
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพิ์กดั (H8704) จากประเทศไทย 
ไปออสเตรเลีย 

ผกามาศ คัง่ฆะ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพิ์กดั (H8704) จากประเทศไทย 
ไปออสเตรเลีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวผกามาศ คัง่ฆะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย



หวัข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั 
(H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี 

ช่ือผู้ศึกษา นางสาวผกามาศ คัง่ฆะ 

ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.ลลติา จนัทรวงศไ์พศาล หงุ่ยตระกูล  
ปีการศึกษา 2562 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าการส่งออก
รถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยี โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบอนุกรมเวลารายไตรมาส
ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี ทัง้หมด 60 
ไตรมาสและน ามาวเิคราะหข์อ้มูลแบบสมการถดถอยพหคุูณ (Multiple Linear Regressions) มา
ประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระทีม่ตี่อตวัแปรตามดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary 
Least Squares : OLS) โดยมตีวัแปรอสิระไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี ปรมิาณ
การผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทย อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลีย 
ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศออสเตรเลยี จ านวน
ประชากรในประเทศออสเตรเลยี  

ผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไป
ออสเตรเลยี ท าใหท้ราบวา่ อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี ปรมิาณการผลติรถยนต์พกิดั 
(H8704) ของประเทศไทย อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลยี ยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศออสเตรเลยี จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี มผีลต่อมูลค่าการส่งออก
รถยนตพ์กิดั (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ณ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และราคาน ้ามนัดิบมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบั
มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี ส่วนยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศออสเตรเลยีไม่มอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั 
H8704 จากไทยไปออสเตรเลี



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยไป
ยงัประเทศออสเตรเลยีซึ่งส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยความช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีาก อาจารย ์ดร.ลลติา 
จนัทรวงศไ์พศาล หงุ่ยตระกูล อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ ซึ่งกรุณาใหค้ าปรกึษาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์
กบัการวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างยิง่ รวมทัง้ช่วยดูแลแก้ไขและแนะน างานวจิยัครัง้นี้ ให้เสรจ็สมบูรณ์  
รวมทัง้ตอ้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบงานวจิยั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จริาภรณ์ ชาวงษ์ 
และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คมกรชิ ถาวรวนัชยั ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาค าแนะน าส าหรบังานวจิยั
ฉบบันี้ 

สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทัง้ภาครฐัและเอกชนรวมถึงผูท้ี่สนใจสามารถน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อไป 
หากมขีอ้ผดิพลาดประการใดผูว้จิยัต้องขออภยัและขอน้อมรบัไว้แต่เพยีงผู้เดยีวและผูว้จิยัขอมอบ
คุณงามความดจีากงานวจิยัฉบบันี้ใหแ้ด่คณาจารย ์รวมทัง้บดิามารดาและผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

หลายทศวรรษที่ผา่นมาประเทศไทยไดด้ าเนินนโยบายเศรษฐกจิแบบเปิดท าใหม้กีารตดิต่อ
ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนี้ท าให้การค้า
ระหวา่งประเทศเขา้มามบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของไทย เพราะการทีป่ระเทศมี
การส่งออกไดด้นีัน้กจ็ะท าใหภ้าคเศรษฐกจิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้าต่าง
เตบิโตไปดว้ย ท าใหเ้ศรษฐกจิของไทยมกีารเตบิโตตลอดหลายปีทีผ่า่นมาโดยประเทศไทยมีปัจจยั
ด้านการส่งออกเป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญัของเศรษฐกจิไทย จากอดตีสนิค้าในกลุ่มผลติภัณฑ์
คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่าการส่งออกมากทีสุ่ดและทีส่ าคญัไทยยงั
ถอืเป็นฐานการผลติทีส่ าคญัของบรษิทัชัน้น าต่างๆ อกีดว้ย แต่ดว้ยในระยะหลงัมานี้การเพิม่ขึน้
ของค่าจา้งแรงงานและจ านวนแรงงานในระบบทีน้่อยลง ท าใหต้น้ทุนในการผลติในสนิคา้ดงักล่าว
สูงขึ้นท าให้อุตสาหกรรมเกดิปัญหาขึน้จากการที่สนิค้าที่ผลิตออกมาต้องมตี้นทุนสูงขึน้ท าให้
แข่งขนักบัตลาดอื่นๆ ได้ยาก แต่สวนทางกบัอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถงึปัจจุบนัอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัของไทยโดยใน
ปี พ.ศ. 2562 มมีูลค่าถงึ 844,940 ลา้นบาทและเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

ภาพที ่1 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบมูลค่าการส่งออกรถยนตท์ัง้หมดกบัมูลคา่การส่งออก
รถยนตไ์ปยงัออสเตรเลยี ชว่งปี พ.ศ. 2555-256 

ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์: ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
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มลูค่าการส่งออกรถยนต์ทัง้หมด มลูค่าการส่งออกรถยนต์ไปยงัออสเตรเลยี



2 

         สาเหตุที่อุตสาหกรรมยานยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ เตบิโตได้นี้นัน้มาจากการสนับสนุน
จากภาครฐัที่ต้องการใหไ้ทยเป็นฐานผลติรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ส าคญัในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ าใหบ้รษิทัขา้มชาตชิ ัน้น าจากประเทศจนี สหรฐัฯ และญี่ปุ่ นลงทุนสรา้ง
โรงงานผลติในประเทศไทยและส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมเิภาคต่างๆ ทัว่โลกโดยภูมภิาค
ทีส่่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ส าคญัของไทยได้แก่ เอเชยี ยุโรป ตะวนัออกกลาง
และภูมภิาคเอเชยี-โอเชยีเนียที่เป็นตลาดทีไ่ทยส่งออกรถยนต ์อะไหล่และอุปกรณ์ ฯ ไปมากที่สุด 
โดยมสีดัส่วนการส่งออกมากถงึรอ้ยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ซึ่งประเทศที่ส่งออกส าคญัในภูมภิาคดงักล่าวคอืออสเตรเลยีทีเ่ป็นตลาดส่งออกรถยนตท์ีส่ าคญั
ของไทย ในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าการส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปออสเตรเลีย
มากถึง 155,726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบทัง้หมด 

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงมูลค่าการคา้ การเตบิโตและสดัส่วนมูลค่าการส่งออกรถยนต ์อะไหล่และ 
ชิน้ส่วนประกอบของไทยไปยงัประเทศคูค่า้ทีส่ าคญั ปี พ.ศ. 2562 

ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์: ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
 
 ออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาการน าเข้ารถยนต์ อะไหล่รถยนต์รวมถึง
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยก่อนหน้าปี  พ.ศ. 2560 
ออสเตรเลยีน าเขา้รถยนต์ร้อยละ 70 ของจ านวนรถยนต์ทีจ่ าหน่ายในประเทศทัง้หมดเนื่องจาก
ไม่สามารถผลติให้พอต่อความต้องการภายในประเทศได ้รวมถงึต้นทุนทีสู่งในการผลติรถยนต์
เมื่อเปรยีบกบัประเทศอื่นๆ ทีป่ระสทิธภิาพการผลติอย่างญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้รวมถงึไทยดว้ยสาเหตุ

ประเทศ มูลค่าการ
ส่งออกปี 2562(

ล้านบาท) 

อตัราการ 
เปล่ียแปลง

(%YOY) 

ออสเตรเลยี 155,726 -20 

ฟิลปิินส ์ 68,036 -20 

เวยีดนาม 57,496 21 

ญี่ปุ่ น  51,349 -2 

ออสเตรเลีย
18%

ฟิลปิินส์
8%

เวียดนาม
7%

ญีปุ่่ น 
6%

อ่ืนๆ 
61%
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ดงักล่าวท าให้รฐับาลมนีโยบายต่างๆ ที่จะสนับสนุนการน าเขา้รถยนต์จากต่างประเทศเข้ามา
มากกวา่การสนบัสนุนใหม้กีารผลติเองในประเทศ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า
ในการซื้อรถยนตใ์นราคาทีถู่กลงแต่สวนทางกลบัภาคอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศทีต่่างไดร้บั
ผลกระทบจากนโยบายของภาครฐั ท าให้มโีรงงานปิดตวัมาเรื่อยๆ นับตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2553 เป็น
ต้นมาจนในปี 2560 โรงงานผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียได้ปิดตัวลงทัง้หมดจากการด าเนิน
นโยบายของภาครฐัทีม่คีวามตอ้งการน าเขา้รถยนตเ์ขา้มามากกวา่ จนปี พ.ศ. 2560 โรงงานผลติ
รถยนต์ในออสเตรเลยีปิดตวัลงทัง้หมดท าให้ออสเตรเลยีน าเขา้รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ ฯ 
ทัง้หมดจากต่างประเทศ 
 

 
 
ภาพที ่3  นโยบายสนบัสนุนการออกจากอุตสาหกรรมผลติยานยนตข์องรฐับาลออสเตรเลยี 

ทีม่า : business government Australia 
 

จงึเป็นโอกาสของประเทศไทยทีจ่ะสามารถเพิม่สดัส่วนมูลค่าใหม้ากขึน้จากเดมิได้ แต่
สิ่งที่ตามมาจากการที่ออสเตรเลียหนัมาน าเข้ารถยนต์มากขึ้นนัน้ท าให้การแข่งขนัของผู้ค้า
ต่างประเทศรุนแรงมากขึน้ในปี พ.ศ. 2562 ออสเตรเลยีน าเขา้สนิค้ายานยนต์จากทัว่โลกมูลค่า 
26,697 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยออสเตรเลยีมปีระเทศคู่ค้า 5 อนัดบัที่ส าคญัได้แก่ ญี่ปุ่ น ไทย 
เยอรมนั สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้ตามล าดบัซึ่งมมีูลค่าการคา้ในสนิคา้ยานยนต์รวมกนั 20,090 
ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าการน าเข้ารถยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วน
ประกอบทัง้หมดของออสเตรเลยี โดยสนิคา้ในหมวดยานยนตท์ีอ่อสเตรเลยีน าเขา้มามากทีสุ่ด 2 
อนัดบัจากไทยในปี 2562 ได้แก่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล (H8703) โดยมสีดัส่วนมากถงึร้อยละ 56 
ของมูลค่าการน าเขา้รถยนต์และชิน้ส่วนอุปกรณ์ทัง้หมด รองลงมาคอืรถบรรทุกหรอืรถกระบะ
(H8704) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 24 ของมูลค่าการน าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ทัง้หมด  
ซึ่งไทยถอืเป็นเจ้าตลาดในสนิค้า รถบรรทุกหรอืรถกระบะ (H8704) โดยมสีดัส่วนมากที่สุดถงึ
รอ้ย 51 ของมูลค่าน าเขา้ทัง้หมดในหมวดสนิคา้รถกระบะ (H8704) และในสนิคา้รถยนตน์ัง่ส่วน
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บุคคล(H8703) ไทยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่อนัดบั 5 มีสดัส่วนอยู่ร้อยละ 10 ของมูลค่ารถยนต์นัง่
ส่วนบุคคล (H8703)   
 
ตารางที ่1  มูลค่าการน าเขา้รถยนต ์อะไหล่รถยนต์และส่วนประกอบของออสเตรเลยีจากคู่คา้ที่

ส าคญั  

หมายเหตุ : (%)สดัส่วนการตลาดของแต่ประเทศ ณ ปี 2562 
ทีม่า : TRAEDMAP 
 
ตารางที ่2  แสดงสดัส่วนตลาดของสนิคา้ 2 ชนิดทีป่ระเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลยี 

ทีม่า : TRAEDMAP 
 

ถงึอย่างไรจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีอ่ยู่ในช่วงชะลอตวัและออสเตรเลยีตอ้งเผชญิ
กบัสถานการณ์ไฟป่าส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของออสเตรเลยี จากปัจจยัดงักล่าวในปี พ.ศ. 
2562 มูลค่าการส่งออกของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล (H8703) มมีูลค่าลดลงจากที่มกีารเตบิโตมา
อย่างต่อเนื่อง ในทางกลบักนัรถบรรทุกหรอืรถกระบะ (H8704) กลบัมมีูลค่าการส่งออกเตบิโต
ขึน้โดยคาดว่ามาจากการทีร่สนิยมของผูใ้ชเ้ปลี่ยนแปลงไป มกีารหนัมาใชง้านรถอเนกประสงค์
มากขึน้ท าใหม้คีวามตอ้งการในรถรถบรรทุกหรอืรถกระบะ (HS8704) มากขึน้และในอนาคตรถ
ในพกิดัดงักล่าวกม็แีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอกีดว้ย จากการทีร่ถยนตช์นิดดงักล่าวไม่ใชเ่พยีงแค่เป็น

 
ประเทศ 

มูลค่าการน าเข้าของออสเตรเลียรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ 
และส่วนประกอบ (ล้านดอลล่ารส์หรฐัฯ) 

2560 2561 2562 
ญี่ปุ่ น (26%) 7,716 8,224 6,932 
ไทย (19%) 6,109 6,190 5,007 

เยอรมนั (12%) 3,086 3,149 3,152 
สหรฐัอเมรกิา (11%) 3,218 3,210 2,844 
เกาหลใีต ้(8%) 2,401 2,182 2,153 
สดัส่วนตลาด 77% 76% 75% 

 
ประเภทสินค้า 

สดัส่วนตลาด ปี 2562 (%) 
2560 2561 2562 

รถบรรทุกหรอืรถกระบะ(HS8704) 60 55 51 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล(HS8703) 11 11 10 
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ยานพาหนะในการขบัขีแ่ต่ยงัใช้ขนของและบรรทุกได้ท าให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกจิต่างๆ 
และที่ส าคญัคอืโลจสิตกิสใ์นประเทศที่ก าลงัเตบิโต จะท าใหม้คีวามตอ้งการรถรถบรรทุกหรอืรถ
กระบะ (HS8704) มากขึน้ดว้ย 
 
ตารางที ่3  มูลค่าการน าเขา้รถยนตพ์กิดั H8704 H8703 ของประเทศออสเตรเลยีจากไทย 

ทีม่า : TRAEDMAP 
 

ดงันัน้จากบทน าทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้อุตสาหกรรมยานยนตจ์งึเป็นอุตสาหกรรมทีร่ฐับาล
ของประเทศไทยควรใหค้วามส าคญัและมนีโยบายสนบัสนุน เพื่อเพิม่ปรมิาณการส่งออกและเมด็
เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างชาตทิ าใหผู้ว้จิยัมคีวามต้องการที่จะทราบวา่ปัจจยัใดบา้งทีม่ผีลกระทบ
ต่อมูลค่าการส่งออกรถบรรทุกหรอืรถกระบะ (HS8704) จากไทยไปออสเตรเลยีนอกจากนี้ยงั
เป็นแนวทางส าหรบัภาครฐัในการน าผลการศกึษามาปรบัใชก้ลบันโยบายเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ให้กบัอุตสาหกรรมดงักล่าวด้วย เพราะนอกจากจะก่อให้เกดิการส่งออกรถยนต์และการลงทุน
ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้แลว้ยงัท าใหเ้ศรษฐกจิของประเทศขยายตวัและเกดิการจา้งงานในระดบั
ทีสู่งขึน้ ซึ่งท าใหเ้กดิการกระจายรายไดไ้ปยงัผูใ้ชแ้รงงานและส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาปัจจยัมผีลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์เพื่อการขนส่งของหรอืรถกระบะพกิดั 
H8704 ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี 
 
 
 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่าการน าเข้าของออสเตรเลียจาก
ไทย 

 (ล้านดอลล่ารส์หรฐัฯ) ปี 2562 

การขยายตวั
ของมูลค่า
เฉล่ีย 3 ปี 

2560 2561 2562  

รถบรรทุกหรอืรถกระบะ
(HS8704) 7,716 8,224 6,932 

 
1.2% 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
(HS8703) 1,873 1,808 1,490 

 
-5.16% 
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สมมติฐานการวิจยั  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมด ผูว้จิยัขอตัง้สมมตฐิานปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อมูลค่า
การส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีดงันี้ 

อตัราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลีย ปริมาณการผลิตรถยนต์พิกดั  (H8704) ของ
ประเทศไทย อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลียฯ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศที่
แทจ้รงิของออสเตรเลยี ยอดขายรถยนตใ์นออสเตรเลยี จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี 
มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) ของประเทศไทย
ไปออสเตรเลยี 

ราคาน ้ามนัดบิ WTI อตัราการว่างงานในออสเตรเลยีมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 
          การวจิยัครัง้นี้ศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อมูลคา่การส่งออกรถยนตพ์กิดั 8704 ของไทย
ไปออสเตรเลยีในช่วงตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 
15 ปี ทัง้หมด 60 ไตรมาส  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

-อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี 
-ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate  
-ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของ
ประเทศไทย 
-อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี 
-ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศออสเตรเลยี  
-จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี 

  

ตวัแปรตาม 
มูลค่าการส่งออก

รถยนตพ์กิดั (H8704) 
จากประเทศไทยไป

ออสเตรเลยี 
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ค านิยามศพัท ์
           

มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) ของไทยไปออสเตรเลยี (ล้านบาท) หมายถงึ
มูลค่าการส่งออกรถกระบะ (H8704) ของ ประเทศไทยไปออสเตรเลยีรายไตรมาส ในช่วงตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย)์ 

อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี (%) หมายถงึ อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี
ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2648 - พ.ศ. 2562 อตัราเงนิเฟ้อสะท้อนถงึค่าครองชพีของประเทศหาก
อตัราเงนิเฟ้อ (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก Federal Reserve Economic Data ) 

ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทย (คนั) หมายถงึปรมิาณการผลติ
รถยนตพ์กิดัยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของหรอืรถกระบะ (H8704) ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 
2562 (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี หมายถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
ดอลลารอ์อสเตรเลยีในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก bot.or.th) 
       ยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลยี หมายถงึจ านวนรถยนต์ที่ขายได้ในประเทศออสเตรเลีย
ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 
        จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี หมายถงึ จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี
ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 
        ราคาน ้ ามันดิบWTI หมายถึง West Texas Intermediate เป็นราคาน ้ ามันดิบอ้างอิงที่
ส าคญัในทวปีอเมรกิานอกจากนี้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate 
เป็นสญัญาซื้อขายน ้ามนัดบิล่วงหน้าทีม่กีารซื้อขายและไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกซึ่งมกีาร
ซื้อขายกนัในตลาด NYMEX (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก Federal Reserve Economic Data) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลมูลค่าการส่งออกรถยนตข์องไทยไปออสเตรเลยี 
2. หน่วยงานรฐับาลสามารถน าผลของการวจิยัไปใชส้ าหรบัการก าหนดนโยบายการ

ส่งออกรถยนตไ์ปยงัประเทศออสเตรเลยีและวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย 
 

 



บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ทิชากร เกษรบวั (2555) ศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งออกอุตสาหกรรมรถยนต์และ

การพยากรณ์ โดยศกึษาเป็นแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นรายปีตัง้แต่ชว่งปี พ.ศ. 2537 
ถึงปี พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 15 ปี รวมทัง้พยากรณ์แนวโน้มการส่งออกในอุตสาหกรรม
รถยนตข์องประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2553 ถงึปี พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 5 ปี วธิกีารศกึษาท า
การวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิ ีOLS (Ordinary Least Square) โดยแบ่งกลุ่มศกึษาตลาดต่างประเทศ 5 
ตลาดไดแ้ก่ประเทศ ออสเตรเลยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ญี่ปุ่ น และซาอุดอิาระเบยี 

ผลการศกึษาโครงสรา้งตลาดอุตสาหกรรมรถยนตพ์บวา่ อุตสาหกรรมรถยนตข์องประเทศ
มสีดัส่วนการใชว้ตัถุดบิในประเทศมากกวา่การน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ ดา้นการจ าหน่าย
อุตสาหกรรมรถยนต์มีสดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ ด้านการส่งออก
ส่วนประกอบยานยนตป์ระเทศไทยมกีารส่งออก OEM Part (Original Equipment Manufacture 
Part) มากที่สุดรองลงมาคือ Space Part ประเทศที่ไทยมีการส่งออกสูงที่สุด ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลยี รองลงมาคอื ประเทศอนิโดนีเซยี  

จากการวจิยัยงัพบอกีวา่ปัจจยัที่มผีลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตแ์ละส่วนประกอบไปยงั
ประเทศออสเตรเลยีคอื อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ราคาน ้ามนัดบิ และปรมิาณ
การผลติรถยนตใ์นประเทศและดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบ) 
โดยที่อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ราคาน ้ามนัดบิ และปรมิาณการผลติรถยนต์
ในประเทศมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบที่
ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 90 ในส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมรถยนต์และ
ส่วนประกอบ) มคีวามสมัพนัธ์ทศิตรงขา้มกบัมูลค่าการส่งออกรถยนตแ์ละส่วนประกอบที่ระดบั
ความเชือ่มัน่รอ้ยละ 90 ส าหรบัผลติภณัฑใ์นประเทศเบือ้งตน้ต่อคนของประเทศออสเตรเลยี ไม่
มนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 

สมชนก คุ้มพนัธุ ์(2547) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อปรมิาณน าเขา้รถยนต์และส่วนประกอบ
ของประเทศออสเตรเลยีหลงัจากการเปิดเสรกีารคา้ โดยขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา 

(Time Series) ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลา 24 ไตรมาส วธิี
การศกึษาท าการวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิ ีOLS (Ordinary Least Square)  
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ผลการศกึษาพบว่า ราคาเปรยีบเทยีบระหว่างราคาน าเขา้เฉลี่ยรถยนต์นัง่จากไทยและ
ราคาน าเขา้เฉลี่ยรถยนตน์ัง่จากตลาดโลกและขนาดเศรษฐกจิของออสเตรเลยี (GDP) ไม่มนียัส าคญั
ทางสถติเินื่องจากขอ้มูลทีใ่ชศ้กึษามจี านวนจ ากดัอยู่ระหวา่งชว่งปี พ.ศ. 2543 ถงึ ปี พ.ศ. 2546 
รวม 16 ไตรมาส แต่ในการประมาณค่าสมการถดถอยอย่างน้อยตอ้งมจี านวนตวัอย่าง 20 ตวัอย่าง 
แต่อย่างไรกต็ามจากสมการทีค่ านวณไดค้วามสมัพนัธ์ของตวัแปรราคาเฉลี่ยของรถยนตน์ าเขา้
จากไทยมทีศิทางตรงขา้มกบัการน าเขา้รถยนตข์อง ออสเตรเลยี โดยหากราคาเฉลีย่รถยนต์ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกบัตลาดโลกจะท าให้ปรมิาณการน าเขา้รถยนต์นัง่จากไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 
2.25 (ถงึแม้ตวัเลขนี้จะไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ) แต่ผลที่ได้นี้ตรงกบัผลจากการสมัภาษณ์ของ
ผูเ้ชีย่วชาญท่านหนึ่งทีแ่นะน าวา่ จากประสบการณ์ทีว่า่ภาษทีีล่ดลงทุกรอ้ยละ 1 จะสามารถส่งออก
ได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 ในส่วนของการน าเขา้รถกระบะ (HS8704) ของออสเตรเลีย แต่ผู้วจิยัไม่
สามารถหาขอ้มูลไดจ้งึน าขอ้มลูรถยนตพ์กิดั (8704211077) (Assembled off-road motor vehicles 
for the transport of goods) ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถงึปี พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลา 24 ไตรมาส 
มาใช้ศึกษาแทนซึ่งจากการศึกษาพบว่าค่าความยืดหยุ่นของปริมาณการน าเข้าต่อราคา
เปรยีบเทยีบมคี่าประมาณ 6.20 ซึ่งหมายความว่าการที่ราคาเฉลี่ยของรถน าเขา้จากไทยลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับราคาในตลาดโลกจะส่งผลให้ปริมาณการน าเข้ารถประเภทนี้ของ
ออสเตรเลียจากไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 นอกจากนี้ปริมาณการน าเข้ายังขึ้นอยู่ก ับขนาด
เศรษฐกจิของประเทศออสเตรเลยีอย่างมนียัส าคญัทางสถติอิกีดว้ย โดยค่าความยดืหยุ่นของการ
น าเขา้ต่อ GDP มคี่าเท่ากบั 81.04 ซึ่งหมายความวา่หาก GDPของออสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 
จะส่งผลให้ปรมิาณน าเข้ารถประเภทนี้ของออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 81.04 ซึ่งมคี่าที่สูงมาก 
ทัง้นี้อาจสบืเนื่องมาจากวา่เป็นรถประเภททีใ่ชข้นส่งสนิคา้ดงันัน้เมื่อขนาดเศรษฐกจิใหญ่ขึน้ยอ่ม
หมายความวา่การขนส่งสนิคา้ย่อมมมีากขึน้ดว้ยจงึท าใหค้วามตอ้งการรถประเภทนี้สูงขึน้มาก 
 

ปิยพร ประพนัธ์พจน์ (2556) ท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อมูลค่าการส่งออกของสนิคา้
รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่
มูลค่าการส่งออกสินค้ารถยนต์ ฯ และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวโดยใช้
ขอ้มูลทุตยิภูมริายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540- 2554 เป็นขอ้มูลทางเศรษฐกจิของประเทศผูน้ าเขา้ 5 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศมาเลเซยี และ
ประเทศซาอุดอิาระเบยีในการศกึษาครัง้นี้มขี ัน้ตอนในการศกึษา 3 ขัน้ตอน 1) การทดสอบความ
นิ่งของตวัแปร (Unit Root Test) 2) การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร (Panel Cointegration 
Test) 3) การประมาณค่าโดยวธิพีูลมนีกรุ๊ป (Pooled Mean Group Estimator) 

ผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรมูลค่าการส่งออกของสนิคา้รถยนตอ์ุปกรณ์และส่วนประกอบ
ของประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศของประเทศผู้น าเข้า อตัราการวางงานของ
ประเทศผู้น าเข้า และจ านวนประชากรของประเทศผู้น าเข้า มีความนิ่งของข้อมูลอยูที่ระดบั  
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Level หรอื I(0) ส าหรบัตวัแปรผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของประเทศผูน้ าเขา้และอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศของประเทศผูน้ าเขา้มคีวามนิ่งอยูที่ระดบั 1^stdifferent ใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่าตัวแปรทุกตัวมีลักษณะ Panel Cointe ration โดยมี
นัยส าคัญที่ 0.01 และอันดับสุดท้ายเป็นการประมาณค่าโดยวิธีพูลมีนกรุ๊ป (Pooled Mean 
Group Estimator) ในภาพรวมพบว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออกของ
สินค้ารถยนต์ ฯ ในทิศทางเดียวกันและมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นตัวแปรจ านวน
ประชากรของประเทศผูน้ าเขา้มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออกของ
สนิค้ารถยนต์ ฯ ส าหรบัการศกึษาความสมัพนัธใ์นระยะยาวพบว่าประเทศออสเตรเลยี ประเทศ
อนิโดนีเซยี และประเทศซาอุดอิาระเบยีมคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้รถยนต ์ฯ ใน
ระยะยาว ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ นและประเทศมาเลเซียที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออก
สนิคา้รถยนต ์ฯ จากประเทศไทยในระยะยาว  

ส าหรบัประเทศออสเตรเลยี ผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรทีม่ผีลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก
สนิค้ารถยนต์ ฯ ของไทยไปออสเตรเลยีได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ อตัรา
เงนิเฟ้อภายในประเทศ จ านวนประชากร อตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ และอตัราการเปลี่ยนแปลงของผลผลติมวลรวมภายในประเทศ โดยตวัแปร
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ อตัราเงนิเฟ้อภายในประเทศออสเตรเลยี อตัราการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ประเทศ และอตัราการเปลีย่นแปลงของผลผลติ
มวลรวมภายในประเทศ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้รถยนต์ 
ฯ ในส่วนของตวัแปรจ านวนประชากรมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออก
สนิคา้รถยนต ์ฯ 

 
รุ่งนภา คงคา (2559) ได้ท าการศกึษาผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อ

มูลค่าส่งออกและพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ของ
ประเทศไทยไปยงัประเทศออสเตรเลยีดว้ยแบบจ าลองอารแีมก็ซ์ (ARIMAX) โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมิ
ชนิดของขอ้มูลแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 จ านวน 56 ไตรมาส โดยการศกึษาครัง้นี้ใชต้วัแปรตามคอืมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนตข์องประเทศไทยและตวัแปรอสิระไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศของประเทศออสเตรเลยี อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีและอตัรา
เงนิเฟ้อของ ประเทศออสเตรเลยี  

ผลการศกึษาที่ได้พบว่าขอ้มูลทุกตวัที่ใชใ้นการศกึษาขอ้มูลมลีกัษณะคงที่ที่ระดบั I[1] 
จากการเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสมพบว่า ARIMA (1,1,1) มีความเหมาะสมในการใช้เพื่อ
พยากรณ์เมื่อศกึษาผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกจิพบวา่ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ
ประเทศออสเตรเลยีและอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีมอีทิธพิลต่อมูลค่า
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การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ โดยถ้าเงินบาทมลีกัษณะอ่อนค่าจะท าให้การ
ส่งออกเพิม่มากขึน้ ด้านอตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยีส่งผลต่อต่อมูลค่าการส่งออกใน
ทศิทางตรงกนัขา้มคอืเมื่ออตัราเงนิเฟ้อในประเทศออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ มผีลท าใหมู้ลค่าการส่งออก
ของไทยไปยงัประเทศออสเตรเลยีลดลงและจากการพยากรณ์แบบจ าลองที่เหมาะสมพบว่าค่า
จรงิและค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์มลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 
 ทฤษฎีอปุสงค์ 
 ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand) อธิบายถึง ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่มี 
ผูต้้องการซื้อระดบัราคาต่างๆ ของสนิค้าชนิดเดยีวกนั ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยสมมติ
ให้ปัจจยัอื่นๆ ที่โดยลกัษณะของความต้องการซื้อเดียวกนัจะประกอบด้วย ความปรารถนา
อยากจะซื้อหรอืความเตม็ใจอยากจะซื้อกบัความสามารถที่จะซื้อหรอือ านาจซื้อความต้องการ
ในทางเศรษฐศาสตรต์้องประกอบดว้ย 2 สิง่ดงักล่าว นอกจากนี้อุปสงค์เป็น effective demand 
ท าให้อิทธิพลต่อจ านวนสนิค้าที่ผู้บรโิภคปรารถนาจะซื้อ (Quantity Demand) แตกต่างกนัไป
ตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคแต่ละคนโดยสามารถแสดงในรูปสมการไดด้งันี้ 
 

𝑄𝑋 = 𝑓(𝑌, 𝑇, 𝑁, 𝐸, 𝑃𝑋, 𝑃𝑆) 
 

โดยก าหนดให ้
Qx : จ านวนสนิคา้และบรกิาร (X) ทีผู่ซ้ื้อตอ้งการซื้อ  
Px : ราคาสินค้า X โดยทัว่ไปปริมาณสนิค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อขึน้อยู่กบัราคาของ

สินค้าและบริการนัน้ๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าและปริมาณจะ
เปลีย่นแปลงไปในทางตรงกนัขา้มเสมอ 

Y  : รายไดผู้ซ้ื้อหรอืผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคทีม่รีายไดสู้งจะมคีวามตอ้งการสนิคา้ที่
ในจ านวนที่มากขึ้นตามรายได้ ดงันัน้ระหว่างรายได้และปริมาณความต้องการ
สินค้าจะมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัเสมอ โดยตวัชี้วดัทางเศรษฐกจิที่บ่ง
บอกถงึระดบัรายได้โดยรวมของคนในประเทศนัน้ๆ กจ็ะม ีReal GDP,GDP PER 
CAPITA เป็นต้น ซึ่งหากตวัชี้วดัเหล่านี้ขยายตวัความต้องการบริโภคของชาว
ออสเตรเลยีกจ็ะสูงขึน้ดว้ย 

Ps : ราคาสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Relative Price : Ps) 
โดยปกตเิมื่อราคาสนิคา้ชนิดใดสูงขึน้ผูบ้รโิภคกจ็ะซื้อสนิคา้ชนิดนัน้น้อยลงและหนั
ไปซื้อสินค้าอกีชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้ทดแทนกนัได้ ส่วนสินค้าที่ต้องใชร้่วมกนั
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หรอืประกอบกนัเช่น น ้ามนักบัรถยนต์เมื่อราคาน ้ามนัสูงขึน้ความต้องการน ้ามนั
ลดลงขณะเดยีวกนัความต้องการซื้อรถยนต์จะลดลงดว้ยเพราะเป็นสนิคา้ทีต่อ้งใช้
ประกอบกนั 

N :  จ านวนผูซ้ื้อในตลาดทัง้หมด สะท้อนถงึการบรโิภคและปรมิาณความต้องการเมื่อ
ประชากรเพิม่จ านวนมากขึน้ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย 

E :  การคาดคะเนราคาสนิคา้ในอนาคต 
โดยในงานวจิยัเล่มนี้ผู้ศกึษาได้น าทฤษฎีอุปสงค์มาประยุกต์ใช ้ เพื่ออธบิายถงึสาเหตุ

ของการน าตวัแปรยอดขายรถยนตใ์นออสเตรเลยีมาใชใ้นแบบจ าลอง เนื่องจากยอดขายรถยนต์
เป็นตวับ่งชีถ้งึปรมิาณความต้องการของผูบ้รโิภคในรถยนต์ หากมปีรมิาณยอดขายสูงขึน้กจ็ะ
หมายถงึ ณ ขนาดนัน้ประชาชนออสเตรเลยีมอี านาจซื้อและความตอ้งการในสนิคา้ชนิดนัน้สูงแต่
เนื่องจากออสเตรเลยีไม่มโีรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศและรถยนต์ที่ขายในประเทศทัง้หมด
น าเขา้มาจากต่างประเทศ ท าใหเ้มื่อมคีวามตอ้งการสูงตอ้งมกีารน าเขา้มาเพิม่ขึน้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศให้เพียงพอ โดยรถยนต์พิกดั 8704 เป็นชนิดรถยนต์ที่ออสเตรเลีย
น าเขา้มามากถงึรอ้ยละ 24 ของมูลค่าการน าเขา้รถยนตท์ุกชนิดและไทยเป็นคู่คา้ทีส่ าคญัอนัดบั 
1 มสี่วนแบ่งตลาดร้อยละ 51 ของมูลการน าเขารถยนต์พกิดั 8704 ของออสเตรเลยี ดงันัน้เมื่อ
ออสเตรเลียมยีอดขายรถยเพิม่ขึ้น(มีความต้องการสูง)จะท าให้มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั 
8704 ของไทยไปออสเตรเลยีเพิม่สูงขึน้หรอืมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนันัน้เอง 
 

ทฤษฎีการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate 
Pass – Through: ERPT) 

โดยทฤษฎีดงักล่าวได้อธิบายว่าการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน 
หมายถงึ ระดบัการ เปลีย่นแปลงราคาสนิคา้น าเขา้และส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง
ในอตัราแลกเปลีย่น โดยอตัราการเปลีย่นแปลงของราคานัน้เรยีกอกีอย่างวา่การส่งผา่น (Pass – 
Through) และการส่งผ่านผลของอตัราแลกเปลี่ยนไปยงัราคาสนิคา้ส่งออกจะเกดิขึน้ไดท้ัง้แบบ
สมบูรณ์ (Complete Pass – Through) หรอืแบบไม่สมบูรณ์ (Not Complete Pass – Through) 
ตวัอย่างเชน่ เมื่ออตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยีเพิ่มขึน้(เงนิบาทอ่อนค่า) จะส่งผล
ต่อราคาสนิคา้ส่งออกของประเทศไทยในสายตาของออสเตรเลยีจะมองว่าสนิคา้ของไทยมรีาคา
ถูกลง ท าใหมู้ลค่าการส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยจงึสูงขึน้ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่นจะส่งผลใน
ทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออก 
 
 



13 

ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  David 
Ricardo) 

กล่าวว่าประเทศที่ไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกๆ อย่างกบั
ประเทศอื่นยงัคงสามารถท าการค้าที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ โดยประเทศที่ด้อย
ประสทิธภิาพควรผลติและส่งออกเฉพาะสนิคา้ทีป่ระเทศตนมคีวาม เสยีเปรยีบโดยสมบูรณ์น้อย
กว่า เพราะถอืได้ว่าสนิค้านี้เป็นสนิค้าที่ประเทศผลติด้วยความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบส่วน
ประเทศที่มปีระสทิธสิทิธภิาพในการผลติทุกสนิคา้กใ็ห้ส่งออกในสนิคา้ที่ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด
ตวัอย่างไทยกบัออสเตรเลยีเนื่องจากไทยมคีามสามารถในการผลติรถยนตไ์ดด้กีวา่ออสเตรเลยี
ท าใหไ้ทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในสนิคา้ดงักล่าวในส่วนของออสเตรเลยีออสเตรเลยี
มคีวามได้เปรยีบในการผลติน ้ามนัดบิแต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไทยและยงัเสยีเปรยีบดงันัน้ เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายลกัษณะการคา้ควรอยู่ในลกัษณะทีอ่อสเตรเลยีขายน ้ามนัดบิใหแ้ก่
ไทยและซื้อรถยนตจ์ากไทยนัน่เอง ซึ่งประโยชน์จากการคา้ภายใตข้อ้สมมตติน้ทุนคงที่สามารถ
อธบิายไดด้ว้ยทฤษฎตีน้ทุนค่าเสยีโอกาส 

ทฤษฎตีน้ทุนค่าเสยีโอกาส กล่าววา่ตน้ทุนของสนิคา้หนึ่งเทา่กบัจ านวนของสนิคา้ชนดิที่
สองที่ต้องเสยีสละไปเพื่อให้ได้รบัปัจจยัการผลติหรอืทรพัยากรที่เพยีงพอที่จะผลติสนิค้าชนิด
แรกเพิม่ขึน้อกีหนึ่งหน่วย ประเทศทีม่ตีน้ทุนค่าเสยีโอกาสส าหรบัสนิคา้หนึ่งต ่ากวา่ถอืวา่มคีวาม
ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในสนิคา้นัน้ 

ดงันัน้การทีป่ระเทศไทยสามารถผลติรถยนตไ์ดใ้นปรมิาณมากขึ้นจะท าใหต้น้ทุนค่าเสยี
โอกาสในการผลติรถยนต์ต ่าลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนค่าเสยีโอกาสในการผลติรถยนตข์อง
ออสเตรเลยีจงึส่งผล ใหป้ระเทศไทยสามารถส่งออกรถยนตไ์ปขายในออสเตรเลยีไดเ้พิม่นัน่เอง  
 

ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) 

เป็นทฤษฎทีีว่า่ดว้ยความเท่าเทยีมกนัของอ านาจซื้อ โดยอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกุล
เงนิสองประเทศต้องอยู่ในภาวะสมดุลท าใหอ้ านาจการซื้อหรอืราคาสนิคา้อย่างหนึ่งในประเทศ
ทัง้สองเท่ากนัซึ่งสามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 

ทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาคแบบสมบูรณ์ (The Absolute Purchasing Power Parity) 
กล่าวไว้ว่า “ราคา ของกลุ่มสนิค้าชนิดเดยีวกนั (A Basket of Goods) ในตลาดแต่ละประเทศ
ควรเท่ากนั เมื่อคดิเทยีบกลบัเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั” โดยมกัใชด้ชันีราคาผูบ้รโิภค (Consumer 
Price Index) เป็นตวัแทนราคาของกลุ่มสนิคา้ ดงันัน้จะเหน็วา่อตัราแลกเปลีย่นจะปรบัค่าเพิม่ลด
เพื่อรกัษาอ านาจซื้อให้เท่าเทยีมกนัในทุกประเทศเช่น ถ้าเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศไทยกบั
ออสเตรเลยีเมื่อดชันีราคาผูบ้รโิภคในออสเตรเลยีสูงขึน้จะท าใหอ้ านาจซื้อของออสเตรเลยีสูงขึน้ 
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ส่งผลใหอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราออสเตรเลยีปรบัค่าลดลงเพื่อรกัษาระดบัอ านาจซื้อใหเ้ท่าเทยีม
กนันัน่เอง 

ทฤษฎอี านาจซื้อเสมอภาคแบบเปรยีบเทยีบ (The Relative Purchasing Power Parity) 
เนื่องจากความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกจิตามรูปแบบที่เสนอไวใ้นทฤษฎีอ านาจซื้อ
เสมอภาคแบบสมบูรณ์ (The Absolute PPP) นัน้ยงัไม่สามารถน าไปใชพ้ยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศไดด้นีกัในทางปฏบิตั ิดงันัน้นกัวชิาการจงึพยายามจดัรูปแบบทฤษฎอี านาจ
ซื้อเสมอภาคใหม่ให้อยู่ในรูปของทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาคแบบเปรยีบเทยีบซึ่งมหีลกัการคอื 
“ถ้าประเทศหนึ่งมอีตัราเงนิเฟ้อสูงกว่าอกีประเทศหนึ่งค่าเงนิตราของประเทศที ่มอีตัราเงนิเฟ้อ
สูงกว่าจะลดลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินตราของประเทศที่มอีตัราเงนิเฟ้อต ่ากว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่
เท่ากบัความแตกต่างของอตัราเงนิเฟ้อระหวา่งสองประเทศนัน้” 

ดงันัน้จากทฤษฎีขา้งต้น อตัราเงนิเฟ้อของประเทศสะท้อนถงึค่าครองชพีของประเทศ 
หากอตัราเงนิเฟ้อในประเทศมรีะดบัสูงขึน้ส่งผลให้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ เวลา  ปัจจุบนัมี
ระดบัต ่า(ค่าเงนิแขง็) ท าให้อ านาจซื้อของผูบ้รโิภคในออสเตรเลยีสูงขึน้ส่งผลใหอุ้ปสงคข์องการ
น าเขา้สนิคา้มากขึน้ 

 
 



บทท่ี  3 
วิธีการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
การวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) 

ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี(ลา้นบาท) ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 
15 ปี ทัง้หมด 60 ไตรมาสโดยใชข้อ้มูลในการศกึษาแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งชว่งเวลา
ดงักล่าวมเีหตุการณ์และปัจจยัทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อมูลคา่การส่งออกรถยนตพ์กิดั HS8704 จากไทย
ไปออสเตรเลยี ท าใหผู้ว้จิยัเลอืกชว่งเวลาดงักล่าวมาเพื่อน าขอ้มูลทุตยิภูมทิีใ่นชว่งเวลาดงักล่าว
มาวเิคราะหเ์พื่อใหค้รอบคลุมขอบเขตและวตัถุประสงคก์ารศกึษา 
 
ตวัแปรท่ีน ามาศึกษา 
 

ตวัแปรตาม 
มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) ของไทยไปออสเตรเลยี (ล้านบาท) หมายถงึ

มูลค่าการส่งออกรถกระบะ (H8704) ของ ประเทศไทยไปออสเตรเลยีรายไตรมาส ในช่วงตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี ทัง้หมด 60 ไตรมาส (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : 
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย)์ 

 
ตวัแปรต้น  
อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี (%) หมายถงึ อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี

ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 อตัราเงินเฟ้อสะท้อนถึงค่าครองชพีของประเทศหาก
อตัราเงนิเฟ้อในประเทศมรีะดบัสูงขึน้ส่งผลให้ท าใหอ้ านาจซื้อของผูบ้รโิภคในออสเตรเลยีสูงขึน้  
ท าให้อุปสงคข์องการน าเขา้สนิคา้มากขึน้ (ทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาคแบบเปรยีบเทยีบ) ดงันัน้
อตัราเงนิเฟ้อจะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) ของ
ประเทศไทยไปออสเตรเลยี (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก Federal Reserve Economic Data) 

ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทย (คนั) หมายถงึปรมิาณการผลติ
รถยนตพ์กิดัยานยนตส์ าหรบัขนสง่ของหรอืรถกระบะ (H8704) ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 
2562 หากประเทศไทยสามารถผลติรถยนต์ได้ในปรมิาณมากขึน้จะท าให้ประเทศไทยสามารถ



16 

ส่งออกรถยนตไ์ปขายในออสเตรเลยีได้เพิม่มากขึน้ตาม (ทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ) 
ดังนัน้ตัวแปรดังกล่าวจะมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกดั
(H8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี หมายถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
ดอลลารอ์อสเตรเลยีในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 เมื่ออตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลง
จะส่งผลต่อราคาสินค้าส่งออกของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาต ิตวัอย่างเช่นหากอตัรา
แลกเปลีย่นสูงขึน้ (ค่าเงนิบาทอ่อนค่า) ในสายตาชาวต่างชาตสินิคา้ไทยจะถูกลง จะท าใหมู้ลค่า
การส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยจงึสูงขึ้นนัน้เอง (ทฤษฎีการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงใน
อตัราแลกเปลีย่น) ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจจึะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออก
รถยนตพ์กิดั(H8704)ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก bot.or.th) 

ยอดขายรถยนตใ์นออสเตรเลยี หมายถงึจ านวนรถยนตท์ีข่ายไดใ้นประเทศออสเตรเลยี
ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 เนื่องจากปริมาณขายรถยนต์ในประเทศออสเตรเลยี
สะทอ้นถงึความตอ้งการในสนิคา้ดงักล่าวโดยรถยนตท์ีข่ายในออสเตรเลยีน าเขา้มาจากต่างประเทศ
เป็นหลกั ทัง้จากไทย จนี ญี่ปุ่ นและสหรฐัฯ ท าใหห้ากยอดขายเพิม่ขึน้กจ็ะท าใหป้รมิาณการส่งออก
รถยนต์ไปยงัออสเตรเลียเพิ่มขึน้ ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนักบั
มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก 
ceicdata.com) 

จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี หมายถงึ จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี
ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 ประชากรของประเทศผู้น าเขาสะท้อนถึงการบรโิภค
ภายในประเทศ จากผลการวจิยักล่าวว่าขนาดของจ านวนประชากรมีผลต่อรายได้และการ
เจรญิเตบิโตของประเทศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบการน าเขา้สนิคา้เนื่องจากจ านวนประชากร
สะท้อนถงึการบรโิภคที่มากขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นในการพึง่พาการน าเขา้สนิคา้ระหว่างประเทศ
มากขึน้เชน่กนั (ทท พ่อสาร, 2555) ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนักบั
มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี (ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก 
ceicdata.com) 

ราคาน ้ามนัดบิ WTI หมายถงึ West Texas Intermediate เป็นราคาน ้ามนัดบิอ้างอิงที่
ส าคญัในทวปีอเมริกา นอกจากนี้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัดิบ WTI เป็นสญัญาซื้อขาย
น ้ามนัดบิล่วงหน้าทีม่กีารซื้อขายและไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุในโลกซึง่มกีารซื้อขายกนัในตลาด 
NYMEX โดยถ้าน ้ามนัดบิราคาสูงขึน้จะส่งผลให้อุปสงค์การใชร้ถยนต์ลดลงเนื่องจากน ้ามนัดบิ
และรถยนต์เป็นสนิคา้ประกอบกนั(ทฤษฎีอุปสงค)์ ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจะส่งผลในทศิทางตรง
ข้ามกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยไปออสเตรเลีย  (ฐานข้อมูลออนไลน์จาก 
Federal Reserve Economic Data) 
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การเกบ็ข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม(ิSecondary Data) แบบอนุกรมเวลาในงานวจิยันี้จะใช้
ขอ้มูลสถติแิละขอ้มูลต่างๆ จากเอกสาร หนังสอื บทความวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั
โดยเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงันี้ 

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศกรมเจราจาการคา้ระหวา่งประเทศ (DTN) 
2. กรมส่งเสรมิการส่งออก (DIPT) 
3. ธนาคารแห่งประเทศ ไทย (BOT) 
4. ส านกังานสถติแิห่งชาต(ิNSO) 
5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
6. CEICDATA และ Federal Reserve Economic Data 
 

การวิเคราะหข้์อมูล  
 

วเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) โดยท าการศกึษาโดยวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั(H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีโดยเกบ็ขอ้มูล
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี 
ทัง้หมด 60 ไตรมาส วธิทีีใ่ชใ้นการศกึษาซึ่งผูว้จิยัท าการสร้างสมการเชงิถดถอย (Multiple Linear 
Regressions) ด้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยท าการศกึษา
แบบจ าลอง 4 แบบจ าลองและเลอืกอภิปรายผลเฉพาะแบบจ าลองที่สามารถอธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามไดด้ทีีสุ่ดโดยพจิารณาจากค่า Adjusted R Square 
 
ตารางที ่4  แสดงรูปแบบฟังกช์นัสมการทีใ่ชป้ระมาณค่าดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด  

รปูแบบฟังกช์นั สมการ 
แบบจ าลองท่ี 1 : Linear 𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 

แบบจ าลองท่ี 2 : Log-Linear 𝒍𝒏𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝒙𝟐 

แบบจ าลองท่ี 3 : Linear-Log 𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝒙𝟐 

แบบจ าลองท่ี 4 : Double-Log 𝒍𝒏𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 
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แบบจ าลองท่ีใช้ในการท าการศึกษา 
 

𝐸𝑋𝐴𝑈𝑇𝑂_8704 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑃𝐼_𝐴𝑈 + 𝛽2𝑃𝐷_𝑇𝐻 + 𝛽3𝐸𝑋𝐶_𝐴𝑈 + 𝛽4𝑂𝐼𝐿 + 𝛽5𝑆𝐸𝐿𝐿_𝐴𝑈
+ 𝛽6𝑃𝑂𝑃𝑈 + 𝜇 

 
ตวัแปรตาม  
EXAUTO_8704 คือ มูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกดั (H8704) ไทยไปออสเตรเลีย 

(ลา้นบาท) 
 
ตวัแปรตน้ 
𝛼 คอื ค่าคงที ่ 
β คอื ค่าสหสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ 
CPI_AU คอื อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี (%) 
PD_TH คอื ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทย (คนั) 
EXC_AU คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (บาท /ดอลล่าร์

ออสเตรเลยี) 
OIL คอื ราคาน ้ามนัดบิ WTI (ดอลลาร/์บารเ์รล) 
SELL_AU คอื ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศออสเตรเลยี (คนั) 
POPU คอื จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี (คน) 
𝜇 คอื ค่าความผดิพลาด (Error term) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิเคราะหส์มการถดถอยด้วยวิธี OLS  
 

ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณนี้ ผูว้จิยัจะท าการศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ที่มี
อทิธพิลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) ดว้ยแบบจ าลองการถดถอยเชงิพหุ (Multiple 
Regression Model) ด้วยวธิกีารประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
Method) โดยใชโ้ปรแกรม Eviews และทดสอบสมการถดถอยตามขอ้สมมตฐิานของ Classical 
Linear Regression Model (CLRM) ได้แก่ ทดสอบความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ , 
ทดสอบความแปรปรวนของตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน, ทดสอบความสมัพนัธ์กนัของตวัแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อน โดยท าการวเิคราะห์แบบจ าลองทัง้หมด 4 แบบจ าลองและเลือกแบบจ าลองที่ดี
ทีสุ่ดโดยพจิารณาจากค่า Adjusted Rsquared ของแต่ละแบบจ าลองและน ามาอภปิรายผล 
 
ตารางที ่5  ค่า Adjusted Rsquared ในแต่แบบจ าลองที่น ามาวเิคราะห์ดว้ยวธิกีารประมาณค่า 

โดยใชโ้ปรแกรม Eviews 

ทีม่า : จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม Eviews 
 

จากขอ้มูลค่า Adjusted Rsquared จากตารางที ่2 จะพบวา่แบบจ าลองทีม่คี่า Adjusted 
Rsquared สูงที่สุดกค็อืแบบจ าลองที่ 4 รูปแบบฟังก์ชนั Double-Log และจะใชแ้บบจ าลองที่ 4 
ในการอภปิรายผล  

เมื่อได้แบบจ าลองที่จะน ามาท าการศกึษาแล้วผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทุตยิภูมทิี่ศกึษามาท า
การ Run Regression ในโปรแกรม EViews เพื่อค านวณหาค่าสมัประสทิธิ ์(Coefficient) และค่า
ความน่าจะเป็น (Probability) เมื่อเทยีบกบันัยส าคญัทางสถติคิ่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
(R- squared) เป็นตน้ 

รปูแบบฟังกช์นั ค่า Adjusted Rsquared 
แบบจ าลองท่ี 1 : Linear   0.848752 

แบบจ าลองท่ี 2 : Log-Linear   0.863812 
แบบจ าลองท่ี 3 : Linear-Log   0.859335 
แบบจ าลองท่ี 4 : Double-Log   0.881033 
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วิเคราะหส์มการถดถอยในแบบจ าลองท่ี 4 ด้วยโปรแกรม Eviews 
 
ตารางที ่6  ตาราง Run Regression แบบจ าลองที ่4  ในโปรแกรม EViews 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝑙𝑛𝐸𝑋𝐴𝑈𝑇𝑂8704 = −128.2961 + 0.243591𝐶𝑃𝐼_𝐴𝑈 + 1.904392𝑙𝑛𝐸𝑋𝐶_𝐴𝑈𝑆

+ 0.173411𝑙𝑛𝑃𝐷_𝐴𝑈        + 6.824320𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑈 + 0.855610𝑙𝑛𝑆𝐸𝐿𝐿_𝐴𝑈
− 0.402810𝑙𝑛𝑂𝐼𝐿 + 𝜇 

 

(-13.22759)    (2.290640)**    (4.498093)***   (4.267245)***    
 

    (9.389478)***       (1.856530)*     (-3.194070)***    
 

F-statistic  = 73.82268                    R2    =  0.893131  
Adjusted R2    = 0.881033  Durbin Watson            = 1.184205   

 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คอื ค่าt-Statistic , (***) (**) (*) : ระดบันยัส าคญัที ่0.01 0.05 0.1 
  

ขัน้ตอนต่อมาผู้วจิยัท าการตรวจสอบสมการถดถอยตามข้อสมมตฐิานของ Classical 
Linear Regression Model (CLRM) โดยผลการทดสอบปัญหามดีงันี้ 
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ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ทีใ่ชท้ดสอบทางสถติหิาความสมัพนัธก์นัเองระหว่าง
ตวัแปรอิสระ (Correlation Matrix) เพื่อศกึษาว่ามตีวัแปรอสิระใดมีค่าสหสมัพนัธ์กนั  อย่างสูง 
Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่าตัวเลขของสัมประสทิธิห์ากมีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงหากมีค่าเข้าใกล้ 0 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าโดย
การศกึษาครัง้นี้ก าหนดระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระดว้ยกนัไม่เกนิ 0.8 
 
ตารางที ่7  Correlation Matrix แสดงระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระดว้ยกนั 

 
 
จากการทดสอบพบว่าไม่มตีวัแปรตวัใดที่มคี่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระสมัพนัธ์

กนัเองเกนิ +/-0.8 ดงันัน้แบบจ าลองทีน่ ามาศกึษาครัง้นี้ไม่มปัีญหา Multicollinearity 
          ข ัน้ตอนต่อมาตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ทดสอบความแปรปรวนของตวัแปร
สุ่มคลาดเคลื่อนว่ามคี่าคงที ่ค่าหนึ่ง (Homoscedasticity) หรอืไม่ทัง้นี้หากตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
มีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity ) จะเกิดปัญหาท าให้ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตราฐานของตวัประมาณค่าสมปัระสทิธิใ์นสมการถดถอยมคี่าต่างจากความเป็นจรงินัน่คอื ค่า 
t-ststistic ที่ค านวนได้ของค่าสมัประสทิธิแ์ต่ละตวัไม่น่าเชื่อถือในวจิยันี้ใช้วธิีการทดสอบของ 
WhiteTest 
 
ตารางที ่8 แสดงค่า Prob. ของ F-statistic 

 
 
จากการตรวจสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

(Heteroskedasticity) ด้วยวธิ ีWhite Test พบว่าไม่เกดิปัญหาเนื่องจากค่า Prob. ของ Obs*R-
squared = 0.0327 ซึ่งมคี่ามากกวา่นยัส าคญั 0.01 
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ขัน้ต่อมาท าการทดสอบปัญหา  Autocorrelation เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรสุ่ม
คลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธ์กนัเองล าดบัที่ 1 หรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบจากค่า Durbin-
Watson statistic (D.W.) ความสมัพนัธอ์าจเป็นไดท้ัง้บวก (positive) หรอืลบ (negative) 

เงื่อนไขการพจิารณาตรวจสอบในกรณขีอง positive first-order autocorrelation หาก d 
> dU แสดงวา่ไม่มปัีญหา autocorrelation 

เงื่อนไขการพจิารณาตรวจสอบในกรณีของ negative first-order autocorrelation หาก 
d < 4 – dU แสดงวา่ไม่มปัีญหา autocorrelation  
 
ตารางที ่9 แสดงค่า Durbin-Watson ของแบบจ าลอง 

  
 

positive first-order autocorrelation 
ผลการตรวจสอบพจิารณาจากตารางค่าสถติ ิDurbin-Watson พบวา่ ณ ระดบันยัส าคญั 

0.01 จ านวนตวัอย่าง (n) = 60 และจ านวนตวัแปรอสิระ (K-6) คอื 6 ค่า dL = 1.214 และ dU = 
1.639 ดงันัน้ค่าสถติ ิdL (1.214) > D.W. (1.184205) < dU (1.639) ผลการทดสอบอยู่ในช่วงที่
สรุปไม่ได ้ 
 

negative first-order autocorrelation 
ผลการตรวจสอบพจิารณาจากตารางค่าสถติ ิDurbin-Watson พบวา่ ณ ระดบันยัส าคญั 

0.01 จ านวนตวัอย่าง (n) = 60 และจ านวนตวัแปรอสิระ (K-6) คอื 6 ค่า dL = 1.214 และ dU = 
1.639 ดังนัน้ค่าสถิติ D.W. (1.184205) < 4- dU (1.639) ดังนัน้ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองล าดับที่หนึ่งในทิศตรงข้ามแสดงว่าไม่มีปัญหา autocorrelation ของ
ความสมัพนัธใ์นทศิตรงกนัขา้ม 

จากการตรวจสอบสรปุไดว้่าคา่ Durbin-Watson  = 1.184205 ซึง่เมือ่ท าการตรวจสอบโดยใช้
ตาราง Durbin-Watson  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 พบว่าตวัแปรสุ่มคลาดเคลือ่นมคีวามสมัพนัธ์กนัเอง
ในทางลบดงันัน้เกดิปัญหา Autocorrelation จงึท าการแกปั้ญหาความคลาดเคลือ่นทีม่คีวามสมัพันธ์
ห่างกัน 1 ช่วงเวลาด้วยการเพิ่มAutoregressive ล าดับขัน้ที่ 1 (First Order Regressive) หรือที่
เรยีกวา่ AR (1) เขา้ไปในสมการจะไดส้มการ 
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ตารางที ่10  แสดงค่า Durbin-Watson หลงัจากท าการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยการใส่ 
AR(1) 

 
 

หลงัจากท าการเพิม่ Autoregressive ล าดบัข ัน้ที ่1 (First Order Regressive) พบวา่ค่า 
Durbin-Watson  = 2.100096 จงึท าการตรวจสอบอกีครัง้โดยใชต้าราง Durbin-Watson ทีร่ะดบั
นัยส าคัญ0.01 พบว่าตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองดงันัน้ไม่เกิดปัญหา 
Autocorrelation 
 
ผลการวิจยั 
 

แบบจ าลองทีใ่นรูปฟังกช์นั Double-Log ก าหนดตวัแปรตาม คอื log มูลค่าการส่งออก
รถยนตพ์กิดั 8704 (lnEXAUTO8704) แสดงในรูปสมการไดด้งันี้ 

 

𝑙𝑛𝐸𝑋𝐴𝑈𝑇𝑂8704 = −131.7203 + 0.200567𝐶𝑃𝐼_𝐴𝑈 + 2.221170𝑙𝑛𝐸𝑋𝐶_𝐴𝑈𝑆
+ 0.614592𝑙𝑛𝑃𝐷_𝐴𝑈        + 7.165735𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑈 + 0.522897𝑙𝑛𝑆𝐸𝐿𝐿_𝐴𝑈
− 0.389254𝑙𝑛𝑂𝐼𝐿 + 𝜇 

 

(-9.834479)     (2.192123)**   (4.188874)***   (7.005152)***    
 

  (8.051401)***      (1.389149)      (-2.263241)***    
 

F-statistic    = 65.94966                    R2     = 0.911856 
 

Adjusted R2    = 0.898029  Durbin Watson  = 2.100096   
 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คอื ค่าt-Statistic , (***) (**) (*) : ระดบันยัส าคญัที ่0.01 0.05 0.1 
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จากผลการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไป
ออสเตรเลยี พบวา่ค่า Adjusted R-squared มคี่าเท่ากบั 0.898029 แสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระ
สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลีย
ได้ร้อยละ 0.89 ส่วนที่เหลอือกีรอ้ยละ 0.11 เกดิจากปัจจยัอื่นๆ และจากผลการวเิคราะหข์อ้มูล
พบวา่ อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศ
ไทย อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate 
จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลีย  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกดั 
(H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศออสเตรเลยีไม่มี
อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยี 

CPI_AU: อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี (%) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีอย่างมนีัยส าคญัที่ 
0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.200567 หมายความว่าเมื่อก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ คงที่หาก
อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั 
(H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.200567 

lnPD_AU: ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั (H8704) ของประเทศไทย (คนั) มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย
อย่างมนีัยส าคญัที ่0.01 โดยมคี่าความยดืหยุ่นเท่ากบั 0.614592 หมายความว่าเมื่อก าหนดให้
ปัจจยัอื่นๆ คงที่หากปรมิาณการผลติรถยนต์พกิดั (H8704) ของประเทศไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 
จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.614592 

lnEXC_AUS: อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี (บาท/ดอลล่ารอ์อสเตรเลีย) 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกัด (H8704) จากไทยไป
ออสเตรเลยีอย่างมนียัส าคญัที ่0.01 โดยมคี่าความยดืหยุ่นเท่ากบั 2.221170 หมายความวา่เมื่อ
ก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ คงทีห่ากอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 
จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.221170 

lnPOPU: จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลีย (คน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีอย่างมนีัยส าคญัที่ 
0.01 โดยมคี่าความยดืหยุ่นเท่ากบั 7.165735 หมายความวา่เมื่อก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ คงทีห่าก
จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั 
(H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.165735 

lnOIL: ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate (ดอลล่าร/์บารเ์รล) มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีอย่างมี
นัยส าคญัที่ 0.05 โดยมคี่าความยดืหยุ่นเท่ากบั 0.389254 หมายความว่าเมื่อก าหนดให้ปัจจยั
อื่นๆ คงที่หากราคาน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์ิกดั (H8704) 
จากไทยไปออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 0.389254 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

การศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั H8704 จากประเทศไทย
ไปออสเตรเลยีโดยศกึษาขอ้มูลทุตยิะภูมเิป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วงตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี ทัง้หมด 60 ไตรมาส โดยเลอืกใชแ้บบจ าลองที ่4 
ในการอภิปรายผลซึ่งในงานวิจยันี้จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกดั 
H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี โดยมตีวัแปรอสิระไดแ้ก่ โดยมตีวัแปรอสิระไดแ้ก่ อตัรา
เงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี ปรมิาณการผลติรถยนต์พกิดั H8704 ของประเทศไทย อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารอ์อสเตรเลยี ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate ยอดขาย
รถยนตภ์ายในประเทศออสเตรเลยี จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี เพื่อศกึษาวา่ตวัแปร
อสิระมผีลต่อ log มูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีหรอืไม่ 
โดยแบ่งการวเิคราะห์แบบจ าลองและสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัที่มผีลต่อมูลค่าการส่งออก
รถยนต์ H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลียโดยสร้างสมการเชงิถดถอย (Multiple Linear 
Regressions) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด(Ordinary Least Squares : OLS) และตามขอ้สมมตฐิาน
ของ Classical Linear Regression Model (CLRM) ทัง้การทดสอบปัญหา Multicollinearity ทดสอบ
ปัญหา Heteroskdasticity ดว้ยวธิ ีWhite Test และทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใชว้ธิกีาร
ทดสอบจากค่า Durbin-Watson statistic และสรุปผลไดด้งันี้ 

จากการประมาณค่าแบบจ าลองที่ 4 พบว่าตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั log มูลค่า
การส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 อย่างมนียัส าคญัทางสถติมิดีงันี้ 

อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยี (%) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่า
การส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีอย่างมนียัส าคญัที ่0.05 log  

log ปริมาณการผลิตรถยนต์พิกดั H8704 ของประเทศไทย (คนั) มีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีอย่างมี
นยัส าคญัที ่0.01 

log อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (บาท/ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากไทยไปออสเตรเลีย
อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 
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log จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี (คน) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั
มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากไทยไปออสเตรเลยีอย่างมนียัส าคญัที ่0.01  

log ราคาน ้ามนัดิบ West Texas Intermediate (ดอลล่าร์/บาร์เรล) มีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) จากไทยไปออสเตรเลยีอย่างมี
นยัส าคญัที ่0.05  

การศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยับรรลุวตัถุประสงค์ของการวจิยัได้ครบถ้วน ผลวจิยั  ได้ยืนยนั
ความมีประสิทธิภาพของการทดสอบสมมติฐานคือ อัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลีย 
ปรมิาณการผลติรถยนต์พกิดั (H8704) ของประเทศไทย อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร์
ออสเตรเลยี ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศออสเตรเลยี จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี
และราคาน ้ามนัดิบ West Texas Intermediate มีความสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
การส่งออกรถยนตพ์กิดั 8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี ทัง้นี้ผลการศกึษาของแบบจ าลอง
ที ่4 สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการวจิยัในอนาคต และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการประยุกตใ์ชใ้น
การออกนโยบายหรอืส่งเสรมิในอุตสาหกรรมรถยนตไ์ด้ 
 
 อภิปรายผล 
 

เมื่อท าการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานในงานวจิยัครัง้นี้กบังานวจิยัในอดีต
เพื่อดูวา่ผลการศกึษาครัง้นี้มคีวามคล้ายคลงึหรอืแตกต่างจากผลการศกึษาในอดตีอย่างไร ทัง้นี้
รายละเอยีดของการอภปิรายผลการวเิคราะหม์ดีงัต่อไปนี้ 

อตัราเงนิเฟ้อของประเทศออสเตรเลยีมคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั 
H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลียตรงกบัสมมตฐิานที่และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 
ปิยพร ประพนัธ์พจน์ (2556) โดยอธิบายได้ว่าอตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มอยู่กรอบที่เหมาะสมเป็น
สญัญาณของสภาพเศรษฐกจิทีด่ที าให้รายได้ชาวออสเตรเลยีสูงขึน้ส่งผลใหอุ้ปสงคข์องการน าเขา้
สินค้ามากขึ้นสอดคล้องกับ รุ่งนภา คงคา และ ผทัยรัตน์ ภาสนพิพัฒน์กุล (2559) ปิยพร 
ประพนัธพ์จน์ (2556) 

ปริมาณการผลิตรถยนต์พิกดั H8704 ของประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการ
ส่งออกรถยนต์พิกดั (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลียตรงกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้และ
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของทชิากร เกษรบวั (2555) ซึ่งอธบิายได้ว่าออสเตรเลยีมกีารน าเขา้
รถยนต์จากต่างประเทศเป็นหลักอีกทัง้ในช่วงปลายปี พ.ศ.  2560 โรงงานผลิตรถยนต์ใน
ออสเตรเลยีไดปิ้ดตวัลงทัง้หมดดงันัน้เมื่อประเทศไทยเพิม่การผลติรถยนตจ์ะท าใหส้่งออกไปยงั
ออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ 
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อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลยีมคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออก
รถยนต์พกิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีตรงกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไวร้วมถงึสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของทชิากร เกษรบวั (2555) และทฤษฎีทฤษฎีการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลง
ในอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอธิบายได้ว่าการที่อตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ขึน้  (ค่าเงินอ่อนค่า) จะท าให้
ออสเตรเลียมองว่าราคาสนิค้าไทยถูกลงจะท าให้มคีวามต้องการน าเขา้รถยนต์มากขึ้นท าให้
มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั (H8704) จากประเทศไทยเพิม่ขึน้ 

จ านวนประชากรในประเทศออสเตรเลยีมคีวามสมัพนัธก์บัมูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั 
H8704 จากไทยไปออสเตรเลยีตรงกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวร้วมถงึสอดคล้องกบัผลการวจิยัของปิย
พร ประพนัธพ์จน์ (2556) โดยเมื่อจ านวนประชากรของออสเตรเลยีเพิม่ขึน้จะส่งผลใหมู้ลค่าการ
ส่งออกสนิค้ารถยนตจ์ากประเทศไทยเพิม่ขึน้เนื่องจ านวนประชากรเปรยีบเสมอืนก าลงัซื้อของ
ประเทศออสเตรเลยีหากมจี านวนประชากรเพิม่ขึน้ความตอ้งการน าเขา้รถยนตก์จ็ะมากขึน้ท าให้
มูลค่าการส่งออกรถยนตพ์กิดั H8704 จากประเทศไทยเพิม่ขึน้ 

ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediate มคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการส่งออกรถยนต์
พกิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีตรงกบัสมมตฐิานรวมถงึสอดคลอ้งกบัทฤษฎอีุปสงค์ 
โดยถา้น ้ามนัดบิราคาสูงขึน้จะส่งผลใหอุ้ปสงคก์ารใชร้ถยนตล์ดลงเนื่องจากน ้ามนัดบิและรถยนต์
เป็นสนิคา้ประกอบกนัเมื่อความตอ้งการรถยนตล์ดลงจะท ามูลค่าการส่งออกรถยนตข์องประเทศ
ไทยไปออสเตรเลยีลดลง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี้ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสรมิใหมู้ลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั H8704 
จากประเทศไทยไปออสเตรเลยีเพิม่ขึน้และมกีารพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยงัยนื โดย
ผลจากการศกึษาพบวา่ปรมิาณการผลติรถยนตพ์กิดั H8704 ของประเทศไทยมผีลต่อมูลค่าการ
ส่งออกรถยนต์พกิดั H8704 จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี ดงันัน้ภาคเอกชนควรมกีารเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติและก าลงัผลติในขณะเดยีวกนัภาครฐัควรมนีโยบายสนบัสนุนการส่งออก
รถยนต์รวมถงึนโยบายดงึดูดการลงทุนในการตัง้โรงงานผลติรถยนต์จากนกัลงทุนต่างประเทศ
เพื่อเพิม่ก าลงัผลติรถยนตอ์กีทาง 

อกีทัง้ผลจากการศกึษายงัพบว่าอตัราเงนิเฟ้อในประเทศออสเตรเลยีส่งผลต่อมูลค่าการ
ส่งออกรถยนต์พกิดั H8704 ในช่วงที่มีระดบัอตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้แต่ยงัอยู่ในกรอบที่ก าหนด 
ภาคเอกชนควรมกีารวางกลยุทธเ์พื่อกระตุน้ยอดการส่งออกในชว่งดงักล่าว เพราะจะมกีารความ
ต้องการบรโิภคเพิม่มากขึน้จากการเพิม่ขึน้ของระดบัรายไดข้องผูบ้รโิภคจากการเพิม่ของระดบั
เงนิเฟ้อ นอกจากนี้ตวับ่งชีถ้งึก าลงัซื้อทีส่ าคญัของประเทศอย่างจ านวนประชากร ยงัเป็นปัจจยัที่
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ส าคญัในการดูถึงทิศทางแนวโน้มการบริโภคของประเทศออสเตรเลียเพราะหากในระยะยาว
จ านวนประชากรมแีนวโน้มทีช่ะลอตวัอาจเป็นปัญหาของผูส้่งออกเพราะมแีนวโน้มความตอ้งการ
ลดลงกลบักนัหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกรถยนต์พิกัด 
H8704 ในส่วนของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ค่าเงนิบาทอ่อนค่า ภาคเอกชนควรเพิม่การผลิต
และรฐับาลควรสนับสนุนการส่งออกรถยนต์ไปยงัออสเตรเลยีเพราะจะเป็นช่วงที่ออสเตรเลยีมี
ความตอ้งสูงจากค่าเงนิทีอ่อ่นลงของไทยท าใหอ้อสเตรเลยีมองวา่รถยนตม์รีาคาถูกลงนัน้เองและ
ที่ส าคญัภาคควรรกัษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมไม่ให้แขง็ค่ามาก
เกนิไปเพราะจะมผีลต่อมูลค่าการส่งออก 

อย่างไรก็ตามผู้ที่น าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ต้องท าความเขา้ใจถึงข้อจ ากดัของ
ความไม่แน่นอนของ สถานการณ์ในแต่ล่ะช่วงเวลารวมถงึความผนัผวนต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ใน
ขณะนัน้ เพราะปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์พกิดั (H8704) ของประเทศไทย
ไปออสเตรเลียมีหลายปัจจยัผลการศกึษาอาจไม่ได้ครอบคลุมในบ้างปัจจยั ดงันัน้ท าให้ต้อง
ตดิตามขอ้มูลทีท่นัสมยัอยู่ตลอดเวลาและเป็นขอ้มูลปัจจุบนัมากทสีุด ณ ชว่งเวลาทีพ่จิารณา  

 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้ต่อไป 
 

ส าหรบัการวจิยัในอนาคตผูว้จิยัอาจเพิม่การทดสอบปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและน่าสนใจ
ศกึษาที่อาจส่งผลกระทบมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของไทยได้และเพิม่จ านวนประชากรที่ใชใ้น
การศกึษาอาจส่งผลให้ผลการวเิคราะห์มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การศกึษาครัง้ต่อไป
หากเพิม่ตวัแปรเหล่านี้และเพิม่จ านวนประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาอาจส่งผลใหผ้ลการวเิคราะห์มี
ความน่าเชือ่ถอืมากยิง่ข ึน้ 

ควรมกีารน าผลการทดสอบสมมตฐิานไปทดสอบใหม่ในอนาคตเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป เนื่องจากในปัจจุบนัขอ้มูลขา่วสารมกีารเปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเรว็จงึอาจท าให้สมมตฐิานมกีารเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตดงันัน้การตดิตามข่าวสาร
และอพัเดตสถานการณ์ในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนตจ์งึเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันา
งานวจิยัใหด้ยีิง่ข ึน้ส าหรบัผูท้ีจ่ะท าวจิยัในหวัขอ้ดงักล่าวในตครัง้ต่อไป 
 
 

 
 

 



บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
ทชิากร เกสรบวั.  (2555).  “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งออกอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละการพยากรณ์.”  

วทิยานิพนธป์รญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ. 

ปิยพร ประพนัธพ์จน์.  (2556).  “การวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการส่งออกสนิคา้รถยนตอ์ุปกรณ์
และส่วนประกอบ.”  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

รุ่งนภา คงคา และ ผทยัรตัน์ ภาสนพพิฒัน์กุล.  (2559).  “ผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกจิที่
มผีลต่อมูลคา่ส่งออกและพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนตอ์ุปกรณ์และส่วนประกอบ
รถยนตข์องประเทศไทยไปยงัประเทศออสเตรเลยี.”  การคน้ควา้อสิระ 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

สมชนก คุม้พนัธุ.์  (2547).  “ผลกระทบจากการจดัท าเขตการคา้เสรไีทย-ออสเตรเลยี.”   
(ฉบบัที ่3).  โครงการศกึษาผลกระทบจากการจดัท าเขตการคา้เสรไีทย-ออสเตรเลยี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 



ประวติัผู้ศึกษา 
 

นางสาวผกามาศ คัง่ฆะ เกดิเมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2539 ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการเงนิธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปีการศกึษา 2561 
และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 2562 ปัจจุบนั    
ผูศ้กึษาท างานในต าแหน่งผูว้เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
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