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บทคัดย่อ
บทความนี้วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของน้ํามันพืชที่มีผลต่อการกําหนดราคาน้ํามันพืชเพื่อบริโภค
โดยทําการเก็บข้อมูลราคาและคุณลักษณะของน้ํามันพืชที่วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าประเภทไฮเปอร์
มาร์เก็ต 3 แห่ง และซูปเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน
2558 จํานวน 26 ยี่ห้อ 70 ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองฮีดอนนิค (Hedonic price model) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลในเชิงบวกต่อราคา ได้แก่ ชนิดของพืชที่นํามาเป็นวัตถุดิบ ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ค่าโอเมกา 3 และ 9 ลักษณะการวางผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การวางชั้นละตราสินค้า และการวางใน
จุดที่น่าสนใจอื่นๆ และการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ส่วนปัจจัยที่มีที่มีผลในเชิงลบ ได้แก่ ลักษณะการวาง
ผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชทุกชั้นใน 1 ตราสินค้า และการจัดรายการส่งเสริมการขาย
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคจ่ายราคาส่วนเพิ่มให้กับชนิดของน้ํามันพืช ตราสินค้า การให้
ข้อมูลคุณค่าด้านโภชนาการ และความสะดวกสบายในการซื้อ เนื่องจากปัจจัยชนิดของพืชที่นํามาเป็น
วัต ถุดิบ เป็น ปัจจัย ที่มีผ ลในเชิงบวกต่ อราคาผลิตภัณฑ์น้ํ ามั นพื ชและส่ง ผลต่อการเปลี่ย นแปลงราคา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ํามันมากขึ้น เพราะ
ผู้บริโภคส่วนมากนิยมบริโภคน้ํามันพืชที่มีวัตถุดิบจากถั่วเหลือง ปาล์ม และรําข้าว เป็นหลัก โดยควรเลือก
วัตถุดิบที่มีภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น และทาง
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ภาครัฐควรจะมีโครงการร่วมกับผู้ประกอบการโดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชซึ่งแต่เดิม
อาจปลูกข้าวซึ่งมีราคาไม่ดีนัก อาจปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชที่สามารถนํามาทําเป็นน้ํามันได้ เช่น ทานตะวัน
และถั่วเหลือง เป็นต้น
คําสําคัญ: แบบจําลองฮีดอนนิค, น้ํามันพืช, คุณลักษณะ

Abstract
This paper analyzes the characteristics of the cooking oil affecting its consumer
price. The data of the cooking oil was collected from three hypermarkets and three
supermarkets during March to April 2015 over 70 observations of 26 various brands. The
hedonic price model was employed in this study. The results suggest that the positive
factors include raw materials, brand, package, omega 3 and 9, placing of the products
including putting down each brand in each shelf differently and putting down in other
interesting points, and advertisement. The negative factors are composed of placing of
the products including putting down each brand in all shelves and sales promotion.
The results indicates that consumer paid a premium for type of plant, brand,
nutrition information and convenience because the raw materials are positive factors on
oil prices and affects a change in product prices. Entrepreneurs should focus on the
sources of supply used for producing a cooking oil because most consumers prefer
soybean, palm and rice bran. Also, producers should use the domestically produced
materials in order to encourage farmers to earn higher income and able to sell their
products with higher price. Government should establish a joint project with the
entrepreneurs for supporting farmers to change their cropping. Instead of rice, as an
original agricultural product, whose price always fluctuates, farmers may consider other
crops which are able to generate oil, for example, sunflower and soybean.
Keywords: hedonic price model, cooking oil, attributes
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บทนํา
น้ํามันพืช คือ น้ํามันที่สกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชน้ํามัน เช่น เมล็ด เนื้อผล ได้แก่ น้ํามันถั่วเหลือง
น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันปาล์ม น้ํามันมะกอก เป็นต้น น้ํามันพืชและน้ํามันสัตว์นั้นมีความแตกต่างกัน
คือ น้ํามันสัตว์ เช่น น้ํามันหมูจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว มีคุณสมบัติเป็นไขได้ง่ายเมื่อ
อากาศเย็น และมีกลิ่นเหม็นหืนได้ง่ายเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิธรรมดา และมีคอเลสเตอรอล ต่างจากน้ํามันพืชที่
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว ทําให้ไม่ค่อยเป็นไขแม้อยู่ในที่เย็น มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายมากกว่าน้ํามันสัตว์ แต่จะทําปฏิกิริยากับความร้อนและออกซิเจนได้ง่าย และมักเกิดกลิ่นเหม็น
หืนภายหลังจากใช้ประกอบอาหารแล้ว (ธารดาว, 2546) ปัจจุบันผู้ผลิตน้ํามันพืชเพื่อบริโภค ได้เพิ่มคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น น้ํามันรําข้าว ที่มีการเพิ่มค่าโอรีซานอล
ตั้งแต่ 2,000 ppm – 6,000 ppm เนื่องจากการมีโอรีซานอลสูงจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี
(LDL-C) เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ (บริษัท น้ํามันบริโภคไทย จํากัด, ม.ป.ป.)
ในปัจจุบันน้ํามันพืชมีความสําคัญในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าตลาดน้ํามันพืชบรรจุ
ขวดของไทยปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 22,065.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.9 (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2558) โดยมูลค่าน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ที่เป็นน้ํามันที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดมี
มูลค่าตลาดที่มีทั้งการเพิ่มและลด (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และมีการ
ขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือน เกิดกระแสรักสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภค การปรับคุณภาพสินค้า และ
การประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นจองราคาจําหน่ายน้ํามันพืช
การตลาดศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2553) รายงานว่า มีการแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชภายในประเทศ ตาม
ความแตกต่างทางด้านราคา ซึ่งสามารถแบ่งตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มแรกผลิตภัณฑ์น้ํามัน
พืชเกรดกลาง ได้แก่ น้ํามันปาล์ม น้ํามันถั่วเหลือง และน้ํามันรําข้าว (เกรดกลาง) ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ย
ในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณลิตรละ 40 – 55 บาท ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีสัดส่วนตลาดมากที่สุดประมาณร้อย
ละ 95 ของมูลค่าตลาดทั้งหมดโดยจําแนกเป็นสัดส่วนตลาดของน้ํามันปาล์มร้อยละ 70 น้ํามันถั่วเหลืองร้อย
ละ 20 และน้ํามันรําข้าว (เกรดกลาง) ร้อยละ 5 โดยน้ํามันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
มีราคาถูกกว่าน้ํามันถั่วเหลือง 5 – 15 บาท นิยมใช้ในร้านอาหารต่างๆ และกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง
จนถึงล่าง กลุ่มที่สองผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเกรดพิเศษ (พรีเมี่ยม) เช่น น้ํามันมะกอก น้ํามันคาโนลา น้ํามัน
ทานตะวัน และน้ํามันรําข้าว(เกรดพิเศษ) เป็นต้น สําหรับผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชพรีเมี่ยมยังคงสัดส่วนตลาด
ภายในประเทศไม่มากนัก โดยมีสัดส่วนตลาดเพียงร้อยละ 5 แต่แนวโน้มยังเติบโตได้ดีเนื่องจากกระแส
สุขภาพที่เข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภค (สยามธุรกิจ, 2555)
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ตลาดน้ํามันพืชปี 2558 น้ํามันปาล์มยังเป็นน้ํามันที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดร้อยละ 59
รองลงมาคือน้ํามันถั่วเหลืองร้อยละ 27 และน้ํามันดอกทานตะวันร้อยละ 3 โดยตราสินค้าที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงที่สุดคือ ตรามรกตร้อยละ 16.2 ตราองุ่นร้อยละ 15.2 ตราหยกร้อยละ 13.3 ตราเกสรร้อยละ 9.5
และตราอื่นๆ ร้อยละ 45.8 อุตสาหกรรมน้ํามันพืชมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากเป็นสินค้าที่จําเป็นและ
ไม่มีความแตกต่างกันสามารถใช้ทดแทนกันได้ ขณะที่ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสูง โดยเฉพาะช่วงที่
เศรษฐกิจตกต่ําซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการนิยมใช้คือ การแข่งขันด้านราคา เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
และเมื่อมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจ ก็มักใช้ราคาเป็นกลยุทธ์ในการเข้าตลาด (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2558)
ตารางที่ 1: มูลค่าตลาดน้าํ มันปาล์มบริสทุ ธิ์ปี 2553 - 2558
ปีการผลิต

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

ร้อยละของการเจริญเติบโต
เทียบปีต่อปี

ปี 2553

1,277.75

3.95

ปี 2554

1,669.41

30.65

ปี 2555

1,530.45

-8.32

ปี 2556

1,392.17

-9.04

ปี 2557

1,522.39

9.35

ปี 2558

1,403.87

-7.79

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2559)
การแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ํามันพืช ยังคงเป็นการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดระหว่างตลาดน้ํามัน
ปาล์มและตลาดน้ํามันถั่วเหลือง เนื่องมาจากน้ํามันปาล์มและน้ํามันถั่วเหลืองเป็นน้ํามันพืชที่มีราคาถูกเมื่อ
เทียบกับน้ํามันพืชชนิดอื่น ในปี 2552 ส่วนแบ่งการตลาดของน้ํามันพืชทั้งสองชนิดรวมกันถึงร้อยละ 90
ส่วนน้ํามันพืชชนิดอื่นหรือน้ํามันพืชพรีเมียมยังไม่เป็นที่นิยม เพราะมีราคาสูงจึงมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง
ร้อยละ 10 (นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา, 2552) สินค้าน้ํามันพืชเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยภาครัฐ
และผู้ประกอบการในธุรกิจยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของราคาวัตถุดิบที่อาจปรับตัวสูงขึ้น จนกระทบต่อ
โครงสร้างต้นทุนการผลิต ทําให้รัฐบาลต้องปรับราคาน้ํามันพืช เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ (นลิน
ทิพย์, 2551) ถึงแม้ว่าน้ํามันพืชจะมีการควบคุมราคา แต่ในภาวการณ์แข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา
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น้ํามันพืชโดยมากแล้วจะขึ้นอยู่กับราคาของคู่แข่งขันด้วย (บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน),
2555)
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในตลาดน้ํามันพืช ก็เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ของตน เข้าไปอยู่ในใจของ
ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อตราสินค้าให้มีการจดจําได้ง่าย หรือการผสมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เป็นต้น ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นและผู้บริโภคต้องพิจารณารายละเอียดของตัว
ผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง และได้รับคุณประโยชน์
จากน้ํามันพืชให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยอมรับได้ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ํามันพืช และการศึกษา
คุณลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อการกําหนดราคาจะเป็นข้อมูลสําคัญของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืช ทั้งนี้เพื่อผู้ป ระกอบการจะได้นําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า มั น พื ช ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาน้ํ า มั น พื ช เพื่ อ บริ โ ภค เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่วางจําหน่าย ใน
ร้านค้าที่ผู้บริโภคซื้อเป็นประจําในเขตกรุงเทพมหานครโดยทําการเก็บข้อมูลตามเขตที่ตั้งของพื้นที่ได้แก่
เขตชั้นใน คือ เขตจตุจักร เขตชั้นกลาง คือ เขตบางแค และเขตชั้นนอก คือ เขตบางขุนเทียน โดยเก็บใน
แหล่งจําหน่ายที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเขตที่เลือกดังกล่าวมีแหล่ง
จําหน่ายครบทุกสถานที่ เพื่อให้ได้จํานวนตัวอย่างที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ ซึ่งในแต่ละเขตที่ตั้งและในแต่
ละแหล่งจําหน่ายจะมีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ําทันพืชที่วางจําหน่ายแตกต่างกัน โดยทําการเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2558 ทําให้ได้ข้อมูลจํานวน 26 ยี่ห้อ 70 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ํามันพืชเพื่อบริโภค จะศึกษาโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด โดยใช้แบบจําลอง Hedonic price analysis เพื่อ
หาปัจจัยคุณลักษณะที่มีอิทธิพลในการอธิบายราคาน้ํามันพืชที่ใช้เพื่อบริโภคซึ่งสามารถสร้างฟังก์ชันได้ดงั นี้
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การประมาณการสมการราคาน้ํามันพืชเพื่อบริโภค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยด้วย
วิธีกําลังสองน้อยที่สุด ดังสมการ
1

=

2

3

โดยกําหนดให้
คือ ราคาน้ํามันพืช ต่อหน่วย 1,000 ml
1

คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ปัจจัยยี่ห้อของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ซึ่งยี่ห้อของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่ใช้ใน
การศึกษามีจํานวน 26 ยี่ห้อ ซึ่งได้แก่ องุ่น (BR1) Mazola (BR2) Rizi (BR3)
ผึ้ง (BR4) ทับทิม (BR5) มรกต (BR6) ถูกใจ (BR7) ศรทอง (BR8) โอลีน
(BR9) Top (BR10) หยก (BR11) คิง(BR12) กุ๊ก (BR13) Naturel (BR14)
Ricely (BR15) Alfa one (BR16) Tesco (BR17) แวว (BR18) แชมป์
(BR19) Big C (BR20) ลีลา (BR21) Emerald (BR22) Arroza (BR23) ทิพ
(BR24) Healthy mate (BR25) พาโมล่า (BR26) โดยกําหนดให้ตัวแปรBR ใดๆ
มีค่าเป็น 1 ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่มียี่ห้อนั้นๆ และมีค่าเป็น 0 ถ้าเป็น
ผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชยี่ห้ออื่น

ปัจจัยชนิดของพืชที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันพืชมี 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง (TY1)ปาล์ม
(TY2) ข้าวโพด (TY3) ทานตะวัน (TY4) รําข้าว (TY5) คาโนล่า (TY6) เมล็ดชา (TY7) คาโนล่าผสม
ทานตะวัน (TY8) ปาล์มผสมคาโนล่า (TY9) โดยกําหนดให้ตัวแปร TY ใดๆ มีค่าเป็น 1 ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืชที่ผลิตจากพืชชนิดนั้นๆ และมีค่าเป็น 0 ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่ผลิตจากพืชชนิดอื่น
ปัจจัยบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ซึ่งลักษณะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชมี 3 แบบ
คือ ขวดพลาสติก (PK 1) ถุงพลาสติก (PK2) ปี๊บ (PK3) โดยกําหนดให้ตัวแปร PK ใดๆ มีค่าเป็น 1 ถ้า
ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ในลักษณะนั้นๆ และมีค่าเป็น 0 ถ้าผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ในลักษณะอื่น
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ปัจจัยด้านคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
1. เครื่องหมายฮาลาล (HAL) ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยกําหนดให้
ตัวแปร HAL มีค่าเป็น 1 ถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลที่ฉลาก และมีค่าเป็น 0 ถ้าไม่มีเครื่องหมาย
ฮาลาลที่ฉลาก
2. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (CO) ที่แสดงค่าการปลดปล่อยคาร์บอนตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดย
กําหนดให้ตัวแปร CO มีค่าเป็น 1 ถ้ามีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์และมีค่าเป็น 0 ถ้าไม่มีฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นต์
3. การระบุลักษณะการนํามาประกอบอาหาร (COK) ตามคุณสมบัติของน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ โดย
กําหนดให้ตัวแปร COK มีค่าเป็น 1 ถ้ามีการระบุลักษณะการนํามาประกอบอาหาร และมีค่าเป็น 0
ถ้าไม่มีการระบุลักษณะการนํามาประกอบอาหาร
4. ค่าโอเมก้า3, 6, 9 ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช (OM) โดยให้ค่าโอเมกา3 (OM1) ค่าโอเมกา 6
(OM2) ค่าโอเมกา 9 (OM3) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัม
5. ค่าโอรีซานอลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช (OZ) โดยให้ค่าโอรีซานอลมีหน่วยเป็นมิลลิกรัม
2

คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่
ปัจจัยลักษณะการจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ซึ่งเป็นการวางผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืช (PL) โดยแบ่งการจัดวางผลิตภัณฑ์ของน้ํามันพืช 3 แบบ ได้แก่ การ
วางทุกชั้นใน 1 ตราสินค้า (PL1) การวางชั้นละตราสินค้า (PL2) การวางชั้น
ละหลายตราสินค้า (PL3) การวาง ในจุดที่สนใจอื่นๆ (PL4) โดยกําหนดให้ตัว
แปร PL ใดๆ มีค่าเป็น 1 เมื่อผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชได้ถูกวางจําหน่ายในลักษณะ
นั้นๆ และมีค่าเป็น 0 เมื่อผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชได้ถูกวางจําหน่ายในลักษณะอื่น

3

คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ได้แก่
1. การโฆษณาทางสื่อต่างๆ (AD) ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ใบปลิว
อินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้ตัวแปร AD มีค่าเป็น 1 เมื่อมีการโฆษณาทางสื่อ
ต่างๆ และมีค่าเป็น 0 เมื่อไม่มีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ
2. การจัดรายการส่งเสริมการขาย (PR) ได้แก่ ลด แลก แจก แถม โดยกําหนดให้
ตัวแปร PR มีค่าเป็น 1 เมื่อมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย และมีค่าเป็น 0 เมื่อมี
ไม่การจัดรายการส่งเสริมการขาย
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คือค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ j โดยที่ j = 1, 2, …
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
ทําการวิเคราะห์โดยการเพิ่มตัวแปรเข้าไปทีละตัวเริ่มจากตัวแปรชนิดของพืชให้เป็นแบบจําลองที่ 1
เพิ่มตัวแปรตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นแบบจําลองที่ 2 และเพิ่มตัวแปรด้านปัจจัยคุณลักษณะพื้นฐาน
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องหมายฮาลาลฉลากคาร์บ อนฟุตพริ้นต์การระบุลักษณะการนํามาประกอบ
อาหารค่าโอเมก้า 3 6 และ 9 และค่าโอรีซานอล ให้เป็นแบบจําลองที่ 3 เพิ่มลักษณะบรรจุภัณฑ์เข้าร่วม
วิเคราะห์ให้เป็นแบบจําลองที่ 4 เพิ่มปัจจัยด้านลักษณะการจัดจําหน่ายให้เป็นแบบจําลองที่ 5 และเพิ่ม
ปัจจัยด้านลักษณะการจัดจําหน่ายให้เป็นแบบจําลองที่ 6
ข้อจํากัดของแบบจําลอง Hedonic Price Model คือ ราคาสินค้าเกิดจากอุปสงค์ และอุปทานแต่
แบบจําลองดังกล่าวมองเฉพาะด้านอุปสงค์ เนื่องจากราคาที่ใช้ในการศึกษาโดยมากเป็นราคาในตลาดขาย
ปลี ก ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ผู้ บ ริ โ ภคจ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า นอกจากนี้ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า บางอย่ า งเกิ ด จากพั น ธุ์ ที่ ใ ช้
สภาพแวดล้ อ มหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใ ช้ ทํ า การผลิ ต และการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว และปั ญ หา
Multicollinearity อันเกิดจากความสัมพันธ์สูงระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ปัญหา Heteroskedasticity
อันเกิดจากความแตกต่างและความผันผวนของราคาในแต่ละชั้นคุณภาพ และยังมีปัญหาของราคาสินค้า
เกษตรซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ฤดู ก าล และในบางครั้ ง ระดั บ ราคาสิ น ค้ า กั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า อาจจะมี
ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันได้ ซึ่งราคาในบางครั้งเกิดจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของคุณภาพ
ของผลผลิต เช่น สถานที่ซื้อ หรือประเภทของร้านค้าที่ซื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวแปรสถานที่อาจสะท้อนถึง
รายได้และกลุ่มลูกค้าได้ (รวิสสาข์ สุชาโต, 2554)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แบบจําลอง Hedonic Price เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืชในแบบจําลองที่ 1 เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรชนิดของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามัน
พืช พบว่าตัวแปรด้านชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบ สามารถอธิบายความผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
ได้ร้อยละ 59 โดยตัวแปรด้านชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบที่มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ได้แก่ ข้าวโพด ทานตะวัน รําข้าว และเมล็ดชาผลจากการประมาณค่าของแบบจําลองที่ 1 แสดง
ให้เห็นว่า ปัจจัยชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช โดย
ผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่ผลิตจากข้าวโพด ทานตะวัน รําข้าว และเมล็ดชา จะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามัน
พืชสูงขึ้น 83.843 บาท 59.757 บาท 76.001 บาท และ 296.335 บาท ต่อ 1 ลิตร ตามลําดับ
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เมื่อนําตัวแปรด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยในแบบจําลองที่ 2 พบว่า
ความสามารถในการอธิบายการผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.5 โดยปัจจัย
ชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบยังเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญในการอธิบายความผันแปรคือ ยังคงมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชที่ผลิตจากข้าวโพด ทานตะวัน รําข้าว และเมล็ดชา จะ
ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 53.523 บาท 15.212 บาท 48.534 บาท และ 281.541 บาท
ต่อ 1 ลิตร ตามลําดับ และเพิ่มคาโนล่าผสมทานตะวัน 42.541 บาท ส่วนในด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ก็
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยน้ํามันพืชตราสินค้า
Mazola, Rizi, Ricely, Alfa one และ Healthy mate จะส่งผลให้ราคาน้ํามันพืชสูงขึ้น 42.072 บาท
36.493 บาท 90.490 บาท 73.490 บาท และ 301.812 บาท ต่อ 1 ลิตร ตามลําดับ
แบบจําลองที่ 3 ได้เพิ่มตัวแปรด้านปัจจัยคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย
พบว่า ความสามารถในการอธิบายการผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.9 โดย
ปั จ จั ย ชนิ ด ของพื ช ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ยั ง เป็ น ตั ว แปรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการอธิ บ ายความผั น แปรคื อ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช แต่รําข้าวไม่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชใน
แบบจําลองนี้ และตัวแปรด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ก็ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืชอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เหมือนแบบจําลองที่ 2 และโดยมีตราสินค้า Emerald ที่ส่งผลให้ราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น พื ช สู ง ขึ้ น 26.913 บาท ต่ อ 1 ลิ ต ร เพิ่ ม เข้ า มา ส่ ว นปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของ
ผลิตภัณฑ์ มีเพียงค่าโอรีซานอลเพียงเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ซึ่งจะ
ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 0.006 บาท ต่อ 1 ลิตร
ในแบบจําลองที่ 4 ได้เพิ่มลักษณะบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมวิเคราะห์ด้วยพบว่า ความสามารถในการ
อธิบายการผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99 โดยปัจจัยชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบ
ปั จ จั ย ด้ า นตราสิ น ค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง เป็ น ตั ว แปรที่ มี
ความสํ า คั ญ ในการอธิ บ ายความผั น แปรคื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น พื ช
เหมือนกับในแบบจําลองที่ 3 ส่วนปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์นั้นไม่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
สําหรับแบบจําลองที่ 5 ได้เพิ่มปัจจัยด้านลักษณะการจัดจําหน่าย คือ การวางผลิตภัณฑ์เข้าร่วม
วิเคราะห์ด้วยพบว่า ความสามารถในการอธิบายการผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 99.3 โดยปัจจัยชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบ และปัจจัยด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ยังเป็นตัวแปรที่มี
ความสําคัญในการอธิบายความผันแปรคือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช โดยมี
ชนิดของพืชคือถั่วเหลือง รําข้าว และคาโนล่า ที่ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 11.240 บาท
41.358 บาท และ 29.603 บาทต่อ 1 ลิตร เพิ่มเข้ามา และตัวแปรตราสินค้า Emerald และ Healthy mate
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ไม่มีผลในแบบจําลองนี้ นอกจากนี้ปัจจัยคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลในแบบจําลองนี้ และ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเหมือนเดิม ส่วนตัวแปรการวางผลิตภัณฑ์
พบว่า การวางทุกชั้นใน 1 ตราสินค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช โดยจะส่งผลให้
ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชต่ํากว่าการวางผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ ประมาณ 27.494 บาทต่อ 1 ลิตร
สําหรับแบบจําลองที่ 6 ได้เพิ่มปัจจัยด้านลักษณะการจัดจําหน่าย คือ การวางผลิตภัณฑ์เข้าร่วม
วิเคราะห์ด้วยพบว่า ความสามารถในการอธิบายการผันแปรของราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 99.5 โดยปัจจัยชนิดของพืชที่เป็นวัตถุดิบ และปัจจัยด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ยังเป็นตัวแปรที่มี
ความสําคัญในการอธิบายความผันแปรคือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช โดยตัว
แปรตราสินค้าถูกใจ Emerald และ Healthy mate ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 35.797 บาท
36.571 บาท และ 251.346 บาทต่อ 1 ลิตร ส่วนตัวแปรตราสินค้า Arroza มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชโดยจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชต่ํากว่าแบบอื่นๆ ประมาณ 36.930 บาท
ต่อ 1 ลิตร ปัจจัยคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์พบว่าการเติมโอเมก้า 3 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ต่างจากการเติมโอเมก้า 9 ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
โดยจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชต่ํากว่าแบบอื่นๆ ประมาณ 3.053 บาทต่อ 1 ลิตร ปัจจัยด้าน
บรรจุภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติก มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 27.654 บาท ต่อ 1 ลิตร ส่วนตัวแปรการวางผลิตภัณฑ์พบว่าการ
วางผลิตภัณฑ์ทุกชั้นใน 1 ตราสินค้ายังมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช แต่การวาง
ผลิตภัณฑ์ชั้นละตราสินค้า และการวางในจุดที่สนใจอื่นๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืช ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 10.996 บาท 22.869 บาท ต่อ 1 ลิตร ตามลําดับ และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายพบว่า การโฆษณามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น 18.312 บาท ต่อ 1 ลิตร แต่การจัดรายการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชต่ํากว่าแบบอื่นๆ
ประมาณ 24.336 บาทต่อ 1 ลิตร ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช (ค่าสัมประสิทธิ์)
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
ชนิดของพืช (TY)
ถั่วเหลือง
ข้าวโพด
ทานตะวัน
รําข้าว
คาโนล่า
เมล็ดชา
คาโนล่าผสม
ทานตะวัน
ยี่ห้อน้ํามันพืช
(BR)
Mazola
Rizi
ถูกใจ
Ricely
Alfa one
Emerald
Arroza

แบบจําลอง
1
41.665*
(5.199)

2
40.976*
(9.230)

3
42.022*
(9.419)

4
42.025*
(7.570)

5
43.740*
(8.106)

6
55.164*
(8.028)

10.093
(0.828)
83.843*
(3.886)
59.757*
(3.488)
76.001*
(5.069)
28.835
(0.979)
296.335*
(7.252)
57.335
(1.403)

7.598
(1.676)
53.523*
(6.213)
15.212*
(2.629)
48.534*
(4.096)
19.549
(1.890)
281.541*
(18.373)
42.541*
(2.776)

7.652
(1.764)
51.275*
(5.555)
19.681*
(3.057)
16.279
(0.973)
20.432
(1.828)
298.177*
(17.672)
52.604*
(3.274)

7.624
(1.680)
51.338*
(5.166)
19.650*
(2.888)
16.326
(0.936)
20.397
(1.721)
298.028*
(17.133)
52.591*
(3.136)

11.240*
(2.621)
60.283*
(6.412)
29.347*
(4.132)
41.358*
(2.340)
29.603*
(2.640)
305.227*
(18.583)
62.300*
(4.066)

12.559*
(3.449)
58.507*
(7.365)
51.489*
(6.057)
42.098*
(2.835)
27.480*
(2.648)
318.985*
(22.136)
65.578*
(4.967)

34.574*
(4.174)
31.067*
(2.613)
7.692
(0.639)
79.064*
(5.697)
65.674*
(5.068)
25.352
(2.023)
-26.731
(-1.677)

24.661*
(3.318)
24.456*
(2.411)
35.797*
(2.400)
71.591*
(5.986)
57.132*
(5.138)
36.571*
(2.742)
-36.930*
(-2.745)

42.072*
(4.925)
36.493*
(3.268)
-2.976
(-0.279)
90.490*
(5.944)
73.490*
(5.405)
14.024
(1.317)
-24.510
(-1.610)

43.835*
(5.276)
44.765*
(3.809)
9.185
(0.767)
88.827*
(6.068)
79.320*
(5.984)
26.913*
(2.180)
-7.066
(-0.444)
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43.757*
(5.110)
44.590*
(3.641)
9.030
(0.730)
88.791*
(5.880)
79.281*
(5.798)
26.749*
(2.097)
-7.110
(-0.434)
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ตัวแปรอิสระ

แบบจําลอง
1

Healthy mate
คุณลักษณะ
พื้นฐาน
ค่าโอเมก้า3

2
301.812*
(27.070)

3
296.297*
(27.403)

4
296.324*
(26.327)

5
284.913
(25.399)

6
251.346*
(19.840)

0.000
0.000*
0.000
0.000
(1.690)
(3.472)
(1.675)
(1.625)
0.00002829
(-1.385) 0.00002818 0.00002817 0.00007694*
(-3.053)
(-1.107)
(-1.338)
0.006*
0.002
0.003
0.006*
(0.015)
(0.987)
(1.183)
(2.485)

ค่าโอเมก้า9
ค่าโอรีซานอล(OZ)
บรรจุภัณฑ์
(PK)
ถุงพลาสติก

-4.842
(-0.447)

20.046
(1.412)

27.654*
(2.296)

ลักษณะการวาง
ผลิตภัณฑ์ (PL)
การวางทุกชั้นใน
1 ตราสินค้า

-27.494*
(-2.752)

-34.172*
(-3.995)

การวางชั้นละ
ตราสินค้า

6.085
(1.008)

10.996*
(2.107)

การวางในจุดที่
น่าสนใจอื่นๆ

16.135
(1.609)

22.869*
(2.546)

การส่งเสริมการขาย
การโฆษณาทางสื่อ
ต่างๆ (AD)
การจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย
(PR)
R2

18.312*
(2.511)
-24.336*
(-3.634)
0.590

0.985

0.989
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ตัวแปรอิสระ

Adjusted R2
F-statistic

แบบจําลอง
1

2

3

4

5

6

0.536

0.973

0.977

0.975

0.980

0.986

10.973*

78.487*

76.864*

68.787*

80.130*

110.129*

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า t-statistics 2) * หมายถึงมีนัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชในด้านผลิตภัณฑ์
ได้ แ ก่ ชนิ ด ของพื ช ที่ นํ า มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง จะมี ร าคาแตกต่ า งกั น ตามต้ น ทุ น ชนิ ด ของพื ช นั้ น ๆ รวมทั้ ง
สารอาหารที่อยู่ในพืชที่แตกต่างกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานของยุวดี ลีเบ็น (2551) ด้านปัจจัยยี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชพบว่าปัจจัยยี่ห้อที่เป็นตัวกําหนดราคามีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยแต่ส่วนมากจัดอยู่
ในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมที่มีราคาสูง ซึ่งแตกต่างจากงานของธีรารัตน์ จันพุ่ม (2555) ที่ตราสินค้าข้าวสารหอม
มะลิบรรจุถุงที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงจะมีอิทธิพลในทางบวก ปัจจัยด้านการวางผลิตภัณฑ์ซึ่งพบว่า
การวางผลิตภัณฑ์ชั้นละตราสินค้า และการวางในจุดที่สนใจอื่นๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคา อาจ
เนื่องมาจากการจัดวางที่เป็นระเบียบและหาได้ง่าย อีกทั้งยังนํามาวางในจุดที่เด่นสามารถหยิบได้สะดวก
ต่างจากการวางผลิตภัณฑ์ทุกชั้นใน 1 ตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคา อาจเนื่องมาจากความ
ไม่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านปัจจัยการส่งเสริมการขายพบว่า การโฆษณาทางสื่อต่างๆ โดยจะมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสูงขึ้น เพราะเป็น
แหล่งข้อมูลสําคัญที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ต่างจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก
แถม ที่ผู้บริโภคก็ให้ความสําคัญ แต่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ราคาลดลง
เนื่องจากต้องลดราคาในช่วงที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย
เนื่องจากปัจจัยชนิดของพืชที่นํามาเป็นวัตถุดิบ เป็นปัจจัยที่มีผลในเชิงบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืชและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในด้านการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ํามันมากขึ้น เพราะผู้บริโภคส่วนมากนิยมบริโภคน้ํามันพืชที่มีวัตถุดิบจากถั่วเหลือง
ปาล์ม และรําข้าว เป็นหลัก โดยควรเลือกวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น และทางภาครัฐควรจะมีโครงการร่วมกับผู้ประกอบการเป็นทางเลือกให้
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เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชซึ่งแต่เดิมอาจปลูกข้าวซึ่งมีราคาไม่ดีนัก อาจปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชที่
สามารถนํามาทําเป็นน้ํามันได้ เช่น ทานตะวัน และถั่วเหลือง เป็นต้น
การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกศึกษาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช ผู้ที่สนใจจะทําการศึกษาครั้งต่อไปอาจ
ประยุกต์โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ที่มีความซับซ้อนในตัวผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคต้องพิจารณา
รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ
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