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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ลักษณะทั่วไปของตลาดและปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม
ภายในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลราคาและคุณลักษณะของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหม     
แหงหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
นํามาวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค   

ผลการวิจัยพบวา ตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีโครงสรางตลาดเปนแบบผูขายนอยราย โดยปจจัยที่เปนตัวกําหนด
ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม ไดแก ขนาดบรรจุ  ยี่หอ  และบรรจุภัณฑ ตามลําดับ  ผลการศึกษาจึงชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคจาย
ราคาสวนเพิ่มใหกับบรรจุภัณฑและและตราสินคา 

 
คําสําคัญ: แบบจําลองราคาฮีดอนนิค, ผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม, ตลาดผูขายนอยราย 
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Factors Determining the Prices of Ready-to-Drink Tea Products in Thailand 
 
 
Abstract 

This research has main objectives to study market and factors determining the prices of ready-to-
drink tea products in Thailand. Quantitative approach was used to obtain the data of different ready-to-
drink tea products. The data were collected from a modern retailed trade store during November 2016 - 
January 2017. The hedonic price model was applied in the analysis. 

The findings revealed that the ready-to-drink tea market was oligopoly market. The factors 
determining the prices of ready-to-drink tea products were packing size, brand, and type of packaging, 
respectively. The results indicated that consumers paid premium prices for packaging, and brands. 

 
Keywords: Hedonic Price Model, Ready-to-Drink Tea Products, Oligopoly Market 
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บทนํา 
ชาพรอมดื่มจัดวาเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภคเพื่อประโยชนดานสุขภาพ เนื่องดวยใบชา เชน 

ชาเขียวอุดมไปดวยสารประกอบโพลิฟนิล ซึ่งมีคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระซึ่งเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง ดังนั้น 
ผูประกอบการจึงหันมาผลิตเครื่องดื่มชาพรอมดื่มกันมากขึ้น ทําใหการแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีการ
แขงขันสูงมากในชวงสิบกวาปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาสองปหลังที่ผานมา จากปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
และการมีเครื่องดื่มใหมๆเขาสูตลาดอยางตอเนื่องก็ไดทําใหตลาดชาพรอมดื่มในป 2558 ที่ผานมาชะลอตัวตอเนื่องมาเปนปที่ 
2 โดยมีมูลคาตลาดรวมอยูที่ประมาณ 15,574  ลานบาท ลดลงจากมูลคา 15,969 ลานบาทในป 2557 ซึ่งแตกตางไปจากป
กอนๆที่ตลาดชาพรอมดื่มในแตละปจะมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวารอยละ 20 (อิชิตันกรุป, 2559)   นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ภายในตลาดชาพรอมดื่มแตละประเภทพบวา ปจจุบันมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
ของชาเขียวพรอมดื่มที่กอนหนานี้เคยมีสัดสวนยอดขายมากถึงรอยละ 80  รองมาไดแก ชาดําและชาขาว ซึ่งมีสัดสวนเทากัน
คือ รอยละ 10 ตามลําดับ  แตปจจุบันชาเขียวกลับมีสัดสวนมูลคาตลาดเพียงรอยละ 58 เทานั้น  สวนที่เหลือเปนชาสมุนไพร
รอยละ 25 ชารสผลไม (ฟรุตที) รอยละ 15 และชาระดับพรีเมียมรอยละ 2 ตามลําดับ (โออิชิ กรุป, 2559)  

สําหรับผูผลิตในตลาด หากมองในภาพรวมของตลาดลาสุดในป พ.ศ.2558 พบวา มีผูผลิตชาพรอมดื่มรายใหญเพียง 2 
รายเทาน้ัน ที่ครองสวนแบงทางการตลาดรวมกันเกือบรอยละ 80 ไดแก บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) ผูผลิตภายใตตรา
สินคา “อิชิตัน” ซึ่งมีสวนแบงตลาดมากที่สุดรอยละ 43.4 และบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชาพรอมดื่มภายใต
ตราสินคา “โออิชิ” มีสวนแบงตลาดรอยละ 35.9 ดังแสดงในภาพที่ 1   

 

 
ภาพที่ 1  สวนแบงตลาดชาพรอมดื่ม จําแนกรายยี่หอของผูผลิต ในป พ.ศ.2558 

ที่มา:  บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน), 2559 
 

เชนน้ี ตลาดชาพรอมดื่มจึงมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) ซึ่งยากตอการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม 
เนื่องจากตองเผชิญการแขงขันคอนขางรุนแรง และสวนใหญเปนการแขงขันที่ไมใชราคาเปนหลัก (Non-price Competition) 
แตจะแขงขันในเรื่องคุณภาพหรือคุณลักษณะของสินคา ดวยเหตุผลสําคัญคือการลดราคาจะไมชวยใหยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะ
คูแขงอื่นๆมักตอบโตดวยการลดราคาทันทีสงผลทําใหปริมาณขายถูกแบงเฉลี่ยไปยังผูผลิตรายอื่นๆ อีกทั้งยังเสี่ยงตอการถูกตัด
ราคาอีกดวย ดังนั้น พฤติกรรมของผูผลิตในตลาดชาพรอมดื่มนี้จึงมีความหลากหลายและเปนตลาดสินคาประเภทหนึ่งที่
นาสนใจศึกษา นอกจากนั้น ความสัมพันธระหวางคุณภาพและราคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตตองคํานึงและเปนประโยชนตอการ
วางแนวทางพัฒนาตลาดใหมีความสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพและราคายังมีไมมากนัก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดชาพรอมดื่มก็ปรากฏวายังไมมีผูศึกษามากอน  ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชา พรอมดื่ม โดยอาศัยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (hedonic 
price model) ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในการศึกษาความสัมพันธระหวางราคากับคุณลักษณะของสินคา เนื่องจาก
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แบบจําลองนี้พัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีการบริโภคแนวคิดใหมของ Lancaster (1966) ที่เสนอวา สินคาแตละชนิดประกอบขึ้น
ดวยคุณลักษณะตางๆ ซึ่งคุณลักษณะของสินคานั้นจะมีผลโดยตรงตอการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจนนําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไดในที่สุด (Unnevehr, 1992) ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดรับจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูประกอบการใน
การวางแนวทางพัฒนาตลาดชาพรอมดื่มภายในประเทศใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย 
            

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. การวิจัยปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มในครั้งนี้ มีขอบเขตดานพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะตลาด

ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยเทาน้ัน 
2. การวิจัยมีขอบเขตประชากรที่ศึกษาคือ ผูประกอบการในตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม แตไมรวมถึงผูบริโภคใน

ตลาดนี้ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ  
ทฤษฎีตางๆ ที่เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับตลาดผูขาย

นอยราย (Oligopoly) และแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) ตลอดจนงานวิจัยตางๆในอดีตที่เกี่ยวของ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) โดยลักษณะของตลาดผูขายนอยราย ประกอบดวย 
(1) จํานวนผูผลิตเพียงไมก่ีราย โดยที่สินคาหรือบริการของผูผลิตแตละรายมีสัดสวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปริมาณ

ทั้งหมดในตลาด 
(2) สินคาหรือบริการของผูผลิตแตละรายอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได แตสามารถใชทดแทนกันได 
(3) ผูผลิตรายใหมอาจถูกกีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด หากมีการแขงขันในตลาดประเภทนี้ก็มักจะเปน

การแขงขันที่ไมใชราคา แตก็มีหลายกรณีที่ผูผลิตหรือผูขายแตละรายรวมมือกัน เพื่อรวมกันกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาใน
ตลาด แบบจําลองที่อธิบายพฤติกรรมของหนวยผลิตในตลาดประเภทนี้จึงมีหลายแบบ 

สําหรับการกําหนดราคาในตลาดผูขายนอยรายนั้นจะมีความยุงยากกวาตลาดประเภทอื่น เนื่องจากตําแหนงของ 
อุปสงคในตลาดผูแขงขันนอยรายไมสามารถกําหนดได เพราะจะขึ้นอยูกับการโตตอบของผูผลิตรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ 
ราคาในตลาดผูขายนอยรายนั้นระดับราคาคอนขางจะตายตัว (Price Rigidity) กลาวคือ ไมเปลี่ยนแปลงงายๆตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน แตจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการตอบโตกันของผูผลิต ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยแนวคิด
ในแบบจําลองเสนอุปสงคหักมุม (The Kinked Demand Curve Solution) ของ P.M. Sweezy ที่แสดงใหเห็นวา หนวยผลิต
ในตลาดผูขายนอยรายมักจะไมเปลี่ยนแปลงสวนประกอบราคาและปริมาณผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในตนทุน
การผลิต และการที่เสนอุปสงคของหนวยผลิตหนึ่งในตลาดผูขายนอยรายมีลักษณะเปนเสนหักมุม ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหนวยผลิตหนึ่งยอมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของหนวยผลิตโดยเฉพาะหนวยผลิตที่ตองการรักษา 
สวนแบงการตลาดของตนไว ดังนั้น ถาหนวยผลิตหนึ่งลดราคาสินคา (เพื่อเพิ่มปริมาณซื้อสินคาของเขา) หนวยผลิตอื่นหรือ      
คูแขงขันก็จะลดราคาสินคาตาม มิฉะนั้นจะมีลูกคาบางสวนหันไปซื้อสินคาของคูแขงขัน จึงทําใหหนวยผลิตเผชิญกับเสน     
อุปสงคที่มีความยืดหยุนนอยสําหรับการลดราคาสินคา  แตถาหนวยผลิตนั้นเพิ่มราคาสินคา หนวยผลิตอื่นจะไมเพิ่มราคาตาม
เพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดมาเปนของตน การเพิ่มราคาสูงขึ้นทําใหหนวยผลิตเผชิญกับเสนอุปสงคที่มีความยืดหยุนมาก  
ดวยเหตุนี้ เสนอุปสงคของหนวยผลิตจะเปนเสนหักมุม (Pindyck S., & Rubinfeld L., 1998) 

2. แบบจําลองราคาฮีดอนนคิ (Hedonic Price Model) 
แบบจําลองราคาฮีดอนนิคนิยมใชอยางแพรหลายในการศึกษาความสัมพันธระหวางราคากับคุณลักษณะของสินคา 

โดยพัฒนามาจากพื้นฐานทฤษฎีการบริโภคแนวคิดใหมของ Lancaster (1966) ที่เสนอวา สินคาแตละชนิดประกอบขึ้นดวย
คุณลักษณะตางๆ ซึ่งคุณลักษณะของสินคานั้นจะมีผลโดยตรงตอการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจนนําไปสูการตัดสินใจ
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ซื้อสินคาไดในที่สุด (Unnevehr, 1992) เชนเดียวกับนักเศรษฐศาสตรในเวลาตอมาคือ Ladd and Suvannunt (1976) ที่
เสนอใหพิจารณาความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนองคประกอบของสินคา ยกตัวอยาง
เชน ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม เนื่องจากตองการบริโภคความหอมของใบชา เปนตน ดังนั้น มูลคาของสินคาชนิด
หนึ่งๆ จึงขึ้นอยูกับชุดของลักษณะเฉพาะของสินคาที่ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม การสร าง
แบบจําลองความต องการค ุณล ักษณะของต ัวส ินค าด ังกล าวอาศ ัยทฤษฎ ีอรรถประโยชน (utility theory) ของผูบริโภค โดย 
Ladd and Suvannunt (1976) ไดพัฒนาใหอยูในรูปของแบบจําลอง hedonic price ดวยขอสมมติที่เหมาะสมกับการ
วิเคราะหสินคาอาหาร แบบจําลองดังกลาวกําหนดให จํานวนของคุณลักษณะ (characteristic) ที่ไดรับจากสินคาชนิดใดชนิด
หนึ่งนั้นจะมีคาคงที่สําหรับผูบริโภค แตผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสินคาได ตัวอยางเชน จํานวนสารอาหาร 
(nutrients) รสชาติ เปนตน ทั้งนี้ในแบบจําลองของ Ladd and Suvannunt (1976) มีลักษณะขอกําหนดที่ยืดหยุนกวา
แบบจําลองในอดีต กลาวคือ มิไดมีขอกําหนดวาคุณลักษณะของผลิตภัณฑจะตองไมมีคาเปนลบ (non-negative) ดั ง เ ช น
แบบจําลองของ Lancaster (1966) และมีความสอดคลองในเชิงประจักษที่วา คุณลักษณะบางประการมาจากคุณภาพและ
ใหความพึงพอใจเปนลบได (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2547;  อารี วิบูลยพงศ, 2549) 

สําหรับการประมาณคา hedonic price (PAj) ผูวิจัยไดประมาณจากคาสังเกตของคุณลักษณะของสินคา (XAj) 
และราคาตลาด (PA) ของคุณภาพที่แตกตางกันของสินคาA ได โดยระบุเปนแบบจําลองโดยยอได ดังนี ้

  m 

PA      =   ∑XAjPAj                                     

              j=1    
ทั้งนี้ Ladd and Suvannunt (1976) ไดเสนอวา แบบจําลอง hedonic price ควรที่จะมีคาคงที่ (constant 

term) อยู ด วยในกรณ ีที ส ินค าม ีม ูลค าที่บ งบอกถ ึงเอกล ักษณ เฉพาะต ัวของส ินค านั นๆ รวมถึงอารี วิบูลยพงศ (2549) ได
กลาววา หากส ินค าใดไม มีเอกลักษณเฉพาะคาคงที่ก็ไมควรมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากแนวคิดและทฤษฎีตางๆขางตนแลว ผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยในอดีตที่สําคัญเกี่ยวกับตลาดชาพรอมดื่ม 
และแบบจําลองราคาฮีดอนนิค ซึ่งมีไมมากนัก  กลาวคือ 

สมภูมิ แสวงกุล (2558) ไดศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของตลาดผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม
และปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มภายในประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณอาศัยขอมูลราคาและคุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มที่
วางจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร นํามาวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองราคาฮี
ดอนนิคโดยอาศัยการวิเคราะหเชิงถดถอยแบบพหุคูณดวยเทคนิควิธีกําลังสองนอยที่สุด ซึ่งผลการศึกษาพบวา ตลาดผลิตภัณฑ
กาแฟพรอมดื่มมีโครงสรางตลาดเปนแบบผูขายนอยราย มีรูปแบบการแขงขันที่ไมใชราคาเปนกลยุทธหลัก  และผลการ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณไดชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคจายราคาสวนเพิ่มใหกับขอมูลคุณคาทางโภชนาการและตราสินคาที่
ไดรับความนิยม  

อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2553) ไดนําเสนอบทความวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและคุณภาพของ
ขาวในตลาดโมเดิรนเทรดของจีน โดยอาศัยแบบจําลอง hedonic price โดยเก็บขอมูลตัวอยางจากขาวบรรจุถุงที่จําหนายใน
ในตลาดโมเดิรนเทรดเมืองเซินเจิ้นและกวางโจว ซึ่งจีนนําเขาขาวไทยผานสองเมืองนี้มากที่สุดตามลําดับ ผลการศึกษาชี้ใหเห็น
วา ความหอมเปนปจจัยสําคัญในตลาดโมเดิรนเทรดของจีน โดยมีผลทําใหราคาขาวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สวนคุณสมบัติเรื่องการ 
บรรจุถุงและตราสินคามีผลใหราคาสูงขึ้นกวาราคาเฉลี่ยเชนกัน แต อยูในลําดับถัดมา  สําหรับการตักแบงขายขาวจีนและขาวที่
มีการปน เกินมาตรฐานจะไดราคาต่ํากวาราคาเฉลี่ย สะทอนใหเห็นวา ขาวที่ขายในตลาดโมเดิรนเทรดของจีนมีการแบงชั้น
ระดับราคาตามขนาด  วิธีบรรจุ ความหอม ชนิดขาว และอัตราการปน และผูบริโภคยังให ความเชื่อมั่นในเรื่องตราสินคา ซึ่ง
เปนปจจัยหนึ่งที่ใชตัดสินใจเลือก ซื้อขาวคุณภาพ ในขณะที่ตัวแปรเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาว หอมมะลิไทยไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานดังกลาว ยังไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ชาวจีนในระยะเวลาสั้นๆของการทําตลาด แตการแขงขัน เรื่องตราสินคากลับจะมีสวนชวยสรางมาตรฐานที่เขมแข็งใหกับขาว 
หอมมะลิไทย  ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวหอมมะลิไทยในตลาดโมเดิรน เทรดจีนคือ การสนับสนุนให
ผูประกอบการสรางความเชื่อมั่นและมาตรฐานใหกับตราสินคา ภายใตการอางอิงมาตรฐานขาวหอมมะลิไทยที่กําหนดโดย 
หนวยงานภาครัฐ และสงเสริมใหตราสินคาเปนตัวจัดแบงชั้น คุณภาพขาว 
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ยุวดี ลีเบ็น และวิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑน้ําสม โดยการ
วิเคราะหราคาแบบฮีดอนนิค โดยใชขอมูลราคาและ คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑน้ําสมชนิดตางๆที่วางจําหนายใน
หางสรรพสินคาดิสเคาสโตรแหงหนึ่ง ระหวางชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่
มีผลเชิงลบตอราคาผลิตภัณฑ ไดแก ระดับความเขมขนสูง ปริมาณน้ําตาล การ เติมเกล็ดสมหรือเนื้อสมลงในผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑแบบขวดพลาสติกและถวยพลาสติก ผลิตภัณฑยี่หอ บรูค เฮฮา และฮาวาย ขณะที่ปจจัยที่มีผลเชิงบวกตอราคาผลิตภัณฑ 
ไดแก ระดับความเขมขนปานกลาง การระบุวิตามินไวขางบรรจุภัณฑ ชนิดของสมที่ใชเปนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑแบบขวดแกว 
ระดับของช้ันวาง ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑยี่หอชบา ยูนิฟ และโมกุโมกุ ผูบริโภคจายราคาสวนเพิ่ม (premium price) ใหกับ 
ความสะดวกสบายในการซื้อหา ขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และตราสินคา 

W&S Thailand Company (2014) ไดทําการสํารวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ดวยกลุมตัวอยางออนไลนในประเทศไทยจํานวน 200 คน  ซึ่งผลการศึกษา ในประเด็นที่สําคัญพบวา รสชาติคือ
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ซึ่งรสนาผึ้งมะนาวและรสตนตํารับเปนรสชาติที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดทั้งหญิงและชาย ตามลําดับ  นอกจากน้ี ผูบริโภคเพศหญิงสวนใหญนิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด 
สวนเพศชายสวนใหญนิยมดื่มชาเขียวแบบขวดเล็กมากที่สุด  และผูบริโภคเพศชายสวนใหญนิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวด ตอ
สัปดาห ในขณะที่ผูบริโภคเพศหญิงนิยมดื่มชาเขียว 1-2 ขวด ตอสัปดาห 

กลาวโดยสรุป ผลการทบทวนงานวิจัยตางๆขางตนยังไมพบวามีงานวิจัยที่มีการศึกษาโครงสรางตลาดและการ
ประยุกตแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) ในการวิเคราะหราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมากอน  อยางไรก็
ตาม ผลการวิจัยทั้งหมดขางตนสามารถนํามากําหนดเปน กรอบแนวคิดในสวนของปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชา
พรอมดื่มในครั้งนี้ได อันประกอบดวย ชนิดของชา ปริมาณนํ้าตาล สวนผสมของสารอาหารในผลิตภัณฑ ปริมาณ รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ และตราสินคา เปนตน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคุณลักษณะตางๆของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละชนิดที่วางจําหนายในรานสะดวกซื้อแหง

หนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ในชวงระยะเวลาที่กําหนดโดยคํานึงถึงฤดูกาลของผลิตภัณฑนั้น  เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนที่แนนอนของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละชนิดที่วางจําหนายในรานสะดวกซื้อแตละ
แหงในแตละชวงเวลา  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ 
W.G. Cochran ดังตอไปน้ี (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, น.74) 

 
 
 
โดยที่  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P = คาสัดสวนที่ตองการสุมจากประชากรทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหเทากับ 0.5 
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหเทากับรอยละ 95 ซึ่ง     

ทําใหคา Z มีคาเทากับ 1.96 
e = คาสัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหเทากับ 

0.05 
จากการคํานวณตามสูตรขางตน จะไดวาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมมีคาเทากับ 384.16 ผลิตภัณฑ อยางไร

ก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริงที่สมบูรณเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหไดเปนจํานวนทั้งสิ้น 
400 ผลิตภัณฑ 

2. วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยอาศัยวิธีการเลือกตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-stage sampling) กลาวคือ  
ขั้นตอนแรก:  ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางรานคาสะดวกซื้อในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครดวยวิธีการสุม

กระจายอยางงาย (Simple random sampling) ไดรานสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามันแหงหนึ่ง ในอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบวาเปนถนนสายหลักสายหนึ่งในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดที่มีผูใชรถและผู
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เดินทางแวะพักมาใชบริการจํานวนมาก และผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายในรานดังกลาวมีความหลากหลายทั้งราคา
และประเภทของผลิตภัณฑ ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี ้   

ขั้นตอนที่สอง:  ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มในรานสะดวกซื้อที่สุมไดตามขั้นตอนแรกดวย
วิธีการสุมกระจายอยางงาย (Simple random sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูลราคาขายปลีกและคุณลักษณะตางๆของ
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มทุกชนิดที่วางจําหนายในราน   

โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา 3 เดือน ทั้งในชวงนอกฤดูกาล (มีปริมาณขายนอย) และใน
ฤดูกาล (มีปริมาณขายมาก) กลาวคือ ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ไดกลุม
ตัวอยางผลิตภัณฑที่รวบรวมไดจริงเปนจํานวนทั้งสิ้น 400 ผลิตภัณฑ 

 
 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการนําเอาขอมูลราคาและขอมูลคุณลักษณะ

ตางๆของผลิตภัณฑที่ไดรับจากการสํารวจ มาทําการจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยอาศัยสถิติพื้นฐาน ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ
ชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยดวยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) จากขอมูลดานราคาและคุณลักษณะ
ตางๆของผลิตภัณฑที่ไดรับจากการสํารวจ โดยการประมาณคาสัมประสิทธิ์ตางๆในแบบจําลองดวยเทคนิควิธีกําลังสอง      
นอยที่สุด (ordinary least square: OLS)  

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย 
กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายในการสํารวจครั้งนี้สวนใหญเปนยี่หอโออิชิ รองมาไดแก        

อิชิตัน และอิโต เอ็น ตามลําดับ  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญกวาครึ่งวางจําหนายในราคา 20 บาทตอขวด  รองมาไดแก ราคา 
16 บาทตอขวด และ 10 บาทตอกลอง ตามลําดับ  ในขณะที่มีผลิตภัณฑชาพรอมดื่มเพียงรอยละ 3 เทานั้น ที่วางจําหนาย   
ในราคาสูงสุดคือ 25 บาทตอขวด  และจากการสํารวจชั้นวางผลิตภัณฑภายในรานพบวา มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยผลิตภัณฑ      
ชาพรอมดื่มทั้งหมดจะถูกจัดวางอยูทุกชั้น โดยที่กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่พบกวาครึ่งถูกจัดวางอยูในระดับสายตา
คือ ระดับชั้นที่ 3 รองมาไดแก ระดับชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 และชั้นที่ 2 ตามลําดับ  สําหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑและขนาดบรรจุ
นั้นพบวา กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่พบสวนใหญบรรจุในรูปแบบขวด PET  สวนบรรจุภัณฑแบบกลองมีสัดสวน
เพียงรอยละ 13 เทาน้ัน   สําหรับขนาดบรรจุที่พบนั้น กวาครึ่งมีขนาดเทากับ 500 มิลลิลิตร รองมาไดแก ขนาดบรรจุ 380 
มิลลิลิตร และ 420 มิลลิลิตร ตามลําดับ   

ในดานคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มหรือสวนประกอบที่สําคัญของชาพรอมดื่มที่ถูกบรรจุอยู
ภายในบรรจุภัณฑซึ่งมีองคประกอบแตกตางกันไปตามยี่หอและรสชาติน้ัน  ผลการสํารวจในครั้งนี้พบวา สวนประกอบที่สําคัญ 
(รอยละโดยประมาณ) ของกลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายอยู ประกอบดวย (1) น้ําชาประเภทตางๆ ไดแก 
น้ําชาเขียว  น้ําชาดํา  และน้ําชาขาว  (2) สารใหความหวาน ไดแก  ฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป  น้ําตาล  กลูโคสผง  และ
น้ําผึ้ง  นอกจากนี้ ยังมีสวนผสมสําคัญอื่นๆที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผลิตภัณฑและทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ อัน
ประกอบดวย  (3) น้ําขาว สารสกัด และน้ําผลไมชนิดตางๆ อันไดแก น้ําขาวญี่ปุน/จมูกขาวญี่ปุน  น้ําขาวคั่ว  ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่  
น้ําเลมอน  วิตามินซี  มัทฉะ  ผงชาเขียวสกัด  สารสกัดจากมะระขี้นก  สารสกัดจากดอกชา  น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาว  วุน
มะพราว  น้ําองุน  น้ําองุนขาว  น้ํามิกซเบอรี่  น้ําสตรอวเบอรรี่  น้ําแตงโม  น้ําแอปเปล  และ (4) สารอาหารที่ชวยในเรื่องการ
ควบคุมน้ําหนัก ไดแก ใยอาหาร  สารสกัดจากถั่วขาว อินนูลิน  และแอลคารนิทีน   อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแตละ
องคประกอบของผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายเกือบทั้งหมดมีนํ้าชาเขียวเปนสวนประกอบ
ในอัตราระหวางรอยละ 77.63-99.93 ของสวนประกอบทั้งหมด  และมีฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป เปนสวนประกอบสวน
ใหญในอัตราระหวางรอยละ 5-7.5 ของสวนประกอบทั้งหมด  สําหรับสวนประกอบที่เหลืออื่นๆกลุมตัวอยางผลิตภัณฑสวน
ใหญจะไมมีปรากฏเปนองคประกอบของผลิตภัณฑ  แตถาหากพิจารณาผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบในแตละชนิดพบวา จะมีน้ํา
ชาดําเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 54.2  น้ําชาขาวเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 13.0  และใสน้ําตาลเปน
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สวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 3.01-5.25 ของสวนประกอบทั้งหมด  ผลิตภัณฑบางยี่หอยังใสกลูโคสผงเปน
สวนประกอบในอัตรารอยละ 1.0  ใสน้ําผึ้งเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.0025   น้ําขาวญี่ปุน/จมูกขาวญี่ปุนเปน
สวนประกอบในอัตรารอยละ 0.05  น้ําขาวคั่วเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 63.11  ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่เปนสวนประกอบใน
อัตรารอยละ 0.005   น้ําเลมอนเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.003  วิตามินซีเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 
0.005-0.1  มัทฉะเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 0.0133-1.75  ผงชาเขียวสกัดเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 
0.09  สารสกัดจากมะระขี้นกเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.004  สารสกัดจากดอกชาเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 
0.0017  น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาวเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 16-80  วุนมะพราวเปนสวนประกอบในอัตรา
ระหวางรอยละ 3-4  น้ําองุนเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.02  น้ําองุนขาวเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.1          
น้ํามิกซเบอรี่เปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.02  น้ําสตรอวเบอรรี่เปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 0.2-0.5       
น้ําแตงโมเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.04  รวมถึงน้ําแอปเปลเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.1 ของสวนประกอบ
ทั้งหมด  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑบางยี่หอยังมีการใสสารอาหารที่ชวยในเรื่องของสุขภาพและความงาม ไดแก  ใยอาหารเปน
สวนประกอบในอัตรารอยละ 0.619  สารสกัดจากถั่วขาวเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.008  อินนูลินเปนสวนประกอบ
ในอัตรารอยละ 0.619 และแอลคารนิทีนเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.014 ของสวนประกอบทั้งหมดดวย 

2. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบจําลองโดยใชปจจัยทางดานคุณลักษณะพื้นฐานหรือสวนประกอบสําคัญของ

ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มจํานวน 28 ปจจัย ไดแก น้ําชาเขียว  น้ําชาดํา  น้ําชาขาว  ฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป  น้ําตาล  
กลูโคสผง  น้ําผึ้ง  น้ําขาวญี่ปุน/จมูกขาวญี่ปุน  น้ําขาวคั่ว  ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่  น้ําเลมอน  วิตามินซี  มัทฉะ  ผงชาเขียวสกัด  
สารสกัดจากมะระขี้นก  สารสกัดจากดอกชา  น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาว  วุนมะพราว  น้ําองุน  น้ําองุนขาว  น้ํามิกซเบอรี่  
น้ําสตรอวเบอรรี่  น้ําแตงโม  น้ําแอปเปล  ใยอาหาร  สารสกัดจากถั่วขาว อินนูลิน  และแอลคารนิทีน  และเพิ่มปจจัยทางดาน
บรรจุภัณฑทั้งรูปแบบและขนาด  ระดับชั้นวางผลิตภัณฑภายในรานคาที่จําหนาย และยี่หอของผลิตภัณฑที่ไดจากการสํารวจ
ในครั้งนี้ อันไดแก อิชิตัน  โออิชิ  ฟูจิ  อิโต เอ็น  เดลี่ เมท  และเพียวริคุ เขามาวิเคราะหรวมดวย ซึ่งในการวิเคราะหผูวิจัยได
ใชวิธีการคัดเลือกเอาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยูในแบบจําลองดวยวิธีการ stepwise multiple regression โดย
พิจารณาจากคาสถิติที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด  ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย 
ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ คาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน 

(ตัวแปรตาม: ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม(Pi))   
คาคงที่   0.167***  
ขนาดบรรจุ 0.033*** 0.738*** 
เดลี่ เมทก 9.775*** 0.262*** 
ฟูจิก 6.457*** 0.244*** 
โออิชิก 1.462*** 0.163*** 
บรรจุภัณฑข 1.786*** 0.162*** 
อิโต เอ็นก -0.566*** -0.024*** 

R2 0.996 
Adjusted R2 0.991 
F-statistic 427.761*** 
Standard Error of the Estimate 0.07678 

หมายเหต:ุ  ก อิชิตัน เปนตัวแปรอางอิง     ข กลอง เปนตัวแปรอางอิง            
*** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01                                      

ที่มา:  จากการคํานวณของผูวิจัย 

 
จากผลการวิจัยขางตน พบวา ปจจัยดานขนาดบรรจุ  ยี่หอ  และบรรจุภัณฑ เปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนด

ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่จําหนายอยูภายในประเทศไทย ตามลําดับ  โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดนี้สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของตัวแปรตามหรือราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มไดถึงรอยละ 99.1  เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธทางบวกกับราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรืออาจกลาวไดวา “เมื่อผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีขนาดบรรจุที่เพิ่มขึ้น ก็จะมีผลตอการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มใหเพิ่มขึ้นได” หรือ “การใชบรรจุภัณฑในรูปแบบของขวด PET จะมีราคาบวกเพิ่มจากราคาเฉลี่ย
ของกลุมผลิตภัณฑได เมื่อเปรียบเทียบกับการใชบรรจุภัณฑแบบกลอง”  ในทํานองเดียวกัน ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มยี่หอ          
เดลี่ เมท  ฟูจิ  และโออิชิ  เปนผลิตภัณฑที่จะมีราคาบวกเพิ่มจากราคาเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชาพรอมดื่มยี่หออิชิตัน  ยกเวนยี่หอ “อิโต เอ็น” เปนเพียงยี่หอเดียวที่มีความสัมพันธ
ในทางลบกับราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยในปจจุบันที่ทําการศึกษาอยูนั้น เปนลักษณะของ
โครงสรางการแขงขันในตลาดแบบผูขายนอยราย (oligopoly) อยางชัดเจนตามแนวคิดเรื่องตลาดในทางเศรษฐศาสตร  โดยมี
ปจจัยดานขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ  รวมถึงยี่หอเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่จําหนายอยู
ภายในประเทศไทย  ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นหลังนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยสินคาในอดีตภายใตโครงสรางตลาดแบบ
ผูขายนอยรายของผูวิจัยคือ การศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มภายในประเทศไทย โดยอาศัย
แบบจําลองราคาฮีดอนนิคเชนเดียวกัน ซึ่งพบวา ผูบริโภคจายราคาสวนเพิ่มใหกับตราสินคาที่ไดรับความนิยม  เชนนี้           
จึงชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคยังนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑชาพรอมดื่มโดยอาศัยตราสินคาเปนที่รูจักและไดรับความนิยมเปนสําคัญ โดย
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มยี่หอเดลี่ เมท (เนนตลาดชาเฉพาะเพื่อสุขภาพ)  ฟูจิ (เปนผูประกอบการขนาดใหญมีชื่อเสียงในธุรกิจ
รานอาหารและเครื่องดื่ม) และโออิชิ (มีชิ่อเสียงในธุรกิจรานอาหารและเปนผูประกอบการรายใหญอันดับสองในตลาดชา    
พรอมดื่ม) จึงสามารถกําหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากราคาเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑได เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของ         
ผูประกอบรายใหญที่สุดในตลาดชาพรอมดื่มยี่หออิชิตัน  ในขณะที่ผูประกอบการขนาดเล็กอื่นๆที่มีลักษณะของสินคาใกลเคียง
กับผูประกอบการขนาดใหญจะไมสามารถกําหนดราคาเพิ่ม (premium price) ได โดยจากขอมูลพบวา จะกําหนดราคาให
ใกลเคียงหรือต่ํากวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายใหญในตลาด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางดาน
เศรษฐศาสตรในเรื่องของการกําหนดราคาในตลาดแบบผูขายนอยราย (oligopoly) ที่กลาววา ผูที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุด
หรือผูประกอบการขนาดยักษใหญในตลาด จะเปนผูนําในการกําหนดราคาใหกับผูขายรายอื่นๆไดปฏิบัติตาม นั่นเอง 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ประการแรก:  ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มควรมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุน การ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหสามารถอยูรอดและแขงขันไดในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม
ภายในประเทศไทยมีโครงสรางเปนตลาดผูขายนอยราย มีการกระจุกตัวสูง ผูขายรายใหญมักเปนผูนําในการกําหนดราคาทําให
กําหนดราคาและบวกเพิ่มราคาเองไดยาก และผูบริโภคนิยมดื่มผลิตภัณฑที่มีตราสินคาเปนที่รูจักและไดรับความนิยมในตลาด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 ประการที่สอง:  ผูประกอบการทั้งรายใหมและรายเดิมในตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มควรมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะ
ใหมๆของผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภค อาทิ เพิ่มสวนประกอบของผลิตภัณฑที่ชวยในเรื่อง
ของสุขภาพและความงาม ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของผูบริโภคสมัยใหมที่ใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เปนตน  รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑใหมๆในการสรางความแตกตางทางดานความรูสึกของผูบริโภคใหกับผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งนอกจาก
จะชวยรักษาสถานภาพในการแขงขันแลว ยังเปนปจจัยหนึ่งที่จะมีผลทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มราคาผลิตภัณฑของ
ตนเองไดอีกทางหนึ่งดวย 

2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ประการแรก:  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกไปในผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละประเภท ซึ่งการศึกษาวิจัยในลักษณะ

ดังกลาว จะเปนการชวยพัฒนาองคความรูในดานตลาดของผลิตภัณฑชนิดนี้ใหกวางขวางมากขึ้น ทําใหการนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบายของผูที่เกี่ยวของมีความเหมาะสมมากขึ้นโดยลําดับ 
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 ประการที่สอง:  เพิ่มเติมการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการแขงขันของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในและ
ตลาดสําคัญในตางประเทศวามีความแตกตางกันหรือไม ในประเด็นใดบาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนดําเนินธุรกิจและ
การขยายตลาดของผูประกอบการ รวมถึงการกําหนดนโยบายของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต 
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