลาที่ผานกรรมวิธีการแชจนแข็งดวย 

อุณหภูมิต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส 
2. ฮาลาล เปนภาษาอาหรับแปลวา อนุมัติ, อนุญาต 
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3. อาหารฮาลาล คือ อาหารหรือผลิตภัณฑอาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
ใหมุสลิมบริโภคหรือใชประโยชนได (สถาบันมารตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย.2554) 

4. ประเทศคูแขง  หมายถึง ประเทศอินโดนีเซีย 
5. ประเทศคูคา หมายถึง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  และ คูเวต 
6. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ หมายถึงราคาสงออกปลาสดแช 

เย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  คูเวตของปนั้นๆ 
เปรียบเทียบกับราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศคูแขงทางการคาของประเทศ
ไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีหนวยเปนดอลลารสหรัฐตอตันตอป ซึ่งคํานวณจากราคาสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยหารดวยราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศ
คูแขงทางการคาของประเทศไทย 

7. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง 
ประเทศหนึ่งหนวยเม่ือเทียบกับเงินบาท โดยประเภทเงินตราที่จะทําการศึกษาไดแก 

7.1 สกุลเงินบาท (ประเทศไทย)  ตอ  สกุลเงินดีแรหม ประเทศ  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 

7.2 สกุลเงินบาท (ประเทศไทย)  ตอ  สกุลเงินริยาล ประเทศ (ซาอุดิอาระเบีย) 
7.3 สกุลเงินบาท (ประเทศไทย)  ตอ  สกุลเงินดีนาร ประเทศ (คูเวต) 

8. ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง หมายถึง ปริมาณการสงออกปลาสดแช 
เย็นแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศคูคาในปนั้นๆ มีหนวยเปนตันตอป 

9. รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว คือ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที 
ประเทศผลิตไดในระยะเวลาหนึ่ง หารดวยจํานวนประชากร 

10. Gulf Cooperation Council (GCC) หมายถึงกลุมความรวมมือทางการคาอยางเสรี  
โดยมีจุดประสงคการรวมกลุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางประชาชนในประเทศ สมาชิก และ
รวมทุนทางเศรษฐกิจและการคา ซึ่งมีชาติสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบดวย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส บาหเรน ซาอุดีอาระเบีย โอมาน กาตาร คูเวต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาภายใตกรอบแนวคิดสถานการณการสงออก ปลาสดแชเย็น
แชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  โดย
กรอบแนวคิดในการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ  
ป 2551-2553   



 8 

สวนที่ 2 เพ่ือหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลา
ในการศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังตอไปน้ี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 
         ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของระเทศไทยเปรียบเทียบกับ
คูแขง(ดอลลารสหรัฐฯ) 

2. รายไดประชาชาติที่แทจริงตอ
หัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเตส 
(ดอลลารสหรัฐฯ) 

3. อั ต ร า แ ลก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า
ระหวางประเทศ ระหวางประเทศไทย
กับสหรัฐอาหรับเอมิเตส (บาทตอดี
แรหม) 

คาความยืดหยุน 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
 

ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเตส (ตันตอป) 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 

          ประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 
         ประเทศไทยไปประเทศคูเวต 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของระเทศไทยเปรียบเทียบกับ
คูแขง(ดอลลารสหรัฐฯ) 

2. รายไดประชาชาติที่แทจริงตอ
หัวของประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบีย 
(ดอลลารสหรัฐฯ) 

3. อั ต ร า แ ลก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า
ระหวางประเทศ ระหวางประเทศไทย
กับซาอุดีอาระเบีย (บาทตอริยาล) 
 

คาความยืดหยุน 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
 

ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศไทยกับ

ซาอุดีอาระเบีย(ตันตอป) 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของระเทศไทยเปรียบเทียบกับ
คูแขง(ดอลลารสหรัฐฯ) 

2. รายไดประชาชาติที่แทจริงตอ
หัวของประเทศไทยกับคูเวต (ดอลลาร
สหรัฐฯ 

3. อั ต ร า แ ลก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า
ระหวางประเทศ ระหวางประเทศไทย
กับคูเวต (บาทตอดีนาร) 
 

คาความยืดหยุน 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
 

ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศไทยกับ

คูเวต(ตันตอป) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานของการศึกษาเพื่อหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลา
สดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต มี
ดังนี้ 

1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน 
ขามกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต   

2. รายไดประชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย  
และ คูเวต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ 
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต  
   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอหัวขอตามลําดับ
ตอไปน้ี 
    1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
    2. ลักษณะทั่วไปของอาหารฮาลาล 
    3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1.1  ทฤษฎีทางอุปสงค (Demand Theory) 

           อุปสงค (Demand) หมายถึง จํานวนตาง ๆ ของสินคาหรือบริการชนิดหนึ่งที่ผูบริโภค
ตองการซื้อในระยะเวลาหนึ่ง ณ รับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตาง ๆ ของ
ผูบริโภคหรือ ณ ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 จากนิยามขางตน เราสามารถแบงอุปสงคไดเปน 3 ชนิด 
                    1. อุปสงคตอราคา (Price Demand) 
                    2. อุปสงคตอรายได (Income Demand) 
                    3. อุปสงคตอราคาสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของกับสินคาที่กําลังพิจารณาอยู  
(Cross Demand) 

         โดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคชนิด
หน่ึงชนิดใดยังขึ้นอยูกับปจจัยตางๆซ่ึงมีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อของผูบริโภค(Quantity Demand) 
เรียกปจจัยเหลานี้วา ตัวกําหนดอุปสงค (Demand Determinants) ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอ
ปริมาณการซื้อของผูบริโภคมากนอยแตกตางกันไปปจจัยที่สําคัญดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

1.  ราคาของสินคาหรือบริการชนิดนั้นที่ผูบริโภคตองการซื้อ โดยทั่วไปถาสินคา 
และบริการชนิดนั้นราคาสูงขึ้น ปริมาณซื้อจะลดลง 

2. ราคาของสินคาและบริการชนิดอ่ืนที่สามารถใชแทนสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
ตามปกติความตองการของผูบริโภคอาจสนองไดดวยสินคาหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคา
สูงขึ้นผูบริโภคอาจบริโภคสินคาชนิดนั้นนอยลงและหันไปบริโภคสินคาชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น สามารถแบง
ไดเปน 2 กรณี 

2.1  สินคาที่ใชทดแทนกันได (Substitution Goods) จะพบวา อุปสงคของ
สินคาชนิดหนึ่งจะเพ่ิมขึ้น  หากราคาของสินคาที่ใชทดแทนกันไดเพ่ิมขึ้น  

2.2  สินคาที่ตองใชรวมกันหรือใชประกอบกัน (Complementary Goods) จะ
พบวาอุปสงคของสินคาชนิดหนึ่งจะลดลง  เม่ือราคาของสินคาอีก ชนิดที่ใชประกอบกันเพิ่มขึ้น   
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3. จํานวนผูบริโภคในตลาด เม่ือประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการในดานอาหาร  
เครื่องนุงหมฯลฯ จะเพ่ิมตามไปดวย และตองมีอํานาจซื้อดวย จึงจะสามารถซื้อสินคามากขึ้น 

4. ระดับรายไดของผูบริโภค ผูบริโภคที่มีรายไดสูงยอมสามารถซื้อสินคาไดใน 
จํานวนที่มากกวาผูที่มีรายไดตํ่า เพราะมีอํานาจในการซื้อสูงกวา 

5. รสนิยมของผูบริโภคหรือคานิยมของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงความนิยม 
ของผูบริโภคในสังคม ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจได ดวยเหตุนี้ธุรกิจบางแหงจึงยอม
ลงทุนจํานวนมหาศาลในการโฆษณา เพ่ือหวังในการเปลี่ยนแปลงคานิยม หรือมิฉะน้ันก็รักษา
คานิยมในสินคาใหคงเดิม 

 
 1.2  ฟงกชันของอุปสงค (Demand Function) 

           จะแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการซื้อสินคาหรือบริการกับ ปจจัยกําหนด
อุปสงค  ซึ่งเราสามารถแสดงความสัมพันธไดในรูปฟงกชั่นของอุปสงค  ดังนี้ 

 
Qx    =  f (ตัวกําหนดอุปสงคของสินคา X) 

 โดยที่ 
   
       Qx     =  f (Px, Py, C1, C2, C3, C4....., Ck) 

โดยที่ 
       Qx     = ปริมาณความตองการสินคา X 
       Px    = ราคาสินคา X 
       Py     = ราคาสินคา Y 
       C1   = รายได 
       C2   = รสนิยม 
       C3   = จํานวนประชากร 
       C4   = ฤดูกาล 
                         Ck       = อ่ืนๆ 
 
  ดังน้ัน  ถาตัวกําหนดอุปสงคในวงเล็บตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงจะมีผลให
ปริมาณความตองการซื้อสินคา X เปลี่ยนแปลงไปดวย (สุมล  มานัสฤดี. 2544: 31-36) 
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   1.3  ความยืดหยุนของอุปสงค (Elasticity of demand)    
   ความยืดหยุนของอุปสงคคือ คาที่ใชวัดเปอรเซ็นต(หรืออัตรา)การเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาณสินค าที่ จะ มีผู ต องการเสนอซื้ อ  ณ  ขณะใดขณะนั้นตอ เปอร เ ซ็นต (หรืออัตรา )   
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เปนตัวกําหนดปริมาณเสนอซื้อน้ัน ๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 ชนิด 

1.3.1 ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price Elasticity of demand : εP)  คือ 
คาที่ใชวัดเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินคาที่จะมีผูตองการเสนอซื้อ  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคานั้นๆ เขียนสูตร
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ไดวา 
 

      εP   =    เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อ 
       เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา 
   
           =   dQ    dP 
       Q      P 
           =   dQ  x  P 
       dP     Q 
   

   ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา เปนการเปรียบเทียบระหวางเปอรเซ็นต (หรืออัตรา)  
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อและเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา คาความ
ยืดหยุนของอุปสงคจะมีความแตกตางกัน  แตละคาแสดงใหทราบวาอุปสงคมีความยืดหยุนมากนอย
เพียงไรคาความยืดหยุนยิ่งมากเทาไรอุปสงคก็มีความยืดหยุนมากเทานั้น  ลักษณะของความ
ยืดหยุนของอุปสงคนี้แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  

1. อุปสงคที่ไมมีความยืดหยุนเลย (Perfectly Inelasticity Demand) นั่นคือ คาความ 
ยืดหยุนของอุปสงคเทากับศูนย หมายความวา ปริมาณเสนอซื้อจะไมเปลี่ยนแปลงไปเลย เม่ือราคา
เปลี่ยนแปลงไปเทากับวาปริมาณเสนอซื้อไมมีความยืดหยุนตอราคาเลย 

2. อุปสงคที่มีความยืดหยุนนอย (Relatively Inelastic Demand) นั่นคือ การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อและเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคานอยกวาหนึ่ง 
คาความยืดหยุนของอุปสงคจะมากกวาศูนย แตนอยกวาหนึ่ง 

3. อุปสงคที่มีความยืดหยุนคงที่ (Unitary Elasticity Demand) นั่นคือ เปอรเซ็นต  
(หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อและเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาเทากับหน่ึง 

4.  อุปสงคที่มีความยืดหยุนมาก (Relatively Elastic Demand) นั่นคือ การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเสนอซื้อและเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคามากกวาหนึ่ง 
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5.  อุปสงคที่มีความยืดหยุนมากที่สุด (Perfectly Elasticity Demand) คาความยืดหยุน
ของอุปสงคเทากับอินฟนิตี้ (Infinity) หมายความวา ปริมาณเสนอซื้อมีมากจนถึงที่สุดคืออินฟนิตี้   

                1.3.2 ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income Elasticity of demand : εI)  คือ  
คาที่ใชวัดเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินคาที่จะมีผูตองการเสนอซื้อ ณ 
ขณะใดขณะหนึ่งตอเปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงของรายไดโดยกําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่ 
ดังน้ัน  ถาให Q คือปริมาณสินคาที่จะมีผูตองการซื้อ และ Y คือรายไดเขียนสูตรความยืดหยุนของ
อุปสงคตอรายได ไดวา 
 

      εI   =    เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อ 
      เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงรายได 
   
           =   dQ   dY 
        Q      Y 
     
          =   dQ  x  Y 
      dY     Q 
    

     ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดอาจมีเครื่องหมายบวกหรือลบก็ได ขึ้นอยูกับชนิด
ของสินคาที่ผูบริโภคทําการบริโภคอยูในขณะนั้น ถาสินคาเปนสินคาปกติ เม่ือรายไดเพ่ิมขึ้น
ผูบริโภคก็จะบริโภคสินคานั้นๆ มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอซื้อกับรายไดจะเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจึงมีเครื่องหมายเปนบวก แตถาสินคาเปน
สินคาที่ผูบริโภคทําการบริโภคอยูเม่ือตนมีรายไดระดับต่ําและเม่ือมีรายไดเพ่ิมขึ้นผูบริโภคไดหันไป
บริโภคสินคาอ่ืนแทน  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอซื้อกับรายไดก็จะเปนไปในทางตรงกันขาม  
ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจึงมีเครื่องหมายเปนลบ (นราทิพย ชุติวงศ .2548: 75-76) 
                 1.3.3 ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืน (Cross Elasticity of 

demand : θAB)  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา  ความยืดหยุนไขว คือ  คาที่ใชวัดเปอรเซ็นต (หรืออัตรา)  
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะมีผูตองการซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ
เปอรเซ็นต (หรืออัตรา)  การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาอีกชนิดหนึ่งโดยกําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่  

ความยืดหยุนในกรณีนี้มีสินคาที่จะตองพิจารณามากกวาหนึ่งชนิดดังน้ัน  ดังน้ันจะใชสัญลักษณ θ 
แทนความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืน แลวทําการพิจารณาความมากนอยของปริมาณ
เสนอซื้อสินคา A ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เม่ือราคาสินคา B เปลี่ยนแปลงไป เขียนสูตรความยืดหยุน
ของอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืน  ไดวา 
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  θAB =    เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อสินคา 
A 

      เปอรเซ็นต (หรืออัตรา) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา B 
   
           =   dQA     dPB 
        QA      PB 
     
          =   dQA  x  PB 
      dPB      QA 
 

      ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนอาจมีเครื่องหมายบวกหรือลบก็ได  
ขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธของสินคาสองชนิดที่เรากําลังพิจารณาอยูนั้น  ถาสินคา A และ B 
เปนสินคาที่ใชแทนกัน เม่ือราคาสินคา B เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหปริมาณซื้อสินคา A เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา B  ความยืดหยุนของอุปสงคสินคา A ตอ
ราคาสินคา B จะมีเครื่องหมายบวก  ในทางตรงกันขาม ถาสินคา A และ B เปนสินคาที่ใชประกอบ
กัน  เม่ือราคาสินคา B เปลี่ยนแปลงไป  จะทําใหปริมาณซื้อสินคา A เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ตรงกันขามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา B   คาความยืดหยุนของอุปสงคสินคา A ตอราคา
สินคา B จะมีเครื่องหมายลบ 

       การใชคาความยืดหยุนอุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนเปนเครื่องชี้บงใหรูวาสินคาที่เรา
กําลังพิจารณารวมกันอยูนั้นเปนสินคาที่ใชแทนกันหรือใชรวมประกอบกัน ใชแทนกันไดดีเพียงไร  
หรือจําเปนตองใชประกอบกันมากนอยแคไหน  โดยดูจากเครื่องหมายและคาตัวเลขความยืดหยุน
ตอราคาสินคาชนิดอ่ืนที่คํานวณได 

 
 1.4  รายไดจากสงออก 

          ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงออก 
1.  ปริมาณการผลิตในประเทศ การสงออกมีความสัมพันธกับปริมาณการผลิตใน

ประเทศในแงที่ ว าถ าประเทศสามารถผลิตสินคาไดมากเกินกวาความตองการบริ โภค
ภายในประเทศๆ ก็จะมีสินคาที่เหลือเพ่ือการสงออกได  แตถาประเทศผลิตสินคาไดนอยไมพอความ
ตองการบริโภคภายในประเทศแลว  ประเทศก็จะไมมีสินคาเหลือเพ่ือการสงออกไปขาย 

2. ตนทุนการผลิต ประเทศที่ผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตนทุนการผลิตต่ํา
ก็สามารถขายสินคาของตนในตลาดโลกไดในราคาที่ต่ํากวาสินคาของประเทศอ่ืนๆ ประเทศนั้น
ยอมจะสงออกไดมากกวาประเทศคูแขงขัน 
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3. อัตราเงินเฟอ  ประเทศที่ประสบปญหาเงินเฟอในอัตราสูง คาครองชีพสูงขึ้นมาก  
เพราะราคาสินคาและราคาปจจัยการผลิตอ่ืนๆ สูงขึ้น  สินคาที่สงออกจึงตองมีราคาสูงขึ้นดวย  ทํา
ใหไมสามารถขายสินคาแขงขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีอัตราเงินเฟอต่ํากวา  หรือไมประสบปญหาเงิน
เฟอทําใหการสงออกของประเทศจึงลดลง 

4. นโยบายการคาของตางประเทศ  ถาตางประเทศมีนโยบายการคาแบบเสรีไมกีด
กันสินคาจากตางประเทศ  ประเทศก็สามารถสงสินคาเขาไปขายในประเทศนั้นไดสะดวก  การ
สงออกของประเทศจะสูงขึ้น  แตถาตางประเทศใชนโยบายการคากีดกันสินคาจากตางประเทศโดย
วิธีการตางๆ ทําใหประเทศไมสามารถสงสินคาเขาไปขายยังประเทศนั้นๆ ไดสะดวก หรือจําเปนตอง
ขายในราคาแพงเพราะตองเสียภาษีขาเขาสูง  ทําใหขายไดนอยลงเหลานี้ลวนทําใหการสงออกและ
รายไดจากการสงออกของประเทศคอนขางต่ํา 

5.  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  ราคาขายสินคาและบริการให
ตางประเทศเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศเงินสกุลของประเทศกับเงินสกุลของประเทศคูคาเปนอัตราที่ไมเหมาะสม  ก็อาจทําใหราคา
สินคาและบริการของประเทศคิดเปนเงินสกุลตางประเทศมีราคาถูกหรือแพงเกินไป  ซึ่งจะกระทบตอ
การสงออกไดเชนกัน  ทําใหประเทศสงออกไดมากขึ้นหรือเปนอุปสรรคตอการสงออกก็ได  
(รัตนา สายคณิต. 2543: 265-266) 

         สรุป การสงออกของประเทศหนึ่งก็เหมือนกับเปนการนําเขาของอีกประเทศหนึ่ง 
 

 1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการนําเขา 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขา 

1.  ระดับรายไดประชาชาติ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขา กลาวคือ เม่ือระดับ
รายไดประชาชาติสูงขึ้นประชาชนยอมมีอํานาจซื้อสินคาสูงดวย ทําใหครัวเรือนสามารถซื้อสินคาสูง
ดวยทําใหครัวเรือนสามารถซื้อสินคาบริโภคไดมากขึ้น ทั้งน้ีเปนสินคาที่ผลิตในประเทศและสินคาที่
ผลิตจากตางประเทศ การนําเขาจึงผันแปรไปกับระดับรายไดประชาชาติในทิศทางเดียวกัน   
นอกจากนี้เม่ือระดับรายไดประชาชาติสูงขึ้นตลาดสินคาในประเทศขยายตัวกระตุนใหผูผลิตทําการ
ลงทุนมากขึ้นทําใหตองมีการซื้อเครื่องจักรและสินคาทุนตลอดจนวัตถุดิบตางๆ จากตางประเทศมาก
ขึ้นดวยประเทศจึงตองมีการนําเขาสินคาและบริการตางๆมากขึ้น 

2.  อัตราเงินเฟอ การที่ประเทศตองประสบปญหาเงินเฟอในประเทศในอัตราที่สูง
ระดับราคาสินคาทั่วๆ ไปสูงขึ้นอยางมาก แสดงวาสินคาและบริการตางๆ ในประเทศมีไมเพียงพอ
กับความตองการภายในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือใหปญหาเงินเฟอบรรเทาลงบาง รัฐบาลอาจตองยอมให
มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกวาเปนจํานวนมาก เพ่ือเปนการเพิ่มอุปทานของ
สินคาในระยะสั้น ทําใหระดับราคาไมถีบตัวสูงขึ้น  ทางดานของผูผลิตก็มีความตองการนําเขาสินคา
จากตางประเทศเขามาขายในประเทศมากขึ้น  เพราะเขาสามารถนําเขาสินคาจากตางประเทศไดใน
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ราคาต่ํา สรุปไดวาในยามที่ประเทศเกิดปญหาเงินเฟอ  ความตองการนําเขาสินคาจะสูงขึ้นดวย แต
ในยามที่ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจซบเซาการนําเขาในชวงนั้นจะลดลง 

3.  นโยบายการคาของประเทศ ประเทศที่ดําเนินนโยบายการคาแบบเสรี  ไมมีการ
กีดกันสินคาจากตางประเทศ การนําเขาของประเทศนั้นทําไดสะดวกไมมีอุปสรรค กีดขวางการ
นําเขาของประเทศจะสูงกวากรณีที่ประเทศดําเนินนโยบายกีดกันสินคาจากตางประเทศ ทําใหสินคา
จากตางประเทศเขามาขายในตลาดภายในประเทศไดมากขึ้น  

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเนื่องจากการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศตองเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ กลาวคือ ตองมีการชําระคา
ซื้อสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้น ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมเหมาะสมก็ 
กระทบตอราคาสินคาเขา (รัตนา สายคณิต. 2543: 268-269) 
 
  1.6 ทฤษฏีการคาระหวางประเทศ (โสภิณ ทองปาน. 2536: 85-89) 
  การคาระหวางประเทศ (International Trade) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
ระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศของทุกประเทศประกอบดวย สินคาออก (Export) และสินคา
นําเขา (Import) และสิ่งที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาเพราะวาความแตกตางของทรัพยากร  
ภูมิประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ 
   แบบจําลองการคาระหวางประเทศ เม่ือสมมติใหประเทศไทย  และ ประเทศคูคาของไทย ทํา
การคาระหวางกันโดย ประเทศไทย มีชํานาญในการผลิตสินคา X จึงผลิต และสงออกในราคาที่ต่ํา
คือ PA ดังน้ันประเทศไทย จึงเปนผูสงออกสินคา A และ ประเทศคูคาของไทย เปนผูนําเขาจาก
ประเทศไทย สามารถแสดงไดดังนี้ 

 
            
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงการคาระหวางประเทศ ไทย และประเทศคูคาของไทย 
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   ราคาสินคา x ของประเทศไทย อยูระดับ  PA ราคาในประเทศคูคาของไทย อยูระดับราคา 
PB จากราคาที่แตกตางกันทําใหประเทศไทย สงออกถาราคาสงออกสูงกวาราคา PA สินคาสงออก
แสดงดวยเสนES (Excess Supply) ถาราคาสงออกเพิ่มขึ้นจะทําใหประเทศไทย สงออกมากขึ้น 
สวนประเทศคูคาของไทย ถาราคานําเขาต่ํากวาราคา PB ประเทศคูคาของไทย ก็จะมีความตองการ
นําเขาเพิ่มขึ้นแสดงดวยเสน ED(Excess Demand) ดังน้ันเม่ือราคาสงออกเพ่ิมขึ้นประเทศไทย จะ
สงออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคานําเขาลดลงประเทศคูคาของไทย จะนําเขาสินคาเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง
ราคาเทากับ Pw ซึ่ง ณ ราคาดังกลาวปริมาณการสงออกของประเทศไทย จะเทากับปริมาณนําเขา
ของประเทศคูคาของไทย เทากับ Qw ที่ระดับนี้เสนอุปทานสวนเกิน (ES) ของประเทศไทย จะตัด
กับเสนอุปสงคสวนเกิน (ED) ของประเทศคูคาของไทย และเม่ือเสนอุปทานสวนเกินหรือเสนอุปสงค
สวนเกินของประเทศใดเปลี่ยนแปลงจะทําใหปริมาณการนําเขาหรือสงออกของทั้งสองประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหราคาดุลภาพเปลี่ยนแปลงจาก Pw ดวย 
  

 1.7  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงออกหรือรายไดจากการสงออก 
1. ปริมาณการผลิตสินคาในประเทศ การสงออกมีความสัมพันธกับปริมาณการผลิต

ในประเทศ กลาวคือ ถาประเทศผลิตสินคาไดปริมาณมากจนมีอุปทานสวนเกินหรือปริมาณการผลิต
เกินความตองการใชภายในประเทศจะมีผลทําใหสงออกมากขึ้น ถามีปริมาณการผลิตนอยไม
เพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศก็จะทําใหการสงออกนอย 

2.  ความตองการสินคาของตลาดตางประเทศ ความตองการสินคาของตลาด
ตางประเทศมีมากจะทําใหมีการสงออกไดมาก แตขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขาหรือ
รายไดประชาชาติของประเทศผูนําเขาและภาวะเศรษฐกิจของโลกดวย  

3. ราคาสินคาสงออก ราคาสินคาสงออกของประเทศหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบแลวต่ํากวา
ราคาสินคาของตลาดตางประเทศในสินคาอยางเดียวกัน ก็จะทําใหสงออกไดมาก แตหากราคาสินคา
สงออกสูงกวาราคาสินคาของตลาดตางประเทศ ประเทศนั้นก็จะสงออกไดนอย (กฤตยา ตติรังสรรค
สุข. 2549: 121) 

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
มีผลตอการสงออก กลาวคือ ถาอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือคาเงินบาทออนคาลง เชน เดิม $1 = ฿
26 เปน $1 = ฿40 ทําใหราคาสินคาสงออกของประเทศไทยถูกลงมองจากผูซื้อในตางประเทศ ทําให
ปริมาณการสงออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตถาอัตราแลกเปลี่ยนลดลงหรือคาเงินบาทแข็งคาขึ้น 
ทําใหราคาสินคาสงออกของประเทศไทยแพงขึ้น ทําใหปริมาณการสงออกของประเทศไทยลดลง 

5. นโยบายการคาของตางประเทศ ถาตางประเทศมีนโยบายกีดกันทางการคา สงผล
ใหการสงออกไดนอยลง และเม่ือใดก็ตามถาตางประเทศมีนโยบายการคาแบบเสรีก็จะทําใหสามารถ
สงออกสินคาไปขายในประเทศนั้นๆ ไดสะดวก การสงออกของประเทศจะสูงขึ้น 
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                 จะเห็นไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงออกมีหลายปจจัย สวนหนึ่งเปนปจจัยภายนอก
ยากที่จะควบคุมได โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดประชาชาติของประเทศผูนําเขา สวนระดับรายได
ประชาชาติของประเทศผูสงออกมิใชตัวกําหนดโดยตรงของความตองการสงออก เสนการสงออกจึง
เปนเสนตรงขนานกับแกนรายไดของประชาชาติของประเทศผูสงออก (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.  
2547: 92-93) 
       จากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวาปจจัยทางดานราคาสินคาสงออก 
รายไดของประเทศผูนําเขา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และราคาสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ 
จะมีผลตอการสงอออกของประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอ
การสงออกประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงไมนําปจจัยทางดานประชากรและสังคมเขามาพิจารณา 
        จากบทสรุปขางตนสามารถนําไปตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

1.  ราคาสงออกโดยเปรียบเทียบ มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกของประเทศ 
ไทยในทิศทางตรงกันขาม 

2. รายไดประชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูคา มีผลกระทบตอปริมาณการ 
สงออกของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน (ดอลลารสหรัฐฯ) 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกของ 
ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน (บาทตอดีแรหม บาทตอริยาล และบาทตอดีนาร) 

 
2. ลักษณะทั่วไปของอาหารฮาลาลของประเทศไทย 
  “ฮาลาล” (Halal) เปนภาษาอาหรับแปลวา ถูกตองตามกฎ (Lawful) หรืออนุญาต (Permit) 
ซึ่งตรงขามกับคําวา “ฮารอม” (Harom) ที่แปลวาผิดกฎ (Unlawful) หรือตองหาม (Prohibit) สําหรับ
กรณีที่ใชกับผลิตภัณฑอาหาร คําวา “อาหารฮาลาล” หมายถึง อาหารที่ผลิตขึ้นอยางถูกตองตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งชาวมุสลิมสามารถบริโภคได (ยูซุฟ อัลกรอดอวีย, 2544) 
  การผลิตอาหารฮาลาล จะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือหลักการซึ่งอาจจะดูเปน
ขอจํากัดบางอยาง แตในความเปนจริงแลว การผลิตอาหารฮาลาลจะยึดหลักในเรื่องของโภชนาการ 
ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพของคนโดยทั่วไปอาหารโดยทั่วไปนั้นประกอบ
ไปดวย 
    1. อาหารที่ฮะลาล (อนุญาต) ในตัวของมันเอง เชน น้ํา ขาว แปง น้ําตาลทราย ปลา 
อาหารทะเล 

  2. อาหารฮารอม (ตองหาม) ในตัวของมันเอง ไดแก 
        2.1 อาหารที่มาจากสัตว ไดแก 

- หมู หมูปา สุนัข งู ลิง 
- สัตวกินเนื้อเปนอาหารที่มีเล็บ เชน สิงโต เสือ หมี และสัตวอ่ืนๆที่มีลักษณะ 

คลายคลึงกัน 
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- สัตวที่มีพิษหรือสัตวนําโรค เชน หนู ตะขาบ แมลงปอง และสัตวอ่ืนๆที่มี 
ลักษณะคลายคลึงกัน 

- สัตวที่ไมอนุญาตฆาตามหลักการของศาสนาอิสลาม เชน มด ผึ้ง และนก 
หัวขวาน 

- สัตวที่พิจารณาโดยทั่วไปแลววาเปนสัตวที่นารังเกียจ เชน เหา แมลงวัน หนอน  
และสัตวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

- สัตวที่มีลักษณะ เชนเดียวกับลา 
- สัตวที่มีพิษและเปนอันตรายทุกชนิด 
- สัตวอ่ืนๆ ที่ไมไดเชือดตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

        2.2 อาหารที่มาจากพืชไดแก พืชที่มีพิษและเปนอันตรายทุกชนิด 
        2.3 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือที่มีสวนประกอบที่เปนอันตรายและเปนพิษ 

  3. อาหารที่จําเปนตองทําใหฮะลาล คือถูกตองตามหลักการ เชน เนื้อวัว เนื้อไก เปนตน 
ซึ่งการผลิตและการประกอบอาหารฮาลาลทุกชนิดจะตองมีการปฏิบัติทุกขั้นตอนอยางถูกตองตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ตั้งแตวิธีการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต  การบรรจุหีบหอ การ
ขนสงและการเก็บรักษา ซึ่งมีหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
               3.1. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต การขนสงและการเก็บรักษา      
จะตองมีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ที่ใชในการผลิตทุกขั้นตอนเพ่ือใหถูกตองตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม 

 
          วิธีการเชือดหรือการฆาสัตว 

1.  คนเชือดตองเปนมุสลิมและมีความรูเกี่ยวกับการเชือดสัตว ตามหลักการของศาสนา 
อิสลาม 

2. สัตวที่จะนํามาเชือดจะตองเปนสัตวที่หลักการของศาสนาอิสลาม  กําหนดวาเปนสัตวที่ 
เชือดได 

3. สัตวที่จะนํามาเชือดจะตองเปนสัตวที่มีชีวิตอยู หรือวายังมีชีวิตอยูในระหวางที่กําลัง 
เชือด 

4. หัวของสัตวจะตองหันตรงไปยังกิบละห (กิบละห คือ ทิศที่กะบะหตั้งอยูซึ่งจะตรงกับทิศ 
ตะวันตก) 

5. จะตองมีการกลาวคําวา “บิสมิลละห” (ในนามของอัลเลาะห) ในระหวางการเชือด 
6. มีดที่ใชเชือดจะตองคมและไมมีการเอาออกกลางคันในระหวางทีกําลังเชือดอยู 
7. การเชือดนั้นตองใหหลอดลม หลอดอาหาร เสนเลือดใหญ (โลหิตแดง) และ เสนเลือด 

ดําที่คอหอยตัดขาด 
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                 3.2 การผลิตอาหารฮาลาลจะตองแยกสถานที่ผลิตที่ไมปะปนกับการผลิตอาหารที่        
ไมฮาลาลในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิตและสถานที่เก็บรักษา เชน 
อาหารแปรรูปตาง ๆ หรืออาหารทะเลนั้นเม่ือแปรรูปเปนอาหารทะเลกระปอง กระบวนการผลิต ปรุง
แตงบรรจุภัณฑจําเปนตองถูกตองตามหลักการ ซึ่งอํานาจหนาที่ในการตรวจรับรองและอนุญาตใหใช 
เครื่องหมายรับรองฮาลาลเปนอํานาจหนาที่ขององคกรศาสนาอิสลามเทานั้น คือ คณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
 
             มาตรฐานอาหารฮาลาล 
   มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมี
องคประกอบสําคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุด ตลอด  "สายโซการผลิต"  จะตอง 
"ฮาลาล" คือถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" คือสิ่งที่ตองหามตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม อาทิ  วัตถุดิบ  สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน  
ทั้งน้ีเพ่ือใหไดผลิตภัณฑอาหารที่ดีถูกสุขอนามัยมีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ  
(ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ  GMP, HACCP และระบบ
การบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเปนเรื่องสอดคลองกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล จะแตกตางกัน
ในหลักการสําคัญคือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความถูกตอง และคุณคาตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลามสวนมาตรฐานสากลยึดถือคุณคาอาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักการศาสนา
อิสลาม (ทองคํามะหะหมัด, 2550)  
 
              มาตรฐานฮาลาลที่สําคัญ 
    ปจจุบันภาวะการคาระหวางประเทศที่มีการแขงขันสูง การนํา เขาอาหารมีมาตรฐานที่
แตกตางกันในแตละประเทศ รวมถึงมาตรฐานอาหารฮาลาลดวย มาตรฐานอาหารและมาตรฐานฮา
ลาลในระดับสากลจึงเขามามีบทบาทมากขึ้น ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลของไทยโดย
มาตรฐานที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก มาตรฐานฮาลาลของโคเด็กซ ระบบHALAL-HACCP และ
มาตรฐานฮาลาลอาเซียน โดยหนวยงานที่สํา คัญในการวางมาตรฐานในระดับสากล ไดแก โคเด็กซ 
มีชื่อเรียกเปนทางการวา Codex Alimentarius Commission เปนคณะทํางานดานมาตรฐานอาหาร
ขององคการอนามัยโลก และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติมีสมาชิก 165 ประเทศ 
โดยมีหนาที่กําหนดมาตรฐานอาหารใหเปนที่ยอมรับของประเทศเพื่อชวยสรางความสะดวกและ
ความเปนธรรมทางดานการคาระหวางประเทศ เนื่องจากแตละประเทศมีมาตรฐานที่แตกตางกัน 
และเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค โดยไดกําหนดมาตรฐานฮาลาลโคเด็กซ และระบบ
วิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ซึ่งถือ
เปนระบบที่ยอมรับในระดับสากลสําหรับผูผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใชควบคุมความปลอดภัย
ของอาหาร ระบบ HACCP มีความสําคัญทางการคาระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
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ประเทศที่มีกํา ลังซ้ือสูง เชน ญี่ปุน เกาหลีใต แคนาดาสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมประชาคม
ยุโรป ดังน้ันเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศไทยในตลาดโลก จึงไดมี
การนํา หลักเกณฑของบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามในการผลิตอาหารฮาลาล มาประยุกตใชใน
ระบบ HACCP เพ่ือผลิตอาหารฮาลาลเรียกวาHALAL-HACCP สําหรับมาตรฐานฮาลาลที่สําคัญใน
เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ มาตรฐานฮาลาลอาเซียน โดยกลุมสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย 
10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
ลาว และไทย มีประชากรมุสลิมประมาณกวา200 ลานคน กําหนดใหมาตรฐานฮาลาลอาเซียนมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานฮาลาลของโคเด็กซเพ่ือใหการผลิตมีมาตรฐานตรงกัน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะใหอาเซียนเปนศูนยอาหารฮาลาลสําหรับมุสลิมของโลก (วินัย และคณะ, 2542:  
52-88) 
 
            การเปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกับมาตรฐานอาหารฮาลาล  
(การุณ, ม.ป.ป.ข: 12-13) 
   มาตรฐานอาหารฮาลาลจะมีหลักการที่แตกตางจากมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปที่
สําคัญ คือ อาหารฮาลาลจะยึดถือความถูกตอง และคุณคาตามหลักศาสนาอิสลาม สวนมาตรฐาน
อาหารสากลจะยึดถือคุณคาอาหาร โดยไมจํา เปนตองถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถแบง
มาตรฐานอาหารเปรียบเทียบระหวางอาหารฮาลาลกับอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปไดดังนี้ 
มาตรฐานอาหารฮาลาล 

1.  ผูกําหนดมาตรฐาน คือ อัลเลาะห 
2. หลักการสําคัญ คือ อาหารตองเปนอาหารฮาลาลตามบัญญัติศาสนาอิสลามปราศจาก 

สิ่งที่เปนฮารอม ตองเปนอาหารที่ดีตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ซึ่ง  ประกอบดวยความสะอาด ความ
ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปอน มีคุณคาทางโภชนาการ 

3. การบริหารมาตรฐานเปนหนาที่ขององคกรศาสนาอิสลามเปนผูรับผิดชอบตามบัญญัติ 
ศาสนาอิสลาม โดยเจาหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานตองเปนมุสลิมที่ดี และมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่ 

4. ระบบมาตรฐานเปนไปตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ชื่อระบบมาตรฐาน คือฮาลาล ซึ่ง 
ครอบคลุมทั้งความถูกตอง (ฮาลาล) และที่ดี (ตอยยิบ) 

5. ปจจัยการผลิต วัตถุดิบ สวนผสม และสารปรุงแตงมีที่มาซึ่งพิสูจนไดวาฮาลาล 
ปราศจากสิ่งฮารอม กระบวนการผลิตจะตองฮาลาลทุกขั้นตอน สถานที่จะตองสะอาดปลอดภัยจาก
สิ่งปนเปอน มีระบบปองกันสัตวทุกชนิด และไมปะปน กับการผลิตสิ่งที่ไมใชฮาลาลเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณการผลิตจะตอง สะอาด และไมไดรวมกับการผลิตสิ่งที่ไมฮาลาลการเก็บ
รักษาการขนสงและวางจําหนายจะตองแยกสัดสวนเฉพาะอาหารฮาลาล ไมปะปนกับสิ่งที่ไมฮาลาล 
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เพ่ือปองกันการสับสนและเขาใจผิดของผูบริโภค การลางวัตถุดิบหรืออุปกรณที่ใชผลิตอาหารที่     
ไมฮาลาลมากอน จะตองชําระลางใหสะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

6.  พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หากมิใชมุสลิมจะตองไมเกี่ยวของกับสิ่งที่ 
ไมฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เชน เน้ือสุกร เลือด แอลกอฮอล หรือ สุนัข พนักงานเชือดสัตว
ตองเปนมุสลิมมีสุขภาพจิตสมบูรณ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เชือดสัตวตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

 
            มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 

1.  ผูกําหนดมาตรฐาน คือ องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรเอกชน 
2. หลักการสําคัญ คือ เปนมาตรฐานตามที่องคกรกําหนด และการประกันคุณภาพทางดาน 

ความสะอาด ความปลอดภัย และคุณคาทางโภชนาการ 
3. การบริหารมาตรฐานเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรเอกชนที่มีหนาที่ 

รับผิดชอบ โดยเจาหนาที่ตรวจรับรองไมจําเปนตองเปนมุสลิม 
4. ระบบมาตรฐานแยกยอยหลายลักษณะ เชน มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานการบริหารการ 

ผลิต เปนตน โดยชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เชน GMP, ISO, HACCP เปนตน 
5. ปจจัยการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไมคํานึง วาฮาลาลหรือไมการลางวัตถุดิบ 

หรืออุปกรณที่ใชผลิตมุงเนนความสะอาดเปนสําคัญ 
6. พนักงานที่ผลิตและพนักงานเชือดสัตวไมจํา เปนตองเปนมุสลิม 
 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
    สุดาพร มะหะหมัด (2541) วิเคราะหการสงออกอาหารฮาลาลของประเทศไทยกรณีศึกษา
อุปสงคการนําเขาไกสดแชแข็งใน 3 ประเทศ ในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการวิเคราะหการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไปยังประเทศตะวันออกกลาง โดยศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ซาอุดิอาระเบียและคูเวต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคการ
นําเขาไกสดแชแข็งจากประเทศไทยและประเทศคูแขงขัน โดยเปรียบเทียบความสามารถในการได
สวนแบงตลาด เม่ือปจจัยที่มีผลตออุปสงคการนําเขาไกสดแชแข็งมีการเปลี่ยนแปลง โดยใชวิธี
วิเคราะหแบบเชิงถดถอยในรูปกําลังสองนอยที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะหอุปสงคเปรียบเทียบระหวาง
การนําเขาไกสดแชแข็งทั้ง 3 ประเทศจากประเทศไทย และประเทศคูแขงขันพบวามีหลายปจจัยที่
สงผลกระทบตออุปสงคการนําเขาไกสดแชแข็งโดยแตละปจจัยมีบทบาทตางกันในแตละประเทศ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ปจจัยที่มีผลตออุปสงคเปรียบเทียบระหวางการเขาไกสดแชแข็งที่
นําเขาจากประเทศไทยและประเทศคูแขงขัน  ไดแก  ราคาเปรียบเทียบระหวางไกสดแชแข็งที่นําเขา 
จากประเทศไทยและประเทศคูแขงขัน รายไดประชาชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ราคา
เน้ือวัว และราคาเนื้อแกะที่ประเทศสหรัฐเอมิเรตสนําเขา รวมถึงรสนิยมของประชากรในประเทศนี้       
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ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สวนตัวแปรที่กําหนดอุปสงคเปรียบเทียบระหวางไกสดแชแข็งจากประเทศ
ไทยและประเทศคูแขงขันของประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดแก ราคาเปรียบเทียบระหวางไกสดแชแข็ง
ที่นําเขาจากประเทศไทยและประเทศคูแขงขัน รายไดประชาชาติของประเทศซาอุดิอารเบีย ราคา
เน้ือสัตวอ่ืนที่ใชทดแทนเนื้อไกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนําเขาและจํานวนประชากรของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 
    อลิสรา จันทรขาว (2543) ทําการศึกษาแนวโนมและปจจัยที่ผลกระทบตอการสงออก
อาหารฮาลาลของไทยในกลุมประเทศตะวันออกกลางกรณีศึกษาอาหารทะเลกระปองโดยการศึกษา
เฉพาะการสงออกไปยังกลุมประเทศในตะวันออกกลาง3ประเทศคือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศจอรแดน โดยศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคการนําเขา
อาหารฮาลาลกรณีอาหารทะเลกระปองจากประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขันของไทย
โดยใชวิธีวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสน และประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดโดยใชขอมูล ทุติย
ภูมิในอดีตเปนรายประหวางป พ.ศ. 2522 – 2541 และศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการขยายตัว
ของการสงออกอาหาร ฮาลาล ของไทยกรณีอาหารทะเลกระปองในประเทศผูนําเขาทั้ง 3 ประเทศ 
โดยใชแบบจําลอง Constant Market Share – CMS โดยใชขอมูล 2ชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2533 
– 2536 และ ป พ.ศ. 2537 – 2540 ผลการวิเคราะหอุปสงคเปรียบเทียบการนําเขาอาหารทะเล
กระปองจากประเทศไทยและประเทศคูแขงของไทยในกลุมตะวันออกกลาง 3 ประเทศพบวาปจจัยที่
มีตออุปสงคการนําเขาอาหารทะเลกระปองจากประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศผูนําเขาทั้ง 3 
ประเทศ ไดแกราคาเปรียบเทียบระหวางราคาอาหารทะเลกระปองของไทยแประเทศคูแขงขันของ
ไทย รายไดประชาติของประเทศผูนําเขา จํานวนประชากรของประเทศผูนําเขา และแนวโนมการ
นําเขาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาเชนเดียวกันทั้ง 3 ประเทศ สําหรับการวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการขยายตัวของการสงออกอาหารทะเลกระปองของไทยในประเทศผูนําเขา 3 ประเทศพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการสงออกอาหารทะเลกระปองของไทยในประเทศซาอุดิอาระเบีย
มากที่สุด ไดแก ความสามารถในการแขงขันที่เปนจริง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดแก อัตรา
การขยายตัวของการสงออกอาหารทะเลกระปองของโลกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และจอรแดน 
ไดแก อัตราการขยายตัวของการสงออกอาหารทะเลกระปองของโลกไปประเทศจอรแดน ในขณะที่
ความสามารถในการแขงขันที่แทจริงและการปรับการสงออกผิดทิศทางทําใหการขยายตัวของการ
สงออกอาหารทะเลกระปองไปประเทศจอรแดนลดลง 

  ไทณี  วงษสงวน  (2542) ปลาทูนาประปองของไทยเปนอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการ
อาหารที่ทํารายไดใหประเทศไทยในการสงออกในแตละปเปนจํานวนมากนอกจากนี้ยังเปน
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมมูลคาอยางแทจริง  เน่ืองจากเปนการนําเขาวัตถุดิบมาแปรรูปเปนอาหารทะเล
กระปองที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางมาก ปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกรายใหญของโลก โดยมี
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขาที่สําคัญและมีประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนประเทศ
คูแขงขันที่สําคัญ  คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส 
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  วัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือการวิเคราะหความสามารถในการสงออกปลาทูนากระปอง
ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับประเทศคูแขง คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิปปนส โดยวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคการสงออกปลาทูนากระปองของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา ศึกษาคาดัชนีความไดเปรียบที่ปรากฎ วิเคราะหหาความเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด  
เพ่ือพัฒนาการผลิตและการสงออก  และเพิ่มการขยายตลาดตอไป 

   ผลการวิเคราะหอุปสงคการสงออกปลาทูนากระปองของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา พบวา 
ราคานําเขาปลาทูนากระปองของประเทศฟลิปปนสในสหรัฐอเมริกา รายไดประชาชาติตอบุคคล
ของสหรับอเมริกา  ราคานําเขาปลาทูนากระปองอินโดนีเซียในสหรัฐอเมริกา  เปนปจจัยที่มี
ผลกระทบตออุปสงคการสงออกปลาทูนากระปองของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  และ 99 %  ทดสอบคา D.W. Statistic ปรากฎวาไมมีปญหา 
Autocorelation   ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  สวนการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์ตัว
แปร  ปรากฏวาสัมประสิทธิ์ของรายไดประชาชาติตอบุคคลของสหรัฐอเมริกามรนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ัน   99 % 
   ผลการวิเคราะหรายไดเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกปลาทูนากระปอง พ.ศ. 2526 – 
2532  คา RCA ของไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีคาเทากับ 74.78 1.30 และ 28.70  ตามลําดับ  
และป พ.ศ. 2533 – 2539  คา RCA ของไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มีคาเทากับ 41.82  และ 32.73  
ตามลําดับ  ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย  และฟลิปปนส  มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา  
แตมีแนวโนมที่จะลดลง 
   ผลการวิเคราะหสวนเปลี่ยนแปลงการแบงตลาดเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีคาเทากับรอยละ 140 183.5  และ  95 ตามลําดับ สวนผลที่เกิดจากการ
แขงขันในตลาดสหรัฐของประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  มีคาเทากับรอยละ – 40 -83.5  5 
แสดงวาทุกประเทศไดประโยชนจากการแขงขันในตลาด ทําใหปริมาณการสงออกเพิ่มมากขึ้น   
และประเทศไทย อินโดนีเซีย เสียประโยชนจากการขยายตลาด  ขณะที่ฟลิปปนสไดประโยชนจาก
การขยายตลาด 
     เอกวิทย  ไชยวรรณ (2547) การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะกรณีการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของไทยไปยังมาเลเซียและญี่ปุน สาเหตุที่เลือกทําการศึกษา 2 ประเทศนี้ เน่ืองจากประเทศไทย
สงสินคาชนิดนี้ไปขายมากที่สุด โดยมาเลเซียเปนประเทศมีปริมาณการนําเขาปลาสดแชเย็นแชแข็ง
จากไทยมากที่สุด สวนญี่ปุนเปนประเทศที่มีมูลคาการนําเขาปลาสดแชเย็นแชแข็งจากไทยมากที่สุด  
ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยที่กําหนดอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย และญี่ปุน  โดยทําการวิเคราะหเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ   
ในการศึกษาเชิงปริมาณไดสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติแบบวิธีสมการถดถอยพหุคูณในรูป 
Logarithm Linear  และทําการประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของปจจัยตางๆ  ที่มีอิทธิพลตออุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งในชวงไตรมาสที่ 1 ของ 
ป พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของ ป พ.ศ. 2547 
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   ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติในการกําหนดอุปสงคการสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศมาเลเซียไดแก  ดัชนีราคาเปรียบเทียบระหวางดัชนีราคาสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็ง ภายในมาเลเซีย มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนที่แทจริงตอ
หัวของมาเลเซียในไตรมาสที่ผานมา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ 
สัมพันธทางลบ  ทางลบและทางบวก ตามลําดับ กับอุปสงคการสงออกไปยังมาเลเซีย 
   สวนผลการศึกษา ปจจัยที่กําหนดอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไป
ญี่ปุน  พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอุปสงคการสงออก ไดแก ดัชนีราคาเปรียบเทียบระหวาง
ดัชนีราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยตอดัชนีราคาปลาสดแชเย็นแชแข็งภายในประเทศ
ญี่ปุน และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนที่แทจริงตอหัวของญี่ปุนในไตรมาสที่ผาน
มา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือสัมพันธทางลบและทางบวก  
ตามลําดับ กับอุปสงคการสงออกไปยังญี่ปุน   
    ภาสกร มณีวาศ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาทูนากระปอง
ของไทยไปยังตลาดในกลุมประเทศนาฟตา (North America  Free  Trade  Agreement -  NAFTA)  
โดยจะศึกษาเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาสวนประเทศเม็กซิโกนั้นมีการนําเขาปลา
ทูนากระปองของไทยเพียงเล็กนอย  และไมตอเน่ือง 
   ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาทูนากระปองของ
ไทยไปยังประเทศดังกลาวแบงออกเปน 2 วิธี ดังนี้ 
     1. การประมาณคาดวยสมการกําลังสองนอยที่สุดสองชั้น (Two Stage Least Squares)  
ซึ่งผลการทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยทางดานราคาสงออกปลาทูนากระปองของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศของไทยมีผลกระทบตอปริมาณการ
สงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศสหรัฐเมริกาในทิศทางตรงกันขาม โดยปจจัยทางดาน
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลาหสหรัฐและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีผลกระทบตอปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของไทยในทิศทางเดียวกัน 
      เม่ือทดสอบความสัมพันธของสมการราคาสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาปริมารการสงออกปลาทูนากระปองของไทยสงผลกระทบตอราคาสงออก
ปลาทูนาในทิศทางตรงกันขาม  โดยมีปจจัยดานราคาสงออกปลาทูนากระปองในไตรมาสที่ผานมา
และปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของไทยในไตรมาสที่ผานมาสงผลกระทบตอราคาการ
สงออกของไตรมาสปจจุบันในทิศทางเดียวกัน 
      สวนการทดสอบความสัมพันธของปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยัง
ประเทศแคนาดา  พบวาปจจัยที่ศึกษาสงผลกระทบตอปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของไทย
เชนเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยราคาสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศ
แคนาดาและดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศของไทยสงผลกระทบตอปริมาณการสงออกปลาทูนา
กระปองของไทยไปยังแคนนาดาในทิศทางเดี่ยวกัน สวนอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอ
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ดอลลาหสหรัฐและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแคนาดาก็สงผลกระทบตอปริมาณการสงออก
ปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศแคนาดาในทิศทางเดียวกัน 
      เม่ือทดสอบความสัมพันธของสมการราคาสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยัง
ประเทศแคนาดา  พบวา ปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังแคนาดามีความสัมพันธ
กับราคาสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปแคนนาดาในทิศทางตรงกันขามเชนเดียวกับที่ศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา  สวนราคาสงออกปลาทูนาของไทยไปแคนาดาในไตรมาสที่ผานมาและปริมาณการ
สงออกปลาทูนากระปองของไทยในทิศทางเตรงกันขามเชนเดียวกันที่ศึกษาพบในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
        จากการทดสอบความสัมพันธของสมการที่ศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีผลกระทบตอการ
สงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดามีทิศทางของปจจัยที่
สงผลกระทบคลายคลึงกัน 
     2. การประมาณคาแนวโนมการสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในอีก 5 ป ขางหนาพบวา ในป 2548  ไตรมาสที่ 4 ปริมาณการสงออก
ปลาทูนากระปองของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเปน 310,602.782  พันเมตริกตัน  สวนราคา
สงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเปน 98.322  ดอลลาหสหรัฐตอ
เมตริกตัน  ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา (GDP) 
จะมีคาเทากับ 13,636.907  พันลานดอลลาหสหรัฐ 
        สวนการประมาณคาแนวโนมการสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังประเทศแคน
นาดาในอีก 5 ป ขางหนาจะพบวาในป 2548 ไตรมาสที่ 4 ปริมาณการสงออกปลาทูนากระปองของ
ไทยไปยังประเทศแคนนาดาจะเพิ่มขึ้นเปน 119,249.775 พันเมตริกัน  ขณะที่ราคาสงออกปลาทูนา
กระปองของไทยไปยังประเทศแคนาดาจะมีคาเทากับ 106.767  ดอลลาหสหรัฐตอเมตริกัน และ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแคนาดาจะมีคาเทากับ 1,392.915  พันลานดอลลารแคนาดา 
        สําหรับปจจัยภายในประเทศของไทยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาทูนากระปอง
ของไทยไปยังกลุมประเทศนาฟตาพบวาในป 2548 ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศจะมีคาเทากับ 
200.689 จุด โดยกําหนดใหป พ.ศ. 2533 ไตรมาสที่ 1 เทากับ 100 สวนปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทตอดอลลาหสหรัฐตาดวาจะมีคาเทากับ 61.179  บาทตอดอลลารสหรัฐ  เม่ือ
กําหนดใหอัตราเพิ่มของคาเงินดังกลาวมีคาคงที่ 

  ศิรินาถ  ศรีเมือง (2547) อาหารฮาลาลนับเปนสินคากลุมใหมที่สําคัญในการขยายตลาด
การสงออกไปยังผูบริโภคมุสลิมที่อาศัยอยูทั่วโลกประมาณ รอยละ 25 จากประชากรทั่วโลก ซึ่ง
นับเปนตลาดขนาดใหญ ที่มีการบริโภคอาหารลักษณะจําเพาะตามหลักศาสนาอิสลาม ดังน้ัน  
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาการผลิต การตลาดนโยบาลรัฐ ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคของอาหารฮาลาล และศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกอาหารฮาลาลประเทศไทย  
เปรียบเทียบระหวางประเทศมุสลิมและมิใชประเทศมุสลิม  โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่  
ศึกษากอนชวงมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑฮาลาลของประเทศไทย โดยพิจารณาในป พ.ศ. 2529  
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ถึง พ.ศ. 2536  เปรียบเทียบกับชวงหลังมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑฮาลาลประเทศไทย โดย
พิจารณาในป พ.ศ. 2537 ถึงพ.ศ. 2544 ในตลาดมุสลิม  ไดแก ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส  และตลาดที่มิใชประเทศมุสลิม  ไดแก สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
รักษาและขยายการสงออกอาหารฮาลาลของไทย 

   ผลการศึกษา  พบวาชวงหลังจากมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย การ         
เปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกอาหารฮาลาลสวนใหญเพ่ิมขึ้น ในทั้ง  2 ตลาด  โดยในตลาดกลุมที่
ไมใชมุสลิม เปนผลเนื่องมาจากการกระจายตัวของตลาด  รองลงมาคือ การปรับการสงออกถูกหรือ
ผิดทิศทาง  การขยายตัวของตลาดโลกและความสามารถในการแขงขันที่แทจริง ตามลําดับ สวน
ตลาดกลุมประเทศมุสลิมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดโลกเปน
สําคัญ  รองลงมา คือ ความสามารถในการแขงขันที่แทจริง การกระจายตลาด การสงออกถูกหรือผิด
ทิศทาง  ตามลําดับ  แตการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกกลับลดลงในสินคาพิกัด SITC 0114  
(ประเภทเนื้อและสวนอ่ืน ๆ ที่บริโภคไดของสัตวปก  สด แชแข็ง  และ SITC 042  (ประเภทขาว)  
เน่ืองจากการกระจายตัวของตลาด  ผลการปรับการสงออกถูกหรือผิดทิศทาง (ยกเวนสินคาพิกัด 
SITC 0114)  และผลการแขงขันที่แทจริง จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ควรปรับปรุงผลทั้ง  
3 ดานใหดียิ่งขึ้น เพ่ือสามารถขยายตลาดไดตามเปาหมาย โดยผลจากการกระตัวตัวของตลาดอาจ
ขาดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค คูแขง  และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพพจนของอาหาร
ฮาลาล  ใหเปนที่ยอมรับ อีกทั้งควรแสวงหาตลาดใหมที่มีการขยายตัวสูง เพ่ือเปนตลาดเปาหมายใน
อนาคต สวนผลจากการปรับการสงออกถูกหรือผิดทิศทาง ภาครัฐบาลควรประชาสัมพันธถึงจุดแข็ง
ของคุณภาพสินคาประเภทขาว รวมทั้งวิธีการรับประทานขาวของประเทศไทย สําหรับการแขงขันที่
แทจริง  ควรมีการปรับปรุงดานการผลิตใหมีตนทุนที่สามารถแขงขันได อีกทั้งผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน  และควบคุมการใชสารเคมีในการผลิต เพ่ือใหอาหารฮาลาลไทยเปนที่รูจักและเปนที่
ยอมรับในตลาดประเทศมุสลิมมากยิ่งขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

          ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1.  ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

   

1. ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
      ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของ
และสงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ
คูเวต ดังตอไปน้ี  
            สวนที่ 1 เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ ป 2551-
2553   
            สวนที่  2  เพ่ือหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต โดยใชระยะเวลาใน
การศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 เปนรายป  
 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิรายป ขอมูลที่จัดเก็บไดจะนํามาวิเคราะหตามความมุงหมายของการวิจัยดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 
             ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.  ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด  
ขอบเขตองการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย  

2.  สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของการ 
วิจัย  

3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตาง ๆ เพ่ือนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
     การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
          สวนที่ 1 ศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต จะเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
จากหองสมุดกรมสงเสริมการสงออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และศูนยวิจัยกสิกรไทย โดย
ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ ป 2551-2553 
          สวนที่ 2 หาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต จะเก็บรวบรวมขอมูลทุตย
ภูมิ (Secondary Data) จากวารสารสถิติของหนวยงานตาๆ และสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการ
สงออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย รวมทั้งเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 
 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
4.1  การจัดกระทําขอมูล 

      ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังตอไปน้ี คือ 
           สวนที่  1 การศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต  

- เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามระยะเวลาในการศึกษา 3 ป  
คือ ป 2551-2553 พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

- เม่ือไดตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ แลววาถูกตอง นําไป 
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และจัดระบบขอมูลกอนนําไปวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 สวนที่  2 การหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต 

- เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามระยะเวลาในการศึกษา  
15 ป คือ ป 2539-2553  พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

- เม่ือไดตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ แลววาถูกตอง นําไป 
- บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และจัดระบบขอมูลกอนนําไปวิเคราะหหา 

คาทางสถิติ 
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4.2 การวิเคราะหขอมูล 
           การศึกษาครั้งน้ี จะทําการศึกษาทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และเชิง
สถิติ (Statistic Method) ดังนี้ 
  สวนที่ 1 การศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต จะใชการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive 
Method) จากขอมูลทุติยภูมิ ตั้งแต พ.ศ. 2539-2553 โดยทําการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของโดยเก็บ
รวบรวมจากหนวยงานตางๆ มาสังเคราะห และบรรยายซึ่งแสดงขอมูลโดยตาราง และการพรรณนา  
  สวนที่ 2 การหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต  จะใชการวิเคราะหเชิง
สถิติจะศึกษาวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) โดยกระทําในรูปของ
ลอการิธึมธรรมชาติ (Natural Logarithm)  โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ตั้งแต พ.ศ. 2539-2553 ซึ่งจะใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการประมวลผล  เพ่ือวิเคราะหวาปจจัยใดมีผลตออุปสงคการ
นําเขา สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก R2 , adjusted R2 F-test, t-test และ Durbin Watson 
 

4.2.1   แบบจาํลองที่ใชในการวิจัย 
   การศึกษาอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดสราง

แบบจําลองขึ้นมา มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายถึงปจจัยตาง ที่มีผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง 
โดยแบบจําลองปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง มีดังนี้ 
 
 Q =     f (CPX, GNIC,ER) 
 
 จากความสัมพันธดังกลาวเขียนอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
 

 lnQ  =     β0 + β1 lnCPX + β2 lnGNICi+ β3 lnER + e  
 

โดยกําหนดให 
 Q    = ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย 
    (หนวย: ตันตอป) 
 CPX   =   ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง  
    (หนวย: ดอลลารสหรัฐฯ) 
 GNICi   =    รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว (หนวย: ดอลลารสหรัฐฯ) 
    ER        =    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศไทยกับประเทศคูคา  

  (หนวย: บาทตอดีแรหม (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) บาทตอริยาล 
  (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) และ บาทตอดีนาร (ประเทศคูเวต))                
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 β0  =   คาคงที่  

 β1..., β 3   =    คาสัมประสิทธิ์ตัวแปรตางๆ   
 e  =    คาคลาดเคลื่อน  
     i = สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

i = ซาอุดีอาระเบีย 
i = คูเวต 

 
4.2.2  การวิเคราะหความยืดหยุน 

   การวิเคราะหความยืดหยุน จะใชในการศึกษาคาความยืดหยุนของปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามโดยการคํานวณหาคาความยืดหยุนจะไดจากผลกา
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม(Y) ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ (X) มีสูตรดังน้ี 
(สรยุทธ มีนะพันธ 2546: 249) 

 
Eyx =   %การเปลีย่นแปลงของ y 
               %การเปลี่ยนแปลงของ x 

 
=   ∆y/y  

     ∆x/x 
 =   ∆y     x 
     ∆x      y 
 

              โดยกําหนดให E คือ คาความยืดหยุน  สวน Y คือ ตัวแปรที่ตองการทราบถึงผลกระทบ
ที่พึงไดรับจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปร X ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรทั่วไปไดดังนี้ 

 

EYX =   ∂y      x 

              ∂X      y 
 

  ดังนั้นคาอนุพันธของฟงกชนัจึงเทากับ 

   ∂lny =   β 

∂lnx       
 
 
 

* 

* 
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* 

* 

หรือ             ∂y/y         =  β 

                   ∂x/x 

หรือ       ∂y         x    = β 

               ∂x         y    
       ในกรณีที่อุปสงคมีลักษณะพิเศษ คือ เปนฟงกชันเสนตรงในรูปของล็อก สามารถอานคา
ความยืดหยุนไดจากสัมประสิทธิ์ที่อยูหนาตัวแปรอิสระนั้น ๆ เน่ืองจาก 
 

            ∂lny = ∂y/y =   ∂y     x        = β 

                    ∂lnx              ∂x/x      ∂x    y         
 

ซึ่งก็คือคาวามยืดหยุนระหวางตวัแปร x และ y นั่นเอง 
  
       จากสมการ การใสคา Log (Natural log) จะไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตางๆ 
ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวสามารถอธิบายถึงคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระแตละตัว และเคร่ืองหมายหนาคาสัมประสิทธิ์แสดงถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

1. เม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 
จะมีผลทําใหคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต เปลี่ยนแปลงไปรอยละเทาใดในทิศทาง
ตรงกันขาม โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
 

  
CPX
Q

ln
ln

∂

∂
  <     0 

 
2. เ ม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหคาความยืดหยุนของปริมาณการ
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ 
คูเวต เปลี่ยนแปลงไปรอยละเทาใดในทิศทางเดียวกัน โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
 

  
GNICiln
ln

∂

∂ Q
  >     0 

 
3. เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม (ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส), บาทตอริยาล (ประเทศซาอุดีอาระเบีย) และบาทตอดีนาร (ประเทศคูเวต)  
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เปลี่ยนแปลงไปรอยละ1จะมีผลทําใหคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวตเปลี่ยนแปลงไปรอยละ
เทาใดในทิศทางเดียวกัน โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
 

  
ER
Q

ln
ln

∂

∂
  >     0   

 
4.2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  สถิติที่นํามาใชไดแก 

1.  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) (วิรัช พานิชวงศ. 
2545: 24-26)สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 คือสัดสวนหรือเปอรเซ็นตของความแปรผัน ทั้งหมดในตัว
แปรอิสระ อธิบายโดยความแปรผันในตัวแปรตาม หรือจะแสดงความเหมาะสมของกลุมตัวแปรอิสระ
วาสามารถอธิบายตัวแปรตามไดดีเพียงใด ดังน้ันคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 ยิ่งมีคาสูงแสดงวา
สมการนั้นมีความเหมาะสมกับขอมูลมาก สูตรที่ใชในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
(R2,Adjusted R2) 
 
    R2 = SSR/SST 
 
 เน่ืองจาก  SSR  = SST – SSE ดังนั้น 
    R2  = 1-(SSE/SST) 
 
 โดยที่  SSR = ผลบวกกําลังสองที่อธิบายไดโดยสมการถดถอย 
   SSE = ผลบวกกําลังสองเนื่องจากความคลาดเคลื่อน 
   SST = ผลบวกกําลังสองทั้งหมด 
 
   Adjusted R2 =  1-SSE/(n-2) 
     SST/(n-1) 

        
2.  คาสถิติ F เปนคาสถิติที่ใชทดสอบนัยสําคัญรวม (Overall Significance) ของ

สมการซึ่งในทางปฏิบัติการทดสอบนี้ถือวามีความสําคัญที่สุด เพราะเปนการทดสอบเพื่อใชเปนหลัก
วาตัวแปรอิสระที่กํากับเปนเง่ือนไขอยูในฟงกชัน (X1, X2,…X3) มีอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมี

นัยสําคัญจริงๆ หรือไม กลาวคือ ถาทดสอบ β =  0 ก็ยอมแสดงวา การกระจายของ Y จะไมขึ้นอยู

กับ X ในทางตรงขาม ถาทดสอบ β ≠  0 ก็แสดงวา การกระจายของ Y จะขึ้นอยูกับ Xจริง โดยใน
การทดสอบจะทําการทดสอบแบบ 2 ขาง ดังรายละเอียดตอไปน้ี (กัลยา วานิชย.2546: 307) 
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                2.1.  ตั้งสมมติฐาน 
 

          Ho :  βI = β2 = … βk   =  0  
          (ตวัแปรอิสระทุกตวัไมมีความสมัพันธกับตัวแปรตาม)                  

          H1 :  βI  อยางนอย 1 ตัว  ≠  0  
          (มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม)                  

 

2.2 กําหนดระดับนัยสําคัญ ( α ) หรือโอกาสที่เกิดความผิดพลาด ซึ่งแทน

ดวย α พรอมทั้งเปดตารางหาคา F ( α/2 , v1 v2) 
 
   เม่ือ v1 = k   v2 = n-k-1 
   เม่ือ k = จํานวนตวัแปรอิสระ    n = จํานวนตวัอยาง 
 

         ซึ่งในทางปฏิบัติแลวมักจะกําหนดใหระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนเกณฑต่ําสุดที่
นิยมใชในการทดสอบสมมติฐาน หมายถึง มีความเชื่อม่ัน 95% วาการตัดสินใจถูกตอง ดังน้ัน หาก
คาสถิติ F มีคานอยกวาคาทดสอบ ณ ระดับที่กําหนด  หรืออาจจะพิจารณาจากคานัยสําคัญ (Sig F)  

ที่โปรแกรมทางสถิติคํานวณได  หากมีคามากกวา α ที่กําหนด  ก็จะถือวาสมการที่ประมาณการมา
นี้ไมผานการทดสอบ (ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์. 2546: 2-6)  
 

                    2.3.  คํานวณหาคา F จากสูตร 
 

F =  MSR                      
    MSE               

    และ                                    
   MSR =  SSR                             
          K 
   MSE =  SSE 
      (n-k-1) 
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   โดยที่  F    คือ  คาสถิติ F 
    MSR   คือ  คาเฉลี่ยกําลังสองระหวางกลุม 

SSR คือ  ความผันแปรที่สามารอธิบายได 
MSE คือ  คาเฉลี่ยกําลังสองภายในกลุม 
SSE คือ  คามผันแปรที่ไมสามารถอธิบายได 
 

                    2.4.  เปรียบเทียบคาสถติ ิF ที่ไดจากการคํานวณกบัคา α ที่กําหนดแลว
แปลผล 

                  -   ถาคาสถิต ิF จากการคํานวน > คา α ที่กําหนด จะยอมรับ 
(ยอมรับสมมติฐานเนื่องจากไมมีตัวแปรอิสระตวัใดมีความสัมพันธกบัY) 

                 -   ถาคา  คาสถิต ิF จากการคํานวน < คา α ที่กําหนด จะปฏิเสธ Ho 
(ปฏิเสธสมมตฐิาน  เนื่องจากมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ  กับ Y) 

 
3.   คาสถิติ t เปนคาที่ทดสอบความนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์การถดถอยแตละ

ตัว เพ่ือตรวจสอบวาตัวแปรอิสระตัวใดที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (กัลยา วา
นิชยบัญชา 2546 : 307)  

   t =     
i

i

Sb
b      

 โดยที่  
 ib  =     คาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร 

 iSb  =     คาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแตละตัวแปร 
 

4. การทดสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคลื่อน โดยใชการทดสอบ 
Durbin-Watson หรือ d เปนการทดสอบความสัมพันธของ et และ et-1 โดยที่ t เปนชวงเวลา ซึ่งหลัก
ในการพิจารณา คือ ถาคา d ≅  2 ถือวาไมเกิดปญหาสหสัมพันธหรือไมเกิดปญหา Autocorrelation 
โดยคา Durbin-Watson มีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 332) 

             

                   d =       
n

t 2=
∑ 2

1)( −− tt ee  

                            
n

t 1=
∑ 2

te     
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            โดยที่  
 d =     คาสถิติ Durbin-Watson (D.W) 
 te        =     คาความคลาดเคลื่อนในชวงเวลา t 
 1−te       =     คาความคลาดเคลื่อนในชวงเวลา t-1 
 

 และนําคา d ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับคา d ในตารางมาตรฐาน สรุปไดดังนี้  
 
ตาราง 4 สรุปการทดสอบการเกิด Autocorrelation 
 

     ถา การตัดสินใจ        เน่ืองจาก 

0 <  d < dL ปฏิเสธ  Ho Positive Autocorrelation 
dL < d < dU ไมสามารถสรุปได Inconclusive 

4-dL < d < 4 ปฏิเสธ  Ho Negative Autocorrelation 

4-dU < d< 4-dL ไมสามารถสรุปได Inconclusive 
dU < d < 4-dU ยอมรับ Ho No Autocorrelation   

 
หรือสามารถแสดงการพิจารณาทดสอบ Autocorrelation ดังนี้ 
 
 

 
 

Positive 
Autocorrelation 
มีความสัมพันธ

ทางบวก 

Inconclusive 
ไมสามารถสรุป

ได 

No Auto 
correlation 

ไมมี
ความสัมพันธ 

Inconclusive 
ไมสามารถสรุป

ได 

Negative 
Autocorrelation 
มีความสัมพันธ

ทางลบ 

 

0          dL                 dU                     4-dU              4-dL                   4           d 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกบัปญหา Autocorrelation 
 
           ที่มา: Gujarati. (1995). Basic Econometrics. p. 422 
 
 

ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงที่ 3 ชวงที่ 4 ชวงที่ 5 
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             จากภาพประกอบสามารถอธิบายไดวา 
1.  ถาคาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่ 1 (Positive Autocorrelation) หรือ ชวงที่ 5  

(Negative Autocorrelation) แสดงวาตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิจัยมีความสัมพันธกันและเกิด 
Autocorrelation 

2. ถาคาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่ 3 (No Autocorrelation) แสดงวาตัวแปรอิสระที่ 
นํามาใชในการวิจัยไมมีความสัมพันธกัน 

3. ถาคาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่ 2 (Inconclusive) และชวงที่  4 (Inconclusive)   
แสดงวายังไมสามารถสรุปไดวาตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิจัยมีความสัมพันธกันหรือไม 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
           ในบทนี้จะแสดงถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลโดยมีเน้ือหาดังนี้ 

1.  การวิเคราะหขอมูล 
2. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแชเย็น
แชแข็งของไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ในกาวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ ป 2551–2553   

สวนที่ 2 วิเคราะหความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสด แชเย็นแช
แข็งของไทยไทยไปประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวตโดยใชระยะเวลาใน
การศึกษา 15 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2553 

 

2. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวเิคราะหขอมูล จากงานวิจัยครั้งนี้ได
กําหนดสัญลักษณตางๆ ทีใ่ชแทนความหมาย ดังนี้ 
 
       βi  แทน สัมประสิทธิใ์นสมการถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที่ i 
      S βi  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย 
              สุทธ ิβi 
      n  แทน จํานวนขอมูล 
   D.W.  แทน คาสถิติ Durbin-Watson 
  P_value แทน     คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value) 
  F-test  แทน คาสถิตทิดสอบ F-Statistics 
  T-test  แทน คาสถิตทิดสอบ T-Statistics 
  R2  แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 
  Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับปรุงแลว 
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 100(1-P_value)    แทน     คานัยสําคญัทางสถิตทิี่มีระดับความเชือ่ม่ัน (รอยละ) 
            Ns     แทน     คานัยสําคญัที่มีระดับความเชื่อม่ันนอยกวารอยละ 95  
        (ไมมีนัยสําคัญทางสถติ)ิ 
 
             นอกจากนี้ ในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชตัวยอแทนตัวแปรตางๆ ที่ใชใน
การศึกษา                
                  Q                แทน   ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งและเน้ือปลาสดแชเย็น             
                                           แชแข็งของประเทศไทย(ตันตอป) 

CPX            แทน   ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งและเนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง      
                           โดยเปรียบเทยีบ(ดอลลารสหรัฐฯ) 

      GNICi           แทน  รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูคา 
                                          (ดอลลารสหรัฐฯ) 
           ER               แทน  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของประเทศคูคา 
                                                  (บาทตอหนวยเงินตราระหวางประเทศคูคา) 
 

3.  ผลการวิเคราะห 
            สวนที่ 1 วิเคราะหสถานการณทั่วไปการสงปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย   ดังน้ี 

ตะวันออกกลางเปนตลาดที่มีความสําคัญตอการคาของไทยเปนอยางมากเห็นไดจากการ
สงออกสินคาไทยไปภูมิภาคตะวันออกกลาง ในชวง 4-5 ปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวของการ
สงออกสินคาไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลางที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น   ปจจุบันตะวันออกกลางจึงกลายเปนตลาดทางการคาที่มีศักยภาพ
เนื่องจากเปนตลาดที่มีประชากรหรือผูบริโภคกวา 270 ลานคน มีรายไดจากการสงออกน้ํามันที่มี
ราคาตอบาเรล เพ่ิมสูงขึ้นรายไดของผูบริโคภเฉลี่ยตอคน ตอป สูงถึง 21,000 เหรียญสหรัฐ มีการ
กระจายการลงทุนไปสูภาคอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจกอสราง เพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดิอาระเบียมีผลทําใหนักลงทุนตางชาติสนใจนําเงินมาลงทุนในภูมิภาค
ดังกลาวเพิ่มสูงขึ้น   ปจจัยดังกลาวมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและมีผลทําใหการคาของไทยกับตะวันออกกลางขยายตัวอยางรวดเร็ว    
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ตาราง 5 สถานการณสงออกของไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลางระหวางป 2551 – 2553 
 

ป มูลคาการสงออก : ลานเหรียญ อัตราการขยายตัว (%) 
2551 9513.5 23.30 
2552 8671.8 -10.89 
2553 9668.3 11.49  

 
   จากตาราง 5 การสงออกของไทยไปตะวันออกกลางมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง    
ในป 2551 มีมูลคาการสงออก 9513.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 มีมูลคาการสงออก 8671.8  
และป 2553 มีมูลคาการสงออก 9668.3 จากมูลคาการสงออกพบวาการขยายตัวของการสงออกเพ่ิม
สูงขึ้นจาก -10.89 ในป2552 มาเปน 11.49 ในป2553  
 
             การคาระหวางประเทศไทยไปประเทศคูคา 
  สําหรับสินคาอาหารที่มีความสําคัญ ไดแก ขาว อาหารทะเลกระปอง น้ําตาล ผลไมกระปอง  
ผลิตภัณฑจากขาวสาลี เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ผักกระปอง อาหารทะเลแชเย็น  
แชแข็ง ผลไมสดและตากแหง ซอสปรุงรส กุงแชเย็น แชแข็ง เนื้อสัตวและสัตวที่มีชีวิติ ฯลฯ    
มีมูลคารวม 1,129 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสินคาอาหารมีสัดสวนของการสงออกไปตะวันออกกลาง
รอยละ 15  
    การคาระหวางไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในระยะ 5 ป ที่ผานมา 
(2548-2552) การคารวมมีมูลคาเฉลี่ยปละ 9,516.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายขาด
ดุลการคามาโดยตลอดเฉลี่ยปละ 5,860.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 สองฝายมีมูลคาการคา
รวมกัน 9,126.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 34.56 จากป 2551 คิดเปนรอยละ 3.19 ของ
มูลคาการคาทั้งหมดของไทย โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา 4,207.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ การ
สงออก ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ไทยสงออกสินคาไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมูลคาเฉลี่ย 
ปละ 2,023.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2552 การสงออกมีมูลคา 2,459.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รอยละ 11.96 ทั้งน้ี สินคาสงออกที่สาคัญ ไดแก รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผาผืน เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง การนําเขา 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ไทยนําเขาสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มูลคาเฉลี่ยปละ 
7,493.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 การนําเขามีมูลคา 6,666.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รอยละ 40.22 ทั้งน้ี สินคานําเขาที่สาคัญ ไดแก น้ํามันดิบ สินแรโลหะ
อ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ กาซธรรมชาติ พืชและผลิตภัณฑจากพืช เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 



 42 

เงินแทงและทองคํา เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบปญหาและอุปสรรคทางการคา  การประกอบธุรกิจทุกชนิดจะตองมี
ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปน local sponsor โดยชาวพื้นเมืองเปนเจาของ trade license ในขณะที่
นักลงทุนตางชาติที่รวมลงทุนดวยจะเปนเพียงผูบริหารและดําเนินธุรกิจเทานั้นโดยทุกปจะตองจาย
คา sponsorship ในอัตราที่จะตกลงกัน รวมทั้งมีกฏหมายจํากัดสัดสวนการถือหุนในการจัดตั้งธุรกิจ
ของชาวตางชาติไวไมเกิน รอยละ 49 ผูประกอบการและผูสงออกสวนใหญของไทยมีขอมูลการคา 
กฎระเบียบทางการคาและการลงทุนคอนขางจํากัด และมีโอกาสในการติดตอลูกคาโดยตรงคอนขาง
นอย รวมทั้ง ขาดการติดตอประสานงานอยางตอเน่ือง สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศที่มี
ความกาวหนา และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โอกาสของไทยในการขยายการคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน และการทองเที่ยวในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จึงมีคอนขางสูง 
นอกจากนี้ ยังสามารถใชสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนประตูการคาไปยังประเทศตางๆในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือดวย ประเทศไทยควรสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผูแทนทางการคาทั้งภาครัฐและเอกชนระหวางกันอยางสมําเสมอ เพ่ือ
กระชับความสัมพันธกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศในกลุม GCC 
ในทุกระดับซึ่งจะเปนการขยายโอกาสทางการคาและ การลงทุนระหวางกันมากขึ้น  
    การคาระหวางไทย-ซาอุดีอาระเบีย การคารวมระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบียในรอบ 5 ป 
ที่ผานมา (2548-2552) มีมูลคาเฉลี่ยปละ 6,292.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายขาด
ดุลการคามาโดยตลอด เฉลี่ยปละ 3,338.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 สองฝายมีมูลคาการคา
รวม 5,808.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 36.91 จากป 2551 คิดเปนรอยละ 2.03 ของมูลคา
การคาทั้งหมดของไทย โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา 2,169.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ(กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ:2553 ) การสงออก ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552)ไทยสงออกสินคาไป
ซาอุดีอาระเบียมูลคาเฉลี่ยปละ 1,477.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2552 ไทยสงสินคาออกไป
ซาอุดีอาระเบีย 1,819.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รอยละ 
6.33 ทั้งน้ี สินคาสงออกที่สาคัญ ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ น้ํามันสาเร็จรูป เครื่องจักรกลและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เครื่องซักผา
และเครื่องซักแหง(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) ปญหาและอุปสรรคทางการคาของไทย 
ซาอุดีอาระเบียยังคงใชมาตรการตอบโตไทยในการลดระดับความสัมพันธทางการทูต เปนระดับ
อุปทูต ซึ่งรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีทาที่แข็งกราวในการกระชับความสัมพันธทางการทูตกับไทย 
จนกวาทางการไทยจะดําเนินการกับคดีที่เกี่ยวของกับเพชรที่ถูกโจรกรรมใหเปนที่พอใจ มีผลทําให
ไทยสูญเสียโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน รวมทั้ง สูญเสียตลาดแรงงานใหญที่สุดของไทย
ในตะวันออกกลาง  
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    การคาระหวางไทย-คูเวต การคาระหวางไทยกับคูเวตในรอบ 5 ป ที่ผานมา (2548-2552) 
มีมูลคาเฉลี่ยปละ 534.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 สองฝายมีมูลคาการคารวม 744.82 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.08 จากป 2551 คิดเปนรอยละ 0.26 ของมูลคาการคาทั้งหมดของ
ไทย โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา 58.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 5 ปที่ผานมาไทยขาด
ดุลการคา โดยเฉลี่ยปละ 41.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางการคาระหวางประเทศไทย คูเวต)  
  
ตาราง 6 การคาระหวางประเทศไทย กับ ประเทศคูเวต 
 

 
ป พ.ศ 

ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา  
ดุลการคา 

มูลคา สัดสวน 
การ

เปล่ียนแปลง 
มูลคา 

การ
เปล่ียนแปลง 

มูลคา 
การ

เปล่ียนแปลง 
2548 463.2 0.20 15.54 153.3 61.71 309.9 1.24 -156.6 
2549 472.2 0.18 1.99 192.0 25.41 280.1 -9.62 -88.1 
2550 385.42 0.13 -18.38 225.06 17.19 160.35 -42.77 64.71 
2551  605.11 0.17 54.45 318.07 37.44 287.04 79.01 31.03 
2552  744.82 0.26 23.08 343.04 7.85 401.78 39.95 -58.75 

 
    การสงออก ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ไทยสงออกสินคาไปคูเวตมูลคาเฉลี่ยปละ 
246.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2552 ไทยสงสินคาออกไปคูเวต 343.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รอยละ 7.85 ทั้งน้ี สินคาสงออกที่สาคัญ ไดแก รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องซักผาและเครื่องซักแหง
และสวนประกอบ นาตาลทราย เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 
ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ ขาว กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ (กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ:2553)ปญหาและอุปสรรคทางการคา ผูประกอบการไทยยังมีขอมูล กฎระเบียบทางการคา
ไมกวางขวางมากนัก ประกอบกับมีความคุนเคยกับตลาดคูเวตในระดับต่ําทําใหผูประกอบการไทย
มองขามการคากับประเทศคูเวต  
   เน่ืองจากวิกฤตอาหารในอาวอาหรับ(Gulf Food Crisis) สรางความวิตกใหกับรัฐบาล
อาหรับเปนอยางมาก ทุกประเทศตองดําเนินการ ในการสรางความมั่นคงดานอาหาร ในภาวะที่ราคา
อาหารทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และหลายประเทศใน GCC ไมมีศักยภาพในดานเกษตรกรรม เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไมอํานวย จึงตองนําเขาอาหารจากตางประเทศ 
   ถึงแมวากลุมประเทศ GCC จะมีรายไดจากราคาน้ํามันเพิ่มมากขึ้น แตก็ตองเผชิญกับภาวะ
วิกฤตอาหารที่จะเกิดขึ้น โดยราคาอาหารโลกเพิ่มขึ้นสองเทาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) คาดการณวา ราคาอาหารที่ประเทศตางๆ นําเขาจะ
เพ่ิมสูงขึ้นอีกรอยละ 40 ในป 2551 รัฐบาล GCC จึงตางกําหนดใหเร่ืองความมั่นคงดานอาหารเปน
นโยบายหลักและเรงดวนแหง ชาติ โดยหนวยงานและบริษัทการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนของ
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ประเทศ GCC ไดมองหาชองทางการลงทุนปลูกอาหารในพื้นที่เกษตรกรรม ทําฟารมปศุสัตว และ
อาหารทะเลในตางประเทศ อาทิ ซูดาน อัลจีเรีย ปากีสถาน ฟลิปปนสและไทย  กลุมประเทศ GCC 
นําเขาอาหารรอยละ 90 ของความตองการการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งนับเปนมูลคาคาใชจาย 10 
พันลานดอลลารสหรัฐตอป ทุกประเทศใน GCC ตางไดรับผลกระทบจากราคาอาหารทุกประเภท
ปรับตัวสูงขึ้น   
    จากวิกฤตอาหารในอาวอาหรับทําใหประเทศไทยสามารถสงออกอาหารไดมากขึ้นรวมทั้ง
ปลาสดแชเย็นแชแข็งที่มีมูลคาการสงออกมากขึ้นเนื่องจากการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งไม
จําเปนตองมีตราฮาลาล 
 

 ตาราง 7 สินคาสงออกประเภทปลา ป  2551 – 2553 
 

รายการ 2550 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคา(ลานบาท) อัตราการขยายตัว(รอยละ) 
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 91.73 136.33 153.20 211.23 48.62 12.37 67.26 
2 ซาอุดีอาระเบีย 208.95 299.29 235.61 219.68 43.23 -21.28 -6.76 
3 คูเวต 34.10 52.61 182.37 305.03 54.30 246.61 37.89 
รวม 3รายการ        

 
          ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความ 
รวมมือจากกรมศุลกากร 
 

 จากตาราง 7 ประเทศไทยสงออกสินคาประเภทปลาไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
มูลคา 91.73 136.33 153.20 ลานบาทในป 2551 2552 2553 ตามลําดับ มีอัตราการขยายตัว 
เพ่ิมขึ้นจาก 12.37 และ 67.26 ในป 2552 ตามลําดับ สงออกไปประเทศซาอุดีอาระเบีย มีมูลคา 
208.95 299.29 235.61 ลานบาทในป 2551 2552 2553 ตามลําดับ มีอัตราการขยายตัว เพ่ิมขึ้น
จาก -21.28 และ -6.76 ในป 2552 2553 ตามลําดับ และสงออกไปประเทศคูเวตอยูมีมูลคา 34.10 
52.61 182.37 ลานบาทในป 2551 2552 2553 ตามลําดับ มีอัตราการขยายตัวลดลงจาก 246.61 
และ 37.89 ในป 2552 2553 ตามลําดับ  
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ตาราง 8 สินคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง ป พ.ศ. 2551 – 2553 
 

รายการ 2550 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคา(ลานบาท) อัตราการขยายตัว(รอยละ) 
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 105.75 157.41 175.82 232.00 48.85 11.69 31.95 
2 ซาอุดีอาระเบีย 232.07 323.62 279.22 253.75 39.45 -13.72 -9.12 
3 คูเวต 41.44 74.71 212.34 317.69 80.27 184.23 49.62 
รวม 3รายการ        

 
            ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย 
ความรวมมือจากกรมศุลกากร                
    
     ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งมากที่สุดในการสงออกประเภทปลา
ดวยกันไปยังประเทศกลุมตะวันออกกลาง ประเทศไทยสงออกไปประทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต ตามลําดับ ถาพิจารณาอัตราการขยายตัวในป 2553 ไทยสงออกไป
ประเทศคูเวตมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดคือ รอยละ67.26 รองลงมาคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 37.89 และ ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการขยายตัวรอยละ  -6.76 
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               สวนที่ 2  วเิคราะหะความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแช
เย็นแชแข็งของไทย 
     2.1 การศึกษาปจจัยและความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแช 
เย็นแชแข็งของไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสศึกษาตั้งแตป พ .ศ .  2539 – 2553  
รวมระยะวลา 15 ป ซึ่งตัวแปรที่นํามาวิเคราะห ดังนี้ 
 

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลงัสองนอยที่สุดของประเทศสหรัฐ  
     อาหรับเอมิเรตส 
 

      จากตาราง 9 สามารถสรุปแบบจําลองอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย
ไปประเทศสามารถแสดงความสัมพันธของแบบจําลองในรูปแบบเสนตรงลอการึทึม (Log-Linear 
Model) 
                lnQ= -10.822 -0.0640lnCPX +1.5891lnGNIC  + 0.9879lnER 
                          (-1.9590) ns           (5.4980)*            (2.7315) *    
 R2  =   0.9219  
          Adjust R2        =   0.9006 
  F-test =   43.3184  
          Durbin Watson =   2.2682 
*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถติิ  
ตัวเลขในวงเลบ็  คือ  คา t-test 

ตัวแปรอิสระ S βi t-test P_Value 100(1-P) 

คาคงที่
(Constant) 

β0 = -10.822 3.776 -2.865 0.0154  

CPX Β1 = -0.0640 0.0326 -1.9590 0.0759 92.41% ns 
GNICi Β2 = 1.5891 0.2890 5.4980 0.0002 99.98%* 
ER Β3 = 0.9879 0.3616 2.7315 0.0195 98.05%* 

N 15      
R2 0.9219      

Adjusted R2 0.9006      
D.W. 2.2682      
F-test 43.3184      
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 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสพบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว (Adjust R2) 
มีคาเทากับ 0.9006 แสดงวาตัวแปรอิสระในสมการดังกลาว ไดแก ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(GNIC) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม (ER) สามารถอธิบายตัวแปรตาม
ไดรอยละ 90.06 อีกรอยละ 9.94 เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมไดรวมไวใน
สมการ 
   เม่ือพิจารณาคาสถิติ F-test การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระทุกตัว พบวาคานัยสําคัญจากการคํานวณ F-test เทากับ 43.3184 ซึ่งต่ํากวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ตั้งไว (α = 0.05) แสดงวา ในสมการที่สรางขึ้นมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
   เม่ือพิจารณาคาสถิติ t-test การพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติของ t-test ของตัวแปรอิสระ
แตละตัว พบวา รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (GNIC)  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม (ER)  มีผลการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (GNIC) มีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 
รอยละ 95 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม (ER)  มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สวนราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) กับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
    สําหรับคาDurbin-Watson มีคาเทากับ 2.2682 ซึ่งเม่ือนําผลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวาไมตกอยูในชวงที่เกิดสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน 
(Autocorrelation) แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระตอกัน 
    ดังน้ัน เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตอตัวแปรอิสระ พบวาคาความยืดหยุนของปริมาณ
การสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตอรายได
ประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(GNIC) มีคาความยืดหยุนเทากับ 
1.5891 กลาวคือ เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(GNIC) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5891 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 และเม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(GNIC) ลดลง
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รอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส(Q) ลดลงรอยละ 1.5891ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม มีคาความยืดหยุนเทากับ 0.9879 
กลาวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําให
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(Q) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9879 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(Q) ลดลงรอยละ 0.9879 ใน
ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
    สวนราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX)พบวาไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือพิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคาสัมประสิทธิ์เปน
ลบ เทากับ -0.0640 แสดงวามีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในทิศทางตรงกันขามเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

  2.2 การศึกษาปจจัยและความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแช
เย็นแชแข็งของไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบียศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2553 รวมระยะวลา 15 ป  
ซึ่งตัวแปรที่นํามาวิเคราะห ดังนี้ 
 
ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลงัสองนอยที่สุดของประเทศ  
     ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

  

ตัวแปรอิสระ S βi t-test P_Value 100(1-P) 

คาคงที่
(Constant) 

Β0 = -32.566 7.057 -4.614 0.0007 99.93% 

CPX Β1 = -0.240 0.100 -2.395 0.0355 96.45%* 
GNICi Β2 = 3.727 0.539 6.911 0.0000 99.99%* 
ER Β3 = 1.697 0.775 2.188 0.0511 94.89% ns 

N 15      
R2 0.939      

Adjusted R2 0.923      
D.W. 2.093      
F-test 57.013      
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         จากตาราง 10 สามารถสรุปแบบจําลองอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไป
ประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถแสดงความสัมพันธของแบบจําลองในรูปแบบเสนตรงลอการึทึม 
(Log-Linear Model) 
 
  lnQ=  -32.566 - 0.240lnCPX +3.727lnGNIC +  1.697lnER  
                                (-2.395) *        (6.911) *            (2.188) ns       
 
 R2   =   0.939  
          Adjust R2        =   0.923 
  F-test    =   57.013  
          D.W.     =   2.093 
*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถติิ  
ตัวเลขในวงเลบ็  คือ  คา t- statistic 
 
             ซึ่งจากการวิเคราะหสมการขางตนสามารถสรุปไดดังนี้ 
     ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ซาอุดิอาระเบียพบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว (Adjust R2) มีคาเทากับ 
0.923 แสดงวาตัวแปรอิสระในสมการดังกลาว ไดแก ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศซาอุดิอาระเบีย (GNIC) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอริยาล (ER) สามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 92.30 
อีกรอยละ 7.70 เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมไดรวมไวในสมการ 
    เม่ือพิจารณาคาสถิติ F-test การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระทุกตัว พบวาคานัยสําคัญจากการคํานวณคาสถิติ F-test เทากับ 57.013 ซึ่งต่ํากวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว (α = 0.05) แสดงวา ในสมการที่สรางขึ้นมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่
มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
    เม่ือพิจารณาคาสถิติ t-test การพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติของ t-test ของตัวแปรอิสระ
แตละตัว พบวา ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบียมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว  ของซาอุดิอาระเบีย(GNIC)  
มีผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียรายไดประชาชาติที่
แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) มีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 อัตรา
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แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอริยาล (ER) มีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียที่ระดับไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 
    สําหรับคาDurbin-Watson มีคาเทากับ 2.093 ซึ่งเม่ือนําผลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวาไมตกอยูในชวงที่เกิดสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระตอกัน 
   ดังน้ัน เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียตอตัวแปรอิสระ พบวาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียตอราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) มีคาความยืดหยุนเทากับ -0.240 เม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศ
ไทยไปยังซาอุดิอาระเบีย(Q)ลดลงรอยละ 0.240 ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) ลดลงรอยละ 1 
จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบีย(Q) เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 0.240 ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
    คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ซาอุดิอาระเบียตอรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) มีคาความยืดหยุน
เทากับ 3.727  กลาวคือ เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) เพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย
(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.727 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และ
เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการ
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบีย(Q) ลดลงรอยละ 3.727 ในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
    สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอริยาล พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือพิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 
เทากับ 1.697 แสดงวามีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย
ไปประเทศซาอุดิอาระเบียเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

  2.3  การศึกษาปจจัยและความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาสดแช 
เย็นแชแข็งของไทยไปประเทศคูเวตศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2553 รวมระยะวลา 15 ป  ซึ่งตัว
แปรที่นํามาวิเคราะห ดังนี้ 
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ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีการกําลงัสองนอยที่สุดของประเทศ  
     คูเวต 
 

      จากตาราง 11 สามารถสรุปแบบจําลองอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย

ไปสประเทศคเูวตสามารถแสดงความสัมพันธของแบบจําลองในรูปแบบเสนตรงลอการึทึม (Log-
Linear Model) 
 
                lnQ= -15.839 -0.091lnCPX +1.972lnGNIC+  0.559lnER 
                          (-2.338)*       (10.314)*          (2.002) ns    
 
 R2  =   0.9541  
          Adjust R2        =   0.9415 
  F-Statistic =   76.22  
          D.W.     =   2.024 
*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถติิ  
ตัวเลขในวงเลบ็  คือ  คา t- statistic 
 
 

ตัวแปรอิสระ S βi t-test P_Value 100(1-P) 

คาคงที่
(Constant) 

β0 = -15.839 3.140 -5.043 0.0004 99.96% 
 

CPX Β1 = -0.091 0.039 -2.338 0.0393 96.07%* 
GNICi Β2 = 1.972 0.191 10.314 0.0000 99.99%* 
ER Β3 = 0.559 0.279 2.002 0.0705 92.95% ns 

N 15      
R2 0.9541      

Adjusted R2 0.9415      
D.W. 2.0248      
F-test 76.228      

       



 52 

    ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปคูเวต
พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว (Adjust R2) มีคาเทากับ 0.9415แสดงวา
ตัวแปรอิสระในสมการดังกลาว ไดแก ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ 
(CPX)รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต(GNIC) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศบาทตอดีนาร (ER) สามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 94.15 อีกรอยละ 5.85 เปน
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมไดรวมไวในสมการ 
    เม่ือพิจารณาคาสถิติ F-test การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระทุกตัว พบวาคานัยสําคัญจากการคํานวณ F-test เทากับ 76.22 ซึ่งต่ํากวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ตั้งไว (α = 0.05) แสดงวา ในสมการที่สรางขึ้นมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
    เม่ือพิจารณาคาสถิติ t-test การพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติของ t-test ของตัวแปรอิสระ
แตละตัว พบวา ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวตมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต(GNIC) มีผลตอการ
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปคูเวต รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศ
คูเวต(GNIC) มีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศคูเวตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ(ER) มีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย
ไปประเทศคูเวตที่ระดับไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
    สําหรับคาDurbin-Watson มีคาเทากับ 2.024 ซึ่งเม่ือนําผลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 พบวาไมตกอยูในชวงที่เกิดสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระตอกัน 
   ดังน้ัน เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศคูเวตตอตัวแปรอิสระ พบวาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสด
แชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวตตอราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) มีคาความยืดหยุนเทากับ -0.091เม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดย
เปรียบเทียบ (CPX) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศ
ไทยไปยังประเทศคูเวต (Q) ลดลงรอยละ -0.091ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) ลดลงรอยละ 1 
จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวต(Q) เพ่ิมขึ้น 
รอยละ -0.091ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
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    คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศ
คูเวตตอรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต(GNIC) มีคาความยืดหยุนเทากับ 1.972 
กลาวคือ เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต(GNIC) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําให
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวต(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.972 
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือรายไดประชาชาติที่
แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต(GNIC) ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวต(Q) ลดลงรอยละ 1.972 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
     สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอดีนารพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือพิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 
เทากับ 0.559แสดงวามีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย
ไปประเทศคูเวตเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการวิจัยทั้งหมด พรอมทั้งอภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยมี

รายละเอียดการนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต 
2. เพ่ือหาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 

ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  
 

 ความสําคัญของการวิจัย 
1.  เพ่ือทราบคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ 

ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ซึ่งสามารถนําผลที่ไดจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการคาดคะเนการสงออกตอไป 

2.  เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิต การจัดการทางดานการผลิต และการ 
วางแผนการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย 

 
 ขอบเขตของการวิจัย 
      การศึกษาครั้งนี้ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกโดยจะศึกษาเฉพาะการสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งเน่ืองจากปลาสดแชเย็นแชแข็งไมตองผานการเชือดตามหลักการของศาสนา
อิสลาม โดยการศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปดวย  
2 สวน  

   สวนที่ 1 ศึกษาสถานการณของการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง ไปยังประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ ป 2551-2553   

   สวนที่ 2 ศึกษาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต โดยใชระยะเวลาใน
การศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 มีตัวแปรที่ศึกษาดังตอไปน้ี 

 1 ตัวแปรอิสระไดแก 
                  1.1 ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ 
ประเทศคูแขง (ดอลลาสหรัฐฯ) 
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1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ระหวาง 
- ประเทศไทย กับ   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (บาทตอดีแรหม) 
- ประเทศไทย กับ   ประเทศซาอุดีอาระเบีย  (บาทตอริยาล) 
- ประเทศไทย กับ   ประเทศคูเวต  (บาทตอดีนาร) 

 1.3 รายไดประชาติที่แทจริงตอหัว (ดอลลารสหรัฐ) ของประเทศสหรัฐ อาหรับเอ 
มิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต 

  2. ตัวแปรตามไดแกปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปยัง
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต (ตันตอป) 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานของการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการสงออกของประเทศไทยไปไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  คูเวต มีดังนี้ 

1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน 
ขามกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต   

2. รายไดประชาติที่แทจริงตอหัวของ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย  
และ คูเวต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ 
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต  
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิรายป ขอมูลที่จัดเก็บไดจะนํามาวิเคราะหตามความมุงหมายของการวิจัยดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 
              ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.  ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด  
ขอบเขตองการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย  
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2.  สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของการ 
วิจัย  

3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตาง ๆ เพ่ือนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
        การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
                   สวนที่ 1 ศึกษาสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต จะเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากหองสมุดกรมสงเสริมการสงออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และศูนยวิจัยกสิกรไทย โดย
ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป คือ ป 2551-2553 

สวนที่ 2 หาคาความยืดหยุนของปจจัยที่สงผลตอการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต จะเก็บรวบรวมขอมูล
ทุตยภูมิ (Secondary Data) จากวารสารสถิติของหนวยงานตาๆ และสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการ
สงออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย รวมทั้งเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 15 ป คือ ตั้งแตป 2539 – 2553 

 
การวิเคราะหขอมูล 
    การศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และเชิง
สถิติ (Statistic Method) ดังนี้ 

        1. การวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Method) เปนการรวบรวมขอมูลระหวาง 
ป2551-2553เพ่ือทําการศึกษาเกียวกับขอมูลสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทย
ไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต มาสังเคราะห และบรรยายซึ่งแสดง
ขอมูลโดยตาราง และการพรรณนา          
   2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  โดยใชขอมูลระหวางป  2539 - 2553  เพ่ือทําการ
วิเคราะหความยืดหยุนของการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต ผูวิจัยกระทําการวิเคราะหโดยอาศัยการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยกระทําในรูปของลอการิธึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) การวิเคราะห
เชิงปริมาณนี้จะอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ ใชในการประมวลผลงานวิจัยทาง
สังคมศาสตรในการประมวลผล สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก R2 , adjusted R2 F-test,  
t-test และ Durbin Watson  
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สรุปผลการวิจัย 
    สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ

ประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต 
   ตะวันออกกลางเปนตลาดที่มีความสําคัญตอการคาของไทย โดยจะเห็นไดจากการสงออก

สินคาของประเทศไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลาง ในชวง 4-5 ป อัตราการขยายตัวของการ
สงออกสินคาไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2551 ประเทศไทยสงออกไปกลุมประเทศตะวันออกกลาง คิด
เปนมูลคา 9,513.50 ลานเหรียญ และในป 2553 สงออกมีมูลคา 9,668.30 ลานเหรียญ  อัตราการ
ขยายตัว จากป 2551 – 2553 คิดเปน รอยละ 11.49  เน่ืองมาจาก กลุมประเทศตะวันออกลางมี
ศักยภาพสูง เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออํานวย คือ การสงออกน้ํามัน  สงผลใหรายไดตอ
ประชากรเพิ่มสูงขึ้น จาการที่กลุมประเทศตะวันออกกลางมีรายไดมหาศาลจากการสงออกน้ํามันไป
ทั่วโลก ทําใหเศรษฐกิจของกลุมประเทศตะวันออกลางเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่มีการกระจายการลงทุนสูภาคอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจกอสราง เพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต  

   การคาระหวางประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในระยะเวลา 5 ป คือตั้งแต
ป 2548-2552 มีมูลคาการคารวมเฉลี่ยปละ 5,860.8 ลานเหรียญ โดยประเทศไทยเปนฝายขาด
ดุลการคา สินคาที่ประเทศไทยสงออกไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากที่สุด คือสินคาประเภท 
รถยนต ชิ้นสวนประกอบ สินคาประเภทอิเลคทรอนิกส  สวนสินคาที่ประเทศไทยนําเขาจากประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากที่สุด คือสินคาประเภท น้ํามันดิบ กาชธรรมชาติ เงินแทงและทองคํา  
สวนปญหาและอุปสรรค คือ  เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีกฎระเบียบทางการคาและ
การลงทุนคอนขางจํากัด ผูประกอบการไทย หรือผูสงออกจึงมีโอกาสที่นอยที่จะติดตอลูกคาได
โดยตรง และยังขาดการติดตอเพื่อประสานงานทางการคาและการเปดตลาดอยางตอเนื่องกับทาง
รัฐบาลของประเทศไทยเอง  แตเน่ืองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสตเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนา
มากที่สุดในภูมิภาคและกลุมประเทศตะวันออกกลาง จึงทําใหเล็งเห็นโอกาสที่ประเทศไทยจะ
สามารถที่จะขยายการสงออก การคาและการบริการมาสูตลาดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตได
คอนขางสูง และยังสามารถใชประเทศอาหรับเอมิเรตกระจายสินคาและบริการออกไปตามประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคหรือกลุมประเทศตะวันออกกลางไดดวย 

   การคาระหวางประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบียในระยะเวลา 5 ป คือตั้งแตป  
2548-2552 มีมูลคาการคารวมเฉลี่ยปละ 6,292.52 ลานเหรียญ โดยประเทศไทยเปนฝายขาด
ดุลการคา สินคาที่ประเทศไทยสงออกไปประเทศซาอุดิอาระเบียมากที่สุด คือสินคาประเภท รถยนต  
ชิ้นสวนประกอบ ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป สินคาประเภทอิเลคทรอนิกส ปญหาและ
อุปสรรค คือ รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ไดลดความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย เหลือลงเปน
ระดับอุปทูต เนื่องจากคดีของเพรชที่ถูกโจกรรรม ยังไมขอยุติของคดี สงผลใหประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสในการขยายการคา การลงทุน รวมถึงสูญเสียตลาดแรงงานที่ใหญที่สุดไปดวย 
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   การคาระหวางประเทศไทยไปประเทศคูเวต ในระยะเวลา 5 ป คือตั้งแตป 2548-2552 มี
มูลคาการคารวมเฉลี่ยปละ 534.15 ลานเหรียญ โดยประเทศไทยเปนฝายขาดดุลการคา  ดุลการคา 
สินคาที่ประเทศไทยสงออกไปประเทศคูเวตมากที่สุด  คือสินคาประเภท รถยนต  ชิ้นสวนประกอบ 
รถยนต  ชิ้นสวนประกอบ สินคาประเภทอิเลคทรอนิกส  ปญหาและอุปสรรค กฎระเบียบทางการคา
ไมกวางขวางนัก ประกอบกับมีความคุนเคยกับตลาดคูเวตระดับต่ํา  ทําใหผูประกอบการของ
ประเทศ ไทยมองขามการคากับประเทศคูเวต 

  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของลุมประเทศตะวันออกกลางเปนพ้ืนที่ทะเลทรายสวนใหญ 
ทําใหรัฐบาลในแตประเทศของกลุมประเทศตะวันออกกลาง วิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตดานอาหารที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้น ทําใหกลุมประเทศ GCC เร่ิมมองหาวิธีที่จะแกไข
สถานการณดังกลาว โดยการลงทุนทําเกษตรกรรม ทําฟารมปศุสัตว และอาหารทะเลในประเทศ
ตางๆ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ อาทิเชน ซูดาน ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย จาก
สถานการณดังกลาวถารัฐบาลเขามามีบทบาท และสงเสริมการลงทุนดานอาหารดังกลาวกับกลุม
ประเทศตะวันออกกลาง  เชนพวกปลาสดแชแข็งแชเย็นที่มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
ประกอบกับอาหารประเภทดังดังกลาวจะไมมีขอจํากัดในเรื่องของสินคาอาหารฮาลาล 
   สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงคการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย และ คูเวต 
   2.1 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
           คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสพบวาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตอรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (GNIC) มีคาความยืดหยุนเทากับ 1.5891 กลาวคือ เม่ือรายไดประชาชาติที่
แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (GNIC) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5891 
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือรายไดประชาชาติที่
แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (GNIC) ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(Q) ลดลงรอยละ 1.5891ใน
ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศบาทตอดีแรหม มีคาความยืดหยุนเทากับ 0.9879 กลาวคือ เม่ืออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศบาทตอดีแรหม เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9879 ในทิศทางเดียวกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
บาทตอดีแรหม ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(Q) ลดลงรอยละ 0.9879 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
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ความเชื่อม่ันรอยละ 95สวนราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX)พบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือพิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคา
สัมประสิทธิ์เปนลบ เทากับ -0.0640 แสดงวามีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในทิศทางตรงกันขามเปนไปตามสมมติฐานที่
วางไว 

2.2 ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
   คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ซาอุดิอาระเบียตอตัวแปรอิสระ พบวาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง
ของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียตอราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) มี
คาความยืดหยุนเทากับ -0.240 เม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปยัง
ซาอุดิอาระเบีย(Q)ลดลงรอยละ 0.240 ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 และเม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) ลดลงรอยละ 1 จะทํา
ใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบีย(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.240 ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95    คาความยืดหยุนของ
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบียตอรายไดประชาชาติที่
แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) มีคาความยืดหยุนเทากับ 3.727  กลาวคือ เม่ือรายได
ประชาชาติที่แทจริงตอหัวของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลา
สดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.727 ในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว
ของซาอุดิอาระเบีย(GNIC) ลดลงรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปซาอุดิอาระเบีย(Q) ลดลงรอยละ 3.727 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศบาทตอริยาล พบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือพิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคา
สัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 1.697 แสดงวามีความสัมพันธกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบียเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

2.3 ประเทศคูเวต 
เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ

ประเทศไทยไปคูเวตตอตัวแปรอิสระ พบวาคาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปคูเวตตอราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) มีคา
ความยืดหยุนเทากับ -0.091เม่ือราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) เพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปยังคูเวต(Q)ลดลงรอย
ละ -0.091ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือราคาสงออก
ปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ (CPX) ลดลงรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแช
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เย็นแชแข็งของประเทศไทยไปคูเวต(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ -0.091ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของ
ประเทศไทยไปประเทศคูเวตตอรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศประเทศคูเวต(GNIC) 
มีคาความยืดหยุนเทากับ 1.972 กลาวคือ เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูเวต
(GNIC) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศ
คูเวต(Q) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.972 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
และเม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศประเทศคูเวต(GNIC) ลดลงรอยละ 1 ทําให
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวต(Q) ลดลงรอยละ 1.972 
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศบาทตอดีนารพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แตเม่ือ
พิจารณาทิศทางความสัมพันธพบวามีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 0.559แสดงวามีความสัมพันธ
กับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศคูเวตเปนไปตามสมมติฐาน
ที่วางไว 

 

อภิปรายผล 
    จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  
      สมมติฐานขอที่ 1 ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ีราคา
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการ
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ 
คูเวต   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ เม่ือราคาโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต  ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น และผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของภาสกร มณีวาศ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาทูนากระปองของ
ไทยไปยังตลาดในกลุมประเทศนาฟตา พบวาราคาสงออกปลาทูนาสงผลกระทบตอปริมารการ
สงออกปลาทูนากระปองของไทยในทิศทางตรงกันขาม 
      สมมติฐานขอที่ 2 รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต จากผลการวิจัย 
รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย ไป



  61 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต สามารถอภิปรายผลไดดังนี้รายได
ประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต เม่ือรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต เพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะมีผลตอปริมาณการ
สงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับ   เอมิเรตส  ซาอุดิอาระเบีย 
และ คูเวตดวย โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับผลงานวิจัยในที่
ผูวิจัยทําการศึกษา ไดแก อลิสรา จันทรขาว (2543)แนวโนมและปจจัยที่มีผลตอการสงออกอาหาร
ฮาลาลของไทยไปกลุมประเทศตะวันออกกลาง กรณีศึกษาอาหารทะเลกระปอง พบวา ระดับรายได
ประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูคา มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกสินคาของประเทศไทย
ไปยังประเทศคูคานั้นๆ ดังน้ันรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว ของประเทศคูคาหรือประเทศผู
นําเขาสินคาจากประเทศไทยถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกสินคาของไทยไป
ยังประเทศนั้นๆ  
      สมมติฐานขอที่ 3  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียว กันกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ซาอุดิอาระเบีย  และคูเวต จากผลการวิจัย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไป
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ 
เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเพิ่มขึ้น จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และประเทศคูเวต เพิ่มขึ้น
ตามไปดวย แตถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศลดลง  จะทําใหปริมาณการสงออกปลา
สดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และคูเวต ลดลง
ตามไปดวย และผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาสกร มณีวาศ (2544) 
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกปลาทูนากระปองของไทยไปยังตลาดในกลุม
ประเทศนาฟตา พบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศสงผลกระทบตอปริมาณการสงออก
ปลาทูนากระปองของไทย  
  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ราคาสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งโดยเปรียบเทียบ จากผลการวิจัยพบวา ราคาสงออก

ปลาสดแชเย็นแชแข็งของไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ถาประเทศไทยสามารถลด
ตนทุนการผลิตปลาสดแชเย็นแชแข็งลงได โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ลดราคาน้ํามัน
ดีเซลสําหรับเรือประมง หรือจางแรงงานตางดาวที่มีคาแรงงานถูก เน่ืองจากเปนอาชีพเกี่ยวกับการ
ประมง ซึ่งเปนอาชีพที่คนไทยไมนิยมทํา จึงควรจางแรงงานตางดาวที่มีคาแรงต่ํา   
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2. การเปลี่ยนแปลงของรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูคา ที่ทําการศึกษา 
สงผลตอปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกัน หากรายได
ประชาชาติที่แทจริงตอหัวเพ่ิมสูงขึ้น จะทําปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น และในทางกลับกับหากรายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัวของประเทศคูคา ที่ทําการศึกษา
ลดลง จะทําใหปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็งของประเทศไทยลดลง แมวาปจจัยดังกลาว
จะเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เน่ืองจากเปนอัตราการเจริญเติบโตและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา แตผลการศึกษาวิจัยดังกลาว ก็สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยในฐานะ
ผูสงออกควรพัฒนาคุณภาพปลาสดแชเย็นแชแข็งใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในประเทศคู
คา หรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ผลิตมาจากปลาสด เพ่ือเปนสินคาชนิดใหม สงออกสูตลาด ทั้งน้ีก็
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับประเทศคูแขง  

3.  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมีผลตอปริมาณการสงออก ปลาสดแชเย็นแช
แข็งของประเทศไทยไปยังประเทศคูคา โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แตหนวยภาครัฐ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรที่จะควบคุมและเขามาดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ให
อยูในระดับที่เหมาะสม ไมแข็งหรือออนคาลงไป จนสงผลกระทบตอธุรกิจตางๆ ทั้งธุรกิจนําเขา และ 
ธุรกิจสงออก ในกรณีของปลาสดแชเย็นแชแข็ง เปนกรณีศึกษาที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ กับปริมาณการสงออกสินคาไปยังประเทศคูคา กลาวคือ 
ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ บาท (ไทย) ออนคาลงหรือมีคาเพิ่มขึ้น ยอมสงผลตอ
ปริมาณการสงออกปลาสดแชเย็นแชแข็ง โดยประเทศไทยจะสงออกไปประเทศคูคาไดมากขึ้นตาม
ไปดวย  
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป    
     ควรมีการศึกษาอุปสงคการสงออกอาหารอาหารฮาลาลที่ไดตรารับรองฮาลาลของประเทศ
ไทยไปยังประเทศตะวันออกกลาง 

1.  ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนปจจัยทางดานเศรษฐกิจเทานั้น โดยไดศึกษาเพียงตัวแปร 
ราคาโดยเปรียบเทียบ รายไดประชาชาติที่แทจริงตอหัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
และ ดังนั้นผูที่ทําการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ มาศึกษาเพิ่มเติม 
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67 

 

ตารางภาคผนวก 1 ขอมูลในการคํานวณปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการสงออกปลาสเย็นแช
แข็งประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสชวงป พ.ศ. 2539 – 2553 

ที่มา  International Monetary Fund ,ธนาคารแหงประเทศไทย      

ป ปริมาณการ

สงออกปลาสด

แชเย็นแชแขง็

ของประเทศ

ไทย(ตัน)) 

ราคาสงออกของไทย    

เปรียบเทียบกับอินโดนิ

เซีย 

ดอลลารสหรัฐฯ 

รายไดประชาชาติ

มวลรวมที่แทจริง

ตอหัวของ

ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส 

(ดอลลารสหรัฐฯ) 

อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

(บาทตอดีแรหม  ) 

2539 2500 0.35741 25468.07 11.9945 

2540 2872 0.47228 26613.6 11.9567 

2541 3124 0.47866 26532.13 11.9432 

2542 3311 0.48291 26989.73 11.8456 

2543 3650 0.4924 27893.43 11.8956 

2544 4576 0.541312 27431.85 11.7895 

2545 3501 0.5504 27059.53 11.6971 

2546 5034 0.15489 29168.08 11.2955 

2547 6423 0.5704 31493.95 10.9515 

2548 6576 0.12419 33981.02 10.9513 

2549 6732 0.38411 37037.11 10.314 

2550 6796 0.137258 38102.81 9.4000 

2551 6865 0.18707 38556.87 9.0710 

2552 6493 0.15391 36843.15 9.3361 

2553 6987 0.48382 36973.44 8.6280 



68 

 

ตารางภาคผนวก 3 ขอมูลในการคํานวณปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการสงออกปลาสดแช
เย็นแชแข็งประเทศไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบียชวงป พ.ศ.2539 – 2553 

ที่มา  International Monetary Fund ,ธนาคารแหงประเทศไทย       

 

ป ปริมาณการ

สงออกปลาสด

แชเย็นแชแขง็

ของประเทศ

ไทย(ตัน) 

ราคาสงออกของไทย    

เปรียบเทียบกับอินโดนิ

เซีย 

ดอลลารสหรัฐฯ 

รายไดประชาชาติ

มวลรวมที่แทจริง

ตอหัวของ

ซาอุดิอาระเบีย 

ดอลลารสหรัฐฯ 

อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

บาทตอริยาล 

2539 2500 0.05741 16227.02 11.59756 

2540 2872 0.37228 16635.65 11.49145 

2541 3124 0.4866 16784.47 11.48764 

2542 3311 0.48291 16598.93 11.47821 

2543 3650 0.4924 17252.6 11.46831 

2544 4576 0.11312 17313.93 11.46789 

2545 3501 0.5504 17994.64 11.6559 

2546 5034 0.44489 18457.07 11.0626 

2547 6423 0.5104 20587.14 10.7260 

2548 6576 0.39419 21236.35 10.7249 

2549 6732 0.58411 22068.77 10.1018 

2550 6796 0.42258 22611.3 9.2139 

2551 6865 0.42707 23495.31 8.8840 

2552 6493 0.53391 23271.85 9.1425 

2553 6987 0.48382 23742.69 9.4504 
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ตารางภาคผนวก 2 ขอมูลในการคํานวณปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการสงออกปลาสดแช

เย็นแชแข็งประเทศไทยไปประเทศชวงปคเูวต พ.ศ. 2539 – 2553 

ที่มา  International Monetary Fund ,ธนาคารแหงประเทศไทย       

ป ปริมาณการ

สงออกปลาสด

แชเย็นแชแขง็

ของประเทศไทย

(ตัน) 

ราคาสงออกของไทย   

เปรียบเทียบกับอินโด

นิเซีย 

ดอลลารสหรัฐฯ 

รายไดประชาชาติ

มวลรวมที่แทจริง

ตอหัวของคูเวต 

ดอลลารสหรัฐฯ 

อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

บาทตอดีนาร 

2539 2500 0.53391 37114.59 142.8452 

2540 2872 0.42136 29788.92 141.8341 

2541 3124 0.98452 30376.3 141.7432 

2542 3311 0.4562 30486.85 141.6543 

2543 3650 1.0659 31718.27 141.5156 

2544 4576 0.39419 31352.23 141.4562 

2545 3501 0.32258 31266.17 141.3629 

2546 5034 0.7866 35631.59 139.2280 

2547 6423 0.55391 36008.43 136.5023 

2548 6576 0.58411 36955.61 135.7669 

2549 6732 0.48291 37747.82 130.5356 

2550 6796 0.47228 39030.11 124.4298 

2551 6865 0.5704 40470.78 123.9340 

2552 6493 0.588258 37849.43 119.1107 

2553 6987 0.5704 38293.26 110.4121 
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ตารางภาคผนวก 6  ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดประเทศสหรฐั

อาหรับเอมิเรตส  (Ordinary Least Squares :  OLS) 

Dependent Variable: LOG(Q)   
Method: Least Squares   
Date: 06/05/11   Time: 07:34   
Sample: 1996 2010   
Included observations: 15   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -10.82223 3.776651 -2.865563 0.0154 
LOG(PCE) -0.064025 0.032681 -1.959066 0.0759 
LOG(GNIC) 1.589132 0.289033 5.498095 0.0002 

LOG(ER) 0.987926 0.361676 2.731519 0.0195 

R-squared 0.921961     Mean dependent var 8.034585 
Adjusted R-squared 0.900678     S.D. dependent var 0.181170 
S.E. of regression 0.057096     Akaike info criterion -2.664972 
Sum squared resid 0.035860     Schwarz criterion -2.476158 
Log likelihood 23.98729     F-statistic 43.31842 
Durbin-Watson stat 2.268278     Prob(F-statistic) 0.000002 
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ตารางภาคผนวก 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย (Ordinary Least Squares :  OLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(Q)   
Method: Least Squares   
Date: 06/05/11   Time: 07:38   
Sample: 1996 2010   
Included observations: 15   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -32.56674 7.057436 -4.614529 0.0007 
LOG(PCE) -0.240849 0.100530 -2.395778 0.0355 
LOG(GNIC) 3.727542 0.539337 6.911347 0.0000 

LOG(ER) 1.697162 0.775645 2.188066 0.0511 

R-squared 0.939574     Mean dependent var 8.461103 
Adjusted R-squared 0.923094     S.D. dependent var 0.374822 
S.E. of regression 0.103945     Akaike info criterion -1.466729 
Sum squared resid 0.118850     Schwarz criterion -1.277916 
Log likelihood 15.00047     F-statistic 57.01378 
Durbin-Watson stat 2.093696     Prob(F-statistic) 0.000001 
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ตารางภาคผนวก 5  ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดประเทศคเูวต 

(Ordinary Least Squares :  OLS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(Q)   
Method: Least Squares   
Date: 06/05/11   Time: 07:43   
Sample: 1996 2010   
Included observations: 15   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -15.83973 3.140340 -5.043954 0.0004 
LOG(PCE) -0.091705 0.039219 -2.338296 0.0393 

LOG(GDPP) 1.972975 0.191275 10.31485 0.0000 
LOG(EX) 0.559795 0.279496 2.002869 0.0705 

R-squared 0.954107     Mean dependent var 7.556611 
Adjusted R-squared 0.941590     S.D. dependent var 0.223817 
S.E. of regression 0.054092     Akaike info criterion -2.773072 
Sum squared resid 0.032186     Schwarz criterion -2.584259 
Log likelihood 24.79804     F-statistic 76.22857 
Durbin-Watson stat 2.024816     Prob(F-statistic) 0.000000 
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