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พยากรณ์ ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  แบ่งการศึกษาเป็นรายชนิดสัตวน์ ้าท่ี
ส าคญัคือ ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)  ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ และน ามารวมเป็น  ค่าพยากรณ์
ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลเป็นรายปี
ตั้งแต่ปี 2539-2547  รวม 9 ปี โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษาพบวา่ เวลามี
ความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในทุกรูปแบบสมการ  ท่ีระดบันยัส าคญั  =  0.05   
 โดยมีรูปแบบสมการท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ดงัน้ีคือ ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่
รวมปลาทูน่า)  ปลาทูน่า และ สัตวน์ ้าอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  ตามล าดบั คือ รูปแบบ Linear   
รูปแบบ Exponential และ รูปแบบ Logarithmic   มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้ (Adjusted R2) 
เท่ากบั 0.8044  0.7778 และ 0.6032  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error ) 
เท่ากบั 19,130.2060   49,964.6302  และ 10,611.1085  ตนั หรือประมาณ  4.55%   10.70% และ 5.45% 

ค่าแนวโนม้การพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง โดยการน า
ค่าท่ีไดท้ั้ง 3 ส่วนมารวมกนั เพื่อหาค่าพยากรณ์ในปี 2548-2550  ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 คือ ในปี 
2548  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 1,347,345.3423 ตนัโดยมีปลาเบญจพรรณ (ไม่รวม ปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตว์
น ้าอ่ืนๆ เท่ากบั 491,981.8056  644,137.9698  และ 211,225.5669 ตนั   ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 
1,414,384.4421 ตนั โดยมีปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ เท่ากบั 
506,358.8556   694,996.4202 และ 213,029.1663  ตนั  ปี 2550  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 1,485,282.0709 ตนั 
โดยมีปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ เท่ากบั 520,735.9056 , 749,870.4418 
และ 214,675.7235  ตนั   มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์  45,463.90  ตนั หรือประมาณ  4.27 % 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าค่าพยากรณ์ท่ีไดไ้ปเป็น ขอ้มูลพื้นฐาน ในการประกอบการ
ตดัสินใจ ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอ ต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมและ
พฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

ค าส าคัญ :  พยากรณ์   อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง   ปลาเบญจพรรณ   ปลาทูน่า   สัตวน์ ้าอ่ืนๆ 
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ABSTRACT 

 
 This research had the objectives to study and analyze the data to find the equations 
appropriate for the prediction of quantity of marine fisheries in the canned food industry. The main marine 
fisheries, that is, other-food fish (excluding tuna), tuna and other marine animals were divided and made as 
the prediction on the quantity of marine fisheries in canned food industry. Then, the annual data of  9  
years (1996 - 2004) were analyzed with the regression equation. The research found that time is correlated 
to the quantity of the other-food fish (excluding tuna), tuna and other marine animals in all equations with 
the significance level of  =  0.05. 
 The appropriate equations of the prediction could be summarized as follows: Linear, 
exponential and logarithmic equations were used to the prediction on the quantity of other-food fish 
(excluding tuna), tuna and other marine animals, respectively. The coefficients of adjusted R were 0.8044, 
0.7778 and 0.6032 ; the standard errors were 19,130.2060, 49,964.6302 and 10,611.1085 or approximately  
4.55%, 10.70% and 5.45%, respectively. 
 The tendency of prediction on the quantity of marine fisheries in the canned food industry 
during 2005 - 2007 was that the quantity tended to be increased from 2004 because in 2005, the prediction 
was 1,347,345.3423 with the quantity of other-food fish (excluding tuna), tuna and other marine animals in 
amount of 491,981.8056, 644,137.9698 and 211,255.5669, respectively. In 2006, the prediction was 
1,414,384.4421 with the quantity of other-food fish (excluding tuna), tuna and other marine animals in the 
amount of 506,358.8556, 694,996.4202 and 213,029.1663, respectively whereas the prediction of 2007 
was 1,485,282.0709 with the quantity of other-food fish (excluding tuna), tuna and other marine animals in 
the amount of 520,735.9056, 749,870.4418 and  214,675.7235 , respectively with the standard deviation of 
prediction at 45,463.90 or 4.27% 
 According to the study results, the prediction could be used as the guideline for the decisions 
on the management and promotion of marine animals processing and fisheries investment. 
 

Key  Words : Predict, canned-food industry, other-food fish , tuna, other marine animals 



ค ำน ำ 

 
การประมงมีความส าคญัต่อคนไทย ทั้งในแง่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีส าคญัและเป็นภาคการ

ผลิตท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ สินคา้สัตวน์ ้าแปรรูปส่งออกสามารถน ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละ
กวา่แสนลา้นบาท อีกทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประมง การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และ อุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองลว้นเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน (นโยบายพฒันาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 – 2549) 

จากนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจการประมง  โดยการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิต และผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า
ใหไ้ดม้าตรฐาน เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและขยายตลาดสินคา้สัตวน์ ้ารวมทั้งพฒันาอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจประมงขนาดกลางและขนาดเลก็ ตลอดจนการปรับโครงสร้างองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ศกัยภาพในการ
ควบคุมและใหบ้ริการ  

สถิติการส่งออกสินคา้ประมงประเภทต่าง ๆ ในปี 2544  มีปริมาณการส่งออก 1,398,997.59 ตนั  
เพิ่มขึ้นเป็น  1,841,596.87  ตนั  ในปี 2548 ( กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมงระหวา่งประเทศ  กองประมง
ต่างประเทศ  กรมประมง, 2549 )  ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมงดงักล่าว มีผลเก่ียวเน่ืองต่อการท าการ
ประมง การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปสัตวน์ ้า  เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาด ใหเ้พียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ    

ส าหรับอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปสัตวน์ ้าท่ีมี
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูง โดยมีจ านวนโรงงานหรืออุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในปี 2539-2547 
(ตารางภาคผนวกท่ี 1) นั้น  จ านวนโรงงานมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก คือ 50 และ 49 โรงงานในปี 2539 
และ2547 ตามล าดบั แต่ส าหรับปริมาณและมูลค่าการส่งออกนั้น มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น  ทั้งอาหารทะเลกระป๋อง
และปลาทูน่ากระป๋อง (ตารางภาคผนวกท่ี 3- 6)    ท่ีมีปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
และต่างประเทศ  ส่งผลใหป้ริมาณสัตวน์ ้าหรือวตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการผลิตมีความตอ้งการเพิ่มขึ้น  วตัถุดิบหรือ
สัตวน์ ้า ท่ีใชใ้นการผลิต มีทั้งผลผลิตจากการท าประมงของไทย ทั้งในและนอกน่านน ้า  การเพาะเล้ียงสัตว์
น ้า และการน าเขา้สัตวน์ ้าจากต่างประเทศ เช่น ปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็ ท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ จึงตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบหรือสัตวน์ ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 90 (การเสวนาเร่ือง แนวโนม้และ
สถานการณ์การตลาดของสินคา้ประมงไทยในเวทีการคา้โลก ปี 2550 , กรมประมง)  เช่น ไตห้วนั ญ่ีปุ่ น 
ฯลฯ (ตารางภาคผนวกท่ี 3และ4)  จากขอ้มูลสถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2539-2547  สัตวน์ ้าหลกัท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ไดแ้ก่ ปลาเบญจพรรณ  ปลาทูน่าและสัตวน์ ้าอ่ืนๆ เช่น กุง้ ปู หมึกและหอย  
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ จากการท าประมง  การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า แลว้  ปลาเบญจพรรณและสัตว์
น ้าอ่ืนๆ มีปริมาณสัตวน์ ้าเพียงพอ ต่อความตอ้งการใชส้ัตวน์ ้า (ตารางภาคผนวกท่ี 1และ2)   ส าหรับปลาทูน่า
ท่ีจบัไดใ้นประเทศนั้น เป็นปลาทูน่าขนาดเลก็ หรือปลาโอ ซ่ึงปลาโอท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง
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ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ปลาโอด า และปลาโอลาย (ยทุธศาสตร์ปลาทูน่าและผลิตภณัฑ ์ ปี 2547-2551, กรมประมง) 
มีปริมาณนอ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  จากสถิติปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ ปี 2539 - 2547   พบวา่ มีปริมาณ
ปลาโอ 122,800 ตนั ในปี 2539  และ 136,400 ตนัในปี 2547 (ตารางภาคผนวกท่ี 2)  ในขณะท่ีความตอ้งการ
ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มีปริมาณการใชป้ลาทูน่า 320,740 ตนัในปี 2539 และ 563,394 ตนั
ในปี 2547  (ตารางภาคผนวกท่ี 1) ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัสถิติปริมาณการ
ส่งออกสินคา้ประมง ท่ีมีปริมาณความตอ้งการจากตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสัตวน์ ้า
กระป๋อง ปี 2544 มีปริมาณการส่งออก 483,941.70 ตนั และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 732,745.58  ตนัในปี  2549  
(ตารางภาคผนวกท่ี 5) ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง ในปี  2544  ปริมาณ 269,522.58 ตนั และมี
แนวโนม้ปริมาณความตอ้งการจากตลาดต่างประเทศมากขึ้น ในปี 2549 ปริมาณ 416,258.59  ตนั    

จากขอ้มูล ภาวะการส่งออกสินคา้ส าคญัของไทย ปี 2548 และแนวโนม้ ปี 2549  (ส่วน
วิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย, 2549)  พบวา่ มูลค่าส่งออก
อาหารทะเลกระป๋องและการแปรรูป ในปี 2548 ยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5  (ตารางภาคผนวกท่ี 6)  มูลค่าส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปท่ี
เพิ่มขึ้น มีสาเหตุส าคญัจาก   

- การแพร่ระบาดของไขห้วดันกในหลายประเทศ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคบางส่วนหันมารับประทาน
อาหารทะเลแทนสัตวปี์ก โดยเฉพาะอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปซ่ึงสะดวกในการปรุงและเก็บรักษาไว้
ไดน้าน    

- การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึง
เป็นเพราะไดรั้บผลดีจากการท่ีหลายมลรัฐในสหรัฐฯ ประกาศหา้มจ าหน่ายสินคา้ประมงทุกชนิดท่ีน าเขา้จาก
เวียดนาม เน่ืองจากตรวจพบสารฟูโรควิโนโลนตกคา้งในปลาท่ีน าเขา้จากเวียดนาม    

ส่วนมูลค่าส่งออกปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9  เน่ืองจาก ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง
หลายประเทศลดการผลิตลง โดยเฉพาะ EU และสหรัฐฯ (เป็นประเทศท่ีบริโภคและผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
รายส าคญัของโลก) เน่ืองจากผูผ้ลิตต่างมีก าไรลดลงจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงขึ้น ขณะท่ีปรับขึ้นราคาจ าหน่าย
ไดไ้ม่มาก ท าใหต้อ้งน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการผลิตท่ีลดลง  

จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา หาสมการแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เพื่อหาค่าพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็วา่มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงอยา่งไร 
โดยท าการศึกษาเป็นรายชนิดสัตวน์ ้าท่ีส าคญั ตามกลุ่มชนิดสัตวน์ ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง คือ
ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)  ซ่ึงปลาทูน่าส่วนใหญ่
เป็นวตัถุดิบจากการน าเขา้จากต่างประเทศ   ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) เป็นวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการท าก
ประมงของประเทศไทยทั้งในและนอกน่านน ้า   สัตวน์ ้าอ่ืนๆ เช่น กุง้ ปู หมึก และหอย นั้น เป็นวตัถุดิบท่ีได้
จากการท าประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ในประเทศ  จึงท าการศึกษาโดยการแบ่งกลุ่มชนิดสัตวน์ ้าเป็น 3 
กลุ่มชนิดสัตวน์ ้าหลกัท่ีส าคญั   



 5 

จากการศึกษาดงักล่าว สามารถน าค่าพยากรณ์ท่ีไดไ้ป เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการประกอบการ
ตดัสินใจ ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมและ
พฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าใหไ้ดม้าตรฐาน  ต่อไป 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ หาสมการถดถอย ส าหรับพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  เป็นรายชนิดสัตวน์ ้าท่ีส าคญัคือปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)   ปลาทูน่า
และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) 

2.เพื่อศึกษาแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม สัตวน์ ้ากระป๋อง 
3.เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการประกอบการตดัสินใจ ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า
ใหไ้ดม้าตรฐาน 
  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถหาสมการถดถอยท่ีเหมาะสม เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เป็นรายชนิดสัตวน์ ้าท่ีส าคญัคือปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)  ปลาทูน่า
และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) 

2. สามารถหาค่าแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม สัตวน์ ้ากระป๋อง 
3. สามารถน าค่าท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการประกอบการตดัสินใจ ในการจดัหาวตัถุดิบท่ี

มีคุณภาพ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตและ
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าใหไ้ดม้าตรฐาน 
  

ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋องในคร้ังน้ี   มีปัจจยัท่ีส าคญัหลาย
อยา่งมาเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ียงัไม่มีขอ้มูล
และผลการศึกษามาอา้งอิงท่ีแน่นอน วา่มีผลกระทบต่อปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็เป็นจ านวนและปริมาณมาก
หรือนอ้ยเพียงไร  แต่ไดส่้งผลกระทบต่อปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมการผลิต  อยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดจนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัมาตรการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมนั้นๆ คือ 

1. ปริมาณการจบัสัตวน์ ้าภายในประเทศ  หรือการจดัหาวตัถุดิบเพื่อเขา้มาป้อนอุตสาหกรรมประมง
ไทยนั้น  นายภูเบศ  จนัทนิมิ  ประธานกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมประมง
ปัตตานี (การเสวนาเร่ืองแนวโนม้การจดัหาวตัถุดิบและการผลิตวตัถุดิบประมงของประเทศไทย ปี 2550,
วารสารการประมง 2550)  กล่าววา่มีปัญหาหลกั ๆ อยู ่4 ประการ ท่ีเป็นตวัแปรในการจดัหาวตัถุดิบ คือ 

-ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ทั้งแรงงานท่ีมีทกัษะและแรงงานประจ า   
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-ปัญหาตน้ทุนการท าการประมง ท่ีแพงขึ้น ทั้งท่ีแฝงมากบัราคาน ้ามนัและราคาเคร่ือง
อุปโภคบริโภคท่ีมีราคาสูงขึ้น  

-ปัญหาราคาสัตวน์ ้าท่ีไม่คงตวัและราคาไม่มีการผนัแปรตามค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
-ปัญหาเร่ืองพื้นท่ีท าการประมงท่ีลดนอ้ยลง  ภาครัฐควรจดัหาแหล่งท าการประมงใหม่ๆ

โดยเฉพาะการสนบัสนุนท าการประมงเบ็ดราวทูน่า และอวนลอ้มทูน่าน ้าลึก เพื่อเพิ่มปริมาณการจบัปลาทูน่า
ของประเทศใหม้ากขึ้น 

2. ความตอ้งการสินคา้จากตลาดต่างประเทศในการส่งออกสินคา้ประมง  ส่งผลต่อก าลงัการผลิต
และการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิต  เพื่อตอบสนองความตอ้งการตามกลไกของตลาด ( ภาวะการ
ส่งออกสินคา้ส าคญัของไทยปี 2548 และแนวโนม้ปี 2549  ,ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  2549) 

3. การกีดกนัทางการคา้จากมาตรการดา้นภาษีและมิใช่ภาษี โดยเฉพาะเร่ือง ความปลอดภยัดา้น
อาหาร (Food  safety ) และมาตรการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability)  (การเสวนาเร่ือง แนวโนม้และ
สถานการณ์การตลาดของสินคา้ประมงไทยในเวทีการคา้โลก ปี 2550  ,วารสารการประมง  2550)  

4. ปริมาณการน าเขา้สัตวน์ ้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า คือ ปลาทูน่า  ปัจจุบนัประเทศไทยมีศกัยภาพในการจบัปลาทูน่าไดใ้นปริมาณนอ้ยกวา่
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตมาก จึงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ปลาทูน่าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 90  
ตอ้งสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเน่ืองจากขาดกองเรือทูน่า ท าใหไ้ม่สามารถ ปฏิบติัตามเง่ือนไขแหล่งก าเนิด
สินคา้ได ้  (การเสวนาเร่ือง แนวโนม้และสถานการณ์การตลาดของสินคา้ประมงไทยในเวทีการคา้โลก ปี 
2550 , วารสารการประมง 2550) 

จากปัจจยัส าคญัต่างๆ เหล่าน้ี  ไดส่้งผลกระทบ อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้าในแต่ละปี ในปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงไรนั้น  ไม่สามารถหาขอ้มูลมาอา้งอิงไดใ้น
ลกัษณะรูปธรรมเพื่อแสดงค่าเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนและยงัไม่มีหน่วยงานหรือคณะบุคคลใด ท าการศึกษา วิจยั 
ถึงปัญหาและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบดงักล่าว  ผูศึ้กษาจึงไม่ไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์  ขอ้มูลใน
คร้ังน้ีดว้ย 

ส าหรับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาสมการถดถอยท่ีเหมาะสมส าหรับพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตว์
น ้าเคม็ในอุตสาหกรรม สัตวน์ ้ากระป๋อง โดยจะพยากรณ์ปริมาณสัตวน์ ้าเป็น 3  กลุ่มชนิดสัตวน์ ้าหลกัท่ีส าคญั 
ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าว เป็นวตัถุดิบท่ี ไดจ้ากท า
ประมงในประเทศ  การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและการน าเขา้จากต่างประเทศ คือปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่เขง็  ซ่ึงมี
ปริมาณและมูลค่าสูง จึงท าการศึกษาโดยการแบ่งกลุ่มชนิดสัตวน์ ้าดงักล่าว ดงัน้ี 

1.ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)  ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องส่วนใหญ่
เป็นปริมาณสัตวน์ ้าท่ีไดจ้ากการจบัจากธรรมชาติภายในประเทศ ทั้งในและนอกน่านน ้า ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ  



 8 

2.ปลาทูน่า ปริมาณปลาทูน่าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นปลาทูน่า
ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากปริมาณปลาทูน่าท่ีจบัไดใ้นประเทศไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศจึงจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  

3.สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ปริมาณสัตวน์ ้าอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ส่วน
ใหญ่เป็นปริมาณสัตวน์ ้าท่ีไดจ้ากการจบัจากธรรมชาติและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าภายในประเทศ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี   จึงท าการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาสมการถดถอยท่ีเหมาะสม  ส าหรับพยากรณ์

ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม สัตวน์ ้ากระป๋อง  แบ่งออกเป็น 4  ส่วน ตาม กลุ่มชนิดสัตวน์ ้าหลกั
ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องคือ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง 
 ส่วนท่ี 2  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

ส่วนท่ี 3  เป็นการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง 

ส่วนท่ี 4  เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

 
วิธีการศึกษา 

 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1.1 ขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา 
วิเคราะห์คร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลมูลทุติยภูมิ (Secondary data)   ตั้งแต่ ปี 2539 – 2547 รวม 9  ปี จากหนงัสือสถิติ
หน่วยธุรกิจการประมง จดัท าโดยกลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง  ศูนยส์ารสนเทศ  กรมประมง   

1.2 ขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงไดจ้ากเอกสารเผยแพร่   ผลการศึกษา ตลอดจนบทความในหนงัสือและจาก 
Internet 

1.3 น าขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  มาสร้างแฟ้มขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for  windows  โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนคือ 

1.3.1 เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง 
  1.3.2 เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
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1.3.3 เป็นการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง 

1.3.4 เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเค็มใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประมวลผล 
 

การประมวลผลขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
SPSS for windows  v  11.5 
 
3.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม สัตวน์ ้ากระป๋อง  โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลขั้นตน้หรือเรียกวา่ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics )  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปการหา
ค่าเฉล่ีย อตัราส่วนร้อยละ  สรุปผล และ วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปขอ้ความ  ตาราง  
แผนภูมิ และกราฟ   
 3.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง โดยใชรู้ปแบบ
สมการถดถอย ในการหาสมการแนวโนม้ส าหรับพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง 
 
4.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาหารูปแบบสมการแนวโนม้ส าหรับพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม
สัตวน์ ้ากระป๋อง  ในคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบสมการถดถอยซ่ึงเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  2 ตวั 
หรือลกัษณะท่ีสนใจศึกษา 2  ลกัษณะ คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และ ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) โดยจะตอ้งทราบค่าของตวัแปรตวัหน่ึงหรือตอ้งก าหนดค่าของตวัแปรตวัหน่ึงไว้
ล่วงหนา้ ซ่ึงความสัมพนัธ์ของสมการถดถอยอาจจะอยูใ่นรูปเส้นตรงหรือเส้นโคง้ก็ได้ 
 รูปแบบสมการถดถอยในโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ SPSS for windows version 11.5   
มีรูปแบบความสัมพนัธ์ ต่างๆ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  แสดงสมการถดถอยในรูปแบบต่างๆ 
 

รูปแบบ 
(Model) 

สมการ 
(Equation) 

การแปลงใหอ้ยูใ่นรูปเชิงเส้น 
(Linear Equation) 

1.Linear tbbY 10 +=   

2.Logaithmic )ln(10 tbbY +=   
3.Invest )/( 10 tbbY +=   
4.Quadratic 2

210 tbtbbY ++=   
5.Cubic 3

3

2

210 tbtbtbbY +++=   
6.Compound tbbY )( 10=  ( ) ( ) ( ) 10 lnln bbYLn += t  
7.Power )( 1

0

b
tbY =  ( ) ( ) )ln(ln 0 tbbYLn b+=  

8.S-curve )/( 10 tbb
eY

+
=  ( ) ( )tbbYLn /10 +=  

9.Growth )( 10 tbb
eY

+
=  ( ) ( )tbbYLn 10 +=  

10.Exponential )( 1

0

tb
ebY =  ( ) tbbYLn 10)ln( +=  

11.Logistic ( ) ( ) t
bbuY 10/1/1 +=    ( ) ( ) 10 lnln)/1()/1( bbuYLn +=− t  

 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษารูปแบบสมการถดถอย  4  รูปแบบคือ สมการรูปแบบเชิงเส้น   

( Linear model ) รูปแบบลอการิทึม ( Logarithmic model ) รูปแบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง(Quadratic model) 
และรูปแบบเอกซโพเนนเชียล (Exponential model )  เม่ือท าการทดสอบความสัมพนัธ์ ของสมการถดถอย
รูปแบบต่างๆ ดงักล่าว ในตารางท่ี 1  ดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  SPSS for windows  version  
11.5 (ภาคผนวก ข, ค และ ง ) แลว้  จึงเลือกท าการศึกษา  รูปแบบสมการถดถอย 4 รูปแบบขา้งตน้  ท่ีมี
ลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอ้มูล ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง และเป็นรูปแบบ
สมการถดถอยท่ีนิยมใชท้ัว่ไป และง่ายต่อการเขา้ใจ (กลัยา, 2546, 2549 , ทรงศิริ , 2549 ,สรชยั, 2546)  เพื่อ
หารูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ในการพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
โดยท าการศึกษาเป็นรายชนิดสัตวน์ ้าท่ีส าคญัคือ  ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)  ปลาทูน่า  และสัตวน์ ้า
อ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)  
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ก าหนดให้ 
Y  =  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าเคม็ใน 

อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จ าแนกเป็นปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ 
ปู หมึกและหอย)   ประมาณค่าดว้ย Ŷ  

  T  =   ตวัแปรอิสระคือเวลา  มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 
,.......,9 = 2547 
             0  =   ส่วนตดัแกน Y หรือค่าของ Y  เม่ือ T=0   ประมาณค่าดว้ย 0b  
             

1  =   ความชนัของเส้นตรง (Slope) ของเส้นตรง ซ่ึง เป็นค่าคงท่ีแสดงถึงอตัราการ
เปล่ียนแปลงของ  Y เม่ือ T เปลี่ยนไป  1 หน่วย หรือเรียกวา่สัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression 
Coefficient)  ประมาณค่าดว้ย  

1b  
            

2  =   ความชนัของเส้นโคง้ หรือ เรียกวา่สัมประสิทธ์ิผลกระทบเชิงเส้นโคง้
(Quadratic effect coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient)   ประมาณค่าดว้ย 

2b  
            Ln  =   ลอการิทึมธรรมชาติ 
               =   ความคลาดเคล่ือน ท่ีเกิดจากผลต่างของค่าสังเกต (Y) กบั ( Ŷ ) 
 

1.รูปแบบเชิงเส้น (Linear model)   
 
  มีรูปแบบสมการคือ        ++= TY 10  
 

  ค่าประมาณหรือค่าพยากรณ์ ของ   TbbY 10
ˆ +=  

   
  การหาค่าประมาณ  1b และ

2b  โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Least  Square  Method )ซ่ึงเป็น
วิธีหาค่า a และ b ท่ีท าใหผ้ลบวกของค่าคลาดเคล่ือนยกก าลงัสองมีค่านอ้ยท่ีสุด นัน่คือ การท าให ้

22 )ˆ( YYe −= มีค่าต ่าท่ีสุด 
 

  1b =





 

−

−

n

T
T

n

TY
YT

2

2
)(

))((

 

 

  0b = TbY 1−  
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2.รูปแบบลอการิทึม (Logaithmic   model) 
 

  มีรูปแบบสมการคือ        ++= )(10 TLnY  
 

  ค่าประมาณหรือค่าพยากรณ์ ของ   )(ˆ
10 TLnbbY +=  

   
  การหาค่าประมาณ  

1b และ
2b  โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Least  Square  Method )ซ่ึงเป็น

วิธีหาค่า a และ b ท่ีท าใหผ้ลบวกของค่าคลาดเคล่ือนยกก าลงัสองมีค่านอ้ยท่ีสุด นัน่คือ การท าให ้
22 )ˆ( YYe −= มีค่าต ่าท่ีสุด 

 

  
1b =





 


−


−

n

T
T

n

TY
TY

2

2
)(

))((

 

 

  0b = TbY − 1  
  

โดยท่ี    )(TLnT =  
 

3.รูปแบบโพลีโนเมียลก าลงัสอง (Quadratic   model)   
 
  มีรูปแบบสมการคือ        +++= 2

210 TTY  
 

  ค่าประมาณหรือค่าพยากรณ์ ของ   2

210
ˆ TbTbbY ++=  

   
  การหาค่าประมาณ  

1b และ
2b  โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Least  Square  Method )ซ่ึงเป็น

วิธีหาค่า a และ b ท่ีท าใหผ้ลบวกของค่าคลาดเคล่ือนยกก าลงัสองมีค่านอ้ยท่ีสุด นัน่คือ การท าให ้
22 )ˆ( YYe −= มีค่าต ่าท่ีสุด 

 

  
1b =



2T

YT
 

 

  2b =
 

 
−

−
224

22

)()(

))(()(

TTn

YTYTn  
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  0b =
( ) ( )( )
( ) ( )224

224 )(



 
−

−

TTn

TYTYT
 

 
4.รูปแบบเอกซโพเนนเชียล (Exponential   model)   

 
  มีรูปแบบสมการคือ        

+=
T

eY 1

0  
  ค่าประมาณหรือค่าพยากรณ์ ของ   Tb

ebY 1

0
ˆ =  

   
  การหาค่าประมาณ  

1b และ
2b  โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Least  Square  Method )ซ่ึงเป็น

วิธีหาค่า a และ b ท่ีท าใหผ้ลบวกของค่าคลาดเคล่ือนยกก าลงัสองมีค่านอ้ยท่ีสุด นัน่คือ การท าให ้
22 )ˆ( YYe −= มีค่าต ่าท่ีสุด 

 

  
1b =





 

−


−

n

T
T

n

TY
TY

2

2
)(

))((

 

 

Ln( 0b ) = TbYb 10 −=  
 

โดยท่ี            )(YLnY =  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 

 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ( i )  เป็นการทดสอบหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ (T) และตวัแปรตาม (Y) โดยการใชค้่าสถิติ F หรือค่าสถิติ t   ในการทดสอบค่าสถิติ
ดงักล่าวจะใหผ้ลการทดสอบสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
 

1.การทดสอบค่าสถิติ F ( F-test)  เป็นค่าท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั i  โดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรอิสระ(T)และตวั
แปรตาม (Y)  วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่   

 
  ก าหนดให ้ระดบันยัส าคญั    =  0.05 
  สมมติฐาน  0:0 =iH   
     :1H  มี i  อยา่งนอ้ย 1 ค่า   0 ; i =1,2 ,.....,k 
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   หรือ :0H  ตวัแปรตาม (Y) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอิสระ (T) 
    :1H  ตวัแปรตาม (Y) มีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอิสระ (T) 
 
  สถิติทดสอบ 

MSE

MSR
F =   

 
 ในการทดสอบสมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  จะสามารถแบ่งความแปรปรวนออกเป็น 
2 ส่วนคือ 
   SST   =   SSR+SSE 

โดยท่ี  SST ( Sum Square of Total)  คือ ค่าความแปรปรวนรวมทั้งหมดของ Y = 2)( −YY  
            SSR (Sum Square of  Regression)  คือ ค่าความแปรปรวนของ Y เน่ืองจากอิทธิพลของ 
T  =  − 2)ˆ( YY  
           SSE ( Sum Square of Error) คือ ค่าแปรปรวนของ Y เน่ืองอิทธิพลอ่ืนๆ หรือ เรียกวา่ค่า

แปรปรวนอยา่งสุ่ม  = − 2)ˆ( YY   
 

ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอย (ANOVA) 
 

SV DF SS MS F 
Regression k SSR MSR 

MSE

MSR
F =  

Error  n-k-1 SSE MSE 
Total n-1 SST  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชค้่าสถิติ F และ Significance จะเป็นดงัน้ี 
 - จะยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  F  มีค่ามากกวา่ = 0.05 
หมายความวา่ ตวัแปรตาม (Y) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอิสระ (T) 
 - จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  F  มีค่านอ้ยกวา่   
=  0.05 หมายความวา่ ตวัแปรตาม (Y) มีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอิสระ (T) 
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 2. การทดสอบค่าสถิติ t ( t-test)   เป็นการทดสอบตวัแปรอิสระ ( i  โดยท่ี i =1,2,...k ) และการ
ทดสอบค่า 0  

 
2.1 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ( i )  เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรอิสระ (T) ท่ีอยู่

ในสมการถดถอยมีอิทธิพลหรือตวัแปรใดบา้งมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (Y)   
 

  ก าหนดให ้ระดบันยัส าคญั    =  0.05 
  สมมติฐาน 0:0 =iH   
    :1H  มี i  อยา่งนอ้ย 1 ค่า  0 ; i =1,2,.....,k 
 

สถิติทดสอบ       
ib

i

S

b
t

0−
=     

 
โดย    S =Standard error ของค่า ib  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชค้่าสถิติ t  และ Significance  จะเป็นดงัน้ี 

  -จะยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  t  มีค่ามากกวา่   
=  0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ตวัแปรอิสระ(T) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม(Y) 

 
  -จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  t  มีค่านอ้ยกวา่   
=  0.05 ซ่ึงหมายความวา่ มีตวัแปรอิสระ (T) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (Y) และจะตอ้งทดสอบต่อไป

วา่มี i  ตวัใดบา้งไม่เท่าศูนย ์ 
 

2.2 การทดสอบค่า 0   เป็นการทดสอบวา่สมการถดถอยผา่นจุดก าเนิดหรือไม่ 
 

  สมมติฐาน 0: 00 =H  
    0: 01 H   
 

สถิติทดสอบ       
0

00

bS

b
t

−
=     

 โดย    S =Standard error ของค่า 0b   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชค้่าสถิติ t หรือ Significance จะเป็นดงัน้ี 
- จะยอมรับสมมติฐานหลกัและปฏิเสธสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  t  มีค่ามากกวา่   

=  0.05 ซ่ึงหมายความวา่ เส้นถดถอยผา่นจุดก าเนิด 
- จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมสมมติฐานรอง เม่ือค่า Significance  t  มีค่านอ้ยกวา่   

=  0.05 ซ่ึงหมายความวา่ เส้นถดถอยไม่ผา่นจุดก าเนิด 
 

ค่าสถิติท่ีใช้ในการพจิารณา 
 

 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกสมการถดถอยท่ีดีท่ีสุด จะใชค้่าสถิติท่ีไดจ้ากผลการค านวณดว้ย
โปรแกรม SPSS  for Windows คือค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( Coefficient of determination : R  Square : 
R2 )  ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้(Adjusted Coefficient of determination : Adjusted  R2 ) และค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ( The Standard Error of Estimate ) 
 

1. สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( Coefficient of determination : R  Square : R2 ) 
 

  สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ หมายถึงสัดส่วนท่ีตวัแปร T สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
ตวัแปร Y ได ้ดงันั้น ถา้ R2 มีค่ามาก  แสดงวา่ Y และ T มีความสัมพนัธ์กนัมากหรือ T สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของค่า Y ไดม้ากโดยท่ี 
  
  R2  =  ความแปรปรวนของ Y ท่ีเกิดจาก T   
   ความแปรปรวนของ Y ทั้งหมด 
   

R2  =  
SST

SSR  

 
  ค่า R2 มีค่าอยูร่ะหวา่ง  10 2  R   เน่ืองจาก SST  >  SSR  และในทางปฏิบติันิยมน าไป
คูณ ดว้ย  100 ใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ ส าหรับการพิจารณาค่า R2  ถา้ค่า R2  มีค่าเขา้ใกล ้ 1 แสดง
วา่ เปอร์เซ็นตท่ี์ตวัแปร  T จะสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y มีค่ามาก หรือตวัแปร T และตวั
แปร  Y  มีความสัมพนัธ์กนัมาก  แต่ถา้  R2 มีค่าเขา้ใกล ้ 0  แสดงวา่เปอร์เซ็นตท่ี์ตวัแปร T  จะสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y มีค่านอ้ย 
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 2. ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้(Adjusted Coefficient of determination : Adjusted  R2 ) 
 
  กรณีขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาในการหาถดถอยเชิงเส้น ถา้  n  มีจ านวนนอ้ยกวา่ 30  (สถิติ
แห่งชาติ, 2547)  การพิจารณาค่า R2 ท่ีค  านวณไดอ้าจมีขอ้ผิดพราดและมีความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากค่า R2  ท่ี
ไดอ้าจสูงเกินกวา่ความเป็นจริง เพื่อขจดัปัญหาดงักล่าว จึงมีการปรับค่า R2    และในกรณี การถดถอยเชิง
พหุคูณ (ตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั ) เม่ือเพิ่มตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยจะท าใหค้่า  R2  มากขึ้นทั้งท่ีตวั
แปรอิสระ T  ท่ีเพิ่มอาจไม่มีความสัมพนัธ์กบั Y  เลยก็ได ้จึงตอ้งมีการปรับค่า R2  ใหถู้กตอ้งขึ้น เรียกวา่  
Adjusted R2   โดยท่ี  
 

  Adjusted R 2  =  ( )
( )1/

1/
1

−

−−
−

nSST

knSSE  

  หรือ 

  Adjusted R 2  =  ( ) ( )1
)1(

1
1 2 −

−−

−
+ R

kn

n  

 
3. ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error of Estimate )  
 
 ในการพิจารณาเลือกสมการถดถอยในการพยากรณ์คือ ความถูกตอ้งของค่าพยากรณ์ นัน่คือ

ตอ้งใหค้่าความคลาดเคล่ือน ( ) ในการพยากรณ์มีค่าต ่าท่ีสุด  การหาค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์มี
ดว้ยกนัหลายวิธี  ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเลือกพิจารณาจากค่า SE ( Standard error ) ซ่ึงเป็นค่ารากท่ีสอง
ของ MSE ( Mean square error )  

โดยท่ี 

 
df

e
MSE


=

2

  เม่ือ  1−−= kndf   

 
 4. ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่าเป็นเปอร์เซ็นต ์
 
  ก าหนดให ้ E   =   ร้อยละของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า 
 โดยท่ี 

  100
ˆ
=

Y

SE
E  

  MSESE =  
 

   =
=

n

i iYY
1

ˆˆ            =i  1 ค่า Ŷ  ปี  2539 , 2  ค่า Ŷ  ปี  2540 ,...,9 ค่า Ŷ  ปี  2547 
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5.ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

5.1 น าขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มาสร้างแฟ้มขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS   for  windows  version 11.5  โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนคือ 

 
5.1.1 เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตว์

น ้ากระป๋อง 
  5.1.2 เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

5.1.3 เป็นการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง 

5.1.4 เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเค็มใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

 
 5.2  ท าการคดัเลือกสมการถดถอย โดยการพลอ็ตกราฟแสดงเส้นแนวโนม้ เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เวลาและปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง แบ่งการศึกษาตาม
ขอ้ 5.1 โดยใชค้  าสั่ง 
 

  Graphs  Scatter plot 
 
 5.3 ท าการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยในแต่ละสมการ โดยการทดสอบสมมติฐาน
และค านวณค่าสถิติต่าง ๆ   จากสมการถดถอยท่ีเลือกไวแ้ลว้ และเลือกทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี    = 0.05 
โดยใชค้  าสั่ง 
  Analyze  Regression  Curve Estimation 
 
 เลือกสมการรูปแบบ Linear   ,  Logarithmic  ,  Quadratic  และ  Exponential   
  
 5.4 พิจารณาค่าสถิติ F และ t   ท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน ในแต่ละรูปแบบสมการเพื่อคดัเลือก
หารูปแบบสมการท่ีเหมาะสม  
 
 5.5 เปรียบเทียบค่าสถิติ  R2 ,  Adjusted R 2  และ Standard error   ในสมการท่ีทดสอบสมมติฐานแลว้
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการหาค่าพยากรณ์  โดยพิจารณาจากค่า  R2 และค่า  Adjusted R 2  ท่ีมีค่าสูงมากๆ และ
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พิจารณาค่า Standard error  ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ นอ้ย ๆ ประกอบในการตดัสินใจเลือก
สมการท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์  โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนตามขอ้ 5.1 
 
 5.6 น าค่าพยากรณ์ท่ีได ้ทั้ง 3  ส่วนตามขอ้ 5.1  มารวมเป็นค่าพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
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  ผลการศึกษา 
 

1. ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จะแบ่งออกเป็น 4  ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง 
 ส่วนท่ี 2  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

ส่วนท่ี 3  เป็นการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง 

ส่วนท่ี 4  เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

รายละเอียดผลการศึกษามีดงัน้ี 
 
1.1 ปริมาณการใช้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตว์น ้ากระป๋อง 
 

  ปริมาณ (ตนั) 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550
 

      ปี 
ภาพท่ี 1   กราฟแสดงปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

  ปี 2539-2547 
 

 จากภาพท่ี 1 เม่ือพิจารณาจากกราฟเส้นแนวโนม้ปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) 
ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ตั้งแต่ปี 2539-2547 พบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเม่ือเวลาเปล่ียนไป  การศึกษา
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คร้ังน้ีจะท าการศึกษารูปแบบสมการถดถอย  4  รูปแบบ  คือ สมการรูปแบบเชิงเส้น ( Linear model ) รูปแบบ
ลอการิทึม ( Logarithmic model ) รูปแบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง (Quadratic model ) และรูปแบบเอกซ
โพเนนเชียล (Exponential model ) เพื่อหารูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ ปลา
เบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  โดยท าการทดสอบสมมติฐาน และค่าสถิติ
ต่างๆ จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  ซ่ึงผลการทดสอบและค่าสถิติมีดงัน้ี 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี  3   ผลการทดสอบสมมติฐานปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรม 
       สัตวน์ ้ากระป๋อง  กบัเวลา ท่ี =  0.05 
 

รูปแบบ 

ค่า Significance F-test ค่า Significance  t-test 
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 

)2,1(0:

0:0

=

=

iH

H

ii

i



  
0:

0:

0

00



=





iH

H  
0:

0:

1

10



=





iH

H  
0:

0:

2

20



=





iH

H  

Linear 0.0006 0.0000 0.0006 - 
Logarithmic 0.0065 0.0000 0.0065 - 
Quadratic 0.0047 0.0000 0.4389 0.7126 
Exponential 0.0008 0.0000 0.0008 - 
 

จากตารางท่ี  3  การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาสมการท่ีเหมาะสม ทั้ง 4  รูปแบบ มีผลการศึกษาดงัน้ี  
 1.รูปแบบ Linear  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 

1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0006  ซ่ึง
นอ้ยกวา่ = 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

2.รูปแบบ Logarithmic  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0065  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  จึงสรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

3.รูปแบบ Quadratic  ค่า Significance ของสถิติ F มีค่าเท่ากบั 0.0047 และ t ในการทดสอบ 2  มีค่า
เท่ากบัคือ 0.7126  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05  จึงพิจารณาค่า 1  มีค่าเท่ากบั 0.4389  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05   จึง
สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงไม่เหมาะสมในการพยากรณ์ 



 

 

22 

4.รูปแบบ Exponential  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0008  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมการทั้ง 3  รูปแบบคือรูปแบบ Linear  รูปแบบ Logarithmic และ
รูปแบบ Exponential  มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ จึงทดสอบค่าสถิติต่าง ในขั้นต่อไป 

 
การทดสอบค่าสถิติ 
 
ตารางท่ี  4   แสดงค่าสถิติของสมการแนวโนม้รูปแบบต่างๆ ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ 
       (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 

รูปแบบ 
ค่าสถิติ 

Multiple  R R   Square Adjusted  R  Square Standard  Error 
Linear 0.9104 0.8288 0.8044 19,130.2060 
Logarithmic 0.8228 0.6770 0.6309 26,277.0605 
Exponential 0.9055 0.8199 0.7941   17,958.9295* 
  

* ค่า Standard Error  ของ Exponential model เป็นค่าท่ีแปลงจากหน่วยของ  Ln(Y) ใหเ้ป็นหน่วย
ของ Y แลว้ 
 
 จากตารางท่ี 4  เม่ือเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ ในแต่ละรูปแบบสมการแลว้ปรากฏวา่  ค่า Adjusted R2 
รูปแบบ Linear และรูปแบบ Exponential มีค่าไม่แตกต่างกนัมากคือมีค่าเท่ากบั 0.8044 และ0.7941 
ตามล าดบั ส่วนรูปแบบ Logarithmic มีค่าเท่ากบั 0.6309 เม่ือพิจารณาค่า Standard Error ประกอบพบวา่ ค่า 
Standard Error ของรูปแบบ Linear มีค่าเท่ากบั 19,130.2060 รูปแบบ Logarithmic  มีค่าเท่ากบั  26,277.0605 
และรูปแบบ Exponential มีค่าเท่ากบั  17,958.9295 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาค่า Adjusted R2 และค่า Standard Error  แลว้ จึงเลือกสมการรูปแบบ Linear  ซ่ึงมีค่า 
Adjusted R2  มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 0.8044  และค่า Standard Error มีค่าเท่ากบั 19,130.2060   เป็นรูปแบบ
สมการถดถอยแสดงความสัมพนัธ์ของปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง โดยมีรูปแบบสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 

 
     TbbY 10 +=
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 สมมติฐานการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยคือ 
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=
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 - ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( Multiple  R ) เท่ากบั 0.9104  แสดงวา่ ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ
(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลา  มีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 91.04 
 - ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( R - Square) เท่ากบั 0.8288  และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี
ปรับแก ้(Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.8044  แสดงวา่ เวลาสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการ
ใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ร้อยละ 82.88 
 -ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error ) เท่ากบั 19,130.2060  แสดงวา่
จะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ ประมาณ  19,130.2060   ตนั 
 
ตารางท่ี  5   แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยรูปแบบ  Linear ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ 

      ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 

SV DF SS MS F Sig  F 

Regression 1 12,401,974,002.20 12,401,974,002.20 33.8884 0.0006 
Residuals 7 2,561,753,478.10 365,964,782.60   
Total 8 14,963,727,480.30    

 
จากตารางท่ี 5  ค่า Sig F ของสมการรูปแบบ Linear มีค่าเท่ากบั 0.0006  ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  จึง

ปฏิเสธ 0H นัน่คือท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95 %  ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลา  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือเวลามีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง 
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ตาราง ท่ี  6   แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของสมการรูปแบบ Linear ในการพยากรณ์ 
        ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

 
Variable B SE B Beta T Sig T 

T 14,377.0500 2,469.6990 0.9104 5.8210 0.0006 
(Constant) 348,211.3056 13,897.7725  25.0550 0.0000 

 
จากตารางท่ี 6  ค่า Sig  t  ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย b1  มีค่าเท่ากบั 0.0006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  

= 0.05  จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทู
น่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบ Linear  ดงัน้ี 

- ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1  เท่ากบั  14,377.05  หมายความวา่  เม่ือเวลาเปล่ียนไป t  หน่วย  
ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เปล่ียนแปลงไป 
14,377.05 (T)  หน่วย  ในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1 มีค่าเป็นบวก 

- ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  b0  เท่ากบั  348,211.3056  หมายความวา่  ถา้ก าหนดใหเ้วลา เท่ากบั 0
ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จะมีค่าเท่ากบั 
348,211.3056  ตนั  

ดงันั้น สมการถดถอยรูปแบบ Linear  ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ  (ไม่รวมปลา
ทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง คือ  

 
   TbbY 10

ˆ +=  
   =Ŷ  348,211.3056   +   14,377.05 T 
 
ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ใน 
            อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
 
เช่น  ตอ้งการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า

กระป๋อง ปี 2548   แทนค่า T = 10 
=Ŷ  348,211.3056   +   14,377.05 T 

   =Ŷ  348,211.3056   +   14,377.05 ( 10 ) 
   =Ŷ  348,211.3056   +   143,770.50  

=Ŷ  491,981.8056   ตนั 
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ปี 

ภาพท่ี  2    กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) 
   ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ปี 2539-2547 
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ตารางท่ี  7   แสดงค่าส ารวจปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
       กระป๋อง เปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์จากสมการถดถอยรูปแบบ  Linear 
 

ปี 
ปริมาณ (ตนั) e  e  2e  

ค่าส ารวจ ( Y ) ค่าพยากรณ์ ( Ŷ ) )ˆ( YY −  ( ร้อยละ ) 2)ˆ( YY −  
2539 380,794 362,588.3556 18,205.6444 4.78 331,445,488.0193 
2540 376,440 376,965.4056    -525.4056 -0.14 276,051.0445 
2541 376,976 391,342.4556 -14,366.4556 -3.81 206,395,046.5068 
2542 370,272 405,719.5056 -35,447.5056 -9.57 1,256,525,653.2620 
2543 434,977 420,096.5556 14,880.4444 3.42 221,427,625.5415 
2544 445,306 434,473.6056 10,832.3944 2.43 117,340,768.4372 
2545 467,496 448,850.6556 18,645.3444 3.99 347,648,867.7946 
2546 455,387 463,227.7056 -7,840.7056 -1.72 61,476,664.3059 
2547 473,221 477,604.7556 -4,383.7556 -0.93 19,217,313.1605 
2548 - 491,981.8056 e2    = 2,561,753,478.0722 
2549 - 506,358.8556 MSE    = 365,964,782.5817 
2550 - 520,735.9056 Standard Error    = 19,130.2060 

   mean     = 420,096.5556 
   E     = 4.55 

 
 จากตารางท่ี  7   ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง จากสมการถดถอยรูปแบบ Linear   มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 คือ ปี 2548   มีค่าพยากรณ์
เท่ากบั 491,981.8056   ตนั ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  506,358.8556  ตนัและปี 2550 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  
520,735.9056  ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  19,130.2060  ตนั 
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1.2 ปริมาณการใช้ปลาทูน่า  ในอุตสาหกรรมสัตว์น ้ากระป๋อง 
 

  ปริมาณ (ตนั) 
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100,000
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      ปี 
ภาพท่ี 3   กราฟแสดงปริมาณการใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ปี 2539-2547 
 
 จากภาพท่ี 3 เม่ือพิจารณาจากกราฟเส้นแนวโนม้ปริมาณการใช ้ ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง ตั้งแต่ปี 2539-2547  พบวา่ มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเปล่ียนไป  การศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษารูปแบบสมการถดถอย  4  รูปแบบ  คือ สมการรูปแบบเชิงเส้น ( Linear model ) รูปแบบ
ลอการิทึม ( Logarithmic model ) รูปแบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง (Quadratic model ) และรูปแบบเอกซ
โพเนนเชียล (Exponential model ) เพื่อหารูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ ปลาทู
น่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  โดยท าการทดสอบสมมติฐาน และค่าสถิติต่างๆ จากการค านวณดว้ย
โปรแกรม SPSS  ซ่ึงผลการทดสอบและค่าสถิติมีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี  8   ผลการทดสอบสมมติฐานปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง กบัเวลา  

      ท่ี =  0.05 
 

รูปแบบ 

ค่า Significance F-test ค่า Significance  t-test 
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 
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Linear 0.0012 0.0001 0.0012 - 
Logarithmic 0.0041 0.0005 0.0041 - 
Quadratic 0.0082 0.0051 0.4174 0.8411 
Exponential 0.0010 0.0000 0.0010 - 
 

จากตารางท่ี  8   การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาสมการท่ีเหมาะสม ทั้ง 4  รูปแบบ มีผลการศึกษาดงัน้ี  
 1.รูปแบบ Linear  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 

1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0012  ซ่ึง
นอ้ยกวา่ = 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  
สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

2.รูปแบบ Logarithmic  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0041  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  จึงสรุปไดว้่า ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มีความสัมพนัธ์
กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

3.รูปแบบ Quadratic  ค่า Significance ของสถิติ F มีค่าเท่ากบั 0.0082 และ t ในการทดสอบ 
2  มีค่า

เท่ากนัคือ 0.8411  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05  จึงพิจารณาค่า 
1  มีค่าเท่ากบั 0.4174  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05   จึง

สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึง
ไม่เหมาะสมในการพยากรณ์ 

4.รูปแบบ Exponential  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0010  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มีความสัมพนัธ์
กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมการทั้ง 3  รูปแบบคือรูปแบบ Linear  รูปแบบ Logarithmic และ
รูปแบบ Exponential  มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ จึงทดสอบค่าสถิติต่าง ในขั้นต่อไป 
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การทดสอบค่าสถิติ 
 
ตารางท่ี  9   แสดงค่าสถิติของสมการแนวโนม้รูปแบบต่างๆ ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาทูน่า 

     ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 

รูปแบบ 
ค่าสถิติ 

Multiple  R R   Square Adjusted  R  Square Standard  Error 
Linear 0.8925 0.7965 0.7675 49,945.5465 
Logarithmic 0.8458 0.7155 0.6748 59,066.9006 
Exponential 0.8974 0.8054 0.7776   49,964.6302* 
  

* ค่า Standard Error  ของ Exponential model เป็นค่าท่ีแปลงจากหน่วยของ  Ln(Y) ใหเ้ป็นหน่วย
ของ Y แลว้ 
 
 จากตารางท่ี 9  เม่ือเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ ในแต่ละรูปแบบสมการแลว้ปรากฏวา่  ค่า Adjusted R2 
รูปแบบ Linear  มีค่าเท่ากบั 0.7675   รูปแบบ Exponential  มีค่าเท่ากบั 0.7776  และรูปแบบ Logarithmic มี
ค่าเท่ากบั 0.6748  เม่ือพิจารณาค่า Standard Error ประกอบพบวา่ ค่า Standard Error  ของรูปแบบ Linear 
และรูปแบบ Exponential มีค่าไม่แตกต่างกนัมาก คือมีค่าเท่ากบั  49,945.5465   และ 49,964.6302  ส่วน
รูปแบบ Logarithmic  มีค่าเท่ากบั  59,066.9006  

เม่ือพิจารณาค่า Adjusted R2 และค่า Standard Error   แลว้ จึงเลือกสมการ รูปแบบ Exponential   ซ่ึง
มีค่า Adjusted R2  มากท่ีสุดและค่า Standard Error  มีค่าเท่ากบั 0.7776  และ 49,964.6302   เป็นรูปแบบ
สมการถดถอยแสดงความสัมพนัธ์ของ ปริมาณการใช ้ ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง โดยมี
รูปแบบสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 
     Tb

ebY 1

0=


 
 
 สมมติฐานการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยคือ 
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 - ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ ( Multiple  R ) เท่ากบั 0.8974 แสดงวา่ ปริมาณการใชป้ลาทูน่า ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลา  มีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 89.74 
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 - ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( R -Square) เท่ากบั 0.8054  และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี
ปรับแก ้(Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.7778  แสดงวา่ เวลาสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการ
ใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ร้อยละ 77.78 
 - ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error ) เท่ากบั 49,964.6302  แสดง
วา่จะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ ประมาณ  49,964.6302   ตนั 
 
ตารางท่ี  10   แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยรูปแบบ   Exponential ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ 

        ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 

SV DF SS MS F Sig  F 

Regression 1 0.3465 0.3465 28.9686 0.0010 
Residuals 7 0.0837 0.01196   
Total 8 0.4302    

 
จากตารางท่ี 10  ค่า Sig F ของสมการรูปแบบ Exponential มีค่าเท่ากบั 0.0010   ซ่ึงนอ้ยกวา่ 

= 0.05   จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %   ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋องกบัเวลา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือเวลามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการใช ้
ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 
ตาราง ท่ี  11   แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของสมการรูปแบบ Exponential ในการ 
          พยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

 
Variable B SE B Beta T Sig T 

T 0.0760 0.0141 0.8974 5.382 0.0010 
(Constant) 301,260.5230 23,36.3269  12.586 0.0000 

 
จากตารางท่ี 11 ค่า Sig  t  ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย b1  มีค่าเท่ากบั 0.0010 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  

= 0.05  จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  ปริมาณการใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋องกบัเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบ Exponential  ดงัน้ี 

- ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1  เท่ากบั  0.0760  หมายความวา่  เม่ือเวลาเปล่ียนไป t  หน่วย  
ปริมาณการใช ้ ทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เปล่ียนแปลงไป 301,260.5230 Te 076.0  หน่วย  ใน
ทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1 มีค่าเป็นบวก 
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- ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  b0  เท่ากบั 301,260.5230  หมายความวา่  ถา้ก าหนดให้เวลา เท่ากบั 0
ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จะมีค่าเท่ากบั 301,260.5230  ตนั  

ดงันั้น สมการถดถอยรูปแบบ Exponential  ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรม
สัตวน์ ้ากระป๋อง คือ  

 
   Tb

ebY 1

0=


 
   =Ŷ  301,260.5230 Te 076.0  
 
ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้ปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  

          มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
  e   =   ค่า log ฐาน  e  
 

เช่นตอ้งการพยากรณ์ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องปี 2548 แทนค่า T = 10 
Tb

ebY 1

0=


 
   =Ŷ  301,260.5230 Te 076.0  
   =Ŷ  301,260.5230 )10(076.0e  

=Ŷ  644,137.9698  ตนั 
 

ปริมาณ (ตนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 
ภาพท่ี  4   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
    กระป๋อง  ในปี 2539-2547 
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32 

ตารางท่ี  12   แสดงค่าส ารวจปริมาณการใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เปรียบเทียบกบัค่า 
         พยากรณ์จากสมการถดถอยรูปแบบ  Exponential 
 

ปี 
ปริมาณ (ตนั) e  e  2e  

ค่าส ารวจ ( Y ) ค่าพยากรณ์ ( Ŷ ) )ˆ( YY −  ( ร้อยละ ) 2)ˆ( YY −  
2539 320,740     
2540 332,073 350,711.1397 -18,638.1397 -5.61 347,380,251.4767 
2541 395,143 378,401.8300 16,741.1700 4.24 280,266,772.9689 
2542 490,967 408,278.8619 82,688.1381 16.84 6,837,328,182.4447 
2543 373,435 440,514.8598 -67,079.8598 -17.96 4,499,707,590.7877 
2544 450,000 475,296.0777 -25,296.0777 -5.62 639,891,547.0044 
2545 520,000 512,823.4757 7,176.5243 1.38 51,502,501.0285 
2546 614,057 553,313.8807 60,743.1193 9.89 3,689,726,542.2940 
2547 563,394 597,001.2394 -33,607.2394 -5.97 1,129,446,540.0889 
2548 - 644,137.9698 e2    = 17,475,249,928.0938 
2549 - 694,996.4202 MSE    = 2,496,464,275.4420 
2550 - 749,870.4418 Standard Error    = 49,964.6302 

   mean     = 464,542.6706 
   E     = 10.70 

 
 จากตารางท่ี  12   ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากสมการ
ถดถอยรูปแบบ Exponential   มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 คือ ปี 2548   มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 644,137.9698
ตนั ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  694,996.4202  ตนัและปี 2550 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  749,870.4418  ตนั  มี
ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  49,964.6302  ตนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

1.3 ปริมาณการใช้สัตว์น ้าอ่ืนๆ(กุ้ง ปู หมึกและหอย)  ในอุตสาหกรรมสัตว์น ้ากระป๋อง 
 

  ปริมาณ (ตนั) 
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ปี

 
ภาพท่ี  5   กราฟแสดงปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
    ในปี 2539-2547 
 
 จากภาพท่ี 5 เม่ือพิจารณาจากกราฟเส้นแนวโนม้ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) 
ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ตั้งแต่ปี 2539-2547  พบวา่ มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเปล่ียนไป  
การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษารูปแบบสมการถดถอย  4  รูปแบบ  คือ สมการรูปแบบเชิงเส้น ( Linear 
model ) รูปแบบลอการิทึม ( Logarithmic model ) รูปแบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง (Quadratic model ) และ
รูปแบบเอกซโพเนนเชียล (Exponential model ) เพื่อหารูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ในการพยากรณ์ปริมาณ
การใช ้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  โดยท าการทดสอบสมมติฐาน และค่าสถิติต่างๆ จากการ
ค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  ซ่ึงผลการทดสอบและค่าสถิติมีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี  13   ผลการทดสอบสมมติฐานปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรม 

        สัตวน์ ้ากระป๋อง กบัเวลา =  0.05 
 

รูปแบบ 

ค่า Significance F-test ค่า Significance  t-test 
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 
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Linear 0.0186 0.0000 0.0186 - 
Logarithmic 0.0084 0.0000 0.0084 - 
Quadratic 0.0247 0.0000 0.0531 0.1425 
Exponential 0.0176 0.0000 0.0176 - 
 

จากตารางท่ี  13  การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาสมการท่ีเหมาะสม ทั้ง 4  รูปแบบ มีผลการศึกษาดงัน้ี  
 1.รูปแบบ Linear  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 

1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0186  ซ่ึง
นอ้ยกวา่ = 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

2.รูปแบบ Logarithmic  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0084  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  จึงสรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

3.รูปแบบ Quadratic  ค่า Significance ของสถิติ F มีค่าเท่ากบั 0.0247  และ t ในการทดสอบ 
2  มี

ค่าเท่ากนัคือ 0.1425  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05  จึงพิจารณาค่า 
1  มีค่าเท่ากบั 0.0531  ซ่ึงมากกวา่ = 0.05   จึง

สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงไม่เหมาะสมในการพยากรณ์ 

4.รูปแบบ Exponential  ค่า Significance ของสถิติ F และ t ในการทดสอบ 
1  มีค่าเท่ากนัคือ 0.0176  

ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05  สรุปไดว้า่ ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง มีความสัมพนัธ์กบัเวลา  สมการน้ีจึงเหมาะสมในการพยากรณ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมการทั้ง 3  รูปแบบคือรูปแบบ Linear  รูปแบบ Logarithmic และ
รูปแบบ Exponential  มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ จึงทดสอบค่าสถิติต่าง ในขั้นต่อไป 
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การทดสอบค่าสถิติ 
 
ตารางท่ี  14   แสดงค่าสถิติของสมการแนวโนม้รูปแบบต่างๆ ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ  

      (กุง้ ปู หมึกและหอย)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 

รูปแบบ 
ค่าสถิติ 

Multiple  R R   Square Adjusted  R  Square Standard  Error 
Linear 0.7552 0.5703 0.5090 11,804.4607 
Logarithmic 0.8090 0.6528 0.6032 10,611.1085 
Exponential 0.7596 0.5770 0.5165    12,000.4786* 
  

* ค่า Standard Error  ของ Exponential model เป็นค่าท่ีแปลงจากหน่วยของ  Ln(Y) ใหเ้ป็นหน่วย
ของ Y แลว้ 
 
 จากตารางท่ี 14  เม่ือเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ ในแต่ละรูปแบบสมการแลว้ปรากฏวา่  ค่า Adjusted 
R2 รูปแบบ Linear  มีค่าเท่ากบั 0.5090   รูปแบบ Logarithmic  มีค่าเท่ากบั 0.6032 และรูปแบบ Exponential 
มีค่าเท่ากบั 0.5165  เม่ือพิจารณาค่า Standard Error ประกอบพบวา่ ค่า Standard Error  ของรูปแบบ Linear มี
ค่าเท่ากบั  11,804.4607 รูปแบบ Logarithmic มีค่าเท่ากบั  10,611.1085   และรูปแบบ Exponential  มีค่า
เท่ากบั  12,000.4786  

เม่ือพิจารณาค่า Adjusted R2 และค่า Standard Error   แลว้ จึงเลือกสมการ รูปแบบ Logarithmic   ซ่ึง
มีค่า Adjusted R2  มากท่ีสุดและค่า Standard Error นอ้ยท่ีสุดคือ มีค่าเท่ากบั 0.6032  และ 10,611.1085   เป็น
รูปแบบสมการถดถอยแสดงความสัมพนัธ์ของ ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง โดยมีรูปแบบสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 

 
     )(ˆ
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 สมมติฐานการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยคือ 
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 - ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( Multiple  R ) เท่ากบั 0.8090 แสดงวา่ ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ 
ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลา  มีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 80.90 
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 - ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( R -Square) เท่ากบั 0.6528  และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี
ปรับแก ้(Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.6032  แสดงวา่ เวลาสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการ
ใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ร้อยละ  60.32 
 - ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า ( Standard Error  )  เท่ากบั 10,611.1085  แสดง
วา่จะเกิดความผิดพราดในการพยากรณ์ ประมาณ  10,611.1085   ตนั 
 
ตารางท่ี  15   แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยรูปแบบ   Logarithmic  ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้ 

        สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 

SV DF SS MS F Sig  F 

Regression 1 1,482,060,016.40 1,482,060,016.40 13.1627 0.0084 
Residuals 7    788,169,364.50 112,595,623.50   
Total 8 2,270,229,380.90    

 
จากตารางท่ี 15  ค่า Sig F ของสมการรูปแบบ Logarithmic มีค่าเท่ากบั 0.0084 ซ่ึงนอ้ยกวา่ = 0.05

จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องกบัเวลามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือเวลามีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง 
 
ตารางท่ี  16   แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของสมการรูปแบบ Logarithmic ในการ 
          พยากรณ์ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง 

 
Variable B SE B Beta T Sig T 

T 18,923.4701 5,215.8926 0.8080 3.628 0.0084 
(Constant) 167,652.6666 8,219.2100  20.398 0.0000 

 
จากตารางท่ี 16 ค่า Sig  t  ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย b1  มีค่าเท่ากบั 0.0084 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  

= 0.05  จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและ
หอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋องกบัเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบ Logarithmic  ดงัน้ี 

- ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1  เท่ากบั  18,923.4701  หมายความวา่  เม่ือเวลาเปล่ียนไป t  หน่วย  
ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เปล่ียนแปลงไป 
18,923.4701 Ln(T)  หน่วย  ในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  b1 มีค่าเป็นบวก 



 

 

37 

- ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  b0 เท่ากบั 167,652.6666  หมายความวา่ ถา้ก าหนดใหเ้วลา เท่ากบั 0
ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จะมีค่าเท่ากบั 
167,652.6666  ตนั  

ดงันั้น สมการถดถอยรูปแบบ Logarithmic  ในการพยากรณ์ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึก
และหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง คือ  

 
   )(ˆ

10 TLnbbY +=  
   =Ŷ  167,652.6666 + 18,923.4701 Ln(T) 
 
ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ใน 
            อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง     มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
  
เช่น ตอ้งการพยากรณ์ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า

กระป๋อง ปี 2548  แทนค่า T = 10 
 

)(ˆ
10 TLnbbY +=  

   =Ŷ  167,652.6666 + 18,923.4701 Ln(T) 
   =Ŷ  167,652.6666 + 18,923.4701 Ln(10) 

=Ŷ  211,225.5669 ตนั 
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ปริมาณ (ตนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี  
 

ภาพท่ี  6   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)  
    สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
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ตารางท่ี  17   แสดงค่าส ารวจปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
         กระป๋อง เปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์จากสมการถดถอยรูปแบบ  Logarithmic  
 

ปี 
ปริมาณ (ตนั) e  e  2e  

ค่าส ารวจ ( Y ) ค่าพยากรณ์ ( Ŷ ) )ˆ( YY −  ( ร้อยละ ) 2)ˆ( YY −  
2539 173,042 167,652.6666 5,389.3334 3.11 29,044,914.4964 
2540 166,613 180,769.4166 -14,156.4166 -8.50 200,404,130.9528 
2541 184,665 188,442.2235 -3,777.2235 -2.05 14,267,417.3690 
2542 209,476 193,886.1666 15,589.8334 7.44 243,042,905.4398 
2543 203,612 198,108.8169 5,503.1831 2.70 30,285,024.2321 
2544 190,373 201,558.9735 -11,185.9735 -5.88 125,126,003.1427 
2545 211,279 204,476.0393 6,802.9607 3.22 46,280,274.2857 
2546 211,667 207,002.9166 4,664.0834 2.20 21,753,673.9622 
2547 200,402 209,231.7803 -8,829.7803 -4.41 77,965,020.1463 
2548 - 211,225.5669 e2    = 788,169,364.0268 
2549 - 213,029.1663 MSE    = 112,595,623.4324 
2550 - 214,675.7235 Standard Error    = 10,611.1085 
   Mean   = 194,569.8889 
   E   = 5.45 

 
 จากตารางท่ี  17   ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรม
สัตวน์ ้ากระป๋อง จากสมการถดถอยรูปแบบ Logarithmic    มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 คือ ปี 2548   มีค่า
พยากรณ์เท่ากบั 211,225.5669   ตนั ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 213,029.1663   ตนัและปี 2550 มีค่า
พยากรณ์เท่ากบั  214,675.7235  ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  10,611.1085  ตนั 
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1.4 ผลการศึกษาแนวโน้มของการใช้สัตว์น ้าเค็ม ในอุตสาหกรรมสัตว์น ้ากระป๋อง 
 
โดยการน าค่าพยากรณ์ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า)   ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ

(กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง มารวมกนั 
 
ตารางท่ี  18   ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากการส ารวจ ปี พ.ศ. 2539-2547 

         และค่าพยากรณ์ ปี 2548-2550 
 

ปี พ.ศ. 
เวลาท่ี รวมทั้งหมด ปลาเบญจพรรณ ปลาทูน่า สัตวน์ ้าอ่ืน 
  (ไม่รวมปลาทูน่า)  (กุง้ ปู หมึกและหอย) 

t (ตนั) (ตนั) (ตนั) (ตนั) 
2539 1    874,576.0000 380,794.0000 320,740.0000 173,042.0000 
2540 2    875,126.0000 376,440.0000 332,073.0000 166,613.0000 
2541 3    956,784.0000 376,976.0000 395,143.0000 184,665.0000 
2542 4 1,070,715.0000 370,272.0000 490,967.0000 209,476.0000 
2543 5 1,012,024.0000 434,977.0000 373,435.0000 203,612.0000 
2544 6 1,085,679.0000 445,306.0000 450,000.0000 190,373.0000 
2545 7 1,198,775.0000 467,496.0000 520,000.0000 211,279.0000 
2546 8 1,281,111.0000 455,387.0000 614,057.0000 211,667.0000 
2547 9 1,237,017.0000 473,221.0000 563,394.0000 200,402.0000 
2548 10  1,347,345.3423*  491,981.8056*  644,137.9698*  211,225.5669* 
2549 11  1,414,384.4421*  506,358.8556*  694,996.4202*  213,029.1663* 
2550 12  1,485,282.0709*  520,735.9056*  749,870.4418*  214,675.7235* 

หมายเหตุ :  * ค่าพยากรณ์ 
 
จากตารางท่ี 18 และ19 ค่าพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในปี 

2548 เท่ากบั 1,347,345.3423 ตนั   ปี 2549 เท่ากบั 1,414,384.4421  ตนั และปี 2550 เท่ากบั 1,485,282.0709 
ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 45,463.90 ตนั ซ่ึงค่าพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องในปี 2548-2550 มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547   
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ตารางท่ี  19   แสดงค่าส ารวจปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เปรียบเทียบกบั 
        ค่าพยากรณ์ 

 

ปี 
ปริมาณ (ตนั) e  e  2e  

ค่าส ารวจ ( Y ) ค่าพยากรณ์ ( Ŷ ) )ˆ( YY −  ( ร้อยละ ) 2)ˆ( YY −  
2539 874,576 855,287.8209 19,288.1791 2.21 372,033,852.9937 
2540 875,126 908,445.9619 -33,319.9619 -3.81 1,110,219,861.0175 
2541 956,784 958,186.5091 -1,402.5091 -0.15 1,967,031.7756 
2542 1,070,715 1,007,884.5341 62,830.4659 5.87 3,947,667,445.2111 
2543 1,012,024 1,058,720.2323 -46,696.2323 -4.61 2,180,538,111.0156 
2544 1,085,679 1,111,328.6568 -25,649.6568 -2.36 657,904,893.9578 
2545 1,198,775 1,166,150.1706 32,624.8294 2.72 1,064,379,493.3791 
2546 1,281,111 1,223,544.5029 57,566.4971 4.49 3,313,901,588.3643 
2547 1,237,017 1,283,837.7753 -46,820.7753 -3.78 2,192,184,999.6931 
2548   1,347,345.3423* e2    = 14,468,763,424.4139 
2549   1,414,384.4421* MSE    = 2,066,966,203.4877 
2550   1,485,282.0709* Standard Error    = 45,463.9000 

   Mean   = 1,089,762.2929 
   E   = 4.27 
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 ปริมาณ (ตนั)  
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รวมทั้งหมด ปลาเบญจพรรณ ปลาทนู่า สตัวน์ ้าอ่ืนๆ
 

     ปี  
ภาพท่ี  7   แสดงค่าสังเกต ปี 2539-2547  และค่าพยากรณ์ ปี 2548-2550  ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็   

   ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า)  ปลาทูน่า  และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) 
 
จากตารางท่ี  19 และภาพท่ี 7   ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง มี

แนวโนม้เพิ่มขึ้น  ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีส่งผลใหมี้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้ารวมทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลง มากกวา่
สัตวน์ ้าอ่ืนๆ คือปริมาณการใชป้ลาทูน่า   โดยมีสัดส่วนการใชส้ัตวน์ ้ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.32  ปริมาณ
การใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) คิดเป็นร้อยละ 39.42  และปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึก
และหอย) คิดเป็นร้อยละ 18.26    (ตารางภาคผนวกท่ี 1)  ปริมาณปลาทูน่าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋องส่วนใหญ่เป็นปริมาณปลาทูน่าท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ไตห้วนั  ญ่ีปุ่ น (ตารางภาคผนวกท่ี 
3 และ4)     
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2.วิจารณ์ผล 
  

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้ าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง เป็น
รายชนิดสัตวน์ ้าท่ีส าคญัคือปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ปลาทูน่า และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและ
หอย)  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ปี 2539-2547  เพื่อหาสมการถดถอยท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์  เพื่อหา
แนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง นั้น    พบวา่ 
 1. ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จากปี 2539 ปริมาณ 380,794 
ตนั เป็น 491,981.8056 ตนัในปี 2548   ปริมาณ 506,358.8556 ตนัในปี 2549 และ ปริมาณ 520,735.9056 ตนั
ในปี 2550  ซ่ึงปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเพิ่มขึ้น ผลจากการพยากรณ์คร้ังน้ี  มีรูปแบบสมการท่ีเหมาะสมในการ
พยากรณ์คือ รูปแบบ Linear โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้(Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.8044  
แสดงวา่ เวลาสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช ้ ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ร้อยละ 82.88  และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า 
(Standard Error ) เท่ากบั 19,130.2060  แสดงว่า จะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ ประมาณ  
19,130.2060   ตนั หรือประมาณ  4.55 %  
 2. ปริมาณการใชป้ลาทูน่า มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จากปี 2539 ปริมาณ 320,740 ตนั เป็น 644,137.9698 
ตนัในปี 2548   ปริมาณ 694,996.4202 ตนัในปี 2549  และ ปริมาณ 749,870.4418  ตนัในปี 2550  ซ่ึงมี
ปริมาณใชส้ัตวน์ ้าเพิ่มขึ้น  ผลจากการพยากรณ์คร้ังน้ี  มีรูปแบบสมการท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์คือ
รูปแบบ Exponential  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้ (Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.7778  
แสดงวา่ เวลาสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช ้ ปลาปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า
กระป๋อง ร้อยละ 77.78  และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error ) เท่ากบั 
49,964.6302  แสดงวา่ จะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ ประมาณ  49,964.6302   ตนัหรือประมาณ  
10.76 %  
 3. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น  จากปี 2539 ปริมาณ 173,042 
ตนั เป็น 211.225.5669 ตนัในปี 2548  ปริมาณ 213,029.1663 ตนัในปี 2549 และ ปริมาณ  214,675.7235  ตนั 
ในปี 2550   ผลจากการพยากรณ์คร้ังน้ี  มีรูปแบบสมการท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ คือ รูปแบบ 
Logarithmic โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแก ้(Adjusted R-Square) เท่ากบั 0.6032  แสดงวา่ เวลา
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตว์
น ้ากระป๋อง ร้อยละ 60.32  และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error ) เท่ากบั 
10,611.1085  แสดงวา่ จะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ ประมาณ  10,611.1085   ตนั หรือประมาณ  
5.45 %  

 4. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  โดยการน าค่าพยากรณ์สัตวน์ ้าทั้ง 3 
ส่วน มารวมกนัเป็นค่าปริมาณสัตวน์ ้ารวมทั้งหมด ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น   จากปี 2539  มีปริมาณ 874,567 ตนั
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เพิ่มขึ้นในปี 2548 เท่ากบั 1,347,345.3423 ตนั   ปี 2549 เท่ากบั 1,414,384.4421 ตนั และปี 2550 เท่ากบั 
1,485,282.0709 ตนั   มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  45,463.90  ตนั  หรือ ประมาณ 4.17 % 

ส าหรับความคลาดเคล่ือนดงักล่าว  อาจมีสาเหตุมาจากขอ้มูล ท่ีน ามาใชใ้นการพยากรณ์คร้ังน้ีเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีท าการส ารวจ ปีละคร้ัง โดยการสอบถามขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ของกิจการท่ี
ด าเนินการแปรรูปสัตวน์ ้าในรอบปีท่ีท าการส ารวจ ขอ้มูลยอ่มมีความคลาดเคล่ือน จากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้
แต่ส่งผลต่อขอ้มูลปริมาณการใชส้ัตวน์ ้า  เช่น   ความรู้ ความเขา้ใจ ของเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการส ารวจขอ้มูล และ
ความร่วมมือจากเจา้ของกิจการหรือเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจาก เจา้หนา้ท่ีดงักล่าว ไม่แน่ใจ
และไม่ไวว้างใจในการใหข้อ้มูลเน่ืองจาก   ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการเก็บภาษีอากรและจากนโยบายของ
บริษทั  จึงท าใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง ครบถว้นมากนกั  

นอกจากน้ี มีปัจจยัท่ีส าคญัหลายอยา่ง  มาเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม
สัตวน์ ้ากระป๋อง  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ียงัไม่มีขอ้มูลและผลการศึกษามาอา้งอิงท่ีแน่นอน วา่มีผลกระทบต่อปริมาณ
การใชส้ัตวน์ ้าเคม็ เป็นจ านวนและปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงไร  แต่ไดส่้งผลกระทบต่อปริมาณการใชส้ัตว์
น ้าเคม็ในอุตสาหกรรมการผลิต  อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัมาตรการผลิตสินคา้ของ
อุตสาหกรรมนั้นๆ   คือ 

1. ปริมาณการจบัสัตวน์ ้าภายในประเทศ  หรือการจดัหาวตัถุดิบเพื่อเขา้มาป้อนอุตสาหกรรมประมง
นั้น  นายภูเบศ  จนัทนิมิ  ประธานกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการประมง
จงัหวดัปัตตานี  (การเสวนาเร่ือง  แนวโนม้การจดัหาวตัถุดิบและการผลิตวตัถุดิบประมงของประเทศไทย,
วารสารการประมง 2550)  กล่าววา่มีปัญหาหลกั ๆ อยู ่ 4 ประการท่ีเป็นตวัแปรในการจดัหาวตัถุดิบ คือ 

-  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานท่ีมีทกัษะและแรงงานประจ า   
- ปัญหาตน้ทุนการท าการประมงท่ีสูงขึ้น ทั้งท่ีแฝงมากบัราคาน ้ามนัและราคาเคร่ืองอุปโภค

บริโภคท่ีมีราคาสูงขึ้น  
-  ปัญหาราคาสัตวน์ ้าท่ีไม่คงตวัและราคาไม่มีการผนัแปรตามค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
-  ปัญหาเร่ืองพื้นท่ีท าการประมงท่ีลดนอ้ยลง  และ การท าประมง ในน่านน ้าประเทศเพื่อน

บา้น  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี  เนน้การท าประมงแบบยัง่ยนื และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    ภาครัฐควรจดัหา
แหล่งท าการประมงใหม่ๆ  โดยเฉพาะการสนบัสนุน  ท าการประมงเบ็ดราวทูน่า และอวนลอ้มทูน่าน ้าลึก 
เพื่อเพิ่มปริมาณการจบัปลาทูน่าของประเทศใหม้ากขึ้น  

2. ความตอ้งการสินคา้จากตลาดต่างประเทศในการส่งออกสินคา้ประมง  ส่งผลต่อก าลงัการผลิต
และการขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิต  เพื่อตอบสนองความตอ้งการตามกลไกของตลาด ( ภาวะการ
ส่งออกสินคา้ส าคญัของไทยปี 2548 และแนวโนม้ปี 2549, ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  2549)   

3. การกีดกนัทางการคา้จากมาตรการดา้นภาษีและมิใช่ภาษี โดยเฉพาะเร่ือง ความปลอดภยัดา้น
อาหาร (Food  safety)   มาตรการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability)  (การเสวนาเร่ือง แนวโนม้และ
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สถานการณ์การตลาดของสินคา้ประมงไทยในเวทีการคา้โลก ปี 2550  ,วารสารกรมประมง  2550)   การ
ก าหนดอากรต่อตา้นการทุ่มตลาดและตอบโตก้ารอุดหนุน   การหา้มน าเขา้สินคา้ท่ีผลิตโดยไม่ค  านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม   การติดฉลากรับรองวา่ไม่มีส่วนประกอบจากพืชหรือสัตวท่ี์ผา่นการตดัต่อพนัธุกรรม (GMO s)   
การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษี  การลดการอุดหนุน ลว้นแต่ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงขึ้น ท าใหข้ีดความสามารถใน
การแข่งขนัลดลง  ตลอดจนการเปิดตลาดท่ีไม่เสมอภาคของประเทศผูน้ าเขา้  โดยเฉพาะสหภาพยโุรป  ไม่
เก็บภาษีขาเขา้กบับางประเทศ  ใชร้ะบบ GSP ซ่ึงมีความซบัซอ้นและแตกต่างมาก ระหวา่งประเทศผูไ้ดรั้บ 
GSP  และประเทศท่ีไม่ไดรั้บ GSP  (นโยบายพฒันาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549) 

4. ปริมาณการน าเขา้สัตวน์ ้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า เช่น ปลาทูน่า  ปัจจุบนัประเทศไทยมีศกัยภาพในการจบัปลาทูน่าไดใ้นปริมาณนอ้ยกวา่
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตมาก จึงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ปลาทูน่าจากต่างประเทศ ถึงร้อยละ 90  
ท าใหต้อ้งสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเน่ืองจากขาดกองเรือทูน่า ท าใหไ้ม่สามารถ ปฏิบติัตามเง่ือนไข
แหล่งก าเนิดสินคา้ได ้  (การเสวนาเร่ือง  แนวโนม้และสถานการณ์การตลาดของสินคา้ประมงไทยในเวที
การคา้โลก ปี 2550 , วารสารการประมง 2550)  

จากปัจจยัส าคญัต่างๆ เหล่าน้ี  ไดส่้งผลกระทบ อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้าในแต่ละปี  ในปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงไรนั้น  ไม่สามารถหาขอ้มูลมาอา้งอิงไดใ้น
ลกัษณะรูปธรรมเพื่อแสดงค่าเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนและยงัไม่มีหน่วยงานหรือคณะบุคคลใด ท าการศึกษา วิจยั 
ถึงปัญหาและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบดงักล่าว  ผูศึ้กษาจึงไม่ไดน้ าปัจจยัดงักล่าว มาใชใ้นการวิเคราะห์  ขอ้มูล
ในคร้ังน้ีดว้ย 

นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้าและธุรกิจการประมง  (นโยบายการพฒันาการประมง
แห่งชาติ ปี 2545-2549)  ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า นั้น ปัจจยัดา้น
วตัถุดิบท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ   เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั  จากนโยบาย
ดงักล่าว เนน้การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม    ซ่ึงวตัถุดิบท่ี
ใชใ้น อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง นั้น มีทั้ง วตัถุดิบหรือสัตวน์ ้าท่ีจบัไดจ้ากการท าประมงของประเทศทั้ง
ในและนอกน่านน ้า   การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และการน าเขา้สัตวน์ ้าจากต่างประเทศ   ซ่ึงมีสัตวน์ ้าหรือวตัถุดิบ
ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ เช่น กุง้ ปู หมึกและหอย   ส่วนใหญ่เป็นสตัว์
น ้าท่ีไดจ้ากการท าประมงในประเทศ ทั้งในและนอกน่านน ้า   การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติ
ปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ (ตารางภาคผนวกท่ี 1และ2)  ในปี 2539-2547  แลว้  ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการ มีปริมาณ
เพียงพอต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ  จึงไม่ไดส่้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตมากนกั   
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2. ปลาทูน่า  ปริมาณปลาทูน่าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็น 
ปลาทูน่าท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  เน่ืองจากปลาทูน่าท่ีจบัไดใ้นประเทศ เป็นปลาทูน่าขนาดเลก็ หรือปลาโอ 
ซ่ึง ปลาโอ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง  ไดแ้ก่ ปลาโอด า และ ปลาโอลาย  และ มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ  ( ยทุธศาสตร์ปลาทูน่าและผลิตภณัฑ ์ ปี 
2547-2551, กรมประมง)   ในปี 2539  มีปริมาณการจบัปลาโอ  122,800 ตนั  มีปริมาณนอ้ยกวา่ปริมาณการ
ใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  คือมีปริมาณ ปลาทูน่า 320,740 ตนั จึงมีการน าเขา้ปลาทูน่า
สดแช่เยน็แช่แขง็ จากต่างประเทศ   เช่น ไตห้วนั และญ่ีปุ่ น ฯลฯ  ในปริมาณ   319,189.80 ตนั มีมูลค่า  8,910 
ลา้นบาท   และมีปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง  188,434 ตนั  มีมูลค่า 12,382.90 ลา้นบาท 
 

เม่ือดูแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็จาก ตารางท่ี 19 และภาพท่ี 7  พบวา่  แนวโนม้ปริมาณการ
ใชส้ัตวน์ ้าเคม็เปล่ียนแปลง ไปในทิศทางเดียวกนักบั ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปริมาณการน าเขา้ปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็  ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและการ
ส่งออกสัตวน์ ้ากระป๋อง  ( ภาคผนวก ก )  จากขอ้มูลปี 2539 - 2550  มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น แต่มีปริมาณการใช้
สัตวน์ ้าเคม็ในบางปีท่ีมี ปริมาณลดลง  ไม่เป็นไปตามค่าแนวโนม้  เน่ืองจากอาจจะมีผลกระทบจากปัจจยัท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ 

- ปี 2542- 2543  มีปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ลดลง  58,691 
ตนั  จากปริมาณ 1,070,715  ตนัลดลงเป็น  1,012,024  ตนัในปี 2542 และ2543  ตามล าดบั  โดยมีปริมาณการ
ใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) เพิ่มขึ้น ปริมาณ  64,705  ตนั จากปริมาณ 370,272 ตนั เพิ่มขึ้นเป็น 
434,977 ตนั ในปี 2542 และ 2543   ส่วนปริมาณการใชป้ลาทูน่าและสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)  
ลดลง  ปริมาณ  117,532  ตนัและ 5,564 ตนั ตามล าดบั  จากปริมาณปลาทูน่า  490,967  ตนั ลดลงเป็น  
373,435  ตนั  และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) มีปริมาณ   209,476 ตนั ลดลงเป็น 203,612 ตนัในปี 
2542  และ 2543  ตามล าดบั ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือปลาทูน่า ส่งผลให้
ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ มีปริมาณลดลง ตามไปดว้ย 

- ปี 2546-2547 มีปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ลดลง  44,094  
ตนั  จากปริมาณ 1,281,111  ตนัลดลงเป็น  1,237,017  ตนัในปี 2546 และ2547  ตามล าดบั  โดยมีปริมาณการ
ใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) เพิ่มขึ้น ปริมาณ  17,834  ตนั จากปริมาณ 455,387  ตนั เพิ่มขึ้นเป็น 
473,221  ตนั ในปี 2546 และ 2547   ส่วนปริมาณการใชป้ลาทูน่าและสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)  
ลดลง  ปริมาณ  50,663  ตนัและ 11,265 ตนั ตามล าดบั  จากปริมาณปลาทูน่า  614,057  ตนั ลดลงเป็น  
563,394  ตนั  และสัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) มีปริมาณ  211,667 ตนั ลดลงเป็น 200,402  ตนัในปี 
2546  และ 2547  ตามล าดบั ซ่ึงปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือปลาทูน่า ส่งผลให้
ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ มีปริมาณลดลง  ตามไปดว้ย 
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ปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  มีผลการศึกษา วิเคราะห์ เร่ือง ภาวะการส่งออกสินคา้ส าคญั
ของไทย  ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  พบว่า มูลค่า
การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและการแปรรูปในปี 2547 ขยายตวัร้อยละ 5.7  เน่ืองจากราคาส่งออกเฉล่ียใน
เทอมดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เป็นส าคญั  ขณะท่ีปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 1.2   การส่งออก
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  ปี  2547 ไดรั้บผลดีจากการขยายตวัของการส่งออกปลากระป๋องและปลา
แปรรูป  เช่น ทูน่ากระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และปลาแปรรูป  เน่ืองการระบาดของไขห้วดันกและโรคววั
บา้ท าใหท้ัว่โลกหนัมาบริโภคอาหารทะเลมากขึ้น  ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลพม่าเปิดสัมปทานให้
ผูป้ระกอบการเรือประมงไทยเขา้จบัปลาในเขตพม่า ไดช่้วยบรรเทาภาวะขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตอาหาร
กระป๋องและการแปรรูปของไทย    

ส าหรับมูลค่าส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง  เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เน่ืองจาก ราคาส่งออกเฉลีย่ใน
เทอมดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น เป็นผลใหผู้ส่้งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยปรับเพิ่มราคาส่งออกตามราคา
วตัถุดิบปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็น าเขา้ท่ีปรับตวัสูงขึ้นตั้งแต่ตน้ปี 2547  ซ่ึงนบัวา่เป็นราคาสูงท่ีสุดในรอบ  
6  ปี   และซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้น าเขา้ปลาทูน่าของไทยอยา่งไม่มีเง่ือนไข จากเดิมอนุญาตใหน้ าเขา้ได้
เฉพาะปลาทูน่ากระป๋องท่ีผลิตจากโรงานท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากซาอุดิอาระเบียปีละ 2 คร้ัง และ
ตอ้งมีใบรับรองคุณภาพของโรงงานก ากบั รวมถึงติดฉลาก GMOs  Free  การยกเลิกขอ้ก าหนดดงักล่าว  ท าให้
ตน้ทุนของผูผ้ลิตไทยลดลง และท าใหมี้ผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปซาอุดิอาระเบีย
ไดเ้พิ่มขึ้น  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถหาค่าแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้า
กระป๋อง วา่มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา และสามารถน าค่าพยากรณ์ท่ีไดไ้ปเป็น ข้อมูล
พื้นฐาน ในการประกอบการตดัสินใจ ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอ ต่อความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าใหไ้ดม้าตรฐาน   ตามนโยบาย
การพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจการประมง  นโยบายพฒันาการการประมงแห่งชาติ ปี 2545-2549  
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สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  ในคร้ังน้ีท าการศึกษา
รูปแบบสมการถดถอย  4  รูปแบบ  คือ สมการรูปแบบเชิงเส้น ( Linear model ) รูปแบบลอการิทึม 
( Logarithmic model ) รูปแบบโพลิโนเมียลก าลงัสอง (Quadratic model ) และรูปแบบเอกซโพเนนเชียล 
(Exponential model ) เพื่อหาสมการถดถอยท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  4  ส่วนคือ 
 1.  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 2.  เป็นการศึกษาปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

3.  เป็นการศึกษาปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
4.  เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน

อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
ผลการศึกษาแนวโนม้ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง สรุปดงัน้ีคือ 
 
1.ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง   
สมการถดถอยท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ใน

อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง คือ สมการรูปแบบ Linear  
   TbbY 10

ˆ +=  
   =Ŷ  34,211.3056   +   14,377.05 T 
 

ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ใน 
            อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
 
ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง ในปี 

2548   มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 491,981.8056   ตนั ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  506,358.8556  ตนัและปี 2550 
มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  520,735.9056  ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  19,130.2060  ตนัหรือ
ประมาณ  4.55 % 
 

2.ปริมาณการใชป้ลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 สมการถดถอยท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
คือ สมการรูปแบบ Exponential 
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   Tb
ebY 1

0=


 
   =Ŷ  301,260.5230 Te 076.0  
ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้ปลาทูน่า)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  

          มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
  e  =   ค่า log ฐาน  e  
ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในปี 2548 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 

644,137.9698 ตนั ปี 2549 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  694,996.4202  ตนัและปี 2550  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  
749,870.4418  ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  49,964.6302  ตนัหรือประมาณ 10.76 % 
 

3.ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
 สมการถดถอยท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง คือ สมการรูปแบบ Logarithmic 

   )(ˆ
10 TLnbbY +=  

   =Ŷ  167,652.6666 + 18,923.4701 Ln(T) 
 

ก าหนดให้ Ŷ =   ค่าประมาณปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ใน 
            อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง    มีหน่วยเป็นตนั 
  T  =   เวลา มีหน่วยเป็นปี  ซ่ึงก าหนดให ้ 1 = ปี 2539 , 2 = ปี 2540 ,.......,9 = 2547 
 
ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในปี 

2548   มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 211,255.5669   ตนั ปี 2549  มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  213,029.1663  ตนัและปี 2550 
มีค่าพยากรณ์เท่ากบั  214,675.7235  ตนั  มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั  10,611.1085  ตนัหรือ
ประมาณ  5.45 % 
 

4. เป็นการน าทั้งสามส่วนมารวมกนัเพื่อแสดงแนวโนม้ของปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ใน
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

ค่าพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง ในปี 2548 เท่ากบั 
1,347,345.3423 ตนั   ปี 2549 เท่ากบั 1,414,384.4421  ตนั และปี 2550 เท่ากบั 1,485,282.0709 ตนั  มี
ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 45,463.90 ตนัหรือประมาณ 4.17 %  ซ่ึงค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้
สัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋องในปี 2548-2550 มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1.ควรมีการศึกษารูปแบบสมการถดถอยส าหรับพยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรม
สัตวน์ ้ากระป๋อง ในรูปแบบสมการอ่ืนๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้ปรียบเทียบในการหาค่าสมการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด 
 2.เม่ือมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจสถิติในปีถดัไป ควรมีการทดสอบรูปแบบสมการถดถอยส าหรับ
พยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋องใหม่ เพื่อใหไ้ดส้มการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสม 
 3.ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีคิดวา่น่าจะท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใชส้ัตว์
น ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ ากระป๋อง เช่น ปริมาณการน าเขา้และส่งออกปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ ตลอดจนราคา
สัตวน์ ้าเคม็ หรือปัจจยัอ่ืนๆ  เพื่อจะไดน้ ามาพิจารณาในการหารูปแบบสมการถดถอยท่ีเหมาะสม 

 
ค าขอบคุณ 

 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณ คุณอรศรี ลิปิกรณ์  หวัหนา้กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมงและคุณมลฤดี 
นิพนัธุ์พงษ ์ นกัวิชาการสถิติ 8ว  ท่ีเป็นผูใ้หแ้นวความคิดริเร่ิม  ค  าแนะน า  ตลอดจนใหค้ าปรึกษาทางดา้น
วิชาการในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ศูนยส์ารสนเทศ ทุกท่านท่ีช่วยสนบัสนุน ให้
ก าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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เอกสารอ้างองิ 
 
 กรมประมง.  2549.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2547 . เอกสารฉบบัท่ี  7/ 2549  ศูนยส์ารสนเทศ,   

กรมประมง. 36  หนา้. 
กรมประมง.  2548.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2546 . เอกสารฉบบัท่ี  11/ 2548  ศูนยส์ารสนเทศ,   

กรมประมง. 36  หนา้. 
กรมประมง.  2547.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2545  . เอกสารฉบบัท่ี 32/2547   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  36 หนา้. 
กรมประมง.  2546.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2544  . เอกสารฉบบัท่ี 13/2546   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2546.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2543  . เอกสารฉบบัท่ี 04/2546   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2545.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2542  . เอกสารฉบบัท่ี 09/2545   กองเศรษฐกิจการ

ประมง , กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2544.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2541  . เอกสารฉบบัท่ี 04/2544   กองเศรษฐกิจการ

ประมง , กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2543.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2540  . เอกสารฉบบัท่ี 12/2543   กองเศรษฐกิจการ

ประมง , กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2542.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2539  . เอกสารฉบบัท่ี 14/2542   กองเศรษฐกิจการ

ประมง , กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2541.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2538  . เอกสารฉบบัท่ี 10/2541   กองเศรษฐกิจการ

ประมง , กรมประมง.  39 หนา้. 
กรมประมง.  2540.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2537  . เอกสารฉบบัท่ี  5/2540   กองเศรษฐกิจการ 

ประมง , กรมประมง.  43 หนา้. 
กรมประมง.  2546.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2543  . เอกสารฉบบัท่ี 04/2546   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  89 หนา้. 
กรมประมง.  2547.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2544  . เอกสารฉบบัท่ี  15/2547   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  89 หนา้. 
กรมประมง.  2547.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2545  . เอกสารฉบบัท่ี 30/2547   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  89 หนา้. 
กรมประมง.  2548.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2546  . เอกสารฉบบัท่ี 06/2548   ศูนยส์ารสนเทศ ,  

กรมประมง.  89 หนา้. 
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กรมประมง.  2549.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2547  . เอกสารฉบบัท่ี 04/2549   ศูนยส์ารสนเทศ ,  
กรมประมง.  89 หนา้. 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 2546. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจยั.ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .550 หนา้ 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 2546. การใช ้SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้มูล.ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .550 หนา้ 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 2549. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงดว้ย SPSS for Windows .ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .260 หนา้ 

ทรงศิริ แตส้มบติั , 2549 .การพยากรณ์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ . 487 หนา้ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 2547. เอกสารประกอบการบรรยาย  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา .ฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ส านกัเลขานุการกรม ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 52 หนา้ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 2547. เอกสารประกอบการบรรยาย  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ .ฝ่าย

พฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกัเลขานุการกรม ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 52 หนา้ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 2549. เอกสารประกอบการบรรยาย  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ .ฝ่ายพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ส านกัเลขานุการกรม ส านกังานสถิติแห่งชาติ . 52 หนา้ 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร . 2535 .การคา้ส่งออกกุง้สด และปลาหมึกสดแช่เยน็แช่แขง็ของประเทศไทย. 

เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขท่ี 30 กองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร , ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร . 
60 หนา้ 

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม . 2534 . มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ก าหนดสุขลกัษณะ
ส าหรับผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าเยอืกแขง็ . ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สรชยั  พิศาลบุตร ., 2549 . วิธีวิจยัเชิงปฏิบติั . 380 หนา้ 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางผนวกท่ี 1   จ านวนอุตสาหกรรมและปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จาก 
   การส ารวจสถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2539-2547 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวน

อุตสาหกรรม 

ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าเคม็ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 

รวม ปลาเบญจพรรณ ปลาทูน่า สัตวน์ ้าอ่ืนๆ 
 (ไม่รวมปลาทูน่า)  (กุง้ ปู หมึกและ

หอย) 
(ตนั) (ตนั) (ตนั) (ตนั) 

 
2539 50 874,576 380,794 320,740 173,042 
2540 44 875,126 376,440 332,073 166,613 
2541 42 956,784 376,976 395,143 184,665 
2542 42 1,070,715 370,272 490,967 209,476 
2543 45 1,012,024 434,977 373,435 203,612 
2544 44 1,085,679 445,306 450,000 190,373 
2545 45 1,198,775 467,496 520,000 211,279 
2546 47 1,281,111 455,387 614,057 211,667 
2547 49 1,237,017 473,221 563,394 200,402 

      

ร้อยละเฉล่ีย 100 39.42 42.32 18.26 
 
ท่ีมา : หนงัสือสถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2539-2547  กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง   

ศูนยส์ารสนเทศ   กรมประมง  
 
 
 
 
 
 



 

 

54 

ตารางผนวกท่ี 2   ปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ (รวมเพาะเล้ียงชายฝ่ัง) จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย  
 ปี  2539-2547 

 

ปี 

ปริมาณสัตวน์ ้าเคม็ (รวมเพาะเล้ียงชายฝ่ัง) 
รวม 

ปลาเบญจพรรณ 
ปลาเบญจพรรณ
(ไม่รวมปลาโอ) 

รวมปลาโอ สัตวน์ ้าอ่ืนๆ 
(กุง้ ปู หมึกและ

หอย) 
(พนัตนั) 

รวม ปลาโอด า ปลาโอลาย 
 

(พนัตนั) 
 

(พนัตนั) 
 

(พนัตนั) 
 

(พนัตนั) 
 

(พนัตนั) 

 
2539 1,464.20    1,341.40    122.80 54.40 68.40         753.30  
2540 1,415.40    1,304.20    111.20 49.20 62.00         699.30  
2541 1,476.40    1,362.90    113.50 52.40 61.10         770.40  
2542 1,485.60    1,374.10    111.50 51.60 59.90         831.00  
2543 1,450.40    1,338.80    111.60 58.20 53.40         875.40  
2544 1,493.10    1,390.10    103.00 57.30 45.70         885.40  
2545 1,583.30    1,469.20    114.10 62.60 51.50         994.60  
2546 1,607.70    1,490.70    117.00 72.10 44.90     1,040.40  
2547 1,560.10    1,423.70    136.40 81.50 54.90     1,038.60  

       
 
ท่ีมา :    หนงัสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย   ปี 2539-2547 กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง  

 ศูนยส์ารสนเทศ   กรมประมง 
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ตารางผนวกท่ี 3   ปริมาณการน าเขา้ปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็และการส่งออกทูน่ากระป๋อง  ปี  2539-2549 
 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณและมูลค่า การน าเขา้ปลาทูน่าสด
แช่เยน็แช่แขง็ 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋อง 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

 
2539 

 
319,189.80 

 
8,910.00 

 
188,434.00 

 
12,382.90 

2540 337,202.20 13,007.60 203,730.00 17,336.50 
2541 395,687.40 18,671.8ม 227,318.99 25,177.83 
2542 490,988.21 14,355.94 259,052.51 21,886.26 
2543 373,407.07 10,864.86 243,741.42 18,700.05 
2544 450,314.36 19,082.41 269,522.58 25,707.39 
2545 512,056.00 19,066.06 268,234.27 24,087.14 
2546 621,354.47 21,173.74 326,402.00 27,599.72 
2547 579,014.88 23,239.30 311,071.84 29,207.42 
2548 739,010.83 29,747.59 369,032.49 36,298.89 
2549 783,025.93 31,249.82 416,258.59 40,412.28 

     
 
ท่ีมา  :   กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมงระหวา่งประเทศ   กองประมงต่างประเทศ   กรมประมง 

รวบรวมขอ้มูลจากกรมศุลกากร 
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ตารางผนวกท่ี 4   ปริมาณการน าเขา้ปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็  จ าแนกเป็นรายประเทศ  ปี  2544 - 2549 
 

 
ท่ีมา  :   กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมงระหวา่งประเทศ  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง 

รวบรวมขอ้มูลจากกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
ปริมาณการน าเขา้ปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็จ าแนกเป็นรายประเทศ 

2544 
(ตนั) 

2545 
(ตนั) 

2546 
(ตนั) 

2547 
(ตนั) 

2548 
(ตนั) 

2549 
(ตนั) 

ALL COUNTRY 450,314.36 512,056.00 621,354.47 579,014.88 739,010.83 783,025.93 

TAIWAN 127,793.76 117,433.24 121,581.49 135,186.14 151,399.99 170,132.86 

JAPAN 42,257.39 47,778.47 93,437.23 42,034.07 114,875.28 68,737.27 

MICRONESIA 67,950.38 51,782.92 70,329.44 46,625.90 45,196.00 25,296.05 

PAPUA NEW 
GUINEA 40,990.64 29,594.91 58,324.00 19,478.68 13,048.49 23,823.19 

MARSHALL 
ISLANDS 44,383.00 87,120.00 36,631.00 22,199.51 26,687.54 9,194.50 

ASEAN 14,380.92 15,402.75 26,624.54 28,992.40 41,313.59 47,187.39 

EU 6,611.04 5,688.73 6,255.35 1,024.19 18,086.35 11,297.12 

U.S.A. 4,335.76 2,855.00 4,287.94 2,148.54 6,569.41 14,720.25 

AUSTRALIA 193.08 211.68 135.73 32.01 110.11 205.59 

OTHER COUNTRY 101,418.39 154,188.31 203,747.76 281,293.45 321,724.07 412,431.71 
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ตารางผนวกท่ี 5   ปริมาณการส่งออกสัตวน์ ้ากระป๋อง  ปี 2544 – 2549  
 

 
ท่ีมา  :   กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมงระหวา่งประเทศ  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง 

รวบรวมขอ้มูลจากกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปริมาณการส่งออกสัตวน์ ้ากระป๋อง 

2544 
(ตนั) 

2545 
(ตนั) 

2546 
(ตนั) 

2547 
(ตนั) 

2548 
(ตนั) 

2549 
(ตนั) 

 
กุง้กระป๋อง 5,110.85 7,446.11 6,435.79 5,354.66 4,259.47 4,496.23 
ทูน่ากระป๋อง 269,522.58 268,234.27 326,402.00 311,071.84 369,032.49 416,258.59 
ซาร์ดีนกระป๋อง 32,101.00 36,138.93 43,764.47 45,012.33 46,102.60 45,941.77 
ปลากระป๋อง
อ่ืนๆ 22,662.34 21,276.44 31,936.87 28,712.82 40,728.18 37,969.36 
ปูกระป๋อง 7,103.41 7,462.89 7,905.35 7,297.72 7,180.31 6,478.03 
อาหารทะเล
กระป๋องอ่ืนๆ 6,448.84 5,551.35 5,792.54 6,143.90 3,819.49 3,845.79 
อาหารสุนขัและ
แมวกระป๋อง 140,992.70 172,156.32 203,098.90 214,151.58 198,744.84 217,755.82 

รวมทั้งหมด 483,941.70 518,266.29 625,335.92 617,744.85 669,867.38 732,745.58 
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ตารางผนวกท่ี 6   มูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ากระป๋อง  ปี 2544 – 2549  
 

 
ท่ีมา  :   กลุ่มวิเคราะห์การคา้สินคา้ประมงระหวา่งประเทศ  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง 

รวบรวมขอ้มูลจากกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 
มูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ากระป๋อง 

2544 
(ลา้นบาท) 

2545 
(ลา้นบาท) 

2546 
(ลา้นบาท) 

2547 
(ลา้นบาท) 

2548 
(ลา้นบาท) 

2549 
(ลา้นบาท) 

 
กุง้กระป๋อง 1,338.44 2,161.47 1,549.35 1,348.13 1,096.58 1,159.30 
ทูน่ากระป๋อง 25,707.39 24,087.14 27,599.72 29,207.42 36,298.89 40,412.28 
ซาร์ดีนกระป๋อง 1,520.77 1,617.66 1,967.88 2,124.27 2,501.11 2,489.19 
ปลากระป๋อง
อ่ืนๆ 1,187.59 1,469.98 2,398.16 2,612.59 3,560.34 3,796.61 
ปูกระป๋อง 2,975.03 3,325.50 3,045.13 3,249.58 3,264.06 2,684.25 
อาหารทะเล
กระป๋องอ่ืนๆ 696.87 526.91 536.92 544.68 471.74 533.99 
อาหารสุนขัและ
แมวกระป๋อง 8,996.27 10,144.49 11,342.47 12,092.83 13,418.29 14,575.85 

รวมทั้งหมด 42,422.36 43,333.15 48,439.62 51,179.51 60,611.01 65,651.46 
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ภาคผนวก ข 
 

 
ภาพผนวกท่ี  1  กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) 
                         ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของ 
             สมการถดถอยรูปแบบ  Linear, Logarithmic, Quadratic และExponential 
 
 

     ปริมาณ(ตนั) 

1614121086420

700000

600000

500000

400000

300000

O bserv ed

Linear

Logarithmic

Q uadratic

Exponential

 
    2538     2540    2542     2544     2546     2548     2550     2552    2554 

เวลา ( ปี ) 
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ภาพผนวกท่ี  2   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
              กระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการถดถอยรูปแบบ  
               Linear, Logarithmic, Quadratic และExponential 
 
 
 ปริมาณ(ตนั)  

1614121086420

1000000

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

O bserv ed

Linear

Logarithmic

Q uadratic

Exponential

 
       2538     2540    2542     2544     2546     2548     2550     2552    2554 
      เวลา (ปี) 
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ภาพผนวกท่ี  3   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ(กุง้ ปู หมึกและหอย) 
              ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของ  

             สมการถดถอยรูปแบบสมการถดถอยรูปแบบสมการถดถอยรูปแบบ Linear, Logarithmic, 
             Quadratic และExponential 

 
 

ปริมาณ (ตนั) 

    2538     2540    2542     2544     2546     2548     2550     2552    2554 
เวลา (ปี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1614121086420

260000

240000

220000

200000

180000

160000

140000

O bserv ed

Linear

Logarithmic

Q uadratic

Exponential
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางภาคผนวก  7  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
       ถดถอยรูปแบบ  Linear, Logarithmic, Quadratic และExponential ในการพยากรณ์ 

       ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                         .91039 
R Square                            .82880 
Adjusted R Square            .80435 
Standard Error         19130.20603 
 
                         Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1    12401974002.2    12401974002.2 
Residuals       7     2561753478.1      365964782.6 
F =      33.88844       Signif F =  .0006 
 
      -------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                 SE B             Beta         T         Sig T 
T                 14377.050000    2469.698978    .910386     5.821   .0006 
(Constant)    348211.305556  13897.77247                   25.055   .0000 
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Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LOGARITH 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                        .82280 
R Square                          .67699 
Adjusted R Square           .63085 
Standard Error        26277.06054 
 
                        Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1    10130340106.6    10130340106.6 
Residuals       7     4833387373.6      690483910.5 
F =      14.67136       Signif F =  .0065 
 
     -------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                  SE B             Beta         T       Sig T 
T                  49474.327216    12916.49457    .822796     3.830  .0065 
(Constant)    349723.022032   20353.82805                   17.182  .0000 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                          .91266 
R Square                           .83296 
Adjusted R Square             .77727 
Standard Error         20410.79447 
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                        Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     2    12464124296.0     6232062148.0 
Residuals       6     2499603184.2      416600530.7 
F =      14.95932       Signif F =  .0047 
 
    -------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                   SE B          Beta            T      Sig T 
T                    9884.982900   11924.90062    .625938       .829  .4389 
T**2                449.206710   1163.012952    .291657       .386  .7126 
(Constant)    356446.761905   25971.06269                  13.725   .0000 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. EXPONENT 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                .90546 
R Square                 .81986 
Adjusted R Square    .79413 
Standard Error         .04701 
 
                       Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1        .07040601        .07040601 
Residuals       7        .01546953        .00220993 
F =      31.85890       Signif F =  .0008 
 
       -------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                      SE B            Beta         T          Sig T 
T                            .034255             .006069    .905462     5.644    .0008 
(Constant)    352290.246947     12031.38698                    29.281    .0000 
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The following new variables are being created: 
  Name        Label 
  FIT_1       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 LINEAR 
  FIT_2       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 LOGARITHMIC 
  FIT_3       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC 
  FIT_4       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 EXPONENTIAL 
 
 
ตารางภาคผนวก  8  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
       ถดถอยรูปแบบ  Linear, Logarithmic, Quadratic และExponential ในการพยากรณ์ 
       ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                         .89249 
R Square                           .79655 
Adjusted R Square            .76748 
Standard Error         49945.54650 
 
                         Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1    68365014153.7    68365014153.7 
Residuals       7    17461903303.1     2494557614.7 
F =      27.40567       Signif F =  .0012 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                     SE B            Beta         T          Sig T 
T                  33755.250000      6447.942326    .892494     5.235     .0012 
(Constant)     282313.638889    36284.59831                     7.781     .0001 
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Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LOGARITH 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                         .84584 
R Square                           .71545 
Adjusted R Square            .67480 
Standard Error        59066.90059 
 
                       Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1    61404626241.6    61404626241.6 
Residuals       7    24422291215.3     3488898745.0 
F =      17.60000       Signif F =  .0041 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                     SE B            Beta          T          Sig T 
T                 121805.929471     29034.34726    .845841     4.195     .0041 
(Constant)    277830.056095    45752.36017                      6.072    .0005 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                           .89332 
R Square                            .79802 
Adjusted R Square              .73069 
Standard Error           53751.45169 
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                       Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     2    68491606101.7    34245803050.8 
Residuals       6    17335311355.2     2889218559.2 
F =      11.85296       Signif F =  .0082 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                      SE B             Beta             T     Sig T 
T                   27344.221861       31404.00638     .722985      .871  .4174 
T**2                 641.102814        3062.773210    .173805      .209  .8411 
(Constant)    294067.190476      68394.31577                      4.300  .0051 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. EXPONENT 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                 .89743 
R Square                   .80539 
Adjusted R Square    .77758 
Standard Error         .10937 
 
                Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1        .34650303        .34650303 
Residuals       7        .08372931        .01196133 
F =      28.96860       Signif F =  .0010 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                       SE B          Beta           T          Sig T 
T                            .075994            .014119    .897433      5.382     .0010 
(Constant)    301260.523030    23936.32690                    12.586    .0000 
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The following new variables are being created: 
  Name        Label 
  FIT_1       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_1 LINEAR 
  FIT_2       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_1 LOGARITHMIC 
  FIT_3       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC 
  FIT_4       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_1 EXPONENTIAL 
 
 
ตารางภาคผนวก  9  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
       ถดถอยรูปแบบ  Linear, Logarithmic, Quadratic และExponential ในการพยากรณ์ 
       ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                        .75521 
R Square                         .57034 
Adjusted R Square           .50896 
Standard Error        11804.46065 

 
 

                       Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1     1294812342.2     1294812342.2 
Residuals       7      975417038.7      139345291.2 
F =       9.29211       Signif F =  .0186 
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    -------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                  SE B             Beta          T        Sig T 
T                  4645.450000      1523.949317    .755211     3.048   .0186 
(Constant)    171342.638889    8575.741843                   19.980  .0000 
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. LOGARITH 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                        .80798 
R Square                         .65282 
Adjusted R Square            .60323 
Standard Error        10611.10850 
 
                       Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1     1482060016.4     1482060016.4 
Residuals       7      788169364.5      112595623.5 
F =      13.16268       Signif F =  .0084 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                 SE B              Beta         T         Sig T 
T                 18923.470148     5215.892585    .807975     3.628    .0084 
(Constant)    167652.666648   8219.209961                    20.398   .0000 
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Dependent variable.. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. QUADRATI 
 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                        .84180 
R Square                         .70862 
Adjusted R Square            .61149  
Standard Error         10500.00179 
 
                        Analysis of Variance: 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     2     1608729155.2      804364577.6 
Residuals       6      661500225.6      110250037.6 
F =       7.29582       Signif F =  .0247 
 
-----------      --------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                   SE B              Beta              T      Sig T 
T                  14741.045238    6134.571491     2.396454       2.403  .0531 
T**2             -1009.559524    598.293128     -1.682840      -1.687  .1425 
(Constant)    152834.047619   13360.39149                        11.439  .0000  
 
Dependent variable.. ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
Method.. EXPONENT 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R                 .75958 
R Square                  .57696 
Adjusted R Square    .51652 
Standard Error          .06179 
 
                         Analysis of Variance: 
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              DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression     1        .03644917        .03644917 
Residuals       7        .02672586        .00381798 
F =       9.54672       Signif F =  .0176 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B                    SE B           Beta         T          Sig T 
T                            .024647          .007977    .759576     3.090    .0176 
(Constant)    171418.202302   7694.835302                   22.277    .0000 
 
The following new variables are being created: 
  Name        Label 
  FIT_1       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 LINEAR 
  FIT_2       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 LOGARITHMIC 
  FIT_3       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 QUADRATIC 
  FIT_4       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 EXPONENTIAL 
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ภาคผนวก ง 
 
ตารางภาคผนวก  10  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
         ถดถอยรูปแบบ  Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic ในการ 
         พยากรณ์ปริมาณการใช้ปลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า ) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ า 
         กระป๋อง  
 
 
Dependent :  FISH  ปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ(ไม่รวมปลาทูน่า) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
Independent:  T    เวลา 
 
  
  Dependent    Mth      Rsq    d.f.     F    Sigf                   b0           b1          b2              b3 
 
   FISH           INV      .417     7    5.00  .060                450874    -97915 
   FISH           CUB     .916     5   18.23  .004               418153    -49204    14473.4    -934.95 
   FISH           COM    .820     7   31.86  .001               352290    1.0348 
   FISH           POW    .672     7   14.33  .007               353469    .1181 
   FISH           S          .414     7    4.94   .062                13.0170    -.2337 
   FISH          GRO      .820     7   31.86  .001              12.7722     .0343 
   FISH          LGS       .820     7   31.86  .001              2.8E-06     .9663 
 
The following new variables are being created: 
 

  Name        Label 
 

  FIT_1       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 INVERSE 
  ERR_1       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 INVERSE 
  FIT_2       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 CUBIC 
  ERR_2       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 CUBIC 
  FIT_3       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND 
  ERR_3       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND 
  FIT_4       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 POWER 
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  ERR_4       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 POWER 
  FIT_5       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 S-CURVE 
  ERR_5       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 S-CURVE 
  FIT_6       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 GROWTH 
  ERR_6       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 GROWTH 
  FIT_7       Fit for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 LGSTIC 
  ERR_7       Error for FISH with T from CURVEFIT, MOD_1 LGSTIC 
 
 
ภาพผนวกท่ี  4   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใชป้ลาเบญจพรรณ (ไม่รวมปลาทูน่า) 
              ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของ  
               สมการถดถอยรูปแบบ Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic 
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ตารางภาคผนวก  11  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
         ถดถอยรูปแบบ  Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic ในการ 
         พยากรณ์ปริมาณการใช้ปลาทูน่า ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง  
 

 
Dependent :  TUNA  ปริมาณการใชป้ลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
Independent:  T  เวลา 
 
 
  Dependent     Mth      Rsq     d.f.       F      Sigf                     b0           b1               b2            b3 
 
   TUNA           INV      .527     7        7.80  .027                 533984    -263716 
   TUNA           CUB     .798     5        6.60  .034                 284688     36325.8    -1490.6     142.113 
   TUNA           COM    .805     7       28.97  .001                301261     1.0790 
   TUNA           POW    .758     7       21.87  .002                295536     .2806 
   TUNA           S         .585     7        9.87  .016                  13.1912      -.6221 
   TUNA          GRO      .805     7      28.97  .001                12.6157      .0760 
   TUNA          LGS      .805      7      28.97  .001               3.3E-06      .9268 
 
The following new variables are being created: 
 
  Name        Label 
 
  FIT_1       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 INVERSE 
  ERR_1       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 INVERSE 
  FIT_2       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 CUBIC 
  ERR_2       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 CUBIC 
  FIT_3       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 COMPOUND 
  ERR_3       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 COMPOUND 
  FIT_4       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 POWER 
  ERR_4       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 POWER 
  FIT_5       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 S-CURVE 
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  ERR_5       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 S-CURVE 
  FIT_6       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 GROWTH 
  ERR_6       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 GROWTH 
  FIT_7       Fit for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 LGSTIC 
  ERR_7       Error for TUNA with T from CURVEFIT, MOD_2 LGSTIC 
 
 
ภาพผนวกท่ี  5   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้ปลาทูน่าในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
              กระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการถดถอยรูปแบบ  
               Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic 
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ตารางภาคผนวก  12  แสดงผลการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากโปรแกรม SPSS  for Windows ของสมการ 
        ถดถอยรูปแบบ  Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic ในการ 
        พยากรณ์ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 
        กระป๋อง  
 
 
Dependent : OTHER ปริมาณการใชส้ัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย)ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง 
Independent:  T เวลา 
 
 
  Dependent   Mth    Rsq    d.f.     F     Sigf                    b0          b1             b2              b3 
 
   OTHER       INV    .562     7    8.97   .020              208486   -44272 
   OTHER       CUB   .714     5    4.15   .080              158745    9081.08    333.786    -89.556 
   OTHER       COM  .577     7    9.55   .018              171418    1.0250 
   OTHER       POW  .662     7   13.69  .008              168071    .1005 
   OTHER       GRO   .577     7    9.55   .018             12.0519    .0246 
   OTHER       LGS    .577     7    9.55   .018             5.8E-06   .9757 
 
The following new variables are being created: 
 
  Name        Label 
 
  FIT_5       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 INVERSE 
  ERR_5       Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 INVERSE 
  FIT_6       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 CUBIC 
  ERR_6       Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 CUBIC 
  FIT_7       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND 
  ERR_7       Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND 
  FIT_8       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 POWER 
  ERR_8       Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 POWER 
  FIT_9       Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 GROWTH 
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  ERR_9       Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 GROWTH 
  FIT_10      Fit for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 LGSTIC 
  ERR_10      Error for OTHER with T from CURVEFIT, MOD_1 LGSTIC 

 
 
ภาพผนวกท่ี  6   กราฟแสดงค่าสังเกต และค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช ้สัตวน์ ้าอ่ืนๆ (กุง้ ปู หมึกและหอย) 
              ในอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ากระป๋อง จากการค านวณดว้ยโปรแกรม SPSS  for Windows ของ 
              สมการถดถอยรูปแบบ Inverse , Cubic, Compound, Power, S, Growth, Logistic 
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