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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทย และ
สรางตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน เมื่อตัวแปรตามคือปริมาณการ
จําหนายรถยนตในประเทศไทย ซ่ึงแบงเปน รถยนตนั่ง รถกระบะ รถตูและรถโดยสาร และรถบรรทุก ตัวแปรอิสระที่
ใชศึกษา ไดแก อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน (X1) ราคายางพารา (X2) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(X3)  อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย (X4)  จํานวนประชากร (X5) ราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ย (X6)  และราคา
น้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ย (X7)  ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึง
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 จํานวน 43 ไตรมาส ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตใน
ประเทศไทย มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของรถ ดังนี้ 1) ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งใน
ประเทศไทย คือ ราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ย และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยมีตัวแบบรถยนตนั่งเปน       

1̂Y = -121,694.987 + 2,542.079X6
 + 0.607X3 2) ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถกระบะในประเทศไทย 

คื อ  ร าค าย า งพ า ร า  แ ล ะ อั ต ร าก า รว า ง ง าน ข อ งผู มี กํ า ลั ง แ ร ง ง าน  โด ย มี ตั ว แ บ บ รถ ก ระ บ ะ เป น                               

2̂Y = 4,167.744 + 28.953X2 - 1,453.562X1 3) ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถตูและรถโดยสารใน

ป ระ เท ศ ไทย  คื อ  อั ต ร าก ารว า ง งาน ขอ งผู มี กํ าลั งแ ร งงาน  โด ยมี ตั วแบ บ รถตู แ ล ะ รถ โด ยสาร เป น                                

3̂Y = 143,490 – 33,123.018X1 และ 4) ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถตูและรถโดยสารในประเทศไทย 

คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยมตีัวแบบรถบรรทุกเปน 4̂Y = -2,512.65 + 0.044X3 
 

คําสําคัญ : รถยนต  การพยากรณ  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the factors affecting the number of 

automobile sales in Thailand and build the most suitable model. As the method of stepwise 
multiple linear regression analysis, the designated  dependent variables were the number of 
automobile sales in Thailand, which were divided into types of sedan, pickup truck, van and bus 
and truck. And the independent variables for this study were unemployment rate (X1), rubber 
price (X2), gross domestic product (X3), commercial bank loan rates (X4), number of population 
(X5), average of diesel price (X6) and average of benzene price (X7). For secondary data, there were 
totally 43 quarters as of the first quarter in 2005 throughout the third quarter in 2015.  

The results of research found that factors affecting the number of automobile sales in 
Thailand were different in types of automobile as follows; 1) The factors affecting  the number of 
sedan sales in Thailand were average of diesel price and gross domestic product (GDP), and the 
model for sedan was 1̂Y = -121,694.987 + 2,542.079X6

 + 0.607X3 2). The factors affecting  the 
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number of pick-up truck sales in Thailand were rubber price and unemployment rate, and the 
model for pick-up truck was 2̂Y = 4,167.744 + 28.953X2 - 1,453.562X1 3) The factor affecting the 

number of van and bus sales in Thailand was unemployment rate, and the model for van and 
bus was 3̂Y = 143,490 – 33,123.018X1  and 4) The factor affecting  the number of truck sales in 

Thailand was gross domestic product (GDP), and the model for truck was 4̂Y = -2,512.65 + 0.044X3 
 

Keywords : automobile; forecasting; stepwise multiple linear regression analysis 
 

บทนํา 
ปจจุบันรถยนตเปนยานพาหนะที่สําคัญตอ

ชีวิตประจําวันของคนทั่วไป นอกเหนือจากปจจัยสี ่ชวย
ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ทําใหวิถีการดํารงชีวิตของผูคนเกิดความ
คลองตัวอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในสังคมเมอืงใหญที่มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เห็นไดจาก
อุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัวอยางรวดเร็วตาม
ความตองการของตลาด 
 แตในป 2549 ภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต
สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง [1] และการ
ชะลอตัวของการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งสงผลใหมีเงิน
ลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถูกชะลอการใชจาย 
และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทรงตัวอยูในระดับสูง 
ประมาณ 55 – 60 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จึงอาจ
สงผลใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศยังทรง
ตัวสูง  แลวจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและราคา
สินคาปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของไทยมี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโนมการปรับตัวสูงขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยโลก และคาเงินบาท จะมีแนวโนม
ออนคาเล็กนอย ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากสถานการณความไม
แนนอนและความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งจะสงผลให
คาเงินบาทอยูในระดับประมาณ 40.5 บาท / ดอลลาร
สหรัฐ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 40.3 บาท / ดอลลาร
สหรัฐในป  2548 เมื่อ เศรษฐกิจชะลอตัวทําใหคาย
รถยนตตาง ๆ ในประเทศ ประสบปญหายอดการ
จําหนายมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากกําลังซื้อที่ลดลง 
ซึ่งเห็นไดชัดเจนในป 2549 ที่มียอดจําหนายรถยนตใน
ประเทศ จํานวน 682,163 คัน ลดลงจากป 2548 ที่มี
ยอดจําหนายรถยนต จํานวน 702,681 คัน จึงสงผลให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศมีการ

ปรับแผน โดยเนนการสงออกในรูปรถยนตสําเร็จรูป
และชิ้นสวนไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ 
 ในป 2552 [2] สภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ความ เสี่ ย งและอ อนไหว โดยมีป จจั ยภ ายในคื อ 
สถานการณทางการเมืองที่ยังคงไมมีเสถียรภาพ และมี
ปจจัยภายนอกคือ สถานการณวิกฤตการณของโลก ซึ่ง
สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวลงรอยละ      
1 – 2 และทําใหอัตราการขยายตัวในดานยอดขาย
ลดลงอยางมาก โดยเห็นไดชัดเจนจากยอดจําหนาย
รถยนตในป 2552 ที่มีจํานวน 548,871 คัน ซึ่งลดลง
อยางมากเมื่อเทียบกับป 2551 ที่มียอดจําหนายรถยนต
จํานวน 614,078 คัน และยอดการสงออกรถยนต
สําเร็จรูปและชิ้นสวนลดลงเปนอยางมากเชนกัน 
เนื่องมาจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ไดสงผลกระทบผานเขามายังภาคการสงออกของไทย 
ซึ่งสะทอนใหเห็นจากปริมาณสงออกและคําสั่งซื้อของ
ประเทศคูคาที่สําคัญของไทยหดตัวลงในป 2551 และ
สงผลกระทบมายังป 2552 
 ในป 2555 [3] ยอดการจําหนายรถยนตและ
การสงออกรถยนตสําเร็จรูปและชิ้นสวน มีสถิติสูงสุดใน
รอบ 7 ปที่ ผ านมา โดยมีจํานวนยอดขายทั้ งหมด 
1,433,424 คัน เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค
ภายในประเทศและมีการฟนตัวของภาคการผลิต อีกทั้ง
รัฐไดดําเนินนโยบายรถคันแรก โดยการคืนภาษีรถยนต
ใหกับผูบริโภค จึงทําใหอุตสาหกรรมรถยนตมีการ
เจริญเติบโตมากขึ้นทุกขณะ การพัฒนารูปแบบของ
ผูประกอบการณคายรถยนตตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคตามจุดประสงคในการใชงาน
ตาง ๆ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด 
 และในป  2558 [4] อุตสาหกรรมรถยนต
ไดรับผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ตอเนื่องเปนปที่ 
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2 ผนวกกับเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวต่ําจากปญหา
ราคาสินคาเกษตรตกต่ําและการสงออกที่หดตัว มีผลให
ยอดจําหนายรถยนตต่ําสุดในรอบ 3 ป อยูที่ 8.0 แสน
คัน ลดลง 9.32% (ในสวนของรถยนตนําเขามีมูลคา 
1,489 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง 20.54%) อยางไรก็ตาม 
ในชวงปลายปความตองการ รถยนตเรงขึ้นกอนปรับขึ้น
ราคารถยนตตามการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตที่จะมีผล
บังคับใชในวันที่ 1 ม.ค. 2559 และจากการคาดการณ 
ตลาดรถยนตในประเทศจะยังเปนปจจัยฉุดการเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง คาด
ยอดจําหนายรถยนตในประเทศจะยังหดตัวในป 2559 
กอนกลับมาขยายตัวในระดับต่ําในป 2560 – 2561 ซึ่ง
จะมีผลใหผลประกอบการของผูจําหนายรถยนตจะยัง
ไมสดใสนัก 

ปจจุบันรถยนตมี รูปแบบ และยี่หอของ
รถยนตอยูหลายประเภท และมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อ
รองรับความตองการของผูบริโภค จึงทําใหตลาดรถยนต
มีการขยายตัวไดบาง อยางไรก็ตาม แมวาการเติบโต
ของอุตสาหกรรมรถยนตของไทยจะมีผลดานบวกตอ
เศรษฐกิจ ทั้งการจางงานและสามารถทํารายไดในรูป
ของเงินตราตางประเทศจากการสงออก แตการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณรถยนตมีสวนทําใหปญหาการจราจรแออัด 
เพิ่มปญหาสิ่งแวดลอม ทําใหการบริโภคน้ํามันไมมี
ประสิทธิภาพ และประการสําคัญรัฐบาลตองจัดสรร
งบประมาณเปนจํานวนมากในการแกไขปญหาดังกลาว  

เหตุการณขางตนจึงเปนมูลเหตสุําคัญที่ทําให
ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาตัวแบบปริมาณการจําหนาย
รถยนตในประเทศไทย และปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ปริมาณการจําหนายรถยนตประเภทตาง ๆ ในประเทศ  
โดยศึกษาตัวแปรที่คาดวาจะสงผลกระทบตอปริมาณ
การจําหนายรถยนต ดังนี้ อัตราการวางงานของผูมี
กําลังแรงงาน ราคายางพารา ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย 
จํานวนประชากร ราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ย และราคา
น้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ย [5], [6], [7], [8] ผลการศึกษา
ในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณการ
จําหนายรถยนต เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
นําขอมูลไปใชในการปรับปรุงทั้งในดานของผลิตภัณฑ 

และการตลาด เพื่ อที่ จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณการ
จําหนายรถยนตในประเทศไทย  

2. เพื่อสรางตัวแบบปริมาณการจําหนาย
รถยนตในประเทศไทย 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี ้มีขั้นตอนการศึกษาดังตอไปน้ี 

1. รวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาซึ่งเปนขอมูลทุติย
ภูมิ  (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส
ที่  1 พ .ศ . 2548 ถึ ง ไตรม าสที่  3 พ .ศ . 2558 
จํานวน 43 ไตรมาส ไดมาจากหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และไดมีการปรับ
ขอมูลใหเปนขอมูลรายไตรมาสในทุกตัวแปร เพื่อ
ใช เป นขอมูล ในการวิ เคราะห  โดยที่ มาของ
แหลงขอมูลมีดังนี ้

 ปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศ
ไทย รวบรวมจากศูนยสารสนเทศยาน
ยนต [9]  

 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
รวบรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
[10] 

 จํ านวนประชากรภาย ในประ เทศ 
รวบรวมจากกรมการปกครอง [11] 

 อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน 
รวบรวมจากสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
[12] 

 ราคายางพารา รวบรวมจากการยาง
แหงประเทศไทย [13] 

 ราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ย ราคาน้ํามัน
เบนซินโดยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ย
เงินกูธนาคารพาณิชย  รวบรวมจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย [14] 
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2.   การสรางตัวแบบปริมาณการจําหนายรถยนตใน
ประเทศไทย โดยตัวแบบที่ใชในการสรางเพื่อพยากรณ
ปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทย จะใช
วิธีการทางสถิติ ที่เรียกวา การวิเคราะหการถดถอยเชิง
เสนพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear 
Regression Analysis) [5] , [8], [15] ที่มีตัวแปรตาม 
คือ ปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทย ซึ่งทํา
การวิเคราะหโดยใชประเภทของรถยนตเปนเกณฑ ซึ่ง
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก รถยนตนั่งและรถยนต

เพื่อการพาณิชย โดยรถยนตเพื่อการพาณิชยจําแนกได
เปน 3 ประเภท ไดแก รถตูและรถโดยสาร รถกระบะ 
และรถบรรทุก สวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 7 ตัว ไดแก 
อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน ราคายางพารา 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ธนาคารพาณิชย จํานวนประชากร ราคาน้ํามันดีเซล
โดยเฉลี่ย และราคาน้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ย ซึ่งตัวแบบ
การถดถอย [16], [17], [18] ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  

          
β β β β β β ε 0 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7Y + X + X + X + X + ... + X  +   ………(1) 

 
โดยกําหนดให 
Y1  แทน ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งในประเทศ
ไทย 
Y2  แทน ปริมาณการจําหนายรถกระบะในประเทศ
ไทยY3  แทนปริมาณการจําหนายรถตูและรถโดยสารใน
ประเทศไทย 
Y4  แทน ปริมาณการจําหนายรถบรรทุกในประเทศ
ไทย 
X1  แทน อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน 
X2  แทน ราคายางพารา  
X3  แทน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
X4  แทน อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย 
X5  แทน จํานวนประชากร 
X6  แทน ราคานํ้ามันเบนซินโดยเฉลี่ย 
X7  แทน ราคานํ้ามันดีเซลโดยเฉลี่ย 

ε   แทน  ความคลาดเคล่ือน  ซ่ึงมีขอสมมติวา  
             ε σ2~ NID (0, )                

β β β β0 1 2 7, , ,...,  แทน พารามิเตอรของตัวแบบ 

 เนื่ องจากพารามิ เตอรของตัวแบบ เปน
คาคงที่ที่ไมทราบคา ดังนั้นในการสรางสมการถดถอย
เราจะประมาณคาพารามิเตอรโดยอาศัยขอมูลจาก
ตัวอยาง ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
Square : OLS) ซึ่ ง เป น เทคนิ ควิ ธีห าค าป ระมาณ
พารามิ เตอรของสมการถดถอยที่ ให คุณสมบัติ  3 
ประการ คือ มีความเปนเสนตรง (Linear) เปนตัว
ประมาณคาท่ีไมเอนเอียง (Unbiased Estimator) และ
มีความแปรปรวนต่ําที่สุด (Minimum Variance) ทําให
ไดตัวแบบการถดถอยของตัวอยาง คือ [16], [17], [18]

             
 0 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7Ŷ b +b X +b X +b X +b X + ... +b X   ………(2) 

 
2. ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการ

ถดถอย 
3.1 ถาผลการวิเคราะหออกมาเปนการวิเคราะห

การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ตองตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตน 5 ขอ [16], [17], [18] คือ  
 คาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง

แบ บปรกติ  ด วยการทดสอบขอ ง
ชาพิโร-วิลค (Shaprio-Wilk Test) 

 คาความคลาดเคลื่อนมีคาเฉลี่ยเปน
ศูนย  เปนไปตามคุณสมบัติของการ
ประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธีกําลัง
สองนอยสุด ซึ่งมีคุณสมบัติของเสนการ
ถดถอยขอหนึ่งกลาววา ผลบวกของ
ความคลาดเคลื่อนจะเทากับศูนยเสมอ 

[16] เมื่อหาคาเฉลี่ย จึงไดคาเฉลี่ยเปน
ศูนย  ดั งนั้ น ถ า ใช วิ ธีก ารประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีกําลังสองนอย
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ที่สุด จึงไมจําเปนตองตรวจสอบวาคา
ความคลาดเคล่ือนมีคาเฉลี่ยเปนศูนย 

 คาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวน
คงที่ ดวยการทดสอบของบรูช-เพแกน 
(Breusch-Pagan’s Test) 

 ความคลาดเคลื่อนแตละคาตองเปน
อิสระกัน พิจารณาจากคาเดอรบินวัต
สั น  (Durbin-Watson) เก ณ ฑ ก า ร
พิจารณาของ Durbin-Watson คือ ถา
คาที่ไดมีคาเขาใกล 2 หรือ คา Durbin-
Watson ที่ไดอยูระหวาง (dU, 4 – dU) 
แสดงวาความคลาดเคลื่อนแตละคา
เปนอิสระกัน [16], [17] 

 ตวัแปรที่ทําการศึกษาตองเปนอิสระกัน 
พิ จ ารณ าจ าก ค า  VIF เก ณ ฑ ก า ร
พิจารณาของ VIF คือ ถาคาที่ไดมีคา
เขาใกล 1 และไมเกิน 10 แสดงวา ตัว
แปรที่ทําการศึกษาเปนอิสระกัน [16], 
[18] 

3.2 ถาผลการวิเคราะหออกมาเปนการวิเคราะห
การถดถอยเชิงเสนอยางงาย ตองตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนเพียง 4 ขอเหมือนการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ยกเวน
การตรวจสอบตัวแปรที่ทําการศึกษาตองเปน
อิสระกัน ท่ีไมตองตรวจสอบเพราะมีตัวแปร
อิสระเพียงแคตัวเดียว [16], [17], [18] 

4.   ถาการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนผานทุกขอ แสดง
วาตัวแบบที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มีความเหมาะสม แตถา
การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนไมผานขอใดขอหนึ่ง 
ตองหาวิธีการแกไข และทําการวิเคราะหการถดถอย
พรอมกับการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนจนกวาจะผาน
ทุกขอ 
 
ผลการวิจัย 
ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งในประเทศไทย 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบ
ขั้นตอนในครั้งแรก เมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
พบวาความคลาดเคลื่อนแตละคาไมเปนอิสระกัน ซึ่ง
พิจารณาจากคา Durbin-Watson = 0.775 โดยที่คา  
Durbin-Watson ไมเขาใกล 2 และไมไดอยูระหวาง 
(dU, 4 – dU) เมื่อ dL = 1.24 dU = 1.42 ไดจากตาราง
สถิติ Durbin-Watson ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อ n 
= 45 k = 2 [16], [17] ดังนั้นความคลาดเคลื่อนแตละ
คาไมเปนอิสระกัน จึงเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธใน
ตัวเอง (Autocorrelation) สงผลใหคาสัมประสิทธิ์ที่ได
จากการประมาณคา และการทดสอบสมมติฐานอาจจะ
ไมถูกตอง [17]  ดังนั้นจึงแกปญหาดังกลาวโดยการ
แปลงขอมูลดวยวิธีของ Cochrane – Orcutt [19] 
ดวยคา r = 0.604 และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
พหุคูณ พรอมกับการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนอีกครั้ง 
ดัง Table 1 และ 2 

 

Table 1 Result of Stepwise Multiple Linear Regression for Sedan 

 Independent Variables 
Coefficient 

t P-Value 
B Beta 

constant 
average of benzene price (X6) 

gross domestic product; GDP (X3) 

-48,191.215 
2,542.079 

0.607 

 
0.364 
0.356 

-2.443 
2.632 
2.575 

0.009* 
0.002* 
0.004* 

r, R Square, R Square Adjusted 0.578       0.334       0.299 
Std. err of estimate 19,519.131 

* Significance level of 0.01 
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Table 2 Result of Initial Assumption Checks 
Assumptions  Check  statistics P-Value / Considerable Criteria 

normal distribution of error Shaprio-Wilk Test 0.931 0.016 
constant variance of error Breusch-Pagan Test 6.752 0.034 
each error is independent Durbin-Watson 1.512 Approximate to 2 or dL = 1.24 dU = 1.42 
variables are independent  VIF 1.091 Approximate to 1 

 

จาก Table 1 และ 2 พบวาจากตัวแปร
อิสระ 7 ตัว มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่อยูในตัวแบบ คือ 
ราคาน้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ย และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยปจจัยทั้ง 2 สามารถรวมกันอธิบายความผันแปร
ของปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งในประเทศไทย ได
รอยละ 30 และทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ พบวาผาน
ขอตกลงเบื้องตนทุกขอ  

ดังนั้น ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถยนต
นั่งในประเทศไทย คือ 

1̂Y = -48,191.215 + 2,542.079X6 + 0.607X3  

เมื่อทําการแปลงขอมูลกลับ จะไดตัวแบบปริมาณการ
จําหนายรถยนตนั่งในประเทศไทย คือ 

1̂Y = -121,694.987 + 2,542.079X6 + 0.607X3  

ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถกระบะในประเทศไทย 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบ
ขั้นตอนในครั้งแรก เมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
พบวา เกิดปญหาอัตตสหสัมพันธในตัวเอง ซึ่งพิจารณา
จากคา Durbin-Watson = 1.299 โดยที่คา  Durbin-
Watson ไมเขาใกล 2 และไมไดอยูระหวาง (dU, 4 – 
dU) เมื่ อ  dL = 1.24 dU = 1.42 ได จากตารางสถิ ต ิ
Durbin-Watson ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อ n = 45 
k = 2 ดังนั้นจึงแกปญหาดังกลาวโดยการแปลงขอมูล
ดวยวิธีของ Cochrane – Orcutt ดวยคา r = 0.316 
และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณพรอมกับการ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนอีกครั้ง ดัง Table 3 และ 4 
 
 

 

Table 3 Result of Stepwise Multiple Linear Regression for Pickup Truck 

 Independent Variables 
Coefficient 

t P-Value 
B Beta 

constant 
rubber price (X2) 

unemployment rate (X1) 

2,850.737 
28.953 

-1,453.562 

 
0.510 
-0.469 

6.289 
4.721 
-4.346 

0.000* 
0.000* 
0.000* 

r, R Square, R Square Adjusted 0.758,      0.575,      0.552 
Std. err of estimate 673.905 

* Significance level of 0.01 
 

Table 4 Result of Initial Assumption Checks 
Assumptions  Check  statistics P-Value / Considerable Criteria 

normal distribution of error Shaprio-Wilk Test 0.967 0.274 
constant variance of error Breusch-Pagan Test 0.792 0.673 
each error is independent Durbin-Watson 1.741 Approximate to 2 or dL = 1.24 dU = 1.42 
variables are independent  VIF 1.041 Approximate to 1 

 
 

vijai
Typewriter
,

vijai
Typewriter
,
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จาก Table 3 และ 4 พบวาจากตัวแปร
อิสระ 7 ตัว มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่อยูในตัวแบบ คือ 
ราคายางพารา (X2) และอัตราการวางงานของผูมีกําลัง
แรงงาน (X1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยปจจัยทั้ง 2 สามารถรวมกันอธิบายความผันแปร
ของปริมาณการจําหนายรถกระบะในประเทศไทย ได
รอยละ 55 และทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ พบวาผาน
ขอตกลงเบื้องตนทุกขอ  

ดั งนั้ น  ตั วแบบปริมาณ การจํ าหน ายรถ
กระบะในประเทศไทย คือ 

2̂Y = 2,850.737 + 28.953X2 – 1,453.562X1 

เมื่อทําการแปลงขอมูลกลับ จะไดตัวแบบปริมาณการ
จําหนายรถกระบะในประเทศไทย คือ 

2̂Y = 4,167.744 + 28.953X2 – 1,453.562X1 

ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถตูและรถโดยสารใน
ประเทศไทย 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบ
ขั้นตอนในครั้งแรก เมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
พบวา เกิดปญหาอัตตสหสัมพันธในตัวเอง ซึ่งพิจารณา
จากคา Durbin-Watson = 0.886 โดยที่คา  Durbin-
Watson ไมเขาใกล 2 และไมไดอยูระหวาง (dU, 4 – 
dU) เมื่ อ  dL = 1.29 dU = 1.38 ได จากตารางสถิ ต ิ
Durbin-Watson ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อ n = 45 
k = 1 ดังนั้นจึงแกปญหาดังกลาวโดยการแปลงขอมูล
ดวยวิธีของ Cochrane – Orcutt ดวยคา r = 0.546 
และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณพรอมกับการ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนอีกครั้ง ดัง Table 5 และ 6 
 
 

 

Table 5 Result of Stepwise Multiple Linear Regression for Van and Bus 

 Independent Variables 
Coefficient 

t P-Value 
B Beta 

constant 
unemployment rate (X1) 

65,144.460 
-33,123.018 

 
-0.488 

11.852 
-3.447 

0.000* 
0.001* 

r, R Square, R Square Adjusted 0.488,      0.238,      0.218 
Std. err of estimate 16,680.287 

* Significance level of 0.01 
 

Table 6 Result of Initial Assumption Checks 
Assumptions  Check  statistics P-Value / Considerable Criteria 

normal distribution of error Shaprio-Wilk Test 0.961 0.187 
constant variance of error Breusch-Pagan Test 2.113 0.146 
each error is independent Durbin-Watson 1.511 Approximate to 2 or dL = 1.29 dU = 1.38 

 

จาก Table 5 และ 6 พบวาจากตัวแปร
อิสระ 7 ตัว มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวที่อยูในตัวแบบ คือ 
อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอัตราการวางงานของผูมี
กําลังแรงงานสามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณ
การจําหนายรถตูและรถโดยสารในประเทศไทย ไดรอย
ละ 22 และทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน พบวา
ผานขอตกลงเบื้องตนทุกขอ 

ดังนั้น ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถตูและ
รถโดยสารในประเทศไทย คือ 

3̂Y = 65,144.460 – 33,123.018X1 

เมื่อทําการแปลงขอมูลกลับ จะไดตัวแบบปริมาณการ
จําหนายรถตูและรถโดยสารในประเทศไทย คือ 
 

3̂Y = 143,490 – 33,123.018X1 
 

ตัวแบบปริมาณการจําหนายรถบรรทุกในประเทศไทย 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณแบบ
ขั้นตอนในครั้งแรก เมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
พบวา เกิดปญหาอัตตสหสัมพันธในตัวเอง ซึ่งพิจารณา

vijai
Typewriter
,

vijai
Typewriter
,
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จากคา Durbin-Watson = 0.516 โดยที่คา  Durbin-
Watson ไมเขาใกล 2 และไมไดอยูระหวาง (dU, 4 – 
dU) เมื่ อ  dL = 1.29 dU = 1.38 ได จากตารางสถิ ต ิ
Durbin-Watson ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เมื่อ n = 45 

k = 1 ดังนั้นจึงแกปญหาดังกลาวโดยการแปลงขอมูล
ดวยวิธีของ Cochrane – Orcutt ดวยคา r = 0.730 
และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณพรอมกับการ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนอีกครั้ง ดัง Table 7 และ 8

 

Table 7 Result of Stepwise Multiple Linear Regression for Truck 

 Independent Variables 
Coefficient 

t P-Value 
B Beta 

constant 
Gross Domestic Product; GDP (X3) 

-678.416 
0.044 

 
0.421 

-0.809 
2.935 

0.423 
0.006* 

r, R Square, R Square Adjusted 0.421,      0.177,      0.157 
Std. err of estimate 1,082.66429 

* Significance level of 0.01 
 

Table 8 Result of Initial Assumption Checks 
Assumptions  Check  statistics P-Value / Considerable Criteria 

normal distribution of error Shaprio-Wilk Test 0.970 0.325 
constant variance of error Breusch-Pagan Test 2.389 0.122 
each error is independent Durbin-Watson 1.404 Approximate to 2 or dL = 1.29 dU = 1.38 

 

จาก Table 7 และ 8 พบวาจากตัวแปร
อิสระ 7 ตัว มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวที่อยูในตัวแบบ คือ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทาง
ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.01 โ ด ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศสามารถอธิบายความผันแปรของ
ปริมาณการจําหนายรถบรรทุกในประเทศไทย ไดรอย
ละ 16 และทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน พบวา
ผานขอตกลงเบื้องตนทุกขอ  

จาก Table 7 พบวา คาคงที่ (b0) มีคา P-
Value มากกวา  = 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก หมายความวา คาคงที่ไมควรอยู ในสมการ แต
โดย ทั่ ว ไป ก ารทด สอ บ ค าค งที่  ( β0 ) นั้ น ไม ได มี

ความสําคัญเทากับการทดสอบพารามิเตอร β j  โดยที่ j 

= 1, 2, …, 7 เพราะการที่เสนตรงผานหรือไมผานจุด
กําเนิด ไมไดมีความสําคัญและไมควรใชตัวแบบที่ไมมี
คาคงท่ีโดยไมมีทฤษฎีรองรับ [20] 

ดั งนั้ น  ตั ว แ บ บ ป ริ ม าณ ก ารจํ าห น า ย
รถบรรทุกในประเทศไทย คือ 

4̂Y = -678.416 + 0.044X3 

เมื่อทําการแปลงขอมูลกลับ จะไดตัวแบบปริมาณการ
จําหนายรถบรรทุกในประเทศไทย คือ 

4̂Y = -2,512.65 + 0.044X3  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ตองการสรางตัวแบบ และหา
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศ
ไทย ไดศึกษาในรถ 4 ประเภท ไดแก (1) รถยนตนั่ง (2) 
รถกระบะ (3) รถตูและรถโดยสาร และ (4) รถบรรทุก 
ซึ่งผลการวิจัยพบวาตัวแบบและปจจัยที่มีผลตอปริมาณ
การจําหนายรถยนตในประเทศไทย มีความแตกตางกัน
ในประเภทของรถยนต ดัง Table 9 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. รถยนตนั่ง 
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนต

นั่งในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ไดแก 
ราคาน้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ย และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง และตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
จําหนายรถยนตนั่งในประเทศไทยได รอยละ 30 โดย
ตัวแบบทีไ่ดคือ  

1̂Y = -121,694.987 + 2,542.079X6+ 0.607X3 

vijai
Typewriter
,
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2. รถกระบะ 
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถ

กระบะในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
ไดแก ราคายางพารา และอัตราการวางงานของผูมี
กําลังแรงงาน โดยราคายางพารามีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณการจําหนายรถกระบะ 
ในขณะที่อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงานมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม และตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
จําหนายรถกระบะได รอยละ 55 โดยตัวแบบที่ไดคือ 

2̂Y =  2 14,167.744 28.953 1,453.562X X  

3. รถตูและรถโดยสาร 
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถตู

และรถโดยสารในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 ไดแก อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงาน ซ่ึงมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณการจําหนาย
รถตู แ ล ะ รถ โด ยสาร  แ ละสาม ารถอ ธิบ าย ก าร
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการจําหนายรถตูและรถ
โดยสารไดรอยละ 22 โดยตัวแบบที่ไดคือ 

3̂Y = 143.490 – 33,123.018X1 

 4. รถบรรทุก 
ป จจั ยที่ ส งผลต อปริม าณ การจํ าหน าย

รถบรรทุกในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
ได แก  ผลิ ตภัณ ฑ ม วลรวมภาย ในประ เทศ ซึ่ งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการจําหนาย
รถบรรทุก และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการจําหนายรถบรรทุกไดรอยละ 16 โดยตัว
แบบที่ไดคือ  

4̂Y = -2,512.65 + 0.044X3

 

Table 9 Research Summary 

Independent Variables 
Type of Automobile 

Sedan Pickup Truck  Van and Bus  Truck 
Unemployment Rate of Labour   (-)  (-)  

Rubber Price   (+)   

Gross Domestic Product; GDP  (+)    (+) 

Commercial Bank Loan Rate     

Number of Population     

Average of Diesel Price     

Average of Benzene Price  (+)    
2
adjR  0.299 0.552 0.218 0.157 

Note;    the factors which were affected to number of type of automobile sales 
         (+) Relations in the same direction (-) Relations in the controversial direction  
  
 อัตราการวางงานของผูมีกําลังแรงงานมีผล
ตอปริมาณการจําหนายรถตูและรถโดยสาร รถกระบะ 
ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หาก
จํานวนคนที่วางงานเพิ่มขึ้นก็จะทําใหปริมาณการ
จําหนายรถยนตประเภทตาง ๆ ลดลง เนื่องมาจาก
จํานวนคนที่ไมมีรายไดมีจํานวนมากจึงไมมีทุนที่จะซื้อ
รถยนตและไมมีสาเหตุที่ตองการซื้อรถประเภทตาง ๆ 
ในทางกลับกัน หากอัตราการวางงานมีจํานวนนอยลง 
นั่นหมายถึงผูมีงานทํามีจํานวนเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจจะสงผล
ใหมีความตองการใชรถยนตประเภทตาง ๆ ตามความ

จําเปน จึงเปนสาเหตุใหมีปริมาณการจําหนายรถยนต
เพิ่มขึน้ 
 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีผลตอ
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง และรถบรรทุก ใน
ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเกิดจาก
การที่ภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคการสงออก และภาค
การคาสง-คาปลีกขยายตัว เมื่อภาคเศรษฐกิจเหลานี้
ขยายตัว รถบรรทุกจึงถูกนําไปใชเปนพาหนะในการ
คมนาคมขนสงของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ในสวนของ
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รถยนตนั่ง ถาสภาพเศรษฐกิจดี ประชาชนจะมีกําลังใน
การซื้อหารถยนตเปนของตนเองนั่นคือ การที่ผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหปริมาณการ
จําหนายรถยนตนั่ง และรถบรรทุกในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธีรญา 
ปานะถึก [8] ที่ไดศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออุปสงค
รถยนตพาณิชยในประเทศไทย  
 ราคายางพารามีผลตอปริมาณการจําหนาย
รถกระบะในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เนื่องจากหากราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น อาจสงผลให
รายไดเพิ่มมากขึ้น และจึงมีกําลังเพื่อซื้อรถกระบะมาใช
ในการดําเนินงาน จึงทําใหปริมาณการจําหนายรถ
กระบะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

ราคาน้ํ ามัน เบนซินมีผลตอปริมาณการ
จําหนายรถยนตนั่งในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นหมายความวา ถาราคาน้ํามันเบนซิน 
สูงขึ้น ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งจะเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึง
ในทางทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน [21] ไดกลาววา ถา
สินคามีมากกวาความตองการจะทําใหสินคาราคาลดลง 
และถาความตองการของสินคามากกวาจํานวนสินคา 
จะทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ซ่ึงการสูงขึ้นของราคาน้ํามัน
จะทําใหการใชรถยนตมีภาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นราคาน้ํามันเบนซินและปริมาณจําหนายรถยนต
นั่ ง ควรมีความสัมพันธ ในทิศทางตรงกันข าม แต
ผลการวิจัยไดความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน นั่นเปน
เพราะการที่ประชาชนจะซื้อรถยนต ไมไดคํานึงถึงราคา
น้ํามันเบนซินเพียงอยางเดียว ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่
ประชาชนใชในการพิจารณา นั่นคือ สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และราคาของรถยนต ประชาชนมักจะซื้อรถ
ในชวงที่มีจัดงาน Motor Show หรือ Motor Expo 
หรือ ชวงที่มีโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปนัดดา โรจนวุฒิพงศ [6] ที่ไดศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันกับปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตใหม และงานวิจัยของ อัณณา ตั้ง
ไพบูลย [15] ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
ตองการรถยนตของอุตสาหกรรมผลิตรถยนตในประเทศ
ไทย 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้มีผลท่ีดูเหมือนจะขัดแยง
กับความเปนจริง อาจเนื่องมาจากขอมูลที่ไดในแตละตัว
แปรมีลักษณะตางกัน เชน บางตัวแปรมีขอมูลเปนราย
เดือน บางตัวแปรเปนรายไตรมาส จึงทําใหมีการ
คํานวณตัวแปรทุกตัวใหมีลักษณะเปนรายไตรมาส
เหมือนกันท้ังหมดกอนการวิเคราะหผล จึงอาจทําใหผล
การวิ เคราะห มีความคลาด เคลื่ อน  และค า  2

adjR  

คอนขางต่ําทําใหการสรางตัวแบบอาจจะยังไมเหมาะสม
เทาที่ควรในการนําไปใชพยากรณ แตทําใหทราบปจจัย
ที่สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทย
เทานั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรที่จะ
สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทย
เพิ่มเติม เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตมีการปรับตัว
ม ากขึ้ น  เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สภ าพ เศรษ ฐกิ จทั่ ว โล ก 
ประกอบการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
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