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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตออุปสงคของคนไทยในการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซ ี   2. เพื่อศึกษาความยืดหยุน

ของปจจัยที่สงผลตออุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไม

เกิน 1,500 ซีซี โดยขอมูลทีใ่ชในการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้ สวนที่ 1 ใชขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆที่

เกี่ยวของ สวนที่ 2 ใชขอมูลปฐมภมู ิ ไดมาจากการออกแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง และทําการวิเคราะห

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยใชสถิติเชิงปริมาณ และการวิเคราะหดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ โดยใชวิธ ี Multiple 
Regression Analysis เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณอุปสงครถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ผล

การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณอปุสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน 

ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซ ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ไดแก ปจจัยดานราคาเฉลี่ย

ของรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซี ปจจัยดานรายไดที่แทจริงของผูบริโภค 

ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู ปจจัยดานสถานะภาพของผูบริโภค ปจจยัดานเพศของผูบริโภค ปจจยัดานระดับ

การศึกษาของผูบริโภค ปจจัยดานจํานวนคนในครอบครัว ปจจัยดานคุณภาพของรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัด

พลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกนิ 1,500 ซีซี  สวนปจจยัอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภค ปจจัยดานจํานวน

รถที่มีอยูแลว ปจจัยดานราคาน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วและราคาน้ํามันแกสโซฮอลล ปจจัยดานอัตราภาษี

สรรพสามิต ซึ่งไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจไุมเกิน 1,500 

ซีซ ี 
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ABSTRACT 
 The study concerns two main objectives : (1) were to study factors affecting of  demand ‘s Thai 

for passenger cars of cylinder under 1,500 cc (2) were to study elasticity factors affecting of  demand ‘s 

Thai for passenger cars of cylinder under 1,500 cc. For the primary data,400 observations are collected 

by questionnaires using a purposive sampling. The study compilation of primary data obtained from 

various concerned by using multiple regression in the quantitative analyze factors affecting of  demand 

for passenger cars. The study indicated that factors significantly at the level of 0.01 affecting of  
                                                 
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 

 Department of Economic, Faculty of Economic, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1410 

demand ‘s Thai for passenger cars of cylinder under 1,500 cc. category were the average price of 

passenger cars of cylinder under 1,500 cc , real income , interest of loan , marital status , sex , 

education level , number of family , quality of passenger cars of cylinder under 1,500 cc. For the other 

factors, consumer attitudes, ownership , price of energy and tax do not affect consumers’ choice for 

purchasing personal vehicles. 
 
Keywords : Demand, Cylinder, Passenger Cars 
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คํานํา 
อุตสาหกรรมรถยนตไดเร่ิมขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2504 รัฐบาลไดมีมาตรการสงเสริมและคุมครอง

อุตสาหกรรมนี้มาตลอดเปนระยะเวลากวา 40 ป ทําใหอุตสาหกรรมรถยนตไดรับการพัฒนาตลอดมา มีการเติบโต

อยางตอเนื่อง และเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตประเทศไทยไมมี

เทคโนโลยีของตนเองในดานนี้ ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศหลายบริษัททําการผลิตและจําหนายรถยนตใน

ขนาดและแบบแตกตางกันในประเทศไทย ซึ่งรถยนตแตละแบบและขนาดก็จะมีราคาแตกตางกันไป ซึ่งราคาก็

เพิ่มขึ้นตามขนาดและสมรรถนะของรถยนต 

นับตั้งแตป พ.ศ.2534 - 2539 กอนการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ นับเปนยุคทองของอุตสาหกรรมรถยนตใน

ประเทศไทย จากการที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายเปดเสรีการลงทุนในกิจการประกอบรถยนต โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมใหมากขึ้น โดยเปาหมายของการเปดเสรีการ

ลงทุนในกิจการประกอบรถยนตนี้ เพื่อที่จะใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกรถยนตของ

ภูมิภาค  

เมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในป พ.ศ.2540 สงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนต

อยางรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจากตลาดรถยนตสวนใหญเปนตลาดภายในประเทศ ประกอบกับรถยนตเปนผลิตภัณฑที่มี

มูลคาสูง เมื่อภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย  รายไดของประชาชนลดลงมากทําใหกําลังซื้อของประชาชนมีนอย 

สงผลตอปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศทุกประเภท โดยเมื่อพิจารณาจากปริมาณการจําหนายเฉพาะ

รถยนตนั่งสวนบุคคลในประเทศ ป พ.ศ.2539 ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลทุกประเภทเทากับ 

161,785 คัน แตเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ปรากฏวายอดการจําหนาย

รถยนตนั่งสวนบุคคล เหลือเพียง 126,851 คัน และยังคงลดลงเรื่อยๆโดยในป พ.ศ. 2541 มียอดการจําหนายเหลือ 

48,029 คัน ลดลงจากป พ.ศ. 2540 คิดเปนรอยละ 62.2  

ถาพิจารณารถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเล็ก ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี จะพบวา ปริมาณการผลิต

รถยนตนั่งขนาดเล็ก  ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี และปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงใน

สัดสวนที่แตกตางกัน โดยในแตละปรถยนตนั่งสวนบุคคล ไมไดมีขนาดหรือสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงที่เทากัน 

การที่ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี และ

ปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนไมเหมือนกันนั้นยอมแสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ ที่มีผล

ตออุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี ใน
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ประเทศไทย อาจแตกตางจากงานวิจัยที่มีการศึกษาไวเนื่องจากมีปจจัยที่แตกตางจากงานวิจัยที่มีการศึกษาไว และ

รถยนตนั่งประเภทนี้กําลังไดรับความสนใจจากผูบริโภคเพราะเปนรถยนตที่มีขนาดเล็กมีความคลองตัวสูงและ

ประหยัดพลังงานน้ํามันมากกวารถยนตนั่งประเภทอื่น ซึ่งปจจุบันน้ํามันมีราคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กอปรกับเปน

รถยนตนั่งที่มีราคาในตลาดไมแพงสําหรับผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางหรือมีรายนอย   
ดังนั้นการวิเคราะหอุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาด

กระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี ในประเทศไทย จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการรายเกาที่อยูใน

ตลาดและผูประกอบการรายใหมทราบถึงพฤฒิกรรมและปจจัยที่สงผลตออุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อ

รถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี และสามารถนําไปใชประโยชนในการ

วางแผนกําหนดกลยุทธตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการวจิัย 

แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนหลัก สวนแรกเปนแนวคิดเกี่ยวกับการอปุสงคสําหรับ

สินคาและบริการชนิดหนึ่งชนิดใด หมายถึง จํานวนตางๆของสินคาหรือบริการชนิดนั้น ที่ผูบริโภคตองการซื้อภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดให ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตางๆ กันของผูบริโภค  หรือ  

ณ ระดับราคาตางๆ ของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ 

 จากคําจํากัดความของอุปสงคสามารถแยกประเด็นไดดังนี้ 

1. ปริมาณสินคาที่ผูซื้อตองการซื้อ มิไดหมายถึงความตองการธรรมดา (Want) แตเปนความตองการที่มี

อํานาจซื้อ (Purchasing power) ดวย หากผูซื้อพอใจที่จะซื้อสินคาแตไมมีเงินซื้อก็ถือวาไมเปนอุปสงค 

 2. ผูซื้อตองมีความเต็มใจที่จะซื้อ (Willingness to pay) กลาวคือ ในการซื้อสินคาและบริการใดๆ ถาหากผู

ซื้อถูกบังคับใหซื้อจะถือวาไมเปนอุปสงค 

3. ปริมาณสินคาและบริการที่ผูซื้อตองการซื้อ จะตองเกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งในตลาดแหงหนึ่งเทานั้น 

เพราะวาอุปสงคจะเปลี่ยนแปลงไดถาเวลาเปล่ียนแปลง  ดังนั้นหากกลาวถึงอุปสงคของสินคาใดจะตองระบุเวลาที่

แนนอน รวมทั้งสถานที่ที่แนนอน 

4. ปริมาณสินคาและบริการที่ผูซื้อตองการ จะผันแปรในทางตรงกันขามกับสินคานั้นโดยกําหนดใหส่ิงอื่นๆ 

คงที่ (Other things being equal) ส่ิงอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ปจจัยอื่นๆ ที่มีสวนในการกําหนดความตองการของ

สินคาของผูซื้อ เชน รายได รสนิยม ราคาสินคาชนิดอื่นๆ และจํานวนประชากร เปนตน 

กฎแหงอุปสงค (Law of demand)  ระบุวาปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูบริโภค

ตองการซื้อ  (ชนิสา, 2540)  ยอมผันแปรตามเปนปฏิภาคสวนกลับ (Inverse relation) กับระดับราคาสินคาและ

บริการชนิดนั้นเสมอ  กลาวคือ เมื่อราคาสินคาสูงขึ้นผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณนอยลง และเมื่อราคาสินคา

ลดลง ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอปริมาณสินคาที่ผูบริโภค

ปรารถนาที่จะซื้อ (Quantity demand) ซึ่งเรียกวา ตัวกําหนดอุปสงค (Demand determinants) ปจจัยเหลานี้มี

อิทธิพลตอปริมาณซื้อแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและกาลเวลา ปจจัยดังกลาวมี

ดังนี้ 
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1. ราคาของสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ โดยทั่วไปสําหรับสินคาปกติ (Normal goods) ยิ่งราคาแพงปริมาณ

สินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อจะยิ่งนอย ในทางตรงกันขามสินคายิ่งมีราคาถูกลงเทาไร ปริมาณสินคาที่ผูบริโภค

ตองการซื้อจะยิ่งมากขึ้น  ทั้งนี้ในการศึกษาทฤษฎีอุปสงคมีปจจัยหลายประการที่ทําใหกฎหรือทฤษฎีอุปสงคตอง

เปล่ียนแปลงไปไดแก ถาสินคาที่วิเคราะหนั้นมิไดเปนสินคาปกติ แตเปนสินคาดอยหรือสินคากิฟฟน (Giffin goods) 

การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหกฎของอุปสงคที่วาเมื่อราคาสินคา

สูงขึ้น ผูบริโภคจะลดการบริโภคสินคานั้นลง และเมื่อราคาของสินคานั้นลดลงผูบริโภคจะบริโภคสินคานั้นเพิ่มขึ้นนั้น

ไมเปนจริง และมีผลทําใหเสนอุปสงคสวนบุคคลในกรณีนี้ความชันเปนบวกได 

 2. รายไดเฉลี่ยของผูบริโภค โดยทั่วไปของสินคาปกติ เมื่อรายไดเฉลี่ยของผูบริโภคสูงขึ้นความตองการสินคา

และบริการจะเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันขาม เมื่อรายไดเฉล่ียของผูบริโภคลดลง ความตองการสินคาและบริการจะ

ลดลง ทั้งนี้หากสินคาเปนสินคาดอยคุณภาพ ( Inferior goods) จะพบวาหากรายไดเฉล่ียของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ความ

ตองการสินคาและบริการจะลดลง 

3. รสนิยมของผูบริโภคและความนิยมของคนสวนใหญในสังคม จะเกี่ยวของกับความรูสึกชอบชั่วขณะหนึ่ง  

ซึ่งบางทีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นหนวยธุรกิจตางๆ จึงยอมทุมเงินจํานวนมากในการโฆษณา เพื่อหวังผลในการ

เปล่ียนแปลงรสนิยม หรือเพื่อรักษารสนิยมของผูบริโภคใหคงเดิม 

4. จํานวนผูบริโภคในตลาด  ตามปกติจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จะมีผลทําใหความตองการสินคาและบริการ

จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย แตการเพิ่มจํานวนประชากรเพียงอยางเดียวยังไมเปนการเพียงพอ ประชากรเหลานั้นจะตองมี

อํานาจซื้อดวยจึงจะสามารถซื้อสินคาไดมากขึ้น 

5. ราคาของสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะของสินคาคือราคา

ของสินคาที่สามารถใชประกอบกันกับสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ ซึ่งในการบริโภคสินคาบางอยางตองบริโภครวมกัน

กับสินคาอื่นๆ  

 ราคาของสินคาที่ใชทดแทนกันไดกับสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อซึ่งตามปกติความตองการของผูบริโภคอาจ

สนองไดดวยสินคาหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาชนิดนั้นนอยลง และหันไปซื้อ

สินคาอีกชนิดหนึ่งซึ่งใชแทนกันไดเพิ่มขึ้น เปนผลใหปริมาณความตองการสินคาที่ผูบริโภคตองการแทจริงมีปริมาณที่

ลดลง 

6. ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของนอกจากปจจัยตางๆ ขางตน  ยังมีปจจัยอื่นที่กําหนดปริมาณการเสนอซื้อ เชน 

ฤดูกาล การโฆษณา เปนตน 

 ปจจัยเหลานี้มีสวนทําใหความตองการในสินคาและบริการเปลี่ยนแปลงไป  ถาปจจัยหนึ่งเชน ระดับราคา

ของสินคาและบริการนั้นเปล่ียนแปลงไปแลว ทําใหปริมาณความตองการสินคาและบริการชนิดนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

เรียกวา การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค ( Changes in quantity demanded) ของสินคาและบริการ  แตถามีการ

เปล่ียนแปลงในปจจัยอื่นๆ ที่ไมใชราคาของสินคาหรือบริการนั้นไดแก  รายไดเฉล่ียของผูบริโภค  รสนิยมผูบริโภค  

จํานวนผูบริโภคในตลาด  ราคาของสินคาที่ใชประกอบกับสินคา X ราคาของสินคาที่ใชทดแทนสินคา X และปจจัย

อื่นๆ ที่มีสวนกําหนดปริมาณเสนอซื้อ จะทําใหปริมาณความตองการในสินคาหรือบริการในแตละระดับราคา

เปล่ียนแปลงไปดวย เรียกวา  การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค ( Changes in demanded )  ของสินคาและบริการ  
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 จากความสัมพันธดังกลาว สามารถอธิบายกฎของอุปสงค โดยฟงกชันอุปสงค (Demand Function) ซึ่ง

เขียนสัญลักษณทางคณิตศาสตร ดังนี้ 

 QX = f ( PX , Y, T, N, PC , PS , etc. ) 

โดยกําหนดให 

 QX = ปริมาณซื้อสินคา  X 

 PX = ราคาของสินคา  X 

 Y = รายไดเฉลี่ยของผูบริโภค 

 T = รสนิยมผูบริโภค 

 N = จํานวนผูบริโภคในตลาด 

 PC = ราคาของสินคาที่ใชประกอบกับสินคา  X 

 PS = ราคาของสินคาที่ใชทดแทนสินคา  X 

 etc. = ปจจัยอื่นๆ ที่มีสวนกําหนดปริมาณเสนอซื้อ เชน จํานวนพลเมือง ฤดูกาล การโฆษณา  

 

 จากฟงกชันอุปสงคโดยทั่วไปแลวพบวา ปริมาณการซื้อสินคา X (QX)  จะมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับรายไดเฉล่ียของผูบริโภค  ราคาของสินคาที่ใชทดแทนกันและจํานวนผูบริโภคในตลาด และมี

ความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกับราคาของสินคา X เอง  ราคาของสินคาที่ใชประกอบกัน สําหรับรสนิยมและ

ปจจัยอื่นๆ นั้นยังไมสามารถที่จะกําหนดทิศทางความสัมพันธกับปริมาณซื้อสินคา X เปนที่แนนอนได ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับชนิด ประเภท และชวงเวลาของรสนิยม และปจจัยอื่นๆ นั้นๆ 

 แนวคิดสวนที่สอง เปนแนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงค เปนการวัดขนาดของความสัมพันธ

ระหวางปริมาณซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งกับปจจัยที่มีสวนกําหนดปริมาณเสนอซื้อในรูปของเปอรเซ็นตการ

เปล่ียนแปลง คานี้จะบอกใหทราบวาเมื่อปจจัยที่มีสวนกําหนดเสนอซื้อเปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นตทําใหปริมาณ

เสนอซื้อเปล่ียนแปลงไปเทาใด ความยืดหยุนของอุปสงคแบงตามปจจัยที่มีสวนกําหนดปริมาณซื้อดังนี้ (งามพิศ, 

2538 : 42 – 53) 

 1. ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

 ความยืดหยุนของอุปสงคของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งตอราคา หมายถึง เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดนั้น เมื่อราคาของสินคาชนิดนั้นเปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา  =  เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอซื้อ 

                             เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงราคาสินคา 

Ep  =    .P Q
Q P

Δ
Δ

 

 ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา มีเครื่องหมายติดลบเสมอ เครื่องหมายติดลบนี้แสดงเพียงวา ราคาและ

ปริมาณมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม ดังนั้นในการพิจารณาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา จะ

พิจารณาเฉพาะคาสัมบูรณ (Absolute number) เทานั้น 
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 2. ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได 

 ความยืดหยุนของอุปสงคของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งตอรายไดของผูบริโภคคือเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดนั้น เมื่อรายไดของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต เขียนเปนสูตร ไดดังนี้ 

ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได  =  เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอซื้อ 

                                เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงรายได 

Ey  =    .Y Q
Q Y

Δ
Δ

 

 โดยที่   Ey  =  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได 
   YΔ   =  การเปลี่ยนแปลงรายไดของผูบริโภค 

   QΔ     =  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอซื้อ 

 

การคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดนั้น อาจไดเครื่องหมายออกมาเปนบวก หรือลบก็ได 

ขึ้นอยูกับลักษณะของสินคา ดังนี้ 

 1. สินคาปกติ (O<Ey) ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได มีคามากกวาศูนย 

 2. สินคาดอยคุณภาพ (Ey<O) ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได มีคานอยกวาศูนย 

 3. ความยืดหยุนไขวของอุปสงค 

 ความยืดหยุนไขวของอุปสงค เปนการวัดความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอสินคาชนิดหนึ่ง กับราคาสินคา

อีกชนิดหนึ่งในรูปของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง 

ความยืดหยุนไขวของอุปสงค  =     เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่ง 

                   เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงราคาสินคาอีกชนิดหนึ่ง 

Ec   = 
.B A

A B

P Q
Q P

Δ
Δ    

 โดยที่  Ec   =  ความยืดหยุนไขวของอปุสงค 

  AQΔ    = การเปล่ียนแปลงปริมาณสินคา A 

  BPΔ    =  การเปล่ียนแปลงราคาสินคา B 
 

 ความยืดหยุนไขวอาจมีเครื่องหมายเปนบวก หรือ ลบก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาทั้งสอง ถาความ

ยืดหยุนไขวของอุปสงคมีเครื่องหมายเปนบวก แสดงวา สินคาทั้งสองชนิดสามารถใชทดแทนกันได แตถาความ

ยืดหยุนไขวของอุปสงคมีเครื่องหมายเปนลบ แสดงวา สินคาทั้งสองชนิดใชประกอบกัน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ใชขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆที่เกี่ยวของ สวนที่ 

2 ใชขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการออกแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง โดยสัมภาษณผูเคยที่มีอายุตั้งแต 20 ป



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1415 

ขึ้นไป และมีเงินเดือนประจําที่เคยซื้อและไมเคยซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 

1,500 ซีซี โดยราคาเฉลี่ยของรถยนตนั่งขนาดเล็กกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี จะคํานวณจากราคาขายรถยนต 2 

ยี่หอ ที่มีสวนแบงตลาดอยูใน 2 อันดับแรก คือ HONDA , TOYOTA 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาเรื่องการวิเคราะหอุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน 

ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี ประกอบดวย วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยใชสถิติเชิงปริมาณ และการ

วิเคราะหดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ โดยใชวิธี Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

ปริมาณอุปสงครถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน  

 

แบบจําลองที่ใชในการวิจัย 
 แบบจําลองที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับอุปสงค เปนแนวทางในการ

สรางแบบจําลอง ซึ่งสามารถเขียนใหอยูในรูปฟงชันกทางเศรษฐศาสตรได ดังนี้ 

 D =  f(P, Y, R , O ,Ta ,T , F , S , E , X , N ,C ) 

โดยที่ D คือ ซื้อหรือไมซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี  (คัน), 

P คือ ราคาเฉลี่ยรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี, Y คือ รายไดเฉล่ียที่

แทจริงของผูบริโภค,O คือ ราคาน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วและราคาน้ํามันแกสโซฮอลล,Ta คือ ภาษี

สรรพสามิต, T คือ รสนิยม, F คือ สถานะภาพ, S คือ เพศ, E คือ การศึกษา, X คือ คุณภาพของรถยนตนั่งขนาดเล็ก

ประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี, N คือ จํานวนคนในครอบครัว, C คือ จํานวนรถที่มีอยูแลว  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ 
 ผลการทดสอบเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณอุปสงครถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน โดยใช

วิธี Multiple Regression Analysis พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณอุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนต

นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

ไดแก ปจจัยดานราคาเฉลี่ยของรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซี ปจจัยดาน

รายไดที่แทจริงของผูบริโภค ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู ปจจัยดานสถานะภาพของผูบริโภค ปจจัยดานเพศของ

ผูบริโภค ปจจัยดานระดับการศึกษาของผูบริโภค ปจจัยดานจํานวนคนในครอบครัว ปจจัยดานคุณภาพของรถยนต

นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี  สวนปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานรสนิยมของ

ผูบริโภค ปจจัยดานจํานวนรถที่มีอยูแลว ปจจัยดานราคาน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วและราคาน้ํามันแกสโซ
ฮอลล ปจจัยดานอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน 

ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 เนื่องจากในปจจุบันนี้รถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและกําลังไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก จากการศึกษาการวิเคราะหอุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัด

พลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี  พบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณอุปสงคของคนไทยในการตัดสินใจซื้อ

รถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 99 ไดแก ปจจัยดานราคาเฉลี่ยของรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี 

ปจจัยดานรายไดที่แทจริงของผูบริโภค ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู ปจจัยดานสถานะภาพของผูบริโภค ปจจัย

ดานเพศของผูบริโภค ปจจัยดานระดับการศึกษาของผูบริโภค ปจจัยดานจํานวนคนในครอบครัว ปจจัยดาน

คุณภาพของรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี  สวนปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัย

ดานรสนิยมของผูบริโภค ปจจัยดานจํานวนรถที่มีอยูแลว ปจจัยดานราคาน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วและราคา
น้ํามันแกสโซฮอลล ปจจัยดานอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็ก

ประหยัดพลังงาน ขนาดกระบอกจุไมเกิน 1,500 ซีซี และจากผลการศึกษาดังกลาว สามารถจะนําไปใชประโยชน 

แกผูประกอบการอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยในการที่จะนําผลวิเคราะหไปใชประกอบการพิจารณาในการ

วางแผนการผลิต ใหมีปริมาณใกลเคียงกับความตองการของผูบริโภค และชวยใหสามารถกําหนดนโยบายและการ

วางแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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