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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการบริหาร ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าของนักวิชาการที่หลากหลายด้าน   

  



ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร 

1. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหารเป็นวารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง   
ภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้น สาขาวิชาดังนี้ 1.การจัดการ 2.การเงินและการลงทุน 3.การพัฒนา
บุคคลและองค์การ 4. การจัดการด้านโลจิสติกส์  และ 5. การสารสนเทศทางการจัดการ โดยอาจจะมี
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการวิจัยทางธุรกิจ 

2. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร อยู่ภายใต้การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษา 
สาทรธานี มีก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

3. การน าเสนอบทความเพื่อพิจารณาในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ผู้ส่งบทความสามารถ
ส่งบทความได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บท
วิจารณ์หนังสือ และแผนธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยส่งต้นฉบับมาที่
กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจาก
หลากหลายสถาบัน 

4. ผู้ส่งบทความจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ทางวารสารก าหนด โดยรายละเอียดในการน าเสนอ  
บทความดังนี ้
1. ต้นฉบับบทความเขียนเป็นภาษาไทย โดย ให้ระบุชื่อเร่ือง  ชื่อผู้ประพันธ์ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  โดยบทความจะมีความยาว 15-20 หน้า  กระดาษพิมพ์ เอ 4  ส่งทางไปรษณีย์ หรือ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail). 

2. บทความที่น าส่งจะต้องมี บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และควรตรวจสอบภาษาให้
ถูกต้องก่อนน าส่ง 

3. องค์ประกอบและการจัดรูปหน้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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4. การเขียนอ้างอิงและ บรรณานุกรมของทางวารสาร จะใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA Style ทั่ว
ทั้งบทความ  ทั้งอ้างอิงเนื้อหาในบทความ และ อ้างอิงบรรณานุกรมท้ายเร่ือง  โดยบรรณานุกรม
จะเร่ิมจากบรรณานุกรมภาษาไทย และ ตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร  

 



 5.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารจะถูกกลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ โดยบทความที่เสนอขอตีพิมพ์กับวารสารจะต้องเป็น
บทความที่ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืนและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด
มาก่อน ซึ่งผู้เขียนจะต้องลงบันทึกยืนยันกับทางวารสารเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.  ผู้เขียนจะต้องอ่านเงื่อนไข และ ข้อตกลง พร้อมยินยอมช าระค่าด าเนินการตามที่วารสารก าหนด  
ก่อนรับการพิจารณาบทความ 

7.  ผู้ประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลเพื่อพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายด้าน
ลิขสิทธิ์และแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการบรรณาธิการวารสารทราบ 

 
ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถน าส่งด้วยตนเองหรือทาง e - mail 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 90/10-17 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  
E-mail: prayoon07@live.com   (081-4008677) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวัสดีท่านผู้อ่าน วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ประจ าปี 2557 ฉบับที่1 ช่วงนี้ ถือว่า

เป็นช่วงของการอ าลาปีเก่า และต้อนรับปีใหม่  พ.ศ.2557 ซึ่งทางกองบรรณาธิการวารสาร ขอให้ผู้อ่าน
ทุกท่านมีความสุข ประสบความส าเร็จดังใจหวังในเร่ืองที่ปรารถนา ตลอดปี 2557 และปีต่อๆไป 
  วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร (Journal of Business Research and Administration : 
JBRA) ฉบับนี้ได้เตรียมบทความที่น่าสนใจ เหมือนเช่นเคย ซึ่งได้แก่ 
  บทความแรกจะกล่าวถึง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บทความที่สอง จะเป็นเร่ืองของงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์จ าพวกน้ าดื่ม   บทความที่สาม 
และ สี่ จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเร่ืองการพยากรณ์อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศไทย และ
ประเทศจีน   
  ความหลากหลายในงานวิจัยที่ถูกน าเสนอในฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจ
ที่ต้องการจะต่อยอดการศึกษาในแขนงงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับตน 
  ส าหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของท่าน สามารถอ่านข้อตกลง และระเบียบในการ
จัดท าบทความ ในหัวข้อ ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร การวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร หรือ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ทุกท่านครับ  
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MARKETING MIX FACTORS, BRAND LOYALTY AND BRAND TRUST AFFECTING 
CUSTOMERS SATISFACTION OF TRAVEL AGENCY                                                                         

IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 
ณัฐธิดา  สระธรรม1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

                                           ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจในตราสินค้ากับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่มี
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-Test, One-Way ANOVA F-Test และ Multiple 
Regression Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์  

ผลการศึกษา พบว่า 
1.ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด 

จบระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 40,000 บาท 
 
 

 
 
 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  
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2.ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ ให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการสามารถระบุที่นั่งโดยสารได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 7.88 
ด้านราคาคือ ให้ความส าคัญมากที่สุดกับราคาแพ็กเกจคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป มีค่าเฉลี่ย 7.79 ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายคือ การมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น โอนเงินผ่านทางธนาคาร เช็ค บัตร
เครดิต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 8.14 ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ให้ความส าคัญมาก
ที่สุดกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 7.90 ด้านบุคลากรคือ ให้ความส าคัญมากที่สุดกับการ
ที่พนักงานสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 8.05 ด้านกระบวนการคือ ให้ความส าคัญมาก
ที่สุดกับการที่บริษัทมีกระบวนการช าระเงินอย่างเป็นระบบ  มีค่าเฉลี่ย 8.03 ด้านลักษณะทางกายภาพคือ 
ให้ความส าคัญมากที่สุดกับสถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 7.98 และด้านผลิตภาพคือ ให้
ความส าคัญมากที่สุดกับพนักงานมีศักยภาพด้านการบริการอย่างมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ย 8.07  

3.ค่าเฉลี่ยของความภักดีต่อตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดกับ
การที่ผู้ใช้บริการได้แนะน าให้บุคคลรอบข้างมาใช้บริการกับบริษัททราเวล เอเจนซี่ มีค่าเฉลี่ย 7.84 

4.ค่าเฉลี่ยของความไว้วางใจในตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด
กับความไว้วางใจในความคุ้มค่าจากการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 7.75 

5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญมากที่สุดเมื่อท่านถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียกร้องขอเงินคืนเนื่องจากไม่ได้ใช้บัตร
โดยสาร บริษัทฯสามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ มีค่าเฉลี่ย 7.94 

6.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้วิจัยยอมรับสมมติฐาน เฉพาะในส่วนของระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ทราเวิล เอเจนซี่  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.026 

7.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้วิจัยยอมรับสมมติฐาน เฉพาะในส่วนของด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ว่ามีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 0.003 และ 0.006 ตามล าดับ 

8.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผู้วิจัยยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากพบว่าความภักดี
ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

9.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 4 ผู้วิจัยปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากพบว่า ความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ  : ความภักดีต่อตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า และบริษัททราเวิล เอเจนซี่  
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Abstract 
The purpose of this study is to examine whether there is any correlation between customer 

satisfaction level and defining factors such as, marketing mix (8p), brand loyalty and brand trust when 
dealing with Travel Agency in Bangkok and metropolitan area. Targeted audience for this research 
was based on specific demographic covering a particular group of age, gender, education, status, 
occupation and income in Bangkok and metropolitan area. 

Survey was conducted by using a questionnaire as a tool to collect data sample and obtain 
primary data under non-probability sampling. The question was distributed to around 400 recipients, at 
the age of 21 years or more. SPSS for Windows application was used to compute data for further data 
processing and to generate analytical reports. Specific commands such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t – Test, One-Way ANOVA F-Test and Multiple Regression Analysis were used. 

Summary of research findings:   
1. Most of the samples were women, age 31 – 40 years old, single, with bachelor degree, 

working individual with monthly income at least 20,001 – 40,000 Baht.   
2. The mean of each marketing mix factor can be described. The traveller can choose the seat 

allocation or seat assignment is the most important aspect within the “Product Factor” with highest 
average of 7.88. Most of the recipients focused on package price that is worth the money, which 
contributed to highest average of 7.79 for the “Price Factor”. Travel Agency’s capability in providing a 
range of payment options and flexibility such as bank transfer, cheque, credit card and cash upon 
delivery is the most important aspect, contributing to the highest average of 8.14 within the “Place 
Factor”. Means of promotion or event venue for the promotion contributed to the highest average of 
7.90 for the “Promotion Factor”. Travel agent’s ability to answer queries and questions contributed to 
the highest average of 8.05 within the “People Factor”.  The company's had a good processing 
payment system is the highest average at 8.03 for the “Process Factor”. The location of the travel 
agency plays a very important factor within the “Physical Factor” whereby locations, which are 
considered as safe area contributed to 7.98 of the “Physical Factor”. Ability for the Travel Agency to 
train their employee and enhance their professional services contributed to highest average of 8.07 
within the “Productivity Factor”.   

3. The mean of brand loyalty factor can be described. Recipient’s willingness to refer a 
particular Travel Agency to other people generated highest average of 7.84. 
 4. The mean of brand trust factor can be described from value of service influencing recipients 
in their decision making process contributing the highest average of 7.75. 
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5. The mean of satisfaction can be described from the recipients experience dealing with 
advises given on refund process which is contributed to highest average of 7.94.   

6. The results of analysis and the testing of hypothesis 1: the researcher accepted the 
assumption that the recipients’ education level has a direct impact to the satisfaction level measured in 
dealing with Travel Agency in Bangkok and metropolitan area at the significant level of 0.026.      

7. The results of analysis and the testing of hypothesis 2: the researcher accepted the 
assumption that place people and physical environment have correlation with the satisfaction level in 
dealing with Travel Agency in Bangkok and metropolitan area at the significant level of 0.000 0.003 
and 0.006 respectively. 

8. The results of analysis and the testing of hypothesis 3: the researcher accepted the 
assumption that brand loyalty factor have correlation with the satisfaction level in dealing with Travel 
Agency in Bangkok and metropolitan area at the significant level of 0.000. 

9. The results of analysis and the testing of hypothesis 4: the researcher declined the 
assumption that brand trust factor have no correlation with the satisfaction in dealing with Travel 
Agency in Bangkok and metropolitan area at the significant level of 0.05.  
KEYWORDS : BRAND LOYALTY, BRAND TRUST AND TRAVEL AGENCY 
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บทน า 
ประชากรทั่วโลกในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร และการคมนาคม

ขนส่งระหว่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากภาวการณ์แข่งขันของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์ในปัจจุบัน
ต้องให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีและรวดเร็วกว่า ย่อมมีความได้เปรียบและสามารถ
สร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ดีกว่าผู้ที่ล่าช้ากว่า ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร และการเดินทางติดต่อ
ระหว่างประเทศ จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสะดวก และความรวดเร็วในการด าเนิน
ธุรกิจ 

การเดินทางระหว่างประเทศ โดยเลือกเคร่ืองบินโดยสาร เพื่อการค้าขายระหว่างประเทศในเชิง
ธุรกิจ และเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางให้เร็วขึ้น
กว่าการเดินทางโดยใช้เส้นทางอ่ืนๆ ซึ่งในการเลือกใช้การเดินทางแบบใดก็ตามนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
สะดวก และความต้องการของแต่ละบุคคล ในปัจจุบันนี้ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว (Travel 
Agent) มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีหลายบริษัท ทั้งบริษัทที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพยายามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ จะ
เดินทาง บริษัทตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยวหรือทราเวิล เอเจนซี่ จึงต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยน าส่วนผสมทางการตลาดบริการมาช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อที่จะน าเสนอ
สินค้าหรือบริการ ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด  

นอกจากนี้แล้ว บริษัททราเวิล เอเจนซี่จึงควรสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับ
ผู้ใช้บริการ เป็นการสร้างความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจ และ
ประสบการณ์ความประทับใจ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และจากความภักดีที่ผู้บริโภคมีต่อตรา
สินค้า จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ จน
เกิดเป็นความไว้วางใจต่อตราสินค้าในท้ายสุด 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายทางการท่องเที่ยว จึงมีความประสงค์ที่จะ
ใช้งานวิจัยนี้เพื่อน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการ
แข่งขันในธุรกิจนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการจนท าให้เกิดการ
ซื้อซ้ าได้   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล  
เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) กับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในตราสินค้ากับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ทรา
เวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3.ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 4.ความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้  
ดังนี ้
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 ตัวแปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. อาชีพ  

 

 
 

ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการบริษัททราเวิล 

เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (8P’s) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
8. ด้านผลิตภาพ 

 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสินค้า 

ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้มาใช้บริการของบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 ชุด 
2.ระยะเวลาด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือน 15 มิถุนายน – 8 ตุลาคม 2556 

 3.ขอบเขตด้านตัวแปรมีตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม 
4.ขอบเขตด้านสถานที่พื้นที่ในการใช้ถามแบบสอบถามอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ (8P’s) มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 3.เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 4.เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความไว้วางใจในตราสินค้า มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนด
ตลาดเป้าหมายประชากรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนาด องค์ประกอบ การกระจาย และ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน    

 2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
ผลิตภาพ ดังนี ้

   2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่กิจการมีต่อตลาดเป้าหมาย คือ 
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงตั๋วเคร่ืองบิน 
   2.2 ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับราคา ซึ่งหมายถึง ราคาต๋ัว
เคร่ืองบิน 
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   2.3 การจัดจ าหน่าย หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมของกิจการที่
ท าให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซึ่งหมายถึง บริษัททราเวิล เอเจนซี่ 
   2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสื่อสารถึงข้อดีของ
ผลิตภัณฑ์และชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
สง่เสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   2.5 บุคลากร (People) หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ให้บริการ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัททราเวิล เอ
เจนซี่ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
   2.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอย่างเพื่อจัดส่งบริการ
ให้กับลูกค้า ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   2.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การแสดงให้
ลูกค้ามองเห็นคุณค่าและรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการได้แก่ สภาพช่องทางการให้บริการลักษณะการ
แต่งกายของพนักงาน อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในสถานประกอบการที่ผู้ใช้บริการ
สามารถมองเห็นจากภายนอกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   2.8 ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง ขีดความสามารถในการผลิตของปัจจัยการผลิต
หน่วยหนึ่งว่าจะก่อให้เกิดผลผลิตได้เท่าใด เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเคร่ืองจักร เป็นต้น ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3.ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง ความผูกพันของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อตราสินค้า ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจและประสบการณ์ความประทับใจในการใช้บริการบริษัททราเวิล 
เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 4.ปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดซึ่ง
เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ลูกค้าซึ่งมีความไว้วางใจจะเกิดความรู้สึกมั่นใจ
หรือเชื่อมั่นต่อองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการ ดังนั้นความไว้วางใจได้กลายเป็นตัววัดสัมพันธภาพ
ซึ่งจับต้องได้ยากระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 5.ความพึงพอใจ (Customer satisfaction) หมายถึง อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้
ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นน ามาซึ่งความต้องการในการใช้บริการซ้ า จนในที่สุดเกิดความติดใจ 
ต้องการใช้บริการกับธุรกิจนั้นให้นานเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือความจงรักภักดี 
(Customer loyalty) ได้เกิดขึ้นแล้ว  
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัย
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้   
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลหรือประชากรศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายประชากรศาสตร์ และเป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนาด องค์ประกอบ การ
กระจาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (8P’s) 

ส่วนประสมการตลาดบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจ
บริการซึ่งมีปัจจัย 8 ประการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ราคา 
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ 
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึงการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งและเกิด
การซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งความภักดีของลูกค้าเกิดได้จากหลายๆ ปัจจัยคือ ความพึงพอใจ ความ
เชื่อถือและความไว้วางใจ ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ์ การลดทางเลือกและนิสัย และประวัติของ
บริษัท 
ความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) 

ความไว้วางใจในตราสินค้า หมายถึงการที่บุคคลหรือผู้บริโภคแสดงความสัมพันธ์กับตราสินค้า
ในด้านของการให้ความน่าเชื่อถือกับตราสินค้า ว่าเป็นผู้ที่มีความช านาญ สมควรแก่การได้รับความ
ไว้วางใจ โดยความส าคัญของความไว้วางใจนั้น เป็นหัวใจของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
กับตราสินค้าและความไว้วางใจเป็นการแสดงความไว้ใจระหว่างมนุษย์ ให้เห็นถึงรูปแบบการกระท า ที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยาวนาน 
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ความพึงพอใจ 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
1.ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)  

ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความต้องการหรือความปรารถนาภายในของ
บุคคลมี 4 ทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ คือ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี 2 ปัจจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland และทฤษฎีการ
จูงใจ ERG ของ Alderfer 
2.ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) 

ทฤษฎีกระบวนการมุ่งเน้นที่กระบวนการด้านความคิด ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการปฏิบัติ โดยมี 3 ทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทฤษฎีความเสมอภาคหรือทฤษฎีความเท่า
เทียมกันของ Adams ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งที่ควรท าเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยการเสนอ
คุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้คุณภาพการบริการเป็นการให้บริการที่ดีเลิศตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และเกิดความจงรักภักดี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กมลรัตน์ สวัสดี (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญระดับมากที่สุดต่อผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบิ นไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยเรียงล าดับตามคะแนนความส าคัญมากที่สุดไปน้อยสุดได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านราคา 

ณัฐอร เลิศวรรณพงษ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองภาพพจน์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมการ
ใช้บริการสายการบินเอมิเรตส์ของผู้โดยสารชาวไทย 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ผู้โดยสารชาวไทยมีความไว้วางใจในสายการเอมิเรตส์ในระดับดี 
โดยมีความไว้วางใจในด้านความปลอดภัย ด้านชื่อเสียงของสายการบิน ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการบิน 
และด้านระบบการจัดการของสายการบินอยู่ในระดับดี 
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นรินทร์ศักดิ์  ดวงส าราญ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการทางด้านการ
ท่องเที่ยวของ บริษัทโกล์เด็นเซเว่นสตาร์ส ทัวร์ จ ากัด  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาใช้บริการ บริษัท โกล์เด็นเซเว่นสตาร์ส ทัวร์ จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี เป็นผู้ที่มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ลูกจ้าง พนักงานเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท ซึ่งอาชีพและรายได้ต่อ
เดือน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ 
สถานภาพ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

นพรัตน์ รามสูต (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ความพึงพอใจใช้บริการและ
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า และสายการบินไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารสายการบินไทย มีความภักดีต่อตราสินค้ามากกว่า ผู้โดยสารสายการ
บินแอร์ เอเชีย สายการบินวัน-ทู-โก และสายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์มีความภักดีต่อตราสินค้ามากกว่าผู้โดยสารสายการบินแอร์ เอเชีย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านการน าเสนอทาง
กายภาพ สามารถท านายความภักดีต่อสายการบินที่ใช้บริการ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยสามารถท านายความภักดีต่อสายการบินที่ใช้บริการได้ 41.8 % 

มนต์ทิพา เงินค า (2553) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการการท่องเที่ยวของ
แอนทัวร์ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการการท่องเที่ยวของแอนทัวร์อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้ านบุคลากร รองลงมาคือด้าน
กระบวนการ และต่ าสุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์สูงสุดคือ ความเหมาะสมและเพียงพอของปริมาณอาหารที่
จัดให้ระหว่างการท่องเที่ยว ด้านราคาคือ ความสะดวกในการจ่ายเงินส าหรับการจองที่นั่งในการเดินทาง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ ความสะดวกในการติดต่อจองที่นั่งทางโทรศัพท์ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดคือ การให้ส่วนลดแพ็คเกจทัวร์เมื่อเดินทางเป็นคณะ ด้านบุคลากรคือ ความเป็นกันเองความ
สุภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ของมัคคุเทศก์ ด้านลักษณะทางกายภาพคือ ความสะอาดของสถานที่ตั้ง
แอนทัวร์ และด้านกระบวนการคือ การประสานงานของมัคคุเทศก์ตั้งแต่เร่ิมจนจบการเดินทาง 

เมธัส ศรีบุญมาก (2553) การศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการ
ในการเลือกเอเจนซี่ จังหวัดเชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลใน
ระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ในระดับปานกลางคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

วิทฐพร อุทัยฉาย (2554) ได้ศึกษาเร่ืองความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทยของผู้บริโภคใน
เขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีเพียงราคา และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทยของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องพบว่า ทั้งภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า และ ความ
ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อัชฌาพร ไกรสอาด (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารของส านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความพึง
พอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารของ ส านักงานใหญ่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันในภาพรวมด้านบริการ ด้านพนักงาน และด้าน
กระบวนการ ยกเว้นภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างด้านเดียวคือด้านกระบวนการ ส าหรับจ านวนคนในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันด้านเดียว คือด้านการส่งส่งเสริมการตลาด  

อัมพร อ่ินค า (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวน
ดอกแก้วเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้วเชียงใหม่
พบว่า มีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับคือ ด้านราคา ด้านบุคคลด้าน
กระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ  

Edwards, Jane Elizabeth (2011) ได้ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะส าคัญและทัศนคติของผู้โดยสารสาย
การบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ า: เพื่อใช้ประกอบส าหรับก่อนการเดินทาง และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านสถานการณ์ มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีนั้นต้องอาศัยประสบการณ์การใช้บริการของสายการ
บินต้นทุนต่ า และการประเมินค่าทางสถิติเพื่อประกอบการน าเสนอผลการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประชากรที่มีจ านวนนับไม่ได้ (Infinite Population) 
หมายถึง ประชากรที่ไม่สามารถนับหรือแสดงเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อมูลสถิติ  
2555 จ านวนประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 10,455,800 ราย เพื่อให้เกิดความ
แม่นย าและให้เกิดความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยจะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน   
สามารถเปรียบเทียบการค านวณจากตาราง  TaroYamane ซึ่งเป็นตารางสถิติส าเร็จรูป ที่มีระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95  และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) หรือ การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเลือกให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายด้วย
การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นจังหวัดและเขตการปกครอง มีการจับฉลากเลือก 10 เขต/อ าเภอ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถแบ่งได้ 8 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2 จังหวัด 
ในพื้นที่ปริมณฑล 
ตารางกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นจังหวัดและเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

1. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2. เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

3. เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4. เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

5. เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 6. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
7. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8. เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

9. อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10. อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบก าหนดตัวอย่าง (Quota Sampling) 
 ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 40 คน ในแต่ละเขต/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 400 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต/จังหวัด 
 

เขต/จังหวัด จ านวน (คน) เขต/จังหวัด จ านวน (คน) 

1. เขตดุสิต  40 2. เขตบางรัก  40 

3. เขตปทุมวัน  40 4. เขตพระนคร       40 

5. เขตวัฒนา  40 6. เขตพญาไท 40 

7. เขตราชเทวี 40 8. เขตบางนา 40 

9. จังหวัดปทุมธานี 40 10. จังหวัดสมุทรปราการ      40 

 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 ท าการเก็บข้อมูลในแหล่งชุมชนที่คาดว่าจะพบประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขตหรืออ าเภอ 
เช่น ย่านธุรกิจการค้า บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดินเรือ และขุดเจาะน้ ามัน     
เป็นต้น โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนกระทั่งครบตามจ านวนที่ได้
ก าหนด 400 ชุด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบวัดปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวล เอเจนซี่ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลักษณะค าถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ โดยค าถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วย  

1. เพศเป็นค าถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 
2. อายุเป็นค าถามแบบมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) 
3. สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 
4. ระดับการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
5. อาชีพเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
6. รายได้เป็นค าถามแบบมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และด้านผลิตภาพ (Productivity) โดยเป็นค าถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 11 ระดับ 
 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) โดย
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ  
 ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) โดย
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ  

 ส่วนที่ 5  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ทราเวิล 
เอเจนซี่ โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ 
 แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 
   10 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    5  หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 
    0 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 การประเมินค่าจะพิจารณาจากคะแนนของค าตอบ ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลของแบบสอบถาม 
แล้วน ามาแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นของคะแนน ก าหนดเป็น 5 อันตรภาคชั้นในเกณฑ์การค านวณ ดังนี้ 
ตารางแปลความหมายระดับคะแนน 

 
ระดับคะแนน ความหมาย 

ระดับค่าเฉลี่ย 0.00 - 2.00  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.01 - 4.00  เห็นด้วยน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 - 6.00  เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 6.01 - 8.00  เห็นด้วยมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 8.01 - 10.00  เห็นด้วยมากที่สุด 

 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวัด 2 แบบ ดังนี ้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
แบบสอบถามส าหรับรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ได้ทดสอบความเที่ยงตรงโดยใช้การ

ทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ 
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         1.1 ทดสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษาจากงานวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ค าถามตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยในเร่ืองนี ้

         1.2 ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) โดยการน าแบบสอบถาม
จ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง 
  2.  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด น าไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตนเอง จ านวน 30 ชุดก่อน 
เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลต่อจนครบ 400 ชุด 
 2.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 15 มิถุนายน – 8 ตุลาคม 2556 
 3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 4.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความภักดีในตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 มีตัวแปรของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความภักดีใน
ตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีค่านัยส าคัญ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และความภักดีในตราสินค้า โดยมีค่า Sig.* เท่ากับ 0.000 ,     
0.003 ,0.006 ,0.000 ตามล าดับ  
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สามารถน าเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ (Modified Model) ได้ดังนี ้
 

 ตัวแปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท 
ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 

เพศ อายุ สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 
ระดับการศึกษา 

 

 
 

ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการบริษัททราเวิล 

เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  
 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านบุคลากร 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
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งานวิจัยของนรินทร์ศักดิ์  ดวงส าราญ (2551) พบว่า  เพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท  
ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์ศักดิ์  ดวงส าราญ (2551) พบว่า  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ทราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิทฐพร อุทัยฉาย (2554) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่
ผลิตในประเทศไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ  ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ ผลการวิจัยทางสถิติมีดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล
รัตน์ สวัสดี (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญ
ระดับมากที่สุดต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร   
อ่ินค า (2551) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้วเชียงใหม่พบว่า 
มีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากคือ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล     
เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิทฐพร อุทัยฉาย (2554) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิต
ในประเทศไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท      
ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมนต์ทิพา เงินค า (2553) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการการท่องเที่ยวของ
แอนทัวร์อยู่ในระดับต่ าสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธัส ศรีบุญ
มาก (2553) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลในระดับมากคือ ปัจจัยด้านบุคลากร  

ด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัชฌาพร 
ไกรสอาด (2552) พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการให้บริการจ าหน่ายบัตรโดยสารของส านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่าง
ด้านเดียวคือ ด้านกระบวนการ  

ด้านลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล           
เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัมพร อิ่นค า (2551) พบว่าด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้วเชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับต่ าสุด 

ด้านผลิตภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
สมมติฐานท่ี 3 ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษา พบว่าความภักดีในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนพรัตน์ รามสูต (2553) พบว่าผู้โดยสารสายการบินไทย มีความภักดีต่อตราสินค้า
มากกว่า ผู้โดยสารสายการบินแอร์ เอเชีย สายการบินวัน-ทู-โก และสายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานท่ี 4 ความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษา พบว่าความไว้วางใจในตราสินค้า  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐอร เลิศวรรณพงษ์ (2555) พบว่าผู้โดยสารชาวไทยมีความไว้วางใจใน
สายการเอมิเรตส์ในระดับดี 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ  สถิติท่ีใช้ 
ค่า
นัยส าคัญ 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
  

  

เพศ t-Test 0.187 ปฏิเสธ 

อายุ F-Test 0.716 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.340 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.026 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.772 ปฏิเสธ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-Test 0.769 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) 
 

  

ด้านผลิตภัณฑ์  MRA 0.235 ปฏิเสธ 
 

ด้านราคา MRA 0.053 ปฏิเสธ 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  MRA 0.000 ยอมรับ 
 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  MRA 0.239 ปฏิเสธ 
 

ด้านบุคลากร  MRA 0.003 ยอมรับ 
 

ด้านกระบวนการ  MRA 0.896 ปฏิเสธ 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ MRA 0.006 ยอมรับ 
 

ด้านผลิตภาพ MRA 0.158 ปฏิเสธ 
 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า  MRA 0.000 ยอมรับ 
 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสินค้า  MRA 0.203 ปฏิเสธ 
 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถสรุปประเด็นมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
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1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้พบว่าระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.3 ซึ่งผู้วิจัยพบว่า บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะอยู่
ในวัยที่ต้องท างานหรือต้องการเดินทางท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) 
จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

กระบวนการ และด้านผลิตภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล  เอเจน
ซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้พบว่า 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในแต่ละด้าน
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

2.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยให้ความส าคัญมากที่สุดกับการมีช่องทางการช าระเงิน
ที่หลากหลาย เช่น โอนเงินผ่านทางธนาคาร เช็ค บัตรเครดิต  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 
8.14 ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ มีความต้องการ
ความสะดวกสบายในการเลือกช าระค่าบริการสินค้าที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความรวดเร็วในการเลือกช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

2.2 ด้านบุคลากร โดยให้ความส าคัญมากที่สุดกับการที่พนักงานสามารถตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 8.05 ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูล
จากพนักงานที่ให้บริการตอบข้อซักถามอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

2.3  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยให้ความส าคัญมากที่สุดกับสถานที่ให้บริการมีความ
ปลอดภัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.98 ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์ในการเลือกใช้
บริการกับบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ที่อยู่ในแหล่งที่ปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อติดต่อ และเลือกใช้บริการ
กับทางบริษัท 
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3.ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่าปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ความส าคัญ
มากที่สุดกับการที่ผู้ใช้บริการได้แนะน าให้บุคคลรอบข้างมาใช้บริการกับบริษัททราเวล เอเจนซี่ มี
ค่าเฉลี่ย 7.84  

4.ปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust)  
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่าความไว้วางใจในตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการองค์กร โดยเป็นข้อเสนอแนะเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท    
ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้ 

1. ควรให้ความสนใจการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  บุคลากร ลักษณะทาง
กายภาพเป็นหลัก แต่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านกระบวนการ  และด้านผลิตภาพ ก็มีความส าคัญในการช่วยสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้
เกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัททราเวิล เอเจนซี่ควรวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 

2. ควรสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ เป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีของผู้ใช้บริการให้เกิดขึ้นต่อตราสินค้า และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัททราเวิล         
เอเจนซี่ จึงควรสร้างความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 

3. จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบว่าความไว้วางใจในตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ    
พึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่การสร้างความ
ไว้วางใจในตราสินค้าให้เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการนั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างผู้ใช้บริการ
กับบริษัททราเวิล เอเจนซี่ได้ ดังนั้นบริษัททราเวิล เอเจนซี่จึงควรสร้างความไว้วางใจในตราสินค้า เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยเน้นกลุ่มตัวอย่างของทั้ง
ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ในอนาคต 

2. ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (8P’s) ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า และปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสินค้า จึงควร
ท าการศึกษาเจาะลึกไปยังช่องทางการจัดจ าหน่าย  บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และความภักดีในตรา
สินค้า ตามกรอบแนวความคิดใหม่ที่เสนอในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้า โดยการศึกษาในเร่ือง CRM (Customer Relationship Management) 

3. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อซ้ า
ของผู้ใช้บริการ เพื่อองค์กรจะได้ทราบถึงเหตุผลของการเลือกใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ของ
ประชากร และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
บรรณานุกรม 
กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ และคนอ่ืนๆ.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพ: เพียร์สัน     

เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555. 
กมลรัตน์ สวัสดี. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการ

เลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน).” รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ,คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 

ณัฐอร เลิศวรรณพงษ์. “ภาพพจน์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน           
เอมิเรตส์ของผู้โดยสารชาวไทย.” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ, 2555. 

นรินทร์ศักดิ์  ดวงส าราญ.“ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการทางด้านการท่องเที่ยวของบริษัทโกล์เด็น
เซ เ ว่ นสต า ร์ส  ทั ว ร์  จ า กั ด .” ก า รศึ กษ าค้ นคว้ า ด้ ว ย ตน เอ ง ,คณะบ ริห า รธุ ร กิ จ ,                     
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 

นพรัตน์ รามสูต. “การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ความพึงพอใจใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า และสายการบินไทย .” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ,       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 

มนต์ทิพา  เงินค า. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการการท่องเที่ยวของแอนทัวร์อ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย.” คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553. 



25 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

เมธัส  ศรีบุญมาก. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเอเจนซี่จังหวัด
เชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา .” คณะบริหารธุรกิจ ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.  

วิทฐพร  อุทัยฉาย. “ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทยของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล .” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ,คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554. 

อัชฌาพร ไกรสอาด. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ
จ าหน่ายบัตรโดยสารของส านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน).” การจัดการ
ทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552. 

อัมพร  อ่ินค า. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้วเชียงใหม่ .”          
คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

Edwards, Jane Elizabeth. “Key characteristics and attitudes of airline passengers, with particular 
emphasis upon the low-cost sector: implications for pre-trip decision-making and airline 
choice.” , University of Westminster, 2011. 



26 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE EFFECT OF PACKAGING ON THE DECISION OF BUYING DRINKING WATER  
IN BANGKOK 

ปรีย์วรา   ฝั้นพรหมมินทร์ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                                           ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อน้้ าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบปลายปิด จ้านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทดสอบความแตกต่าง T-test ,F-test(One-way ANOVA) และ Multiple 
Regression Analysis(MRA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
พนักงานธนาคาร โดยมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพโสด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัย
ด้าน อายุ รายได้ และการศึกษา เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียง
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และด้านปัจจัยด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานครได้แก่ ภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้า ความภัคดีต่อสินค้า และความไว้วางใจ ที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
The studies on the Effect of Packaging on the Decision of Buying Drinking Water in 

Bangkok. The following objective: To study the difference of personal factors which affect the buying 
decision drinking water in Bangkok. To study the relationship between mixes marketing witch 
differences of personal factors that affect the buying decision drinking water in Bangkok. To study the 
relationship between consumer in Bangkok and other factors that affect the buying decision drinking 
water. By selecting sample of people who consumer that purchase drinking water in Bangkok. The 
data was collecting by using the questionnaire from 400 respondents. This study would be use the 
methods were descriptive statistic, ANOVA and multiple regression analysis method which describe to 
quantities term. 
 The results buying decision drinking water, mostly are female, aged between 31-40 years old, 
working at banks and private companies, income of 30,001 – 40,000 baht per month, graduated 
Bachelor degree and single.  

The result of hypothesis test is personal factors difference: age, income and graduated have 
relation with decision buying drinking water in Bangkok. The mix marketing factors: product factor 
have relation with decision buying drinking water in Bangkok. The other factors:  
Brand Image, Brand Loyalty and Trust factors have relation with decision buying drinking water in 
Bangkok.  
Keywords: Decision Buying, Drinking Water 
 
บทน้า 

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกมีความเกี่ยวข้องกับน้้ามาโดยตลอด เนื่องจากน้้า
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัย อุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และคมนาคม ซึ่งน้้า
เป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่โลกถึง 3 ใน 4 ส่วน และน้้าส้าคัญต่อทุกชีวิตบน
โลก ชีวิตจะด้ารงอยู่ไม่ได้หากปราศจากน้้า ซึ่งน้้าถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้รองจาก
ออกซิเจนที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต (วรวุฒิ เจริญศิริ : 2555) นับได้ว่า “น้้า” มีความส้าคัญต่อร่างกายเป็น
อย่างมาก จึงท้าให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มได้พัฒนาเคร่ืองดื่มต่างๆ  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการด่ืมน้้าให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากยิ่งขึ้น 

ในทางกลับกัน ในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้้าดื่มมากมาย และมีการแข่งขัน
ทางด้านน้้าดื่มกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นภาวการณ์หนึ่งที่ท้าให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่
เกี่ยวกับน้้าดื่มขึ้นมาก ตลอดทั้งมีการคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมาอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายที่
คล้ายกัน คือ “ความสนใจของลูกค้า” เพื่อให้ธุรกิจด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไปได้ใน
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อนาคต ผู้ประกอบการต่างๆ จึงให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้้าดื่มมากขึ้น เพื่อท้าให้ผลิตภัณฑ์
ของตนเองโดดเด่น สะดุดตา และน่าสนใจ  

ด้วยเหตุนี้ บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความส้าคัญขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลักของ
ผู้ผลิตที่น้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึง
เป็นของคู่กันมาโดยตลอด ยิ่งสินค้าที่มีการแข่งขันมากเท่าใด บรรจุภัณฑ์ก็จะยิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาก
เท่านั้น กระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับการโดยทั่วไปแล้วว่า บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่ส้าคัญยิ่งต่อความส้าเร็จ
ของธุรกิจ ซึ่งในสมัยก่อนนั้น การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ ในระยะเวลาหนึ่งหรือ
จนกว่าจะน้าไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทในด้านการส่งเสริม
การตลาด คือเร่ิมมีการเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการน้าไปใช้ 

นอกจากรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้ว ในการเลือก
บริโภคสินค้า หรือน้้าดื่มนั้น ผู้บริโภคจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมี
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน หรืออาจเรียกว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น
เร่ืองเกี่ยวกับด้านการแสดงออกของมนุษย์เฉพาะในบางเร่ือง คือ เร่ืองที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ
จากองค์การ ทางการตลาดทั้งหลาย ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไรและซื้อจากใคร การตัดสินใจดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางใจและทาง
กายที่ จ้าเป็นต่อการตัดสินใจ โดยส่วนมากเป็นเร่ืองของความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่มีอยู่และการปฏิบัติ 
หรือกระท้าต่อกันระหว่างตัวเขาเหล่านั้นกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งองค์กรธุรกิจทั้งหลาย ธงชัย สันติวงษ์ 
(2540 : 23)   

โดยพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ จะผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท้าต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
และความต้องการของบุคคล ซึ่งจะต้องมีสิ่งกระตุ้นที่ท้าให้เกิดความต้องการ  แล้วท้าให้เกิดการ
ตอบสนอง โดยลักษณะของผู้ซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงต้องท้าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการก้าหนดนโยบายทางการค้าและการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก้าไรในทาง
ธุรกิจได้สูงสุด การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค จะท้าให้ธุรกิจนั้นมีความ
เป็นผู้น้าในตลาดได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคด้วย เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่
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ซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามารถน้าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์ของธุรกิจน้้าดื่ม เพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท้าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปอย่างสูงสุด และจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายให้
ทั้งธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม
ที่มีบรรจุภัณฑ์ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 

1.สามารถน้าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ
น้้าดื่มได้ 

2.สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้ 

3.เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจน้้าดื่มได้ 
4.สามารถน้างานวิจัยนี้ไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้เร่ืองรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ความต้องการของผู้บริโภคได้ 
5.สามารถน้างานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนของวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผล
การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา 
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจัยทางการด้านผลิตภัณฑ์ 
- ปัจจัยทางด้านราคา 
- ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
- ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 
 

ปัจจัยอื่นๆ 
- ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
- ปัจจัยด้านความภัคดีต่อตราสินค้า 
- ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
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3.ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดีต่อสินค้า ความไว้วางใจ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ ์
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ เฉพาะประเภทน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์
เป็นขวดพลาสติก 

2.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มทั้งหมด 50 เขต 
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ หมายถึง น้้าดื่มที่บรรจุในขวดน้้าชนิดพลาสติกที่วางขายตามท้อง

ตลอดทั่วไป  
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจ

ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้านั้นๆ  
2.1  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  
2.2  ราคา หมายถึง ราคาของน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  
2.3  ช่องทางการจัดจ้าหน่าย หมายถึง สถานที่จ้าหน่ายน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถหาซื้อได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4  การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์มาก

ขึ้น โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
3. ปัจจัยอื่นๆ หมายถึง ปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

3.1  ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง ภาพลักษณ์ของน้้าดื่มที่มีอยู่ในใจของผู้บริโภคที่เคยซื้อ
น้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 

3.2  ความภัคดีต่อสินค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภคที่เคยซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ แล้วเกิด
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์จนเกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง 

3.3  ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่นในน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัย
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน้าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้   
แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ไว้ดังนี้ 

งามทิพย์ ภู่วโรดม (2538:6) ได้ให้ความหมายของ “การบรรจุภัณฑ์” ไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุและบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าผลิตภัณฑ์นั้นไปถึงผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ 
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ปู่นและสมพร คงเกียตรติ(2541: 7) ได้ให้ความหมายของ “การบรรจุภัณฑ์” ไว้ว่า หมายถึง การ
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบรรจุสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 

ดังนั้นจากทฤษฎีดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง ภาชนะหรือโครงสร้างใด ๆที่ใช้
เพื่อบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการขนถ่ายสิ่งของหรือสินค้า 
และยังมีบทบาทในการส่งเสริมการขายเมื่อผลิตภัณฑ์ไปวาง ณ จุดขายอีกด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้  “บรรจุ
ภัณฑ์” จะหมายถึง ขวดน้้าชนิดพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุน้้าด่ืมที่วางขายตามท้องตลอดทั่วไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five - stage model of the consumer buying process) 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี ้(เฉลิมชัย ค้าแสน. 2545: 75)  
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของ ตนเองซึ่ง

อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นความต้องการภายในบุคคล ได้แก่ ความหิว  
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่ สามารถ

ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด้าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจาก ขั้นที่

สองผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ  นักการตลาดจ้าเป็นจะต้องรู้ วิธีการต่างๆ 
ที่ผู้บริโภคใช้ประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดียวที่
ใช้กับผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ใน การซื้อ แนวความคิด
พื้นฐานที่ช่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภคหลายประการ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วย ให้
ผู้บริโภคก้าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นทางเลือกโดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด  

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซื้อ ไป
แล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์  ซึ่งนักการตลาดจะท้าการ
วิเคราะหแ์ละสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

(วารุณี ตันติวงศ์วาณิช 2546 : 77 – 79) ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
หมายถึง พฤติกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีผลมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน  โดยทั่วไปผู้ซื้อมีส่วนร่วม ต่อ
การซื้อและท้าด้วยความรอบคอบในความซับซ้อนไว้ ดังนี ้ 

1. พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน (Complex Buying Behavior) เมื่อผู้บริโภคทุ่มเทและใช้ ความ
พยายามสูงในการซื้อสินค้าและรับรู้ว่าแต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก  ผู้บริโภคต้อง เรียนรู้
อย่างมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อน้าไปสู่การสร้างทัศนคติและท้าการซื้อ นักการตลาดจึงทุ่มเท 
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2. พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสงสัย (Dissonance Reducing Buying Behavior) ผู้บริโภคอาจ
พิจารณาสินค้าที่มีราคาแพง ที่มีระดับราคาที่อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากภายหลัง การซื้ออาจเกิด
ความสงสัยหลังการซื้อ (Post purchase Dissonance) สังเกตจากข้อเสียของสินค้าจึงเกิด การหาข้อมูลของ
ผู้บริโภคและเป็นการสนับสนุนให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าท้าให้เลือกสินค้าที่ ดีกว่า  

3. พฤติกรรมการซื้อที่ติดเป็นนิสัย (Habitual Buying Behavior) เกิดขึ้นหลังจากผู้ซื้อที่มี ความ
พยายามต่้าในการซื้อสินค้าและเห็นว่าแต่ละตราสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มากนัก  เพราะว่า ผู้บริโภคมี
ความภักดีสูงในตราสินค้านั้น เนื่องจากไม่มีการหาข้อมูล ประเมินลักษณะตราผลิตภัณฑ์ และไม่ให้
ความส้าคัญกับตราสินค้าในด้านการตัดสินใจ  

4. พฤติกรรมการซื้อโดยแสวงหาความหลากหลาย (Variety Seek Buying Behavior) ผู้บริโภค
รับรู้ว่าแต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก  ในกรณีผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์บ่อย 
โดยดูจากความโดดเด่นของสินค้า การวางสินค้า และการโฆษณาสินค้า  
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

(เฉลิมชัย ค้าแสน 2542 : 11 – 14) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ การตัดสินใจใน
องค์ประกอบตัวแปร 4 อย่างด้วยกัน คือ  

1. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในแง่ของตลาดแล้วค้าว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิด แบบ
กว้างๆ เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความจ้าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ  โดย
ผลิตภัณฑ์ อาจหมายถึง สินค้าที่มีตัวตน บริการ องค์กร บุคคล และแนวคิด เป็นต้น  

2. การตัดสินใจด้านราคา (Price) การตัดสินใจทางด้านราคาเป็นหน่ึงในการตัดสินใจทาง 
การตลาดที่ค่อนข้างยาก การก้าหนดราคาในทางธุรกิจจะตัดสินใจได้โดยการก้าหนดก้าไรกับด้าน ความ
เหมาะสมกับราคา อย่างไรก็ตาม การก้าหนดราคา เป็นไปตามเป้าหมายหลายๆ อย่างของธุรกิจ  

2.1 การก้าหนดราคาควรสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ  
2.2 การก้าหนดราคาควรท้าให้เกิดความส้าเร็จของเป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ  
2.3 การก้าหนดราคาต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  

3. การตัดสินใจด้านการจ้าหน่าย (Place) มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความพึง พอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองความถูกต้องด้านปริมาณ เวลาและสถานที่ การตัดสินใจ เกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายนั้นเป็นการตัดสินใจด้านระบบการขนส่ง คลังสินค้า การควบคุม สินค้าคงคลัง ระบบ
การซื้อ และการเลือกช่องทางการตลาด  

4. การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารจากธุรกิจไปยังผู้ ซื้อ โดย
ธุรกิจมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ  

4.1 การโฆษณา (Advertising)  
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
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4.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
4.5 การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)  

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 12 - 15) ให้ค้านิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประกอบของธุรกิจทั่วไปมี 4P’s ดังนี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจพัฒนาและผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อตอบสนองตาม  ความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการนั้นมีทั้งจับ ต้องได้
และจับต้องไม่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) เป็นต้น  

2. ราคา จ้านวนเงินที่ลูกค้าต้องช้าระให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการโดยธุรกิจ  ต้อง
ก้าหนดราคาในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ต้องสอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจและก้าไร  

3. การจัดการจ้าหน่าย การจัดการเกี่ยวกับการอ้านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของ  ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการน้าสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้า ในเวลา
ที่ต้องการ  

4. การส่งเสริมการตลาด การก้าหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ  
สินค้าและบริการ ราคา ข้อมูลอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้วย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และพนักงานขาย 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของ
ผู้บริโภคบริษัทไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญต่อความส้าคัญต่อรสชาติของเคร่ืองดื่มโค้ก  รสชาติของเคร่ืองดื่มแฟนต้า รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติของเคร่ืองดื่มสไปรท์ บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์
แบบขวดแก้วแบบไม่ต้องคืนขวด ในระดับมาก ในขณะที่ให้ความส้าคัญต่อบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้ว
แบบคืนขวดในระดับปานกลาง 

วราวุฒ ิตรีเวชวินิจ (2552) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสดของผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ เพศชาย และ เพศหญิง ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัด
จ้าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งเพศชายและ หญิง ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านรสชาติและกลิ่น
ของกาแฟดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ Food Quality: ความสม่้าเสมอของคุณภาพ และมีหลากหลาย
รสชาต ิปัจจัยย่อยทางด้านราคาที่มีผลในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ ปัจจัยย่อยทางด้านการจัดจ้าหน่ายที่มีผลในระดับมากคือ ร้านที่จ้าหน่ายไปมาสะดวก ใกล้บ้าน 
สถานศึกษา ที่ท้างานโรงพยาบาล มีบรรยากาศและการตกแต่งร้านที่ดี  



35 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

วิทฐพร อทุัยฉาย (2554) ได้ศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศ
ไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไว้วางใจ ไวน์ที่ผ่านการประกวด 
หรือ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับกับงานวิจัยนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความ
ไว้วางใจกับเคร่ืองดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมอาหาร
และยา เป็นต้น ผู้บริโภคถึงจะตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มนั้นๆ  
วิธีด้าเนินการวิจัย 

จ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก้าหนดสุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน และท้าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม 2556 โดยเก็บข้อมูลในทุกๆวันศุกร์ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 

4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และ

สถานภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมีลักษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค้านวณจ้านวน และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจ้าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 10 ระดับ โดยเรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 10 ระดับ โดยเรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดับ โดย
เรียงล้าดับจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.8 และมีเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 44.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 63.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  30,001 – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 71.0 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในระดับ

มาก (8.89) โดยให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์น้้าดื่มที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ ด้านราคา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านราคาเฉลี่ยในระดับมาก (8.83) โดยให้
ความส้าคัญกับราคาที่มีหลายระดับให้เลือก ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย เฉลี่ยในระดับมาก (9.07) โดยให้ความส้าคัญกับ
สถานที่จ้าหน่ายเดินทางไปมาสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เฉลี่ยในระดับมาก (8.44) โดยให้ความส้าคัญกับการ
โฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ 
ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า เฉลี่ยในระดับมาก (9.06) โดยให้ความส้าคัญกับตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ 
ด้านความภัคดีต่อตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านความภัคดีต่อตรา
สินค้า เฉลี่ยในระดับมาก (8.48) โดยให้ความส้าคัญกับการเลือกซื้อน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและ
ทันสมัย มากกว่าน้้าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา และด้านความไว้วางใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ เฉลี่ยในระดับมาก (8.67) โดยให้ความส้าคัญกับความ
ไว้วางใจในบริษัทผู้ผลิตสินค้า  

4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับ

มาก (8.51) โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและทันสมัยท้าให้
ตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม  
สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส้าหรับตัวแปรอิสระ
อ่ืน ๆ สรุปได้ดังนี้ 

มีเพียงปัจจัยด้าน อายุ รายได้  และการศึกษา เท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
อายุ รายได้ และการศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจยัทางด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทาง
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การตลาด ที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

 

B 
Std. 

Error 

 

Beta 
Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.483 .379  3.914 .000   
Product (  ) 0.166 0.057 0.144 2.897 0.004* 0.371 2.697 
Price (  ) -0.033 0.050 -0.034 -0.658 0.511 0.347 2.879 
Place (  ) 0.057 0.055 0.056 1.035 0.301 0.308 3.242 
Promotion (  ) 0.002 0.029 0.003 0.070 0.944 0.655 1.526 

R = 0.692   ,R2 =  0.479   ,Adjusted R Square = 0.474   ,Std. Error of the Estimate = 0.87132 
* มีระดับนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถน้าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ตัวแปร มา
เขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี้ 

Y = 1.483 +         + (          +         +           
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรที่มีค่านัยส้าคัญ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์     โดยมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.166 จากผลการวิเคราะห์ 
ได้สมการถดถอยใหม่ ดังนี้ 

Y = 1.483 +         
 
 
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภัคดีต่อ

สินค้า และความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์  โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

 

B 
Std. 

Error 

 

Beta 
Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.127 .287  3.931 .000   
Brand Image (  ) 0.195 0.059 0.193 3.286 0.001* 0.267 3.750 
Brand Loyalty (  ) 0.151 0.034 0.193 4.470 0.000* 0.494 2.024 
Trust (  ) 0.385 0.053 0.364 7.277 0.000* 0.368 2.719 

R = 0.797   ,R2 =  0.635  ,Adjusted R Square = 0.632   ,Std. Error of the Estimate = 0.73322 
* มีระดับนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถน้าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยอื่นๆ มาเขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี ้
Y = 1.127 +         +         +         

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการตัดสินใจ
ซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรที่มีค่านัยส้าคัญ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า     ด้านความภักดีต่อตราสินค้า     และด้าน
ความไว้วางใจ     โดยมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.195 ,0.151 ,0.385 ตามล้าดับ จากผลการวิเคราะห์ ได้
สมการถดถอยใหม่ ดังนี้ 

Y = 1.127 +         +         +         
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย “อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” ได้น้าแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1.ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียง
ปัจจัยด้าน อายุ รายได้  และการศึกษา เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาถึงด้านอายุ พบว่า อายุที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติสุข ด้ารงศรี (2550) ที่ได้วิจัยเร่ืองปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค โดยพบว่า อายุ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ  
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เมื่อพิจารณาถึงด้านรายได้  พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้า
ดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิภัทร  อัศวิชัยโรจน์ (2548) ที่
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อชา เขียวพร้อมดื่มของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของระดับรายได้ของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และระดับรายได้ของผู้ที่ท้างานมีความสัมพันธ์กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งเทียน สนณ์ณกิตตน์กุล (2550) ที่พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะ
มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคน้้าดื่มบรรจุภาชนะ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาถึงด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิติพงษ์ ผู้มีคุณ (2549) ที่ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปร้ียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะให้ความส้าคัญปัจจัยในด้านต่างๆ แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนชยา โพธิยพ (2553) ที่ท้าการศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่ม 100% พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะท้าให้อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้ที่แตกต่างกัน  
2.ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ผลจากการศึกษาวิจัย  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ ผู้บ ริโภคน้้ าดื่มใน
กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ที่
ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของผู้บริโภคบริษัทไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ในเขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมของ
ผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญต่อความส้าคัญต่อรสชาติของ
เคร่ืองดื่มโค้ก รสชาติของเคร่ืองดื่มแฟนต้า รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ รสชาติของเคร่ืองดื่มสไปรท์ บรรจุ
ภัณฑ์แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วแบบไม่ต้องคืนขวด ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Audrey Michael Whaling (2007) ที่ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์น้้าเชอร์ร่ีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถท้าลาย
ได้ หรือช่วยลดโลกร้อนได้ 
3.ด้านปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภัคดีต่อสินค้า และความไว้วางใจ   

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทุกด้านของผู้บริโภคน้้าดื่มในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า พบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่
มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของวิทฐพร อุทัยฉาย (2554) ได้ศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไว้วางใจ ไวน์ที่ผ่านการ
ประกวด หรือ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับกับงานวิจัยนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความไว้วางใจกับเคร่ืองดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุม
อาหารและยา เป็นต้น ผู้บริโภคถึงจะตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มนั้นๆ  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านความภัคดีต่อสินค้า พบว่าปัจจัยด้านความภัคดีต่อสินค้าที่มีความ
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย
ของปวีณา วงศ์งามใส (2553) ที่ท้าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้้ามัน 
ปตท. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่นี่เนื่องจากติดใจรสชาติของกาแฟ 
ดังนั้นแสดงว่า ผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจในสินค้ามาก จึงมีการตัดสินใจซื้อซ้้าและมีความภักดีต่อ
สินค้า 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีความแตกต่างกันจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของพีระ อิสระ
พิทักษ์กุล (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยท้างานในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการเลือกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการส้ารวจ ให้ความส้าคัญกับด้านภาพลักษณ์ของสินค้ามาก
ที่สุด ได้แก่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มียี่ห้อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ 
  จาก ก ารศึ กษ า ปั จจั ย ของบ รรจุภัณฑ์ ที่ มี ต่ อก ารตัดสินใ จซื้ อน้้ าดื่ ม ของผู้ บ ริโภคใ น
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะได้น้าข้อมูลจากการวิจัยฉบับนี้ไปใช้ใน
การศึกษา วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจการ และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และใส่ใจกับ
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เนื่องจากความคิดเห็นของผู้บริโภคจ้านวนมากได้ให้ความส้าคัญ
กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์น้้าดื่มที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในระดับที่มากสุด ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ต่างๆก็ให้ความส้าคัญกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดโลกร้อนค่อนข้างสูง ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการได้รับ
ข้อมูลและน้าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความ
ต้องการสินค้าได้ 

2) ปัจจัยด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับราคาที่มีหลาย
ระดับให้เลือก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสนใจและให้ความส้าคัญกับระดับราคาของสินค้าที่มี
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หลายระดับ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามก้าลังซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้าง
สูง และส่งผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยตรง  

3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคได้ให้ความส้าคัญกับสถานที่
จ้าหน่ายเดินทางไปมาสะดวกในระดับสูง เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปท้างาน 
ทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว โดยสารรถประจ้าทาง หรือรถไฟฟ้า ซึ่งผู้บริโภคต้องแข่งกับเวลาเพื่อ
รีบเร่งไปท้างาน ดังนั้นจึงตัดสินใจซื้อน้้าดื่มที่สถานที่จ้าหน่ายที่เป็นทางผ่าน หรือเดินทางไปมาสะดวก 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรจะเลือกท้าเลในการจัดท้าร้านค้าให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค  

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เฉลี่ยในระดับมาก โดยให้ความส้าคัญกับการโฆษณาส่งเสริมการขายในสื่อต่างๆเช่น
โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสื่อที่ส้าคัญมากคือ อินเตอร์เน็ต อาจจะดูผ่านคอมพิวเตอร์ 
หรือสมาทโฟน ก็ได้ ดังน้ันสื่อโฆษณาจึงใช้สื่อเหล่านี้ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้พิจารณาถึงปัจจัยหลักที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่ม ซึ่งบางปัจจัยควรจะมี
การวิเคราะห์ให้ลึกลงไปมากกว่านี้ เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์แบบไหนที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ครอบคลุมทุก
ปัจจัย และทุกรายละเอียดได้ยิ่งขึ้น  
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การพยากรณ์อุปสงค์น ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 

Forecasting demand for Crude palm oil in Thailand 
อรชุน ฟองประไพ 1   รศ. ดร.ประสาร บุญเสริม 2 

--------------------------------------------------- 
            บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศปี พ.ศ. 2556-
2558 โดยใช้แบบจ้าลอง Vector Autoregression (VAR) และใช้ข้อมูลรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2547-2555 ตัว
แปรที่ใช้ ประกอบด้วย ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบใน
ประเทศ ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว โดยท้าการ
พยากรณ์ในสองกรณี คือ (1) การพยากรณ์โดยก้าหนดให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคงที่เท่ากับ
ไตรมาสสุดท้ายของข้อมูลที่ใช้ค้านวณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ้าลอง คือ เท่ากับ 43,353.48 บาท  และ 
(2) การพยากรณ์โดยก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส ช่วงปี พ.ศ. 2547-2555  

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต โดยกรณีก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคงที่ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
ร้อยละ 4 และกรณีก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวมีการเปลี่ ยนแปลง มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 การศึกษาคร้ังนี้ได้วิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองของปริมาณอุปสงค์
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ พบว่า ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศใช้เวลา 12 ไตรมาส ในการ
ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ
เอง ใช้เวลา 13 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาขาย
ส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และใช้เวลา 17 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ และจากผลการวิเคราะห์
จ้าแนกความแปรปรวน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศมีผลมา
จากตัวมันเองมากกว่าร้อยละ 90  

 
ค้าส้าคัญ: พยากรณ์ ปฏิกิริยาการตอบสนอง การวิเคราะห์จ้าแนกความแปรปรวน 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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ABSTRACT 
 In this thesis, the researcher forecasts the domestic demand for crude palm oil for the period 
between 2013 and 2015. 
 In making this forecast, the researcher made use of a vector autoregression (VAR) model. 
Analyzed were quarterly data taken from the period between 2004 and 2012. The variables consisted 
of the quantity of domestic demand for crude palm oil; the domestic wholesale price of crude palm oil; 
the wholesale price of domestic pure soybean oil; and the gross domestic product (GDP) per capita. 
 Forecasts were made for two cases: (1) forecasting on the basis of holding GDP per capita 
constant at the final quarter of the period in question at 43,353.48 baht in computing parametric values 
for the model; and (2) forecasting on the basis of GDP per capita having a growth rate equal to the 
average growth rate for each quarter between 2004 and 2012. 
 Findings are as follows: 
 It was forecast that demand for crude palm oil will tend to increase in the future. In the case in 
which GDP per capita is constant, then the average growth rate per year would be four percent. In the 
case in which GDP per capita varies, the average growth rate per year would be five percent. 
 In this study, the researcher analyzed the impulse response governing the quantity of domestic 
demand for crude palm oil and found that the quantity of domestic demand for crude palm oil 
remained in equilibrium over twelve quarters in spite of temporary fluctuations in the quantity of 
domestic demand for crude palm oil. Thirteen quarters were required before equilibrium was restored 
before recovery from the influence of temporary changes in the domestic wholesale price of crude 
palm oil. In contrast, seventeen quarters were required to restore equilibrium in recovering from 
temporary changes in the domestic wholesale price of pure soybean oil.  
 Finally, in applying the technique of variance decomposition, the researcher found that 
changes in the quantity of domestic demand for crude palm oil resulted from endogenous factors at a 
rate greater than 90 percent. 
Keyword: forecast, impulse response, variance decomposition 
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บทน้า  
 น้้ามันปาล์มดิบเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย สามารถน้าไปผลิตเป็นสินค้าบริโภค
และอุปโภคได้หลายชนิด เช่น น้้ามันพืช สบู่ ครีมเทียม เป็นต้น การใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการผลิตสินค้าบริโภคและอุปโภค และที่มีความส้าคัญมากในระยะหลัง  
คือ การน้าไปผลิตน้้ามันไบโอดีเซล ดังนั้น น้้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้นอกจากจะถูกน้าไปใช้ในการผลิต
สินค้าบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้ว อีกส่วนหน่ึงก็ถูกน้าไปเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ปริมาณการใช้
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ในส่วนของการใช้เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2547-2555 ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 823,644 ตัน ขณะที่การใช้น้้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมี
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2551 อยู่ที่ 269,781 ตัน เพิ่มขึ้นเป็น 382,228 ตัน ในปี พ.ศ. 2553 
เพิ่มขึ้น 41.68% ส่วนปี พ.ศ. 2554 ปริมาณการใช้น้้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลนั้นลดลงเล็กน้อย
จากปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากภาครัฐประกาศใช้น้้ามันไบโอดีเซล บี 5 ปริมาณ
การน้าน้้ามันปาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทย
ใช้น้้ามันปาล์มดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซลเป็นจ้านวน 626,380 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 
2554 ถึง 66.32%  

ราคาน้้ามันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากใน ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงไตร
มาส 1 ปี พ.ศ. 2554 โดยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 นั้นอยู่ที่ 37.91 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 
40.72 จากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ที่ 26.94 บาทต่อกิโลกรัม และในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 ราคา
น้้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 มาอยู่ที่ 50.42 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ซึ่ง
ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบหลายปี หลังจากนั้น ราคาน้้ามันปาล์มดิบก็ปรับตัวลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ 
35.62 บาท และ 30.50 บาท ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 ตามล้าดับ เนื่องจาก เร่ิมมีผลผลิต
ปาล์มน้้ามันออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น และราคาน้้ามันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซียก็ปรับตัวลดลง อย่างไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 ราคาน้้ามันปาล์มดิบก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูง ซึ่งราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 30.86 บาท
ต่อกิโลกรัม  

จากสถานการณ์การใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยทั้งการน้าไปผลิตสินค้าบริโภคและ
อุปโภค การน้าไปผลิตไบโอดีเซล มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และความไม่แน่นอนของราคาน้้ามันปาล์มดิบ 
อาจจะท้าให้เกิดวิกฤติน้้ามันปาล์มเหมือนปี พ.ศ. 2554 ก็เป็นได้ การพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์ม
ดิบในประเทศในอนาคต และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ รวมถึง
การศึกษาการปรับตัวของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ด้านการวางแผนการผลิต การบริโภค และเพื่อการส่งออกได้  
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และการใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 
2. พยากรณ์ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย เป็นรายไตรมาสใน                          

ปี พ.ศ. 2556-2558  
ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
ก้าหนดอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย โดยจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 1 พ.ศ. 
2547 ถึง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษาจะท้าให้ทราบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ก้าหนดปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ และ
ทราบผลการพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะน้าไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันตั้งแต่ต้นน้้าไปจนถึงปลายน้้าได้อย่าง
เหมาะสม 
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้อาศัยแนวคิดทางทฤษฎี ดังนี ้

1. แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเร่ือง อุปสงค์ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ (Perloff, 2012, 
pp. 10-16; Nicholson and Snyder, 2008, pp. 113-201) 
 อุปสงค์ (demand) หมายถึง ปริมาณเสนอซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ในช่วงเวลา  
ต่าง ๆ การตัดสินใจในการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของราคาสินค้าหรือบริการชนิด
นั้น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น รสนิยม ข้อมูลข่าวสาร ราคาสินค้าชนิดอ่ืน รายได้ กฎระเบียบของรัฐ เป็นต้น 

ฟังก์ชั่นอุปสงค์ (demand function) 
ฟังก์ชั่นอุปสงค์ แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่ง

กับราคา รายได้ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีสินค้าเพียง 2 ชนิด x และ y ฟังก์ชั่นอุปสงค์ คือ  
  =            
  =            

โดยที่    คือ ปริมาณอุปสงค์ของสินค้า x   
    คือ ปริมาณอุปสงค์ของสินค้า y  

    คือ ระดับราคาของสินค้า x  
    คือ ระดับราคาของสินค้า y   
      คือ ระดับของรายได้ 

 การก้าหนดฟังก์ชันอุปสงค์ เพื่อการพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ ได้ก้าหนดขึ้นโดยอาศัย
ทฤษฎีผู้บริโภค ซึ่งก้าหนดให้ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ (Utility function) ของผู้บริโภคประกอบด้วย
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สินค้าสองชนิด คือ ปริมาณการบริโภคน้้ามันปาล์มดิบ (c) และปริมาณการบริโภคน้้ามันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์ (s) และสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้ ดังนี้  

U = U(c,s) 
ปริมาณการบริโภคน้้ามันปาล์มดิบ (c) และปริมาณการบริโภคน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (s) 

เพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์ (U) สูงสุด ภายใต้ข้อจ้ากัดของงบประมาณ  (I) สามารถหาได้จากการ
แสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize utility) ดังต่อไปนี้ 

Maximize U = U(c,s)                                                                                                              ...(1) 
Subject to  I  = pcc + pss                                                                                                          ...(2) 
เขียนในรูป Lagrangian function ( )ได้ ดังนี้ 
  = U(c,s) +  (I   pcc  pss)                                                                                                 ...(3) 
จากสมการ (3) หาอนุพันธุ์ล้าดับที่ 1 ที่เป็นผลการเปลี่ยนแปลงของ c  s และ   แล้วก้าหนดให้

เท่ากับศูนย์ ดังนี้  
  

  
 = Uc   pc = 0                                                                                           ...(4) 

  

  
 = Us   ps = 0                                                                                                           ...(5) 

  

  
 = I   pcc   pss = 0                                                                                                            ...(6) 

สมการ (4) ถึง (6) สามารถหาฟังก์ชั่นอุปสงค์ของน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และฟังก์ชันอุป
สงค์น้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศได้ ดังนี้ 

 c = Qc(pc,ps,I)                                                                                                                         ...(7) 
  s = Qs(pc,ps,I)                                                                                                                         ...(8) 

เพื่อเป็นการยืนยันว่า ฟังก์ชั่นอุปสงค์ที่ได้ในสมการ (7) และ (8) เป็นฟังก์ชั่นที่ท้าให้ผู้บริโภค
ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจริง เราต้องพิจารณา  second order condition   ถ้าพบว่า second-order 
bordered Hessian determinant         มีค่าเป็นบวก ก็แสดงว่าผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจริง 
เมื่อหาอนุพันธ์ล้าดับที่สองของสมการ (4) ถึง (6) แล้วเขียนในรูปของ second-order bordered Hessian 
determinant ได้ดังนี ้ 

        
         
         
       

     

 
       = 2pspcUcs    

 Uss     
 Ucc   0  
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และจากสมการ (7) จะได้ฟังก์ชั่นอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่า ปริมาณ
อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ราคาน้้ามันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์ในประเทศ และรายได้ของผู้บริโภค ดังนี้ 

               
โดยที่   คือ ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 

    คือ ระดับราคาน้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 
     คือ ระดับราคาน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศไทย 

  I  คือ ระดับรายได้ของผู้บริโภค 
 
 2. แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐมิติ 

ตัวแบบมาตรฐานของ VAR (standard VAR)  
 ตัวแบบมาตรฐานของแบบจ้าลอง VAR มีลักษณะเหมือนตัวแบบระบบลดรูป (system of 
reduced-form equations) ของตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง ตัวแบบมาตรฐานประกอบไปด้วยระบบสมการ 
โดยที่ตัวแปรทางขวามือของทุกสมการมีจ้านวนเท่ากันและอยู่ในรูปของตัวแปรล่าช้าของตัวแปรภายใน 
เขียนสมการได้ ดังนี้ (ถวิล นิลใบ, 2555, หน้า 49-52) 

    =      -  +     -  +…+      -  +                                                                                    ...(9) 

โดยที่    =  เวคเตอร์ของตัวแปรภายใน n ตัว ขนาด n   1 
  - =  เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้า ขนาด n   1 

                =  เมตริกซ์ของสัมประสิทธิ์หรือค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรภายใน ในรูปล่าช้า ขนาด n   n 
   =  เวคเตอร์ของตัวรบกวน ขนาด n   1 
ตัวแบบมาตรฐานของ VAR ที่แสดงในสมการที่ (9) อาจจะขยายเพิ่มเติมโดยเพิ่มค่าตัวแปร

ภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรบางตัว ค่าแนวโน้มเวลา หรือค่าคงที่ การขยายตัวแบบลักษณะนี้เขียน
สมการใหม่ได้ ดังนี้ 

   =     +      -  +     -  +…+      -  +     +                                                               ...(10) 

โดยที่    =  เวคเตอร์ของค่าคงที่ ขนาด n   1 
   =   เมตริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายนอก ขนาด n   m 

     =  เวคเตอร์ของตัวแปรภายนอก m ตัว ขนาด m   1 
การพยากรณ์ด้วยวิธี (Vector Autoregressive Model)  

  ส้าหรับการพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยในครั้งนี้น้ันได้ใช้การพยากรณ์ด้วย 
Vector Autoregressive Model (VAR) โดยกระบวนการนั้นจะเร่ิมพิจารณาจากสมการ (11) ( Lutkepohl 
& Kratzig 2004, pp. 140-141) 
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yt = A1yt-1 + … +  pyt-p + ut                                                                                                  ...(11) 
สมการ (11) ใช้ส้าหรับการพยากรณ์ตัวแปร yt และสมมติว่า มีคุณสมบัติเป็น white noise โดยใน

กรณีนี้จะมี minimum mean-squared error (MSE) เป็นเงื่อนไขในการพยากรณ์ ตัวอย่าง การพยากรณ์    
h-step จากเวลาเร่ิมต้นการพยากรณ์ที่ T โดยพิจารณาในสมการ (12) 

yT + h  T  = A1yT + h-1 T + … +  pyT + h – p  T                                                                                  ...(12) 
เมื่อ yT + j  T = yT + j และ j ≤ 0 โดยค่าเบี่ยงเบนในการพยากรณ์ คือ  
yT + h – yT + h  T = uT + h + Φ1uT + h – 1 + … + Φh-1uT + 1                                                              ...(13)      
และจะได้ว่า 

  s =  Φ -   
 
   ,          …                                                                                    ...(14)  

โดยที่  0 = Ik , Aj = 0 และ  j   p ในขณะที่กรณี Univariate (univariate case) ut คือ ค่าเบี่ยงเบนในการ
พยากรณ์ 1-step ในช่วงเวลา t-1 และการพยากรณ์เป็น unbiased นั่นคือ ค่าเบี่ยงเบนของการพยากรณ์มีค่า
คาดหวัง (expectation) เป็นศูนย์ เมตริกซ์ MSE ในการพยากรณ์ h-step คือ 

       = Е{(yT + h – yT + h  T )(yT + h – yT + h  T )´} =  Φ   Φ 
  - 

   .                                 ...(15)  
 ถ้า ut มีคุณสมบัติเป็น white noise และไม่จ้าเป็นต้องอิสระเมื่อเวลาผ่านไป (is not necessarily 
independent over time) การพยากรณ์ที่ได้จากสมการ (12) เป็นเส้นตรงที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ (best 
linear-forecasts) 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสงค์น ้ามันปาล์มดิบในประเทศ  
เจริญ พุ่มทอง (2543) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานน ้ามันปาล์มของไทย  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างการผลิตปาล์มน้้ามันและอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม ศึกษาการ
ตอบสนองต่ออุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มของไทย และเพื่อหาความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทานน้้ามันปาล์มของไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายปีระหว่างปี พ.ศ. 2520-2540 และ
ใช้วิธีก้าลังสองน้อยสุดสองชั้น (Two Stage Least Squares--TSLS) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของฟังชั่นอุปสงค์และอุปทานน้้ามันปาล์มของไทย  

จากการศึกษาพบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์น้้ามันปาล์มของไทย (Qd) อันเนื่องมาจากราคา
น้้ามันปาล์มดิบเฉลี่ย (PP) มีค่าเท่ากับ -3.88 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์น้้ามันปาล์มของไทย (Qd) อัน
เนื่องมาจากราคาน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์เฉลี่ย  (PS) เท่ากับ 2.68 และความยืดหยุ่นของอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มของไทย (Qd) อันเนื่องมาจากจ้านวนประชากร (POP) มีค่าเท่ากับ 13.58  

 ธิติศักดิ์ ศิริมังคละ (2549) ศึกษาเร่ือง อุปสงค์น ้ามันปาล์มในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์น้้ามันปาล์มในประเทศไทย และเพื่อศึกษาความยืดหยุ่นของอุปสงค์น้้ามัน
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ปาล์มในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายปีระหว่างปี พ.ศ. 2532-2548 โดยใช้วิธีการประมาณ
ค่าแบบก้าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Squares--OLS 
 การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์น้้ามันปาล์มในประเทศไทย  (QPL) คือราคาน้้ามันปาล์ม
ดิบเฉลี่ย (PSPL) ราคาน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์เฉลี่ย (PSOY) จ้านวนประชากร (POP) และรายได้
ประชาชาติ (NI) โดยที่ราคาน้้ามันปาล์มดิบเฉลี่ย (PSPL) มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับอุปสงค์
น้้ามันปาล์ม (QPL) และมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -0.36 ส่วนราคาน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์  (PSOY) 
จ้านวนประชากร (POP) และรายได้ประชาติ (NI) นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์ม (QPL) โดยมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.43 2.55 และ 0.81 ตามล้าดับ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ Vector Autoregressive Model (VAR) 
 Savernini (2009) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐมิติ ของปริมาณการผลิตเอทานอล ราคา
ข้าวโพด ราคาถ่ัวเหลือง ในประเทศสหรัฐอเมริกา และราคาน ้ามันในตลาดโลก เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การผลิตเอทานอลในประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาข้าวโพดในประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาถั่ว
เหลืองในประเทศสหรัฐอเมริกา และราคาน้้ามันในตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนในช่วง
ปี 1989-2007 และใช้แบบจ้าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ในการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ราคาข้าวโพดในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีผลในด้านลบต่อปริมาณการ
ผลิตเอทานอล การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวโพดมีผลให้ปริมาณการผลิตเอทานอลลดลง และราคาน้้ามันใน
ตลาดโลกนั้นมีผลในด้านลบกับราคาข้าวโพด ราคาถั่วเหลือง การเพิ่มขึ้นของราคาน้้ามันในตลาดโลก
ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ราคาถั่วเหลืองลดลง จากการวิเคราะห์ Impulse Response พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันของราคาข้าวโพดมีผลเพียงชั่วคราวต่อปริมาณการผลิตเอทานอล เช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาน้้ามันในตลาดโลกมีผลเพียงชั่วคราวต่อราคาข้าวโพดและราคาถั่ว
เหลือง  

ดารินทร์ ก้าแพงเพชร (2548) ศึกษาเร่ือง การส่งผ่านราคาและการพยากรณ์ราคาของกล้วยหอม
ของไทย เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต การตลาด ของกล้วยหอมในประเทศไทย ศึกษาความ
เคลื่อนไหวราคาและการส่งผ่านราคาของกล้วยหอม ณ ราคาตลาดระดับฟาร์ม ตลาดระดับขายส่ง และ
ตลาดระดับขายปลีก และพยากรณ์แนวโน้มของราคากล้วยหอมในอนาคต โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรม
เวลารายเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ในการศึกษา โดยใช้
แบบจ้าลอง Vector Autoregressive (VAR) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของราคาระหว่างราคาตลาดระดับ
ฟาร์ม ตลาดระดับขายส่ง ตลาดระดับขายปลีก และใช้แบบจ้าลอง Autoregressive Moving Average 
(ARMA) ในการพยากรณ์ราคาในอนาคต เนื่องจากค่าพยากรณ์มีความถูกต้องสูงกว่าวิธีอ่ืน ๆ ในการ
พยากรณ์ระยะสั้น การพยากรณ์ใช้ตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว และสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นฤดูกาล
และวัฏจักรได้ 



54 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

 ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงราคาตลาดระดับขายปลีกที่มีอิทธิพลต่อการก้าหนดราคาในตลาด
ระดับขายส่ง และผลการพยากรณ์ราคาพบว่า มีความเป็น stationary ที่ระดับ I(0) เดียวกัน โดยราคาที่
เกษตรกรขายได้สามารถก้าหนดรูปแบบจ้าลองเป็น Moving Average ระดับที่ 1 และมีอิทธิพลของ
ฤดูกาลแบบ Autoregressive ระดับที่ 1 ที่ช่วงความล่าช้าที่ MA(1)SAR(1)12 ส่วนราคาที่ระดับขายส่งและ
ราคาระดับขายปลีกสามารถก้าหนดรูปแบบจ้าลองเป็น Autoregressive ระดับที่ 1 หรือ AR(1) และ
สามารถน้าไปพยากรณ์ราคาในอนาคตแบบช่วงของราคาได้ในระยะสั้น 
 
วิธีการศึกษา 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ อาศัยแนวคิดทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ในเร่ือง
อุปสงค์สินค้า เร่ืองฟังก์ชั่นอุปสงค์ (demand function) และแนวคิดทฤษฎีเศรษฐมิติอนุกรมเวลาของ
แบบจ้าลอง VAR จึงได้ก้าหนดให้มีวิธีการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศในคร้ังนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time-Series Data) เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2555 โดยรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ส้านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น โดยข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษามี ดังนี้ 
 1.1 ปริมาณอุปสงค์น้้าปาล์มดิบในประเทศไทย (DCPO) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงปริมาณการใช้
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ในการน้าไปผลิตสินค้าทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค โดยข้อมูลปริมาณอุปสงค์น้้า
ปาล์มดิบในประเทศไทยที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี น้ามาจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 1.2 ราคาน้้ามันปาล์มดิบ (PCPO) ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบ ข้อมูลจาก 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 1.3 ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (PSB) ในการศึกษาครั้งน้ีใช้ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 1.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP) โดยจะใช้เป็นตัวแทนรายได้ของผู้บริโภคใน
การศึกษา ซึ่งจะใช้ข้อมูลจาก ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การผลิต 
การตลาด และปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบภายในประเทศ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก้าหนดปริมาณ
อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย  และการพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้  Vector Autoregressive Model (VAR) 
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3. แบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ 
แบบจ้าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ก้าหนดให้มีตัวแปร

ภายใน 3 ตัวแปร คือ ปริมาณอุปสงค์น้้าปาล์มดิบในประเทศไทย  (DCPO) ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบ 
(PCPO) ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (PSB) และมีตัวแปรภายนอก 1 ตัวแปร คือ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัว (GDP)  ดังนั้น แบบจ้าลองที่สร้างขึ้นสามารถเขียนในรูปแบบมาตรฐานของ VAR 
ได้ ดังนี ้

yt =  A0 + A1yt-1 + A2yt-2 + …+ nyt-n + Bxt + ut 

โดยที่ yt =  เวคเตอร์ของตัวแปรภายในขนาด 3 1 ได้แก่ ปริมาณอุปสงค์ น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ  
                     (DCPO), ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบ (PCPO) ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (PSB) 

yt- = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 1  
A0 = เวคเตอร์ของค่าคงที่ขนาด 3 1 
Ai = เมตริกซ์ของค่า Coefficients ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 3  
B  = เมตริกซ์ของค่า Coefficients ของตัวแปรภายนอกขนาด 3 1 
xt  = เวคเตอร์ของตัวแปรภายนอกขนาด 1 1 

 ut  = เวคเตอร์ของตัวรบกวนขนาด 3 1 
หรือเขียนในรูปเมตริกซ์ได้ ดังนี้ 
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   =  เมตริกซ์สัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้า 
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  =  เวคเตอร์สัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายนอก                                     

  

   
   
   
  =  เวคเตอร์ของตัวรบกวน (Disturbance terms) 

 
สรุปผลการศึกษา 
สถานการณ์การผลิต การตลาด น ้ามันปาล์มดิบของประเทศไทย 

ตารางบัญชีสมดุลน้้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2555 ชี้ให้เห็นว่า การผลิตน้้ามัน
ปาล์มดิบของประเทศไทย มีศักยภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในตลอดหลายที่ผ่านมา ปริมาณการใช้น้้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน โดยปริมาณการใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2555 มีการใช้ในประเทศถึง 73% โดยเป็นการบริโภคและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 50% และเป็น
การใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล 23% ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก 16% และ อีก 11% คือ สต็อกคงเหลือ 
ส้าหรับการค้ากับต่างประเทศ การส่งออกประเทศไทยสามารถส่งออกน้้ามันปาล์มดิบไปยังตลาด
ต่างประเทศได้อย่างเสรี ปริมาณการส่งออกน้้ามันปาล์มดิบในช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีจ้านวนที่เพิ่ม
มากขึ้น ในส่วนของการน้าเข้าน้้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยต้องขออนุญาตหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก 
ภาครัฐมีการจัดระบบการน้าเข้าอย่างรัดกุม ทั้งด้านปริมาณ ชนิด ผู้น้าเข้า และช่วงระยะเวลา เพื่อลด
ผลกระทบในทางลบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในภาพรวม  โดยก้าหนดให้ 
องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้น้าเข้าทั้งภายใต้  WTO และ AFTA โดยการก้ากับ ดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ ซึ่งจะให้น้าเข้าเฉพาะกรณีจ้าเป็น เช่น ขาดแคลนน้้ามัน
ปาล์มบริโภค ปริมาณการน้าเข้าน้้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยนั้นมีจ้านวนไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ปาล์มน้้ามันทั้งระบบของ  
 
ตารางบัญชีสมดุลน ้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2555                 (หน่วย: ตัน) 

ปี 
สต็อก   
ยกมา 

ผลผลิต น้าเข้า ส่งออก 

ใช้ในประเทศ 

สต็อกยกไป 
บริโภค และ
อุตสาหกรรม

อ่ืนๆ 

ไบโอ
ดีเซล 

2547 114,953 820,838 83,531 153,654 714,546 - 151,122 
2548 151,122 783,953 24,595 101,330 744,672 - 113,668 
2549 113,668 1,167,126 311 211,175 905,408 - 164,522 
2550 164,522 1,051,089 - 317,520 809,175 - 88,916 
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ตารางบัญชีสมดุลน ้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2555                 (หน่วย: ตัน) 

ปี 
สต็อก   
ยกมา 

ผลผลิต น้าเข้า ส่งออก 

ใช้ในประเทศ 

สต็อกยกไป 
บริโภค และ

อุตสาหกรรมอื่น 
ๆ 

ไบโอ
ดีเซล 

2551 88,916 1,543,761 35,481 432,314 858,115 269,781 107,947 
2552 107,947 1,345,245 - 161,128 785,770 370,776 135,518 
2553 135,518 1,287,510 - 158,506 814,508 382,228 67,787 
2554 67,787 1,832,151 59,668 388,939 896,464 376,617 297,586 
2555  297,586 1,891,133 40,056 307,386 932,741 626,380 362,267 

 
การพยากรณ์ การวิเคราะห์ Impulse Response และ Variance Decomposition   

การพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ เร่ิมต้นจาก การทดสอบความนิ่ง (stationary) ของ
ข้อมูล ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller test  ผลการทดสอบตัวแปรที่ใช้
ศึกษาที่ระดับ (at level) ในกรณีก้าหนดให้มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (with intercept and trend) รวมอยู่
ในสมการ พบว่า ตัวแปร GDP และ PSB มีสภาพนิ่ง (stationary) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 ส่วนตัวแปร 
DCPO และ PCPO เป็น Stationary ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05  จ้านวน Lag ที่เหมาะสมส้าหรับ VAR Model 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ Lag 2  

จากการทดสอบ Residuals ของแบบจ้าลอง พบว่า แบบจ้าลองนี้ไม่มีปัญหา Autocorrelation ผล
การประมาณค่ามี Residuals เป็น Normal Distribution และแบบจ้าลองนี้ไม่มีปัญหา Autoregressive 
Conditional Heteroskedasticity ในส่วนของการทดสอบ Stability ของแบบจ้าลอง พบว่า แบบจ้าลองไม่
มีปัญหา เนื่องจาก ผลการทดสอบ Structural Break โดยทดสอบ Chow Tests และจากการทดสอบ 
CUSUM พบว่าโครงสร้างสมการของทั้ง 3 ตัวแปร มีเสถียรภาพ  

การวิเคราะห์ Impulse Response 
อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 12 ไตรมาสแรก แล้วจึงปรับตัวเข้า

สู่ภาวะปกติ จากผลของการ Shock ด้วย One Standard Innovation ของตัวมันเอง ปริมาณอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 13 ไตรมาสแรก แล้วจึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากผลของ
การ Shock ด้วย One Standard Innovation ของราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบ และปริมาณอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงไตรมาส 17 อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศจึงปรับตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ จากผลของการ Shock ด้วย One Standard Innovation ของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์  ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 

 



58 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

ตารางผลการการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนอง (impulse response) กรณีมีการ Shock  
ตัวแปร DCPO จากโปรแกรม JMulTi  

time DCPO to DCPO DCPO to PCPO DCPO to PSB 

0 24395.89 -2.44 0.15 

1 14914.44 -1.08 0.04 
2 1648.05 -0.99 -0.25 
3 -3100.50 -1.52 -0.81 
4 -2983.15 -1.08 -1.27 
5 -2526.34 -0.03 -1.25 
6 -2147.28 0.55 -0.82 
7 -1183.31 0.38 -0.34 
8 -71.52 -0.03 -0.04 
9 409.59 -0.22 0.04 

10 211.48 -0.14 0.04 
11 -141.20 0.01 0.04 
12 -249.01 0.08 0.05 
13 -115.35 0.08 0.07 
14 61.56 0.05 0.08 
15 148.92 0.02 0.08 
16 142.87 0.01 0.06 
17 96.96 0.00 0.04 
18 53.29 0.00 0.02 
19 25.86 0.00 0.01 
20 12.63 0.00 0.00 

 
ในส่วนของราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ราคาขายส่ง

น้้ามันปาล์มดิบมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของ ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบใน
ประเทศ ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ แต่
ในระยะยาวราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด โดยระยะเวลาการปรับตัวมี
ลักษณะ ดังนี้ ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มมีการเปลี่ยนแปลงใน 10 ไตรมาสแรก จากนั้นได้ปรับตัวเข้าสู่
ภาวะปกติ จากผลของการ Shock ด้วย One Standard Innovation ของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบใน
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ประเทศ ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบมีการเปลี่ยนแปลงใน 13 ไตรมาสแรก จึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
จากการ Shock ด้วย One Standard Innovation ของตัวมันเอง และราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบมีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วง 16 ไตรมาสแรก จึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากผลของการ Shock ด้วย One Standard 
Innovation ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 

 
ตารางการการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนอง (impulse response) กรณีมีการ Shock  
ตัวแปร PCPO จากโปรแกรม JMulTi 

time PCPO to DCPO PCPO to PCPO PCPO to PSB 

0 0.00 3.55 0.37 

1 -258.31 3.12 1.42 

2 2745.11 0.56 1.78 

3 4752.82 -1.04 1.27 

4 3359.36 -0.94 0.50 

5 574.34 -0.20 -0.02 

6 -985.73 0.21 -0.21 

7 -875.80 0.19 -0.22 

8 -177.32 0.02 -0.17 

9 199.26 -0.08 -0.14 

10 140.50 -0.10 -0.13 

11 -62.36 -0.08 -0.12 

12 -188.43 -0.05 -0.10 

13 -202.86 -0.02 -0.08 

14 155.84 0.00 -0.05 

15 -93.70 0.01 -0.03 

16 -40.63 0.01 -0.01 

17 -6.90 0.00 0.01 

18 7.13 0.00 0.01 

19 8.85 0.00 0.01 

20 7.51 0.00 0.01 
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ในกรณีของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์บริสุทธิ์ พบว่า ในระยะยาวราคาขายส่งน้้ามันถั่ว
เหลืองบริสุทธิ์ในประเทศได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากความผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันของ ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และราคา
ขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ ซึ่งระยะเวลาการปรับตัวจากผลการศึกษา พบว่า ราคาขายส่ง
น้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงไตรมาส 18 จึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากผลของการ 
Shock ด้วย One Standard Innovation ของตัวมันเอง ราคาขายส่งถั่วเหลืองบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วง 15 ไตรมาสแรก จึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากผลของการ Shock ด้วย One Standard Innovation 
ของราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วง 17 ไตรมาสแรก จึงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ จากการ Shock ด้วย One Standard Innovation ของอุป
สงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 

 
ตารางการการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนอง (impulse response) กรณีมีการ Shock     
ตัวแปร PSB จากโปรแกรม JMulTi 

time PSB to DCPO PSB to PCPO PSB to GDP 

0 0.00 0.00 1.04 

1 -271.21 0.15 1.41 

2 -42.90 0.45 1.44 

3 442.43 0.69 1.38 

4 981.08 0.69 1.27 

5 1416.67 0.48 1.11 

6 1567.87 0.23 0.87 

7 1371.10 0.07 0.60 

8 958.02 0.00 0.34 

9 538.46 -0.02 0.14 

10 243.81 -0.02 0.01 

11 83.29 -0.03 -0.07 

12 2.68 -0.04 -0.11 

13 -46.91 -0.05 -0.12 

14 -84.15 -0.05 -0.11 
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ตารางการการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนอง (impulse response) กรณีมีการ Shock     
ตัวแปร PSB จากโปรแกรม JMulTi (ต่อ) 

time PSB to DCPO PSB to PCPO PSB to GDP 
15 -108.05 -0.04 -0.10 
16 -114.71 -0.03 -0.08 
17 -105.19 -0.02 -0.06 
18 -85.02 -0.01 -0.04 
19 -61.00 0.00 -0.02 
20 -38.55 0.00 -0.01 

 
การวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (variance decomposition) 
 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ พบว่า 

ในช่วง 2 ไตรมาสแรกนั้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศได้รับ
ผลกระทบจากตัวมันเองร้อยละ 100 ไตรมาส 3 ได้รับผลกระจากตัวมันเอง ร้อยละ 99 ได้รับผลกระทบ
จากจากราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบร้อยละ 1 จากไตรมาส 8 เป็นต้นไป ได้รับผลกระทบจากตัวมันเอง
ร้อยละ 94 จากราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบ  ร้อยละ 5 และได้รับผลกระทบจากราคาขายส่งน้้ามันถั่ว
เหลืองบริสุทธิ์ ร้อยละ 1 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 

 
ตารางการวิเคราะห์การแยกส่วนของการแปรปรวนของตัวแปร DCPO จากโปรแกรม JMulTi 

time DCPO PCPO PSB 

1 1.00 0.00 0.00 
2 1.00 0.00 0.00 
3 0.99 0.01 0.00 
4 0.96 0.04 0.00 
5 0.95 0.05 0.00 
6 0.95 0.05 0.00 
7 0.95 0.05 0.01 
8 0.94 0.05 0.01 
9 0.94 0.05 0.01 

10 0.94 0.05 0.01 
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ในส่วนของราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ของราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ พบว่า ในไตรมาสแรก การเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่ง
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศได้รับผลการทบจากตัวมันเอง ร้อยละ 68 และได้รับผลกระทบจากปริมาณ  
อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศร้อยละ 32 และตั้งแต่ไตรมาส 7 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงของราคา
ขายส่งน้้ามันปาล์มดิบได้รับผลการทบจากตัวมันเองร้อยละ 65 และได้รับผลกระทบจากปริมาณอุปสงค์
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศกว่าร้อยละ 30 และได้รับผลกระทบจากราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
ในประเทศร้อยละ 4 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 
 
การวิเคราะห์การแยกส่วนของการแปรปรวนของตัวแปร PCPO จากโปรแกรม JMulTi 

time DCPO PCPO PSB 
1 0.32 0.68 0.00 
2 0.24 0.76 0.00 
3 0.26 0.73 0.01 
4 0.30 0.68 0.02 
5 0.31 0.66 0.03 
6 0.31 0.66 0.04 
7 0.31 0.65 0.04 
8 0.31 0.65 0.04 
9 0.31 0.65 0.04 

10 0.31 0.65 0.04 
 
ในกรณีของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ฉับพลันของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศ พบว่า  ไตรมาสแรกการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศได้รับผลกระทบจากตัวมันเองร้อยละ 87 ได้รับผลกระทบ
จากราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศร้อยละ 11 และได้รับผลกระทบจากปริมาณอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศร้อยละ 2 หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่งน้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ใน
ประเทศได้รับผลกระทบจาก ราคาขายส่งน้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ
ในประเทศ เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ไตรมาส 8 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่งน้้ามันถั่ว
เหลืองบริสุทธิ์ในประเทศได้รับผลกระทบจากตัวมันเองร้อยละ 48 ได้รับผลกระทบจากราคาขายส่ง
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศร้อยละ 32 และได้รับผลกระทบจากปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ
ร้อยละ 20 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 
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การวิเคราะห์การแยกส่วนของการแปรปรวนของตัวแปร PSB จากโปรแกรม JMulTi 
time DCPO PCPO PSB 

1 0.02 0.11 0.87 
2 0.00 0.41 0.58 
3 0.01 0.50 0.49 
4 0.05 0.47 0.48 
5 0.13 0.39 0.48 
6 0.19 0.34 0.47 
7 0.20 0.32 0.47 
8 0.20 0.32 0.48 
9 0.20 0.32 0.48 

10 0.20 0.32 0.48 
 
การพยากรณ์ การศึกษาคร้ังนี้เร่ิมต้นพยากรณ์จากไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 ไปจนถึงไตรมาสที่ 

4 ปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 12 ไตรมาส แบ่งการพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศออกเป็น 2 
กรณี คือ (1) การพยากรณ์โดยก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคงที่ เท่ากับไตรมาสสุดท้าย
ของข้อมูลที่ใช้ค้านวณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ้าลอง คือ เท่ากับ 43,353.48 บาท และ (2) การพยากรณ์
โดยก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว มีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
แต่ละไตรมาสช่วงปี พ.ศ. 2547-2555 ผลการพยากรณ์ พบว่า ทั้งสองกรณีมีผลการพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกัน 
โดยทุกไตรมาสที่ท้าการพยากรณ์นั้น ปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และการ
พยากรณ์ทั้งสองกรณี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาสที่พยากรณ์เท่ากัน คือ ร้อยละ 1 และมี
อัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ในกรณี (1) และกรณี (2) ตามล้าดับ ผลการ
พยากรณ์แสดงดังตาราง 
 
ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์น ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 - ไตรมาส 4 ปี          
พ.ศ. 2558 กรณีท่ี 1 จากโปรแกรม JMulTi                                                                     (หน่วย: ตัน)  

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ 
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 
2556Q1 394,691.52 346,876.44 442,506.59 
2556Q2 380,807.82 324,760.37 436,855.26 
2556Q3 381,236.29 324,838.56 437,634.03 
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ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์น ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 - ไตรมาส 4 ปี          
พ.ศ. 2558 กรณีท่ี 1 จากโปรแกรม JMulTi (ต่อ)                                                              (หน่วย: ตัน)  

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ 
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 
2556Q4 393,011.20 335,520.68 450,501.73 
2557Q1 405,931.14 347,738.39 464,123.89 
2557Q2 415,391.96 356,912.13 473,871.79 
2557Q3 422,275.29 363,531.97 481,018.62 
2557Q4 428,348.88 369,473.37 487,224.39 
2558Q1 434,249.75 375,343.11 493,156.38 
2558Q2 440,009.73 381,086.87 498,932.58 
2558Q3 445,717.75 386,790.86 504,644.63 
2558Q4 451,497.47 392,569.58 510,425.36 

 
ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์น ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2555 -  ไตรมาส 4 ปี         
พ.ศ. 2558 กรณีท่ี 2 จากโปรแกรม JMulTi                                                                       (หน่วย: ตัน)  

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ 
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 
2556Q1 392,495.84 344,680.77 440,310.92 
2556Q2 378,292.13 322,244.68 434,339.57 
2556Q3 379,079.34 322,681.61 435,477.08 
2556Q4 389,466.06 331,975.53 446,956.59 
2557Q1 399,602.64 341,409.90 457,795.39 
2557Q2 410,509.52 352,029.70 468,989.35 
2557Q3 420,499.97 361,756.64 479,243.29 
2557Q4 427,119.82 368,244.31 485,995.33 

2558Q1 430,966.20 372,059.57 489,872.84 

2558Q2 438,561.39 379,638.54 497,484.24 

2558Q3 447,755.34 388,828.45 506,682.23 

2558Q4 454,308.58 395,380.69 513,236.47 



65 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการวิจัยของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์น้้ามันปาล์ม

ดิบในประเทศในอดีตน้ัน ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ก้าหนดอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น ส้าหรับงานวิจัยในคร้ังนี้จะมีความแตกต่าง
ออกไป คือ ผลของการวิจัยคร้ังนี้ชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นถึงขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่
ก้าหนดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ และท้าให้ทราบค่าพยากรณ์อุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศ เพื่อน้าไปวางแผนการผลิต การตลาด ของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มทั้งระบบได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจาก ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกการท้างานของระบบ

ตลาดน้้ามันปาล์มดิบ เน่ืองจาก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของปัจจัยทั้งสาม ปริมาณอุปสงค์
น้้ามันปาล์มดิบในประเทศใช้เวลา 12-17 ไตรมาส หรือ 3-4 ปี ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ  ฉะนั้น 
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ โรงงานกลั่นน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรน้า
ข้อมูลนี้ไปประกอบการวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด และการวางแผนสินค้าคงคลัง ให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ  ส่วนภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ควรน้าข้อมูลนี้ไปประกอบการ
วางแผนแทรกแซงการท้างานของกลไกตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลของตลาด ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

2. เนื่องจาก ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบใน
ประเทศมีผลมากจากตัวมันเองมากกว่าร้อยละ 90 ฉะนั้น ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐควรร่วมมือ
กันในการศึกษาถึงโครงสร้างของการใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณการใช้น้้ามันปาล์มดิบในประเทศที่ชัดเจน เพื่อน้าข้อมูลนี้ไปประกอบการวางแผนการผลิต การ
วางแผนการตลาด ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น   

3. เน่ืองจาก ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ค่าพยากรณ์อุปสงค์น้้ามันปาล์มดิบในประเทศ มีแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ฉะนั้น ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้้ามัน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมมือกันส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต
น้้ามันปาล์มดิบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเร่ิมตั้งแต่การพัฒนาด้านการปลูกปาล์มน้้ามันโดย
ส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการสวนปาล์มที่ดี และมีการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกต้อง การลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม โดยเกษตรกรควรตัดทะลายปาล์มน้้ามันในช่วง
ที่ผลปาล์มสุกพอดี ควรเก็บเกี่ยวให้อยู่ในรอบของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 7-10 วัน ควรเก็บผลปาล์ม
ที่ร่วงอยู่ที่โคนปาล์มน้้ามันและตามก้านใบออกให้มาให้หมด และในระหว่างเก็บเกี่ยวพยายามให้ผล
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ปาล์มน้้ามันมีความชอกช้้าน้อยที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ ซึ่งจากข้อมูล
ของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยมีก้าลังการ
ผลิตรวมทั้งหมดมากว่าปริมาณผลปาล์มน้้ามันที่สามารถผลิตได้ ดังนั้น ควรมีการเพิ่มผลผลิตปาล์ม
น้้ามันเพื่อให้โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบสามารถด้าเนินการผลิตได้เต็มก้าลังการผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณ
อุปทานของน้้ามันปาล์มดิบมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับปริมาณอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น  
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การพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Forecasting Import Demand for Fresh Grapes from China 
ณัฐพล  เลิศศิวนนท์ 1 รศ. ดร.ประสาร  บุญเสริม 2 

------------------------------------------------  
             บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในช่วง
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้แบบจ าลอง Vector Autoregression (VAR) และใช้ข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่
ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2555 ตัวแปรที่ใช้ ประกอบด้วย ปริมาณน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีน ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัว โดยท าการพยากรณ์ในสองกรณี คือ (1) การพยากรณ์โดยก าหนดให้ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัวคงที่เท่ากับไตรมาสสุดท้ายของข้อมูล คือ เท่ากับ 43,353 บาท  และ (2) การ
พยากรณ์โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของแต่ละไตรมาส ช่วงปี พ.ศ. 2547-2555  

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าพยากรณ์ในกรณีที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคงที่
นั้นปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพียงปีเดียวหลังจากนั้นจะลดลง แต่
ผลพยากรณ์ในกรณีที่สองนั้นพบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นตลอดทั้ง 3 ปี 
สอดคล้องกับปริมาณน าเข้าที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเสรีการค้ากับประเทศจีน และการศึกษาคร้ังนี้ได้
วิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองของปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน พบว่า ปริมาณอุป
สงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศใช้เวลา 10 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน และใช้เวลา 6 ไตรมาส ในการปรับตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน  และจาก
ผลการวิเคราะห์จ าแนกความแปรปรวน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์น้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศมีผลมาจากตัวมันเองมากถึงร้อยละ 90 ในขณะที่มีผลมาจากราคาองุ่นสดและราคาแอปเปิลน าเข้า
จากประเทศจีนอีกประมาณร้อยละ 10 
ค าส าคัญ: พยากรณ์ ปฏิกิริยาการตอบสนอง การวิเคราะห์จ าแนกความแปรปรวน 

 
-------------------------------------------------  

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 



            69 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

ABSTRACT 
 In this thesis, the researcher forecasts the demand for imports of fresh grapes from the 
People’s Republic of China (PRC) for the period between 2013 and 2015.  

In order to make forecasts, the researcher utilized the Vector Autoregressive Model (VAR).    
As such, quarterly data from the fourth quarter of 2003 to the fourth quarter of 2012 were 

analyzed so as to be able to make forecasts in two cases:  
(1) On the basis of stable gross domestic product (GDP) per capita with the demand for the 

last quarter being estimated at 43,353 baht; and  
(2) On the basis of GDP per capita varying in accordance with an average growth rate per 

quarter in the period between 2004 and 2012. 
 As for the forecast in the case of stable GDP per capita, the researcher found that the quantity 
of fresh grape imports from the PRC will increase only in 2013.  After that it will decrease in 2014 and 
2015.   
 Findings are as follows: 
 Regarding the forecast in the case of varying GDP per capita, the researcher determined that 
the quantity of fresh grape imports from the PRC will increase in all three years. This finding is 
congruent with the actual quantity of imports in the period of the post-free trade agreement with the 
PRC.  

In analyzing the impulse response, the researcher found the following:  In restoring normal 
equilibrium over ten quarters, the quantity of demand for the import of fresh grapes from the PRC will 
be shown to change immediately. If six quarters are used the period in which normal equilibrium is 
restored, there will be an immediate change in the price of apples imported from the PRC. 

In applying variance decomposition analysis, the researcher found that changes in the quantity 
of demand for the import of fresh grapes from the PRC accounted for 90 percent of the changes. The 
results from the price of fresh grapes and the price of apples imported from China accounted for 10 
percent of the changes. Therefore, importers must plan the importing of fresh grapes from the PRC in 
accordance with the fluctuations of demand. 
 
Keyword: forecast, impulse response, variance decomposition 
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บทน า  
  ในอดีตประเทศไทยไม่ได้น าเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากนัก เพราะผลไม้น าเข้า

ต้องเสียภาษีรวมทั้งค่าขนส่งท าให้มีราคาสูงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ต่อมาเมื่อ  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 ผู้น าของกลุ่มประเทศอาเซียนและผู้น าของประเทศจีนเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ASEAN - China Free 
Trade Agreement (AC-FTA) และให้มีการลดภาษีขั้นต้นก่อน (Early Harvest) และเจรจาเปิดเสรีเต็ม
รูปแบบต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตการค้าเสรีที่สมบูรณ์ภายใน 10 ปี แต่ไทยและจีนได้ลงนามใน
ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลดภาษีสินค้าผัก พิกัดตอนที่ 07 และผลไม้ พิกัดตอนที่ 08 เหลือ 0% ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีระยะเวลา 2 ปี หรือ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ยกเว้นสินค้า 4 รายการ 
ได้แก่ มันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียมสด และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ โดยก าหนดโควตาที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็น 0% และก าหนดภาษีส าหรับสินค้าประเภทเดียวกันอยู่นอกโควตา 

ส าหรับกรอบการลดภาษีของอาเซียน 6 ประเทศกับประเทศจีน ได้ก าหนดระยะเวลาไว้เป็น 3 
ช่วง คือ (1) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 แต่ละประเทศจะต้องลดภาษีเหลือ 0-5% และมีจ านวน
รายการสินค้าไม่น้อยกว่า 40% อยู่ในรายการสินค้าปกติ (2) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 แต่ละ
ประเทศจะต้องลดภาษีเหลือ 0-5% และมีจ านวนรายการสินค้าไม่น้อยกว่า 60% อยู่ในรายการสินค้าปกติ 
(3) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 แต่ละประเทศจะต้องยกเลิกภาษีระหว่างกันทุกรายการ โดยมีสินค้า
ไม่เกิน 150 รายการ ที่สามารถยืดเวลาการลดภาษีไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และส าหรับกรณี
ของประเทศที่ เป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มอาเซียน ได้รับความยืดหยุ่นให้เปิดเสรีล่าช้าออกไป 5 ปี 
(สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2547)  

ประเทศไทยมีการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศอยู่หลายชนิด เช่น แอปเปิล องุ่น สาลี่ และแพร์ 
เป็นต้น แต่พบว่าการน าเข้าองุ่นสดมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ .ศ. 2544 มีการน าเข้าองุ่น
สด 3,679 ตัน มูลค่า 279.9 ล้านบาท ส าหรับในปี พ.ศ. 2546 มีการน าเข้าองุ่นสด 8,993 ตัน มูลค่า 605.8 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ถึง 100.13% ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2546 
ความตกลงเร่งลดภาษีระหว่างไทยกับจีนได้มีผลบังคับใช้  ผลของความตกลงนี้ท าให้ไตรมาส 4 ของปี 
พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการน าเข้าผักและผลไม้เป็นมูลค่าถึง 1,976.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี พ.ศ. 2545 ถึง 222% (กรมการค้าต่างประเทศ, 2547) 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั้นพบว่า สินค้าเกษตรที่ไทยน าเข้าจากประเทศจีน 10 ล าดับแรกนั้นมี
มูลค่าสูงถึง 26,254.6 ล้านบาท โดยใน 10 ล าดับแรกประกอบด้วยผลไม้ถึง 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.ส้ม มี
มูลค่าน าเข้าสูงถึง 3,355 ล้านบาท 2.แอปเปิล มีมูลค่าน าเข้าอยู่ที่ 3,092.1 ล้านบาท 3.องุ่น มีมูลค่าน าเข้าอยู่
ที่ 1,748.2 ล้านบาท และอันดับ 7.แพร์ที่มีมูลค่าน าเข้า 934.4 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่าน าเข้าผลไม้
จากประเทศจีสูงขึ้น นอกจากมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วประเทศจีนยังได้ส่วนแบ่งตลาดผลไม้เพิ่มนับตั้งแต่มีการ
เปิดเสรีการค้าระหว่างกัน (ตารางที่ 1) 
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การที่ประเทศจีนมีส่วนแบ่งตลาดในการน าเข้าองุ่นสดของไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงน่าสนใจศึกษาถึงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในอีกสามปีข้างหน้า และ
การที่ประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศเพื่อการน าเข้าองุ่นสด จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้าน
การค้าระหว่างประเทศ และการผลิตองุ่นของประเทศไทยต่อไป 

 
ตารางท่ี 1 แสดงสินค้าเกษตร 10 ล าดับแรกที่มีการน าเข้าจากประเทศจีนสูงสุดปี พ.ศ. 2555 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1 ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มชัตสุมา) และส้ม
พันธุ์ผสมที่คล้ายกัน 

3,355.0 8.0 

2 แอปเปิลสด 3,092.1 7.4 
3 องุ่นสด 1,748.2 4.2 
4 ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดิน

อบ) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต 
(สแปรตทัสส) 

 
 

1,406.7 

 
 

3.4 
5 แครอท สดหรือแช่เย็น 1,283.4 3.1 
6 ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ ไม่รวมถึง

ตับและไข่ แช่เย็นจนแข็ง 
 

993.9 
 

2.4 
7 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนีโต 

ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น 
 

984.8 
 

2.4 
8 แพร์ 934.4 2.2 
9 ครีมเทียม 933.3 2.2 

10 เห็ดชนิดอ่ืน 873.1 2.1 
11 สินค้าเกษตรกรรมอ่ืนๆ 26,254.6 62.6 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณการน าเข้าองุ่นสดที่ประเทศไทยน าเข้าจากต่างประเทศ 
และวิเคราะห์ผลกระทบของการลดอัตราภาษีน าเข้าภายใต้ข้อตกลง AC-FTA ที่มีต่อปริมาณการน าเข้า
องุ่นสดจากประเทศจีน 

2. พยากรณ์ปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน เป็นรายไตรมาสในปี พ.ศ. 2556-
2558 
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ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน โดยจะใช้ข้อมูล

ทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 37 ไตรมาส 
ประกอบด้วย 

1. ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Q)  ใช้ปริมาณน าเข้าองุ่นจาก กรมศุลกากร 
 2. ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน (Pg) ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้ราคาองุ่นสดจากประเทศจีนโดย
การค านวณจากมูลค่าน าเข้าหารปริมาณน าเข้า 
 3. ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน (Pa) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ราคาแอปเปิลจากประเทศจีน
โดยการค านวณจากมูลค่าน าเข้าหารปริมาณน าเข้า 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) โดยจะใช้เป็นตัวแทนรายได้ของ
ผู้บริโภคในการศึกษา ซึ่งจะใช้ข้อมูลจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การน าเข้าองุ่น
สดจากประเทศจีนหลังจากที่มีการเปิดเสรีการค้าระหว่างกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นพยากรณ์ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจาก
ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ท าให้ทราบถึงสถานการณ์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน และปริมาณการน าเข้าที่อาจเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556-2558 เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาวางแผนการน าเข้าส าหรับผู้น าเข้าองุ่น
สดจากประเทศจีน และเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นในประเทศไทยที่อาจใช้เพื่อวาง
แผนการผลิต และเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับประกอบการวางแผนเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยต่อไป 
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการศึกษาคร้ังนีไ้ด้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เร่ืองอุปสงค์ ดังนี้ (Reynolds 2011, pp. 149-157) 

 อุปสงค์ (demand) หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นขึ้นอยู่ความพอใจรวมทั้งความเต็มใจจ่ายของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ  
 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดปริมาณอุปสงค์ มีดังต่อไปนี้ 

  ในการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าและบริการชนิดหนึ่ง 
จะพบว่ามีปัจจัยอยู่หลายอย่างที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ คือ 
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1. ราคาสินค้าชนิดนั้น (Price--P) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า

หรือบริการชนิดน้ันจากราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ซึ่งหากราคาสินค้าหรือบริการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2. รายได้ของผู้บริโภค (Income--Y) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ

จากรายได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เป็นได้ หากรายได้
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

3. ราคาสินค้าชนิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันและราคาของสินค้าที่ใช้ประกอบ
กัน (Price of other good--Po) 

การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ
จากราคาของสินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือราคาสินค้าที่ใช้ประกอบกัน เช่น ผู้บริโภคอาจจะสินใจเลือกซื้อ
เน้ือไก่ทดแทนหากเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้น หรือผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟพร้อมน้ าตาลทรายซึ่งเป็น
สินค้าประกอบกัน เป็นต้น 

4. รสนิยม (Taste--T) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ

จากรสนิยมส่วนตัวของผู้บริโภคเอง เช่น ผู้บริโภคอาจตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายเพราะผู้บริโภค
ชื่นชอบมากกว่าเนื้อผ้าชนิดอ่ืน เป็นต้น 

5. การคาดคะเน (Expectation--E) 
ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากการคาดคะเน เช่น ผู้บริโภคคาดคะเนว่าราคา

น้ าตาลทรายจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงมีการซื้อกักตุนไว้ล่วงหน้า เป็นต้น 
6. ข้อมูลข่าวสาร (Information--I) 
ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร เช่น ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือจากการได้รับชมโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ เป็นต้น 
7. ปัจจัยอื่นๆ (Other) 
ปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจาก 6 ปัจจัย ในข้างต้นที่กล่าวมาก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ  
ซึ่งจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถเขียน

เป็นฟังก์ชันได้ดังนี้ 
                       …(1) 
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จากฟังก์ชันอุปสงค์ในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าชนิดหนึ่งนั้นขึ้นกับปัจจัย
หลายๆอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกชนิดจะมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์เหมือนกันทุกชนิด 
ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจจะมีปัจจัยก าหนดอุปสงค์เพียง 2-3 ปัจจัยก็เป็นได้ 

ในการศึกษาการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในคร้ังนี้ การก าหนดฟังก์ชัน
อุปสงค์ ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยทฤษฏีผู้บริโภค ซึ่งก าหนดให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility function) 
ของผู้บริโภคประกอบด้วยสินค้าสองชนิด คือ ปริมาณการบริโภคองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน (G) และ
ปริมาณการบริโภคแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน (A) สามารถเขียนได้ดังนี้ 

                  …(2) 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีรายได้จ ากัด ผู้บริโภคจึงเลือกบริโภคสินค้าเพื่อได้รับความพอใจสูงสุด 

ภายใต้ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน      ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน      และรายได้ของ
ผู้บริโภค     

             

                           …(3) 
เขียนในรูป Lagrangian function     ได้ดังนี้    

                        …(4) 
เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ง (First order condition) แสดงความพอใจของผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นจากการบริโภค
เพิ่มขึ้น โดยการหาอนุพันธ์บางส่วนจากสมการที่ (4) และที่ระดับความพอใจสูงสุด ค่าของอนุพันธ์
บางส่วนเหล่านี้ต้องเท่ากับศูนย์ 

  

  
              …(5) 

 
     

  
              …(6) 

 
      

  
                …(7) 

 
จากสมการที่ (5) ถึง (7) สามารถหาอุปสงค์ขององุ่นสดจากประเทศจีน และอุปสงค์ของแอปเปิลจาก
ประเทศจีน ได้ดังนี้ 

                      ...(8) 
                      …(9) 

 
เงื่อนไขอันดับสอง (Second order condition) แสดงถึงความพอใจที่บริโภคได้รับสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาจาก
ค่า bordered Hessian determinant        ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จากสมการที่ (5) ถึง (7) ได้ดังนี้ 
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จากสมการที่ (8) สามารถแสดงฟังก์ชั่นอุปสงค์องุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน 
                       

โดยที่ G = ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 
                 = ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน 

             = ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 
 Y = รายได้ของผู้บริโภค 
 

แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR)  
แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ถูกน าเสนอขึ้นโดย Christopher A. Sims ในปี 

ค.ศ. 1980 เพื่อแก้ปัญหาการใช้แบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous-Equation Model) ซึ่งใน
แบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่องนั้นเราต้องทราบถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษา 
แต่แบบจ าลอง VAR นั้น ไม่จ าเป็นต้องทราบความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษา
ทั้งหมดและสามารถพิจารณาตัวแปรตามหรือตัวแปรภายในพร้อมกันหลายๆตัวได้  แต่ตัวแปรที่น ามาใช้
ในการศึกษานั้นต้องมีคุณสมบัติเป็น Stationary โดยแบบจ าลอง VAR มีอยู่ 2 แบบ คือ Standard VAR 
และ Structural VAR ในที่นี้เราจะพิจารณาแบบจ าลอง VAR ในแบบของ Standard VAR จากสมการลด
รูป โดยตัวแปรภายในช่วงเวลาปัจจุบันทุกตัวจะอยู่ทางซ้ายมือของสมการ ส่วนทางขวามือจะเป็นค่าของ
ตัวแปรล่าช้า รูปแบบ Standard VAR จึงเป็นสมการที่ตัวแปรทางขวามือจะอยู่ในรูปของตัวแปรภายใน
ล่าช้า เขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 

                                 …(10) 
โดยที่     = เวคเตอร์ของตัวแปรภายใน n ตัว ขนาด nx1 
                 = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้า ขนาด nx1 
     = เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้า ขนาด nxn 
     = เวคเตอร์ของตัวรบกวน (Disturbance terms) ขนาด nx1 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ดารินทร์ ก าแพงเพชร (2547) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาและการพยากรณ์ราคาของ
กล้วยหอมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงลักษณะการส่งผ่านราคากล้วยหอมที่ตลาดระดับฟาร์ม ตลาด
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ขายส่ง และตลาดขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ และพยากรณ์ราคาทั้งสามตลาด โดยใช้ข้อมูลรายเดือน
ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2536 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2547 และในการศึกษาใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive 
Model (VAR) รวมทั้งพยากรณ์ด้วยแบบจ าลอง ARIMA 

ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงราคาตลาดระดับขายปลีกที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาในระดับขาย
ส่ง เนื่องจากกล้วยหอมเป็นสินค้าที่มีอุปสงค์เฉพาะช่วงฤดูเทศกาล ดังนั้นการท าให้อุปสงค์มีความ
ต่อเน่ืองไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนักในหน่ึงปี สามารถท าได้โดยการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภค
กล้วยหอมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ปัญหากรณีอุปทานผลผลิตออกมามาก หรือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตมีน้อย ก็จะช่วยแก้ปัญหาใน
กรณีที่มีผลผลิตกล้วยหอมไม่พอกับความต้องการได้ 

จุฑารัตน์ ร่ืนภาคเพ็ชร์ (2548) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์น าเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้นและระยะยาว
ของปัจจัยราคาและรายได้ของสมการอุปสงค์น าเข้าแอปเปิลจากจีน ด้วยข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส
ที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2547 รวม 27 ไตรมาส โดยใช้แบบจ าลอง Error 
Correction Mechanism (ECM)  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน าเข้า, ราคา และรายได้ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว โดย
ราคาและรายได้ สามารถอธิบายปริมาณน าเข้าแอปเปิลจากจีน ได้ร้อยละ 81 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ซึ่งตัวแปรรายได้มีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าความยืดหยุ่นของราคา แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
ของรายได้จะมีผลต่อการน าเข้าแอปเปิลจากจีนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาแอปเปิลน าเข้าจาก
ประเทศจีน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

พัชรี ภักดีนุฤทธิ์ (2551) เร่ือง อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซียจาก
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย และ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซียจากประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2549 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียนั้นไทยส่งออก
รถยนต์และส่วนประกอบมากที่สุด รองลงมา คือ ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ข้าว เป็นต้น ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศ
รัสเซียจากประเทศไทย พบว่า ค่าความยืดหยุ่น อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซีย
จากประเทศไทย เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศรัสเซียมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 6.97 และ 3.31 
ตามล าดบั ส่วนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาส่งออกสับปะรดกระป๋องจะมีค่าต่ าแต่เข้าใกล้หนึ่ง คือ -
.098 สรุปได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการก าหนด
อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซีย 
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สหชล บุญจิตร์ (2552) เร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าน  าตาลทรายในประเทศญ่ีปุ่น  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางการตลาดในการส่งออกน้ าตาลทรายของประเทศไทยไปประเทศ
ญ่ีปุ่น วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยและประเทศผู้
ส่งออกอ่ืนๆในประเทศญ่ีปุ่น และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกน้ าตาลทรายของประเทศ
ไทยไปประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ าตาลทราย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2543 ถึง เดือนธันวาคม 
ปี 2550 รวม 93 เดือน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าน้ าตาลทรายของประเทศญ่ีปุ่นจาก
ประเทศไทย คือ ราคาน าเข้าจากประเทศไทย ราคาน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
ประเทศญ่ีปุ่นใช้ในการน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทย โดยที่ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของ
ประเทศไทยมีค่าน้อยจัดเป็นสินค้าจ าเป็น น้ าตาลทรายจากประเทศจีนเป็นสินค้าทดแทนกับน้ าตาลทราย
จากประเทศไทยและความยืดหยุ่นต่อค่าใช้จ่ายในการน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยของประเทศ
ญ่ีปุ่นมีความยืดหยุ่นน้อย แสดงว่าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยเป็นสินค้าขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกับ
ประเทศคู่แข่งแต่สินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากที่สุดเมื่อ เทียบกับสินค้าจากประเทศ
คู่แข่ง 

ศรัญญา พึ่งผลงาม (2552) เร่ือง การพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การแก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 รวมสิ้น 48 เดือน และพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของ
ประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2552-2553) 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทยที่เป็นฐาน
ของปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวม สามารถอธิบายการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ถึงร้อยละ 95.01 โดยปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมในเดือนปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และราคาขายปลีกน้ ามันเบนซิน 91 จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 ประเภทแต่ไม่มี
นัยส าคัญในกาอธิบาย ส่วนราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และผล
การพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2552-2553) ผลที่ได้ คือ ปี 
พ.ศ. 2552 จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมเท่ากับ 5,644.669 ล้านลิตร และ ปี พ.ศ. 
2553 จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมเท่ากับ 6,533.337 ล้านลิตร ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 0.14 

สุภาวดี โพธิยะราช และคณะ (2553) เร่ือง ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย: 
กรณีน าเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเข้า ระบบการตลาด สัดส่วนการ
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ครองตลาดช่องทางการกระจายสินค้า ความสามารถในการแข่งขันของผักและผลไม้จากจีน รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาดสด 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผักและผลไม้ที่น าเข้าจากจีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีราคา
ถูกกว่าผักและผลไม้ของไทย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมบริโภคผักและผลไม้ของไทยที่ออกตาม
ฤดูกาล ผักไทยที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด คือ กะหล่ าปลี ผักกาดขาว กระเทียม คะน้า และหอมหัวใหญ่ 
ผักจีนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมาก คือ แครอท บล็อกเคอร่ี หอมหัวใหญ่ ผลไม้ไทยที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด 
คือ มะม่วง เงาะ มังคุด ทุเรียน ส้ม และฝร่ัง ส่วนผลไม้จีนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมาก คือ แอปเปิล สาลี่ ส้ม 
และองุ่น  
แบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้อาศัยแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ของสินค้าและบริการ แนวคิดการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธี Vector Autoregression และความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
สามารถก าหนดแบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ คือ 
ก าหนดให้แบบจ าลองประกอบด้วยตัวแปรภายใน 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 
(Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจากประเทศจีน (Pa) และตัวแปร
ภายนอก 1 ตัวแปร คือ รายได้ต่อหัว (Y) ฉะนั้น จึงสามารถเขียนแบบจ าลอง VAR ในรูป Standard VAR 
ได้ดังนี ้

 
                                    

 
โดยที่       = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในขนาด 3 X 1 คือ ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศ 

จีน (Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจาก
ประเทศจีน (Pa) 

        = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 X 1 
     = เวคเตอร์ของค่าคงที่ขนาด 3 X 1 
     = เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 X 3 
     = เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายนอกขนาด 3 X 1 
                  = ตัวแปรภายนอก คือ รายได้ต่อหัว (Y) 
      = เวคเตอร์ของค่าคลาดเคลื่อนขนาด 3 X 1 
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และสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
 

 
  

   

   

   

   

   

   

  
         

   

   

      

      

  
    

     

     

   
   
   

   

       
   
   

   

  

 

โดยที่         
  

   

   

  = เวคเตอร์ของตัวแปรภายใน ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

(Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจากประเทศจีน 
(Pa) ตามล าดับ 

 

   

   

   

  = เวคเตอร์ของค่าคงที่ 

 

  
         

   

   

      

      

  = เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้า i ช่วงเวลา 

 

                  
    

     

     

  = ตัวแปรภายในที่มีความล่าช้า i ช่วงเวลา 

    
    = ตัวแปรภายนอก คือ รายได้ต่อหัว 

 

   
   
   

   

   = เวคเตอร์ของค่าความคลาดเคลื่อน 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) วิเคราะห์ผลกระทบของการลดอัตรา
ภาษีน าเข้าภายใต้ข้อตกลง AC-FTA ที่มีต่อปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (2) พยากรณ์
ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบจ าลอง Vector 
Autoregressive Model (VAR) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบในวัตถุประสงค์ข้อสอง ทั้งนี้ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปี พ .ศ. 2546 ถึงไตรมาสที่สี่ปี พ.ศ. 
2555    

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งพบว่าหลังจากที่ประเทศไทยเปิดเสรีการค้ากับ
ประเทศจีนแล้วนั้น ไทยหันมาน าเข้าองุ่นสดจากจีนเป็นตลาดหลักแทนการน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาและ
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ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดหลักก่อนที่ไทยจะเปิดเสรีการค้ากับจีน ผลของการเปิดเสรีการค้ามีส่วนอย่าง
มากที่ท าให้ปริมาณน าเข้าจากจีนสูงขึ้น จากเดิมในปี พ.ศ. 2545 ปีก่อนหน้าที่มีการเปิดเสรีค้านั้นไทย
น าเข้าองุ่นสดจากจีนเพียง 0.81% แต่หลังจากมีการเปิดการค้าตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปี พ .ศ. 2546 ปริมาณ
น าเข้าองุ่นสดจากจีนก็เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทุกปี โดยปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาพบว่าไทยน าเข้าองุ่นสดจากจีนถึง 
70% ของปริมาณน าเข้าทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Period Q_log -> Q_log Pg_log -> Q_log Pa_log -> Q_log 

1 0.1466 0.0816 -0.0559 

2 -0.2378 0.1805 0.1167 

3 0.0041 0.0334 0.1145 

4 0.0937 -0.0422 -0.0741 

5 -0.0684 0.0082 -0.0851 

6 -0.0630 0.0285 0.0078 

7 0.0410 -0.0033 0.0116 

8 0.0278 -0.0062 -0.0224 

9 -0.0240 0.0108 -0.0083 

10 -0.0092 0.0076 0.0105 

11 0.0138 -0.0029 0.0000 

12 0.0012 -0.0008 -0.0081 

 
ส าหรับผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจาก

ประเทศจีน (Impulse Response) ในตารางที่ 2 พบว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคา
องุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน มีผลท าให้ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปถึง 10 
ไตรมาส ก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะผลน้อยมาก และใช้เวลา 6 ไตรมาสในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่มีผล
น้อยมากหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 
 

 

 



            81 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวนของปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Period Q_log Pg_log Pa_log 

1 1.00 0.00 0.00 

2 0.99 0.01 0.00 

3 0.93 0.05 0.02 

4 0.92 0.05 0.04 

5 0.91 0.05 0.04 

6 0.90 0.05 0.05 

7 0.90 0.05 0.05 

8 0.90 0.05 0.05 

9 0.90 0.05 0.05 

10 0.90 0.05 0.05 

11 0.90 0.05 0.05 

12 0.90 0.05 0.05 

 
ส าหรับผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน Variance Decomposition ในตารางที่ 3 พบว่า 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในช่วงไตรมาสแรกมีผลมาจากตัวมันเอง
ทั้งหมด ซึ่งในไตรมาสที่สามการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากตัวมันเองเร่ิมลดลงเหลือร้อยละ 93 ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีนร้อยละ 5 และเป็นผลมาจากราคา
แอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกร้อยละ 2 ตั้งแต่ไตรมาสที่หกเป็นต้นไป พบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผล
มาจากตัวมันเองร้อยละ 90 และเป็นผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีนร้อยละ 5 และเป็นผลมา
จากราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกร้อยละ 5 

ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประจีนในปี พ.ศ. 2556-2558 มีอยู่สองกรณี คือ (1) 
พยากรณ์โดยก าหนดให้รายได้ต่อหัวคงที่เท่ากับไตรมาสสุดท้ายของข้อมูลที่ท าการพยากรณ์ คือ 43,353 
บาท (2) พยากรณ์โดยก าหนดให้รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราเติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2555 โดยผลการพยากรณ์เป็นดังนี้ 

1. ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ .ศ. 2556-2558 ในกรณี
ก าหนดให้รายได้ต่อหัวคงที่ พบว่าปริมาณการน าเข้าจะเพิ่มขึ้นในปีแรกเพียงปีเดียวหลังจากนั้นจะลดลง 
โดยที่ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของทั้งสามปีมีปริมาณน าเข้าน้อย แต่ปริมาณน าเข้าสูงขึ้นใน
ไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของทั้งสามปี โดยที่ปี พ .ศ. 2556 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 58,466 
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ตัน  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 เพียง 4.07% และในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 51,570 ตัน 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ถึง 11.80% และในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 45,641 ตัน ลดลง
จากปี พ.ศ. 2557 ถึง 11.50%  

 
ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนปี พ.ศ. 2556-2558 กรณีก าหนดรายได้

ต่อหัวคงท่ี 

(หน่วย: กิโลกรัม) 

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 

2556/1 392,150 76,168 2,018,772 
2556/2 849,242 159,086 4,533,931 
2556/3 36,715,149 6,110,994 221,005,910 
2556/4 20,509,526 3,359,155 125,222,160 
2557/1 346,348 55,770 2,150,907 
2557/2 618,035 98,273 3,886,424 
2557/3 30,162,199 4,772,114 190,640,497 
2557/4 20,444,000 3,228,409 129,462,264 
2558/1 330,612 52,141 2,096,542 
2558/2 535,095 84,322 3,395,970 
2558/3 26,442,946 4,165,721 167,853,142 
2558/4 18,332,757 2,887,495 116,394,984 

 
2. ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ .ศ. 2556-2558 ในกรณีที่

รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราเติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาสในช่วงปี พ .ศ. 2547-2555 พบว่า
ปริมาณน าเข้าในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สองมีปริมาณน าเข้าน้อย แต่ปริมาณน าเข้าจะสูงขึ้นไตร
มาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของทั้งสามปี โดยปี พ.ศ. 2556 ปริมาณน าเข้ารวมตลอดทั้งปีอยู่ที่ 75,445 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 34.29% และในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 116,160 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2556 ถึง 53.96% และในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 180,162 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2557 ถึง 55.09% ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 46.71% 
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ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนปี พ.ศ. 2556-2558 กรณีก าหนดรายได้

ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลง 

(หน่วย: กิโลกรัม) 

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 

2556/1 439,987 85,460 2,266,393 
2556/2 1,026,946 192,375 5,482,107 
2556/3 41,437,632 6,890,126 249,183,467 
2556/4 32,540,629 5,329,671 198,678,798 
2557/1 724,256 116,634 4,497,805 
2557/2 1,339,759 213,054 8,425,724 
2557/3 58,049,114 9,184,244 366,900,041 
2557/4 56,046,934 8,850,637 354,918,946 
2558/1 1,234,899 194,736 7,830,211 
2558/2 2,087,964 328,996 13,249,893 
2558/3 89,719,617 14,134,088 569,517,461 
2558/4 87,120,258 13,721,850 553,128,001 

 
จากผลการพยากรณ์ทั้งสองกรณี พบว่าผลพยากรณ์แตกต่างกันมากหากก าหนดให้รายได้ต่อหัว

คงที่นั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีแนวโน้มลดลง แต่หากก าหนดให้รายได้ต่อหัวมีการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งผลพยากรณ์ใน
กรณีรายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า เพราะว่าตั้งแต่ที่ประเทศไทย
เปิดเสรีการค้ากับประเทศจีนมานั้นพบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จากผลการพยากรณ์นั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ คือ ใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจในการน าเข้า
องุ่นสดจากประเทศจีน 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนใช้เวลา 10 ไตรมาส 
ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศ
จีน และใช้เวลา 6 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลับพลันของ
ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน
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มีอิทธิพลไม่นานนักเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาองุ่นสด ฉะนั้น ผู้ประกอบการน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีนต้องระมัดระวังในการวางแผนน าเข้าองุ่นสดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เป็นผลมาจาก
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาองุ่นสดและราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 

 2. จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน
มีผลมาจากตัวมันเองมากถึงประมาณร้อยละ 90 ในขณะที่มีผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจาประเทศจีน
และราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเห็นได้ว่าราคาองุ่นสดน าเข้าจาก
ประเทศจีนและราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์
การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน แต่จะมีผลมาจากตัวมันเองสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีนควรพิจารณาวางแผนในการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความผันผวนของปริมาณอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 3.จากผลการพยากรณ์พบว่าอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในกรณีที่รายได้ต่อหัวคงที่
การน าเข้าเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพียงปีเดียว จากนั้นลดลงในสองปีถัดไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณ
น าเข้าจริง เพราะตั้งแต่มีการเปิดเสรีการค้าเป็นต้นมาการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี 
แต่ผลพยากรณ์ในกรณีที่รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน าเข้าจริง โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี
อยู่ที่ 46.71% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน าเข้าจริงหลังจากที่เปิดเสรีการค้าในช่วงปี พ .ศ. 2547-2555 ที่มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 24.98% ซึ่งจากผลพยากรณ์แสดงให้เห็นแนวโน้มในการน าเข้าองุ่นสดจาก
ประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นภาครัฐควรหันมาส่งเสริมเกษตรกรภายในประเทศให้มีการผลิต
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าปริมาณสูงและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรภายในประเทศอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            85 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการค้าต่างประเทศ. ผลการด าเนินงาน FTA สินค้าผักและผลไม้ไทย-จีน. กรุงเทพฯ, 2547 
กรมศุลกากร. “สถิติน าเข้า-ส่งออก.”  จาก http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/, 2556 
จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์. “การวิเคราะห์อุปสงค์น าเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน.” 

วิทยานิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
ดารินทร์ ก าแพงเพชร. “การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาและการพยากรณ์ราคากล้วยหอมไทย.” วิทยานิพนธ์

สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
พัชรี ภักดีนุฤทธิ์. “อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซียจากประเทศไทย.” สารนิพนธ์

สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 
ศรัญญา พึ่งผลงาม. “การพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย.” สารนิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.“กรอบความตกลงการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน.” จาก 

http://www.ftamonitoring.org/data/Dec20/ASCH%20AgreementMemo.pdf, 2547 
สหชล บุญจิตร์. “การวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าน  าตาลทรายในประเทศญ่ีปุ่น.” วิทยานิพนธ์สาขา

เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ

จ านวนประชากร.” จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=394, 2556  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “สินค้าเกษตร 10 ล าดับแรกที่มีการน าเข้าจากประเทศจีนสูงสุดปี พ.ศ. 

2555.” จาก http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export.php, 2556 
สุภาวดี โพธิยะราช และคณะ. “ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย: กรณีการน าเข้าผักและ

ผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” กรุงเทพฯ, รายงานการวิจัย, 2552 
Reynolds, R. L., (2011). Basic Microeconomics. Idaho, USA : Boise State University, 2011 
 



เอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ     (Application Form for Author) 

กรุณากรอก รายละเอียดเอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ ด้านล่างให้ครบทุกช่อง: 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ส่งบทความ  

วันท่ีสมัคร 

DD/MM/YYYY 

 ( Registration Dates) 

 วันท่ียื่นบทความ 

DD/MM/YYYY 

 (Submission 

Dates) 

 

 

 

ค าน าหน้าชื่อ (Title)  

ชื่อผู้ส่งบทความ 

(Author) 

 เพศ (Gender)  

หมายเลขบัตร

ประชาชน (Card Id) 

 ต าแหน่ง (Position)   

สถาบันการศึกษา

บริษัท,หรือหน่วยงาน

ท่ีสังกัด

(Organization) 

 

ท่ีอยู่ (Contact 

Address)    

  

 

โทรศัพท์ (Telephone)   มือถือ (Mobile)  

โทรสาร (Fax)   

E-mail อย่างน้อย 1 ชื่อ        



ส่วนที่ 2 : เงื่อนไข และ ข้อตกลง 
เงื่อนไข: Condition  

1. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยเผยแพร่หรือท าการตีพิมพ์ท่ีใดมา
ก่อน   
2. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพันธ์ จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไข 
และ ข้อตกลง ตามที่วารสารได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน  ถ้าผู้ส่งบทความกระท าการใดๆท่ีไม่สอดคล้องกับ 
เงื่อนไข และ ข้อตกลง ท่ีวารสารได้ประกาศไว้ หรือ ยกเลิกการลงตีพิมพ์บทความในวารสารเนื่องจาก
เหตุผลส่วนตัว หรือ เหตุผลอื่นใดท่ีสาเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง  ทางหน่วยงานจะไม่รับผิดชอบต่อ
การเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดใด  
 
ข้อตกลง : Agreement   ข้อตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพ์วารสารกับทางหน่วยงาน ผู้ส่งบทความ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
1. การช าระเงิน: ผู้ส่งบทความต้องเสียค่า บริการ และ การจัดด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่

หน่วยงานก าหนด จ านวนรวม.....2,500............ บาท ซึ่งประกอบด้วย  
o ค่าตรวจงานประพันธ์ 2,000 บาท จ่ายให้ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reviewer)  

2 ท่าน 
o ค่าด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร 500 บาท  

2.  ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตัวอย่างรูปแบบการท าบทความ ใน
วารสาร 

3.  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ ย่อหน้า ที่ใช้ในวารสาร
ฉบับนี้เท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มีหน้าที่ในการ แก้ไขค าผิด หรือ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ส่ง
บทความ. ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น ทางหน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงเป็นที่
เรียบร้อย ส่งกลับไปยังผู้ส่งบทความอีกคร้ัง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารส าเนา และท าการ
แจ้งให้ทราบว่าจะท าการส่งไปให้ผู้ช านาญการตรวจสอบต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 วันท าการ 

4. จากนั้น หน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว จัดส่งไปยัง Reviewer ด้านสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับงานวิชาการของผู้ส่งบทความ. ระยะเวลาท าการ ไม่เกิน 10 วันท าการ 

5. เมื่อผู้ช านาญท าการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสารข้อเสนอแนะ  ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ส่งบทความท าการแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ ตามความเห็น
ของ Reviewer แต่ละท่าน  ผู้ส่งบทความอาจจะได้รับการผ่านงาน ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่าน
แบบมีการแก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ก็เป็นได้ 



6. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ  ไม่มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และด าเนินงานตาม
หัวข้อที่ 9 

7.  เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ  มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ท าการ
ลงทะเบียน  ผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail 
หรือ ไปรษณีย์ หน่วยงานจะท าการส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยัง  Reviewer  เพื่อตรวจสอบอีก
คร้ังหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ทางหน่วยงานจะ
ด าเนินการตามหัวข้อที่ 9 ต่อไป หรือ ได้รับผลการประเมินในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบมีการแก้ไข 
ผู้ประพันธ์จะต้องท าการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ในคร้ังที่ 2 มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ประพันธ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

8. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail 
พร้อมเอกสาร ข้อเสนอแนะ จาก Reviewers. การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความถือเป็นอันสิ้นสุด  ผู้ส่ง
บทความไม่สามารถเรียกเงินคืน และ หน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับบทความหั วข้อเดิมของผู้ส่ง
บทความอีกครั้ง 

9. หน่วยงานจะท าการตีพิมพ์บทความเฉพาะ บทความที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของ Reviewers และความเห็น
จากกองบรรณาธิการเท่านั้น  ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของ
วารสารที่จะท าการตีพิมพ์ รวมถึงก าหนดการ การรับใบรับรองเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผ่านทาง  E-mail 
หรือ ทางไปรษณีย์  

10.  กรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ Reviewer ก าหนด (Rejection) หรือ ไม่สามารถ
แก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ หรือ ส่งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่
ทันเวลา หรือ ผู้ส่งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กับทางหน่วยงานในภายหลัง  ทางหน่วยงาน
จะไม่มีการคืนเงิน ให้กับผู้ประพันธ์ 

11. วารสารจากศูนย์สาธร ก าลังด าเนินการ  เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี TCI ก าหนด ซึ่งคาดว่าจะ
ท าการประเมินประมานปี 2558 ดังนั้นผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของตัวท่านเองหรือไม่ ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์
อื่นๆ 
ข้าพเจ้า รับทราบเงื่อนไข ข้อตกลง และ ยินยอมปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ 

   
  …………………………………                          ………………………………… 
  (                                                 )                                                    (                                                 ) 
           ลายมือชื่อพยาน                                                                           ลายมือชื่อ ผู้ส่งบทความ 



ขั้นตอนการส่งบทความ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งบทความเพื่อพิจารณา 

เขียนใบสมัคร 
ช าระเงิน 

รับรูปแบบการท าบทความ 

 
ส่งบทความ 

ตรวจสอบรูปแบบ 

ส่งตรวจบรรณานุกรม 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  2  ท่าน 

แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข  

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
มีการแก้ไข  

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  เพื่อประเมินคร้ังที่ 2 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข   

 
รับใบรับรอง 

 




