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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางคาใชจายของภาค
ครัวเรือนในประเทศไทย และวิเคราะหความยืดหยุนของคาใชจายในการอุปโภคบริโภคตอรายได
ของครัวเรือนในประเทศ โดยใชแบบจําลองระบบคาใชจายแบบเสนตรงที่ปรับปรุงใหม (Extended  
Linear Expenditure System : ELES) และใชเทคนิควิธียกกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
Squares : OLS)  ในการประมาณคาพารามิเตอร โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ       
ป พ.ศ. 2543 จํานวน 24,747 ครัวเรือน และป พ.ศ.  2547 จํานวน 34,843 ครัวเรือน ซ่ึงเปนขอมูลดิบ
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 ผลจากการศึกษาพบวา  ในป พ.ศ. 2543 ครัวเรือนที่มีรายไดตอปอยูในชวงต่ํากวา 5,000 
บาท คิดเปนสัดสวนมากที่สุด แตในป พ.ศ. 2547 ครัวเรือนที่มีรายไดตอปอยูในชวง 5,001 – 10,000 
บาท   กลับมีสัดสวนมากที่สุด สวนคาใชจายตอปของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
จะอยูในชวงคาใชจาย 5,001 – 10,000 บาท ซ่ึงคิดเปนสัดสวนมากที่สุดหรือคิดเปนรอยละ 37.7 และ 
36.3 ของครัวเรือนทั้งหมด ตามลําดับ รายไดสวนใหญของครัวเรือนคือประมาณรอยละ 85 – 87.9  
ของคาใชจายทั้งหมด จะถูกนําไปใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน   

 การวิเคราะหระบบสมการคาใชจายเชิงเสนตรง พบวา  ครัวเรือนมีคาใชจายขั้นต่ําเพื่อ
การยังชีพเทากับ 2,832.90 บาท และ 2,684.56 บาทในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 ตามลําดับ    
คาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายไดในทุกหมวดสินคา มีคามากกวา 0 แตนอยกวา 1 ซ่ึงแสดงวา
สินคาที่ใชบริโภคและอุปโภคของครัวเรือนเปนสินคาประเภทปกติ และเปนสินคาจําเปน  
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Abstract 
 

 The main objective of this study is to analyze and compare household’s expenditure 
structure in Thailand, and to study the response to change in income and population of 
household’s expenditure. The technique of Extended Linear Expenditure System (ELES) model 
using Ordinary Least Squares is employed. The data used are primary data of the socio – 
economic survey of households in Thailand in the year 2000 and 2003 came out by the National 
Statistics Office . 
 The study found that households with yearly income less than 5,000 baht formed the 
highest percentage in the year 2000, while in the year 2003, households with income range 5,000 
– 10,000 baht per annum formed the highest percentage. On average, a household spent 9,327 
baht per year in the year 2000, and 12,648 baht per year in the year 2003. About 85 – 87.9 percent 
of  household’s income were spent on food and consumer goods. 
 The result of the Extended Linear Expenditure System analysis showed that the level 
of subsistence expenditure of a household was 2,832.90 baht in the year 2000, decreased to 
2,684.56 baht in the year 2003. The calculated income elasticities of a household’s expenditure 
for most of expenditure items ranged from 0 to 1 indicating that most goods consumed were 
normal and necessary goods. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปญหา 
 

 ผลของการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลากวา 40 ป ที่ประเทศไทยใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – ปจจุบัน (2550-2554) จะเห็นไดวาเปาหมายที่สําคัญของ
แผนฯ ทุกฉบับ เนนถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ตามอัตราการขยายตัวที่
เพิ่มขึ้นของประชากร ซ่ึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและจํานวนประชากรในป พ.ศ.2537-
2550 พบวา ในป พ.ศ.2537 ประเทศไทยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเทากับ 3,629,341 
ลานบาท มีประชากรทั้งสิ้น 59 ลานคน มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน 3.8 คน มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 259,286 บาทตอป และในป พ.ศ. 2550 มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มเปน 8,469,060 ลานบาท ประชากรเพิ่มเปน 63 ลานคน มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน 3.5 คน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปน  
421,572 บาทตอป และจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว มีสวนทําใหรายไดเฉลี่ยและ
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน (ตารางที่ 1.1) 
 จากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการใชนโยบายหรือมาตรการตางๆของรัฐบาล เพื่อแกไข
ปญหา ฟนฟู และกระตุนเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปญหา
ในระดับรากหญา ดวยโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และโครงการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญาผานการลงทุนและการบริโภค   รวมถึงการประกัน
สุขภาพ ดวยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนตน ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ประชากรตางจากในอดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งในแบบแผนของการอุปโภคบริโภค การที่ครัวเรือนมี
แบบแผนการบริโภคที่แตกตางกันออกไปนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน การศึกษา วัฒนธรรม 
และรสนิยม  เปนตน แตปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดซ่ึงมีผลโดยตรงตอการอุปโภคบริโภคมากที่สุดคือ
รายได และประมาณรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมดของครัวเรือนจะถูกนําไปใชเพื่อการอุปโภค
บริโภค  (ตารางที่ 1.2) 
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 ดังนั้นจากการที่รายไดของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเชนนี้ จึงมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ
ของประชากร เนื่องจากรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการบริโภคของผูบริโภค ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากตารางที่ 1.2 จะพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใชจายในหมวดของอาหารและเครื่องดื่ม 
มากที่สุดโดยมีอัตรารอยละของคาใชจายในหมวดนี้ตอรายไดในป 2537 ถึง 30.87 แตสัดสวนของ
รายไดเพื่อการบริโภคสวนนี้มีแนวโนมลดลง จนกระทั่งในป 2549 เหลือเพียงรอยละ 23.73 ของ
รายไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามคาใชจายของครัวเรือนในหมวดนี้ยังคงเปนอันดับสูงสุด 
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบการใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนั้นมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจ สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการผลิต กําหนด
นโยบายที่เหมาะสม สอดคลองกับรูปแบบความเปนอยูหรือความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ เปนปจจัยในการดํารงชีวิต รวมทั้งหมวดคาตรวจ
รักษาพยาบาลและคายา และดานการศึกษา ที่เริ่มเขามามีผลตอการตัดสินใจในการใชจายของ
ครัวเรือน เพราะคาใชจายดังกลาวมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  อีกทั้งยังเปนสิ่งที่สอดคลอง
กับเปาหมายที่ตองการใหประชาชน มีความอยูดีมีสุข  
 ดังนั้นการศึกษาถึงคาใชจายของภาคครัวเรือน  ตลอดจนความสัมพันธระหวางรายได 
และการใชจายของครัวเรือน นาจะสงผลใหเขาใจถึงโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนอันจะ
เปนประโยชนตอการกําหนดนโนบายและความตองการที่เหมาะสมในการควบคุมดานการใชจาย
ของภาคครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1.1  จํานวนประชากร จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน จํานวนครัวเรือน มูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ (GDP)  และ GDP เฉล่ียตอครัวเรือน ป พ.ศ. 2537-2550 

ป 
 
 

จํานวน
ประชากร  

(คน)1/ 

จํานวนสมาชิก
เฉลี่ยตอครัวเรือน 

(คน)2/ 

จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน)1/ 

ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP)           

(at market current price) 
(ลานบาท)3/ 

GDP เฉลี่ยตอครัวเรือน 
(บาท)4/ 

2537 59,095,419 3.8 13,997,449 3,629,341 259,286 
2539 60,116,182 3.7 15,341,204 4,611,041 300,566 
2541 60,466,178 3.7 15,888,639 4,626,447 291,180 
2542 61,661,701 3.7 16,248,890 4,637,079 285,378 
2543 61,878,746 3.6 16,516,322 4,922,731 298,052 
2544 52,308,887 3.6 16,910,473 5,133,502 303,569 
2545 62,799,872 3.5 17,309,344 5,450,643 314,896 
2546 63,079,765 3.4 17,853,423 5,917,369 331,442 
2547 61,673,621 3.4 18,432,937 6,489,476 352,059 
2548 62,418,054 3.6 19,016,784 7,095,619 373,124 
2549 62,828,706 3.5 19,582,845 7,830,329 399,857 
2550 63,038,247 3.5 20,089,221 8,469,060 421,572 
ที่มา : 1/กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2551 
                 2/รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ2550 
                 3/สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                  4/จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 1.2  โครงสรางรายได และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในประเทศไทย   
                     ป พ.ศ. 2537-2549  
ป 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 
รายไดทั้งหมด(บาท) 8,262 10,779 12,492 12,150 13,736 14,963 17,787 
คาใชจายทั้งหมด(บาท) 7,567 9,190 10,389 9,848 10,889 12,297 14,311 
คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค1/ 82.16 74.86 71.77 70.44 69.90 72.75 71.41 
(รอยละตอรายได)        
1. อาหารและเครื่องดื่ม 30.87 27.45 29.20 26.12 26.60 25.19 23.73 
2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 1.47 2.13 1.22 1.62 1.04 1.38 1.41 
3.ยาสูบ 1.10 1.28 0.97 0.98 0.76 0.72 0.73 
4.เครื่องนุงหมและรองเทา 4.95 4.09 2.89 3.10 2.58 2.57 2.29 
5.ที่อยูอาศัย 20.06 17.31 17.79 17.97 16.71 16.78 17.46 
6.คารักษาพยาบาล 3.21 3.15 2.30 2.16 1.83 1.75 1.71 
7.คาใชจายสวนบุคคล 2.29 2.05 1.95 2.19 2.14 2.14 2.28 
8.คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 13.56 13.13 11.09 12.08 14.04 17.85 17.34 
และคาบริการสื่อสาร        
9.การบันเทิงและการอาน 2.01 1.88 1.44 1.47 1.58 1.58 1.81 
10.การศึกษา 1.65 1.53 1.95 2.04 1.87 1.78 1.59 
11.เบ็ดเตล็ด 1.65 1.53 0.98 0.69 0.75 1.01 1.06 
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 

9.43 10.40 11.39 10.62 9.38 9.43 9.05 

รวมรอยละคาใชจายทุกหมวด 91.59 85.26 83.16 81.06 79.28 82.18 80.46 

หมายเหตุ :  1/ จากการคํานวณ 
ที่มา:รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ(2537-2549) 
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1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
1.2.1 เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางคาใชจายของภาคครวัเรือนในประเทศไทย ใน          

       ป  พ.ศ. 2543 กับ ป พ.ศ. 2547 
1.2.2 เพื่อวิเคราะหความยืดหยุนของคาใชจายในการอุปโภคบริโภคตอรายไดของครัวเรือนใน

ภาพรวมทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางประกอบการพิจารณาในการพัฒนาโครงสรางคาใชจายของภาค

ครัวเรือน 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลจากการศึกษานี้ทําใหทราบถึงปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายไดที่มี 
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาใชจายในการบริโภคของภาคครัวเรือนประเทศไทย 
รวมทั้งปจจัยดานประชากรที่มีผลตอคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในประเทศไทย  

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะการวิเคราะหโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย รวมท้ังศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาหมวด
ตางๆกับรายไดของครัวเรือนไทยในประเทศ โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ที่ดําเนินการทุกๆ 3 ปในชวงป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 การวิเคราะหครอบคลุม
คาใชจายใน 11 หมวด ไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หมวด
ยาสูบ หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน(รวมคาประเมิน คาเชา
บานที่ครัวเรือนเปนเจาของ) หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา หมวดคาใชจายสวนบุคคล          
หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร หมวดการบันเทิงและการอาน หมวดการศึกษา และหมวด
เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                           
1.5 วิธีการศึกษา 

1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ โดยใชขอมูลรายป พ.ศ.2543 และ ป พ.ศ. 

2547 จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทุกๆ 3 ป ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ และขอมูลจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งจากการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ เปนตน 

1.5.2  การวิเคราะหขอมูล 
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 1.5.2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) กลาวถึง สภาพการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของครัวเรือนในประเทศไทย ซ่ึงเครื่องมือทางสถิติ ที่จะนํามาใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ เปนตน 
 1.5.2.2  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการศึกษาวิเคราะห
โครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อประมาณการตอบสนองของคาใชจายตอ
รายไดของภาคครัวเรือนในประเทศไทย โดยใชแบบจําลองระบบคาใชจายแบบเสนตรงที่มีการ
ปรับปรุงใหม (Extended Linear Expenditure System : ELES) ซ่ึงใชเทคนิควิธียกกําลังสองนอย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) รวมท้ังการวิเคราะหคาความยืดหยุนของคาใชจายในการ
บริโภคตอรายไดของภาคครัวเรือน 
 
1.6  คํานิยามศพัท 

1.6.1 ครัวเรือน หมายถึง 
 -  บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  อยูกินและใชส่ิงอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการดํารงชีวิต
รวมกัน  บุคคลเหลานั้นอาจเปนบุคคลที่มีความสัมพันธกันทางสายโลหิต  หรือโดยการแตงงาน
หรือรับมาเปนบุตรบุญธรรม  หรือมีความเกี่ยวพันฉันญาติหรือไมก็ได  ผูอาศัยซ่ึงไมมีความสัมพันธ
ฉันญาติและไมไดจายคาที่พักและอาหาร  และคนใชที่ไมมีครอบครัวอยูดวย  กินอยูกับครัวเรือน  
ไดรับอาหาร    เสื้อผาและที่อยูอาศัยเปนสวนหนึ่งของคาแรงหรือไดรับฟรีก็ตาม  ใหนับเปนสมาชิก
ของครัวเรือน  

- บุตรที่แตงงานแลวและมีรายไดจากการทํางานของตนเองหรือคูสมรสกินรวมกับ
ครัวเรือนหรือไมก็ตามใหนับเปนอีกครัวเรือนหนึ่งอีกตางหาก  

-  ผูอยูอาศัยไมวาจะมีครอบครัวอยูดวยหรือไมก็ตาม  หากจายคาที่พักและอาหารให
ครัวเรือนใหนับเปนครัวเรือนหนึ่ง 

-  บุคคลไมเกิน  5  คน  ที่ไมมีความสัมพันธฉันญาติอยูดวยกัน  รวมกันจายคาที่พักและ
อาหาร  ใหนับแตละคนเปน  1  ครัวเรือน 
 -  บุคคลเดียวอาศัยอยูตามลําพัง  กินอยูและใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการ
ดํารงชีพสําหรับตนเอง  โดยไมมีบุคคลอื่นรวมดวย 
 
 
 

1.6.2  รายไดของครัวเรือน  หมายถึง  รายไดตางๆดังตอไปนี ้
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1. คาจางและเงินเดือน เงินรางวลั เงินโบนัส เปนตน 
2. กําไรสุทธิจากการประกอบธรุกิจการเกษตร และธุรกิจอืน่ๆ 
3. รายไดจากทรพัยสินเชา คาเชาที่ดิน คาลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปนผล 
4. เงินที่ไดรับจากการชวยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ 
5. รายไดที่ไมใชตัวเงิน ไดแก มูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับเปนสวนหนึ่งของ 

คาจาง เงินเดือน มูลคาของสินคาหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิต และบริโภคเอง(รวมคาประเมิน คาเชา
บานที่ครัวเรือนเปนเจาของ) หรือไดมาโดยไมตองซื้อ 

6. รายรับที่เปนตวัเงินอื่นๆ เชน เงินไดรับจากการประกันภัย หรือประกันชวีิต               
เงินรางวัล สลากกินแบง และรายรับอื่นๆในประเภทเดยีวกนั 

1.6.3  คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมายถึง จํานวนเงินที่ครัวเรือนไดใชจาย 
เพื่อซ้ือสินคาและบริการตางๆเพื่อใชในการดํารงชีพ และมูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับเปน
สวนหนึ่งของคาจาง เงินเดอืน สินคาและอาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง(รวมคาประเมินคา
เชาบานที่ครัวเรือนเปนเจาของ) หรือไดมาโดยไมตองซื้อ เปนตน 

1.6.4  ขนาดของครัวเรือน  หมายถึง  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในชวงเวลาสํารวจ 
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บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
2.1  การตรวจสอบเอกสาร 
 
 ชุติระ  ระบอบ (2537) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการ
บริโภคของครอบครัวจําแนกตามกลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอรูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคของครอบครัว 
เพื่อศึกษาทัศนคติของครอบครัวที่มีตอการดํารงชีวิตและแบบแผนการบริโภคของครอบครัว 
ตลอดจนเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการดํารงชีวิตและแบบแผนการบริโภคของครอบครัว จําแนกตาม
กลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใชแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงรูปแบบวิธีการ
ดําเนินชีวิตและแบบแผนการบริโภคของครอบครัว ไดศึกษากลุมตัวอยางในลักษณะครัวเรือนโดย
จําแนกตามระดับการศึกษาและสถานภาพการประกอบอาชีพของหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทน 
ออกเปน 4 กลุมอาชีพหลัก ไดแก กลุมอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมอาชีพรับจาง 
กลุมอาชีพแมบาน และกลุมประกอบอาชีพอิสระ รวมจํานวน 251 คน สถิติที่นํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูลจัดเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่และคารอยละ สําหรับการสรุป
ลักษณะทั่วไปของขอมูล การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น และแรงจูงใจ ตลอดจนการหาคาไค-สแควร สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย มีดังนี ้
(1.) ผูประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจาง แมบาน และอาชีพอิสระที่

มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอวิถีการดําเนินชีวิตและแบบแผนการบริโภค เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดสรรคาใชจายภายในครอบครัว การใชเวลาอยูรวมกันของครอบครัว การปลูกฝง
สมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาการบริโภคอาหารรวมกันของสมาชิก และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สินคาที่ผลิตจากตางประเทศที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีผูที่มีการศึกษาปริญญา
ตรีและอนุปริญญาจะมีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดสรรคาใชจายของสมาชิกในครอบครัวใน
ลักษณะรวมกันรับผิดชอบมากที่สุดแตกตางจากผูมีระดับการศึกษาอื่น 
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                (2.) ผูประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจาง แมบาน และอาชีพอิสระ ที่
ตางกันมีความคิดเห็นตอวิถีการดําเนินชีวิตและแบบแผนการบริโภค เกี่ยวกับรูปแบบการจัดสรร
คาใชจายของครอบครัวในลักษณะแยกกันรับผิดชอบมากที่สุด ลักษณะการใชเวลาในวันหยุดสุด
สัปดาหของครอบครัวเปนการพักผอนอยูกับบาน ความถี่การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาของ
ครอบครัวในลักษณะนาน ๆ คร้ัง และความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อนบานใกลเคียง
แตกตางจากผูที่มีอาชีพอ่ืน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
                (3.) ผูประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจาง แมบาน และอาชีพอิสระ ที่
มีรายไดตางกันเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคที่แตกตาง
กัน จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางผูที่มีระดับรายไดตาง ๆ กัน แสดงใหเห็นวา ผูที่มีระดับ
รายไดไมเกิน 15,000 บาท จะมีรูปแบบการจัดสรรคาใชจายของครอบครัวในลักษณะรวมกัน
รับผิดชอบ การใชเวลาในวันหยุดสวนใหญของครอบครัวเปนการพักผอนอยูกับบาน ทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาหลักของครอบครัวในสังคมไทยคือปญหาดานเศรษฐกิจ ศาสนามีอิทธิพลตอรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของครอบครัวไทยในลักษณะเปนที่พึ่งทางใจ และชวงระยะเวลาในการบริโภค
อาหารรวมกันของสมาชิกในครอบครัว คือ มื้อเชา ซ่ึงแตกตางจากระดับรายไดอ่ืนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 

จารุวรรณ จันใส  (2539) ทําการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไทย
และคาดคะเนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารของครัวเรือนไทยโดยใชขอมูลจากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยในป 2533 ทําการสํารวจวิเคราะหโดยใช
แบบจําลอง Extended Linear Expenditure System (ELES)  
 ผลการวิเคราะหพบวา ครัวเรือนในชนบทซึ่งเปนกลุมครัวเรือนใหญที่มีรายไดนอยที่สุด
มีสัดสวนการใชจายสวนใหญในการบริโภคขาว และธัญพืชและอาหารสูงที่สุด โดยมีครัวเรือนใน
เขตสุขาภิบาลและเทศบาลมีสัดสวนการใชจายนอยกวาตามลําดับ สวนในการคํานวณหาการ
ตอบสนองของอุปสงคในการบริโภคอาหารตอรายไดในครัวเรือนพบวา ในหมวดสินคาเนื้อสัตว 
ปลา และอาหารทะเล ผลไม และผักนั้น เขตเทศบาลมีความตองการในการบริโภคตอรายไดสูงที่สุด 
สวนในหมวดนม และผลิตภัณฑนม และหมวดอื่นๆนอกจากอาหารนั้น เขตชนบทกลับมีความ
ตองการในการบริโภคตอรายไดสูงสุด และเมื่อนําผลที่ไดไปคาดคะเนแนวโนมการตอบสนองของ
อุปสงคการบริโภคในอนาคตไปจนถึงป 2543 พบวาเขตเทศบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซ่ึงเปนภาคที่มีอัตราการเพิ่มของรายไดเปนอันดับหนึ่งนั้น มีแนวโนวการบริโภคอาหาร
รวมทั้งหมดสูงที่สุดในทุกหมวดสินคา ในทางกลับกันเขตชนบทในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีแนวโนมความตองการบริโภคนม และผลิตภัณฑนมสูงสุด 
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 สุมนา ตั้งจิตวิสุทธิ์ (2541) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายเพื่อการบริโภค
เนื้อสัตวของครัวเรือนโดยเนนศึกษาเฉพาะกรณี เนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อไก โดยใชขอมูลจากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป พ.ศ.2533 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ การ
วิเคราะหพิจารณาเฉพาะปจจัยดานสังคมที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตวของครัวเรือนไดแก 
ลักษณะชุมชน ภูมิภาค จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของหัวหนา
ครัวเรือน และพิจารณาปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายได และคาใชจาย การประมาณสมการ
สัดสวนคาใชจายเนื้อสัตวจะใชแบบจําลองตามรูปสมการของ Engel Curve โดยแยกวิเคราะหขอมูล
ตัวอยางออกเปนภาพรวมทั้งประเทศ เขตเมือง และเขตชนบท ซ่ึงจะโดยใชเทคนิคกําลังสองนอย
ที่สุด(Ordinary Least Squares : OLS) ในการประมาณคาพารามิเตอร แลวนําผลที่ไดไปคํานวณคา
ความยืดหยุนของคาใชจายตอรายไดและคาดคะเนการใชจายเพื่อบริโภคเนื้อสัตวในอนาคต 

 ผลการวิเคราะหเชิงสถิติแสดงใหเห็นวา คาความยืดหยุนอุปสงคตอคาใชจายเฉลี่ยของ
ครัวเรือน ตัวอยางทั้งประเทศสําหรับการบริโภคเนื้อหมู เนื้อไก และเนื้อวัว เทากับ 0.908 1.256 และ 
1.175 ตามลําดับ แสดงวาโดยภาพรวมแลวเนื้อหมูเปนสินคาจําเปน สวนเนื้อไกและเนื้อวัวจัดวาเปน
สินคาฟุมเฟอย และถาทําการเปรียบเทียบคาความยืดหยุนระหวางเขตเมือง และชนบท พบวา 
ครัวเรือนในชนบทมีการตอบสนองของคาใชจายตอรายไดในการใชจายเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว
มากกวาครัวเรือนในเขตเมือง ครัวเรือนในเขตเมืองมีคาความยืดหยุนตอรายไดในการใชจายเนื้อไก
สูงกวาเนื้อหมูและเนื้อวัว ตามลําดับ (0.865 0.729 และ 0.646) สวนครัวเรือนในเขตชนบทมีคา
ความยืดหยุนตอรายไดในการใชจายเพื่อบริโภคเนื้อไกสูงกวาเนื้อวัว และเนื้อหมู ตามลําดับ (2.012 
1.941 และ 1.197 )และเนื้อสัตวถือไดวาเปนสินคาจําเปนสําหรับครัวเรือนในเขตเมือง แตเปนสินคา
ฟุมเฟอยสําหรับครัวเรือนในเขตชนบท 
 พินพร ยุรยาตร (2543) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคอาหารในประเทศ
ไทย ระหวางป 2529-2539 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภค
อาหารของประเทศ 10 หมวด และเปรียบเทียบการบริโภคอาหารระหวางภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร ตลอดจนศึกษาการตอบสนองของคาใชจายในการบริโภคอาหารตอรายไดของ
ครัวเรือน โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร ป 2529 
2531 2533 2535 2537 และ 2539 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสมการการบริโภคใน
ลักษณะเปนระบบสมการ โดยใชแบบจําลองระบบคาใชจายแบบเสนตรง (Extended Linear 
Expenditure System : ELES ) จากผลการศึกษาลักษณะการบริโภคโดยทั่วไปของครัวเรือน พบวา 
ขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงโดยตลอด สวนรายไดเฉล่ียตอเดือนมีแนวโนวเพิ่มขึ้น
มากกวาคาใชจายตอเดือนที่เพิ่มขึ้น 
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 นอกจากนี้ในสวนของการวิเคราะหโครงสรางสมการใน 6 ชวงเวลา เปนระยะเวลา 10 
ป พบวา คาใชจายตอเดือนเพื่อการบริโภคอาหารแตละหมวดจะมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกัน
กับรายได และจํานวนสมาชิกของครัวเรือน ในแตละป ยกเวน หมวดขาวและแปง และเมื่อพิจารณา
แนวโนมคาความยืดหยุนของรายได พบวาชวง 10 ปที่ทําการศึกษานี้ ผูบริโภคจะลดการบริโภค
สินคาหมวดขาวและอาหารที่ทําจากแปง หมวดเนื้อสัตวและสัตวปก หมวดนม เนยแข็งและไข 
หมวดน้ํามันและไขมัน หมวดเครื่องปรุงรส และเครื่องเทศ และหมวดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
แตเพิ่มการบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ไดแก หมวดผลไม และถ่ัวเปลือกแข็ง หมวดผักและหมวด
น้ําตาล และขนมหวาน สําหรับการวิเคราะหสมการการบริโภคระหวางภาคเกษตร และนอกภาค
เกษตร พบวาลักษณะการบริโภคอาหารทุกหมวดของครัวเรือนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรจะ
มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในป 2531 และป 2533 โดยในป 2531 จะมีความแตกตางในทุก
หมวดสินคา ยกเวน หมวดผลไมและถ่ัวเปลือกแข็ง หมวดเครื่องเทศ กาแฟ ชา และหมวดเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล สวนในป 2533 ซ่ึงเปนปที่มีความแตกตางอยางเห็นไดชัดที่สุด เพราะลักษณะ
การบริโภคอาหารทุกหมวดของครัวเรือนในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรมีความแตกตางอยาง
ชัดเจน สวนในป 2535 2537 และ 2539 เปนปที่เศรษฐกิจไดผานการปรับตัวมาระยะหนึ่งแลว ดังนั้น 
ลักษณะการบริโภคสินคาของครัวเรือนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สวนใหญไมแตกตางกัน 
 วาทิตร รักษธรรม (2548) การวิเคราะหภาคตัดขวางของพฤติกรรมและฟงกช่ันการ
บริโภคของครัวเรือนไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของครัวเรือนไทย และเพื่อทดสอบ
ทฤษฏีการบริโภคที่สําคัญทั้ง 4 ทฤษฏี โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) ซ่ึงเปนขอมูล
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2547 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
โดยคาใชจายในการบริโภคของครัวเรือนนั้น พบวา คาใชจายอาหารและเครื่องดื่ม มีสัดสวนสูงสุด 
คิดเปนรอยละ 30.5 ของคาใชจายรวม แตมีทิศทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบขอมูลในอดีต คาใชจาย
รองลงมา คือ คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 21.1 ซ่ึงมี
สัดสวนที่เพิ่มสูงกวาคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน ที่มีสัดสวนรอยละ 20.7 สวน
เครื่องนุงหมและรองเทา คาใชจายสวนบุคคล คอนขางใกลเคียงกับขอมูลในอดีต นอกจากนี้ยัง
พบวาคาใชจายในสวนประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสัดสวนของคาใชจายที่สูง คิดเปนรอยละ 1.8 
สวนคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา และการศึกษา มีสัดสวนของคาใชจายที่ลดลง มีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 2.2  

 จากผลการวิเคราะหฟงกช่ันการบริโภค โดยใชแบบจําลองตามทฤษฏีการบริโภค 4 
ทฤษฏี ไดแก ทฤษฏีบริโภคแบบรายไดสัมบูรณ (Absolute Income Hypothesis) ทฤษฏีการบริโภค
แบบรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ทฤษฏีการบริโภคแบบรายไดถาวร 
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(Permanent Income Hypothesis) และทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิต (Life-Cycle Theory of 
Consumption) พบวา สําหรับครัวเรือนไทยทั่วราชอาณาจักร ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได
เปรียบเทียบสามารถอธิบายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดดีที่สุด โดยสมการ
ประมาณการ ไดคา R-squared เทากับ 0.670 มีคาความยืดหยุนของการอุปโภคและบริโภคตอรายได
เทากับ0.811 คํานวณคา MPC ไดเทากับ 0.580 และคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตามมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และถูกตองตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว นั่นหมายความวา 
คนไทยหรือครัวเรือนของประเทศไทย มีพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคซึ่งกันและกัน ถึงแมจะมี
รายไดไมเทากัน แตมักจะพยายามบริโภคใหใกลเคียงคนอื่นๆ ในสังคมเดียวกัน นอกจากนี้ถึงแม
รายไดในปจจุบันจะลดลงก็ตาม คนไทยก็ยังคงใชจายบริโภคใกลเคียงระดับเดิม เนื่องจากเคยชินกับ
ระดับการบริโภคในอดีตเสียแลว ถึงแมรายไดลดลงจนตองนําเงินออมมาใชจายก็ตาม ซ่ึงก็เปนไป
ตามทฤษฏีการบริโภคแบบรายไดเปรียบเทียบของ Duesenberry นั่นเอง   
 อุมาวดี เพชรหวล (2548) ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นของครัวเรือนเกษตรในแตละภาคและ
ภาพรวมทั้งประเทศ ในป 2541 2543 และ 2545 โดยใชวิธีการยกกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Squares : OLS) ในการประมาณคาพารามิเตอรซ่ึงอาศัยแบบจําลองระบบคาใชจายแบบ
เสนตรงที่ไดมีการปรับปรุงใหม (Extended Linear Expenditure System : ELES) โดยมีการวิเคราะห
คาความยืดหยุนของคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาหมวดตางๆตอรายไดของครัวเรือน 
 ผลการวิเคราะหพบวา ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีคาใชจายมากที่สุดในหมวด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน หมวดคารักษาพยาบาลและคายา 
หมวดการบันเทิงและการอาน และหมวดการศึกษา ภาคใตมีคาใชจายเฉลี่ยมากที่สุด ในหมวดยาสูบ 
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา และหมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาใชจายเฉลี่ยมากที่สุดในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเบ็ดเตล็ด 
สวนภาคเหนือมีคาใชจายเฉลี่ยมากที่สุดในหมวดคาใชจายสวนบุคคล และเมื่อพิจารณาสัดสวนรอย
ละคาใชจายเฉลี่ยในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรในหมวดตางๆ จะพบวา หมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร และหมวดเบ็ดเตล็ด มีสัดสวนรอยละของ
คาใชจายเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับคาใชจายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในแตละหมวด  ในขณะที่
หมวดอื่นๆที่เหลือมีแนวโนมลดลง  และจากการศึกษายังพบวา ครัวเรือนเกษตรที่มีรายไดในระดับ
ต่ํา มีรอยละของคาใชจายเฉลี่ยในหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงกวาครัวเรือนเกษตรที่มีรายไดใน
ระดับที่สูงกวาอยางชัดเจน ขณะเดียวกันครัวเรือนเกษตรที่มีรายไดในระดับในระดับสูงมีรอยละ
คาใชจายในหมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสารสูงกวาครัวเรือนเกษตร ที่มีรายไดในระดับที่ต่ํา
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กวา สวนคาใชจายในหมวดอื่นๆนั้น รอยละของคาใชจาย เมื่อพิจารณาตามระดับรายไดของ
ครัวเรือน มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 
 ปลันธนา มูลชนะ (2549) วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบแบบแผนการใชจายเพื่อการบริโภค
ของครัวเรือนไทย ชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 โดยกําหนดใหป พ.ศ. 2541 เปน
ตัวแทนของปที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทําการศึกษา 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซ่ึงในแตละภาคการพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัยและอาชีพ โดยใช
แบบจําลอง  Extended Linear Expenditure System : ELES และอาศัยขอมูลภาคตัดขวาง ที่ไดจาก
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของตัวอยางครัวเรือน พ.ศ. 2539 2541 และ 2545 ซ่ึงรวบรวม
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ผลการศึกษา พบวา ในป 2539 2541 และ 2545 ภาคเหนือมีคาความ
โนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทาย (MPC) เทากับ 0.152, 0.245 และ 0.313 ตามลําดับ ภาคกลาง 
มีคา MPC เทากับ 0.353, 0.293 และ 0.332 ตามลําดับซึ่งต่ําสุดในป 2541 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีคา MPC เทากับ 0.119, 0.123 และ 0.121 ตามลําดับ และภาคใต มีคา MPC เทากับ 0.283, 0.183 
และ 0.317 ตามลําดับ ซ่ึงต่ําสุดในป 2541 และพบวาในทุกภาคคา MPC ของครัวเรือนในเขตเมืองมี
คาต่ํากวาของครัวเรือนในเขตชนบท สินคาที่มีแนวโนมในการใชจายสูงที่สุดสําหรับทุกภาค คือ 
สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล รองลงมาคือ คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และ
คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะและการสื่อสาร เมื่อจําแนกตามกลุมอาชีพของหัวหนาครัวเรือน พบวา 
กลุมอาชีพผูทําเกษตร ในแตละภาคมีแนวโนมจายลดลงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ยกเวนภาคเหนือที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

สวนกลุมอาชีพผูที่ประกอบธุรกิจดานการคา พบวา ทุกภาคมีแนวโนมลดลงในชวง
วิกฤตเศรษฐกิจ ยกเวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไมแตกตางกันทั้ง 3 ป สําหรับกลุมอาชีพผู
ปฏิบัติในสายวิชาชีพ พบวา แตละภาคมีแนวโนมของการใชจายเพื่อการบริโภคเพื่อการบริโภคที่
แตกตางกัน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมการใชจายเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ป สวนใน
ภาคกลางและภาคใตมีแนวโนมการใชจายลดลงในปวิกฤตเศรษฐกิจ (ป 2541) และปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ สวนกลุมอาชีพปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและการกอสราง พบวาใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมการใชจายลดลงในปวิกฤตเศรษฐกิจ สวนใน
ภาคกลางและภาคใตมีแนวโนมการใชจายเพิ่มขึ้นในปวิกฤตเศรษฐกิจ  

ผลการวิจัยยังพบวา สินคาที่มีแนวโนมการใชจายลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ คือสินคา
เกี่ยวกับยานพาหนะและการสื่อสาร การบันเทิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงจัดไดวาเปนสินคา
ฟุมเฟอย สวนสินคาจําเปนอันไดแก สินคาประเภทอาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลและที่อยู
อาศัย มีการใชจายในสัดสวนที่สูงขึ้นในปวิกฤตเศรษฐกิจ สวนคาใชจายเพื่อการศึกษาก็มีการใชจาย
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ในสัดสวนที่สูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะครัวเรือนภาคกลาง การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา การกระตุนเศรษฐกิจ 
ควรคํานึงถึงลักษณะการบริโภคในแตละภาค ในแตละเขตเมืองและชนบท และในแตละอาชีพ 
เพราะมีขอเท็จจริงของ MPC ที่แตกตางกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทุกเรื่อง เปนการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห
คาใชจายในการอุปโภคบริโภค ในการวิเคราะหนั้นจะมีรูปแบบ แนวคิด และแบบจําลอง ที่แตกตาง
กันออกไป ซ่ึงจะสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาครั้งตอไป 
2.2  แนวคิดทฤษฎีการบริโภค 
 ในการศึกษาทฤษฎีการบริโภค จะเกี่ยวของกับการพิจารณาตัดสินใจอยางมีเหตุผลของ
ผูบริโภควาจะทําการจัดสรรงบประมาณ หรือ รายไดที่มีอยูอยางจํากัดอยางไรในการเลือกซื้อสินคา 
และบริการจํานวนหนึ่ง  ภายใตปจจัยตางๆ เชน ราคาสินคา รายได และรสนิยม เพื่อใหไดรับ
อรรถประโยชนสูงสุด หรือความพอใจสูงสุด (maximizing total utility) ซ่ึงในที่สุดจะกอใหเกิดอุป
สงคในสินคาของผูบริโภค 

2.2.1 ฟงกชันอุปสงค 
ในการพจิารณาพฤติกรรมของผูบริโภคจะสามารถวิเคราะหหาฟงกชันอปุสงคของ

ผูบริโภคไดจาก 2 วิธี ดวยกนัคือ (อภิสิทธิ์ , 2537:157) 
1. พิจารณาวาผูบริโภคจะตัดสนิใจเลือกบริโภคสินคาเพื่อใหไดรับอรรถประโยชนสูง 

สุด (u) ภายใตขอจํากัดของงบประมาณที่มอียู (x) ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดยแบบจําลองทั่วไป ดังนี ้
 
                      Maximize   u  = v(qi)                                ..…..….(1) 

 
   Subject to  x  =           ……….(2) 

 
กําหนดให  
 v(qi) =   ฟงกช่ันอรรถประโยชนทางตรง (direct utility function) 
                                             ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่บริโภค  qi 

 pi =  ราคาสินคาประเภทที่ i 
qi =  ปริมาณสินคาประเภทที่ i 

 โดยที่  i  = 1,2,…,n 
 
 

∑=
n

1i iqip
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เมื่อใช  lagrangian approach ในการแกปญหาจะได 
   
 L  =                           ……...(3) 
   

โดยที่  คือ lagrange multiplier 
จากสมการที่ (3) หาอนุพนัธอันดับที่ 1 สําหรับ i = 1,2,…,n จะไดดังนี้ 

 
                          …….….(4)  
           …….….(5) 
 
  

เมื่อแกสมการที่ (4) และ (5) จะไดฟงกช่ันอุปสงคธรรมดา (ordinary demand function) 
ของการบริโภคสินคา  qi  หรือ ฟงกช่ันอุปสงคสินคาตามหลักการของ Mashallian ดังนี้ 
 
                 ……..….(6) 
   

 2.  พิจารณาวาผูบริโภคจะตดัสินใจเลือกบริโภคสินคาโดยมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ซ้ือสินคาใหอยูในระดับต่ําสุด (x) ที่สามารถคงระดับอรรถประโยชนเทาเดิม         ซ่ึงแสดงไดดังนี ้
 
  Minimize        …..….(7) 
  Subject to     ……....(8) 
  
 โดยที่ x คือ ฟงกช่ันคาใชจายทางตรง (direct expenditure function) 
 

เมื่อใช lagrangian approach ในการแกปญหาจะไดคาดังนี้ 
          ….…. (9) 
 
 โดยที่       คือ lagrange multiplier 
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n
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จากสมการที(่9) หาอนุพนัธอันดับที่ 1 สําหรับ i = 1,2,..,n จะไดดังนี ้
 
       ………. (10) 
  
       ………. (11) 
 
 
 เมื่อแกสมการที่ (10) และ (11) จะไดฟงกช่ันอุปสงคชดเชย (compensated demand 
function) ของการบริโภคสินคา qi หรือฟงกช่ันอุปสงค Hicksian ดังนี ้
 
       ………. (12) 
 ฟงกช่ันอุปสงคธรรมดาและฟงกช่ันชดเชยจะมีความเกี่ยวพันกันเนื่องจากกรณีการหา
อรรถประโยชนสูงสุดของผูบริโภคภายใตงบประมาณที่จํากัด มีความหมายตรงกับกรณีการหา
คาใชจายต่ําที่สุดโดยกําหนดระดับอรรถประโยชนสูงสุดที่ตองการ โดยท้ังสองกรณีตางก็เปนการ
เลือกบริโภคสินคา  qi เชนเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธของ 2 กรณีนี้เรียกวา dual problem สามารถ
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 เมื่อแทนคาฟงกช่ันอุปสงคธรรมดา สมการที่ (6) ลงในฟงกช่ันอรรถประโยชนทางตรง 
จะไดฟงกช่ันอรรถประโยชนทางออม (indirect utility function ;     ) คือ 
       ………. (13) 
 

 และเมื่อแทนคาฟงกช่ันอุปสงคชดเชย สมการที่ (12) ในฟงกช่ันคาใชจายทางตรง จะได
ฟงกช่ันคาใชจายทางออม(indirect expenditure function : e) คือ 

       ………. (14) 
 
นําฟงกช่ันขางตนนี้มาแทนลงในฟงกช่ันอปุสงคทั้งสองจะแสดงความสัมพันธดังกลาวคือ  

 
       ………. (15) 
 

อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาจะมีผลตออุปสงคธรรมดาและอุปสงคชดเชย
จะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับความแตกตางของคาพารามิเตอรที่กําหนดใหคงที่ 

i

i
i q
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∂
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2.3   แบบจําลองในการวิเคราะหคาใชจาย 
 การวิเคราะหสมการเชิงเสนตรงนั้นไดมีมานานแลว โดยในป พ.ศ. 1954 Stone ได
ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและการใชจายของผูบริโภคในเรื่อง “The Measurement of Consumer’s 
Expenditure and Behavior” ซ่ึงเปนการศึกษาถึงแบบจําลองในการวิเคราะหอุปสงคของสินคาแตละ
ชนิด โดยพิจารณาจากคาความยืดหยุน แบบจําลองดังกลาวสามารถปรับใชไดดีกับสินคาชนิดตางๆ 
  รูปแบบของฟงกชันเกี่ยวกับการวิเคราะหคาใชจายที่มีการใชจายกันอยางแพรหลาย
ไดแก  แบบจําลองคาใชจายที่เปนเสนตรง(Linear Expenditure System : LES) มีรากฐานมาจากการ
วิเคราะหอุปสงคแบบ Stone (1954) การวิเคราะหโดยแบบจําลองคาใชจายที่เปนเสนตรงนี้สมมติให
ผูบริโภคไดรับอรรถประโยชนสูงสุดและคาใชจายทั้งหมดจะถูกกําหนดจากปจจัยภายนอก       
แบบจําลองคาใชจายที่เปนเสนตรง(Linear Expenditure System : LES) สามารถแสดงไดดังนี้ 
       ………. (16) 
  
โดยกําหนดให 
 pi = ราคาสินคาชนิดที่ i 
 qi = ปริมาณสินคาชนิดที่ i ทั้งหมด 
  = ปริมาณสินคาชนิดที่ i ที่จําเปนในการบริโภค 
   = คาสัมประสิทธิ์ ซ่ึงแสดงแนวโนมการจดัสรรคาใชจาย  

(marginal budget share) สําหรับสินคา i 
 V =  คาใชจายในการบริโภคสินคา 
 
 เมื่อสมการ 0 <    <  1 ;   โดยที่ i = 1,2,…,n 
  
 จากสมการที่ (16) เปนฟงกชันที่เหมาะสมกับเทคนิคสมการถดถอยพหุ (multiple 
regression)มาก สามารถที่จะประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดธรรมดา (OLS) ไดงายซึ่งแสดง
ใหเห็นวาคาใชจายในสินคาชนิดที่ i (expenditure on 1th commodity : piqi) ประกอบดวยสวนสําคัญ 
2 สวน สวนแรก เปนคาใชจายที่ตองจายแนนอนเปนคาใชจาย(สินคา) ขั้นต่ําสุด( pi    )  และสวนที่
สองคือสวนแบงที่แนนอน(   ) ของรายไดสวนเกิน หมายถึงรายไดที่อยูนอกเหนือจากรายไดพอ
ประทังชีพ  ซ่ึงหาไดจากคาใชจายในการซื้อสินคาทั้งหมด (total expenditure : V ) ลบดวยคาใชจาย
เพื่อยังชีพของสินคาทั้งหมด (total subsistence expenditure :            ) สามารถแปลความหมายไดวา 
กอนอื่นผูบริโภคจะนําเอารายไดของเขาทั้งหมดสวนหนึ่งไปบริโภคสินคาที่จําเปนตองใชใน

( )∑−+= iiiiiii γpVβγpqp
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iβ
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∑ iiγp
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ปริมาณ      ณ ระดับราคานั้นๆ จากนั้นจะนํารายไดที่เหลืออยูนั้นไปบริโภคสินคาตางๆ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์คาใชจายเทากับ 

แบบจําลอง ELES จะเปนแบบจําลองที่พัฒนามาจาก แบบจําลอง LES ใน ป ค.ศ. 1973 
โดยเปลี่ยนขอจํากัดทางดานงบประมาณ (budget constraint) มาเปน ขอจํากัดทางดานทรัพยสิน 
(wealth constraint) ซ่ึงจะใชรายไดถาวรตามปกติ (permanent income) แทนคาใชจายทั้งหมด 
สําหรับรายไดถาวรตามปกติจะใชรายไดปจจุบัน (current income) รวมกับคาคิดลดของการ
เปลี่ยนแปลงรายไดจากแรงงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคต (discounted expected future change in 
labor income)  ดังนั้นรูปแบบจําลองที่ปรับปรุงแลวจึงเปนดังนี้ 

 
       ………. (17) 

หรือ 
       ………. (18) 

 
กําหนดให 
 Vi = คาใชจายในการบริโภคสินคาชนิดที่ i  
 Pi = ราคาสินคาชนิดที่ i 

 Y = รายไดถาวร 
โดยที ่
  
 
จากสมการที่ (18) ทําใหอยูในรูป Aggregate  จะได 
 
       ………. (19) 
       ………. (20) 
หรือ               .……....(21)
       ………. (22)  
 

ดังนั้น      คือ  ความโนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทาย (marginal propensity to 
consume : mpc) และสมการนี้ ก็คือ ฟงกชันการบริโภคของเคนส (Keynesian Consumption 
function) จากสมการ (22) หากแทนคา Y ใหอยูในรูปคาใชจาย V จะได 

iγ

iβ
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∑ =−+= 1,2,...,11i:)iip(Y*
iiiPiV γβγ

       ………. (23) 
 
สมการ (23) ก็คือฟงกชันอุปสงคของระบบคาใชจายที่เปนเสนตรงนั่นเอง ดังนั้นฟงกชัน

คาใชจายการอุปโภคบริโภคแบบเสนตรงแบบปรับปรุงใหม จึงใชไดดีกวาฟงกชันการใชจาย
อุปโภคบริโภคแบบเสนตรงธรรมดา 

 
2.4  โครงสรางและแบบจําลองในการวิเคราะห 
 การวิเคราะหใชแบบจําลองระบบคาใชจายที่เปนเสนตรงแบบที่ปรับปรุงใหม มาปรับ
ใชกับขอมูลคาใชจายของครัวเรือน ซ่ึงแสดงไดดังนี้ (Lluch และ William, 1975 a) 

           
    ………. (24) 

 
กําหนดให 
 Vi = คาใชจายในการบริโภคสินคาชนิดที่ i 
 Pi = ราคาสินคาชนิดที่ i 
    qi = ปริมาณสินคาชนิดที่ i 

= เปนคาคงที่ เทากับ       ไดแกสัดสวนของงบประมาณหนวย
สุดทายถวงน้ําหนักดวยตัวคงที่ 

 Y = รายไดถาวรของครัวเรือน 
  = ปริมาณขั้นต่ําของการบริโภคสินคา i 
  = คาใชจายขั้นต่าํเพื่อการยังชพีของครัวเรือน 
 N = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 i = ชนิดของสินคาที่ครัวเรือนบริโภค 
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การปรับปรุงแบบจําลองระบบคาใชจายที่เปนเสนตรง เพื่อใหใชไดเหมาะสมกับการ
วิเคราะหโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือน โดยอาศัยขอสมมติฐานดังนี้ 

1. ครัวเรือนมีความพอใจสูงขึ้นเมื่อบริโภคสินคาตางๆมากกวาปริมาณสินคาที่ครัวเรือน 
จําเปนตองบรโิภคเพื่อการยงัชีพ 

2. มูลคาของสินคาที่บริโภคแตละชนิดสามารถนํามารวมกันได คือครัวเรือนมีความเปน 
อิสระในการเลือกบริโภคสินคา สินคาที่บริโภคแตละชนิดมีมูลคาและสามารถนํามูลคาของสินคา
แตละชนิดมารวมกันได 

3. ขอสมมติเกี่ยวกับราคาและรายไดของครัวเรือน กําหนดใหราคาและรายไดนอกจากนั้น
ยังสมมติให ราคาที่ครัวเรือนคาดหวังและรายไดของครัวเรือนในแตละชวงเวลาที่ศึกษานั้นไม
เปลี่ยนแปลง และครัวเรือนแตละครัวเรือนอุปโภคบริโภคสินคาสินคาในราคาเดียวกัน ดังนั้นจึงใช
ขอมูลคาใชจายแทนปริมาณของสินคาที่บริโภค(ปริมาณ x ราคา)ได 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาคาใชจายทั้ง 11  ประเภท โดยมีขอสมมติวาครัวเรือนแตละ
ครัวเรือนซื้อสินคาแตละประเภทในราคาไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงใช      แทน      เชนนี้แลว          
สมการที่ (24) จึงสามารถเขียนใหมไดเปน 
           ………. (25) 
  
 กําหนดใหคาใชจายเพื่อการยังชีพของครัวเรือนขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
โดยมี ความสัมพันธในเชิงเสนตรง ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

      
                                           ………. (26) 

โดยกําหนดให 
  =  คาใชจายเพือ่การยังชีพของครัวเรือน 
        ai =  คาคงที่ของสมการคาใชจายเพื่อการยังชพี 
         bi =  สัมประสิทธิ์ของตัวแปรจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
        N =  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
 เมื่อรวมคาใชจายเพื่อการยังชีพของครัวเรือนเขาดวยกนัแลวจะไดสมการคาใชจายเพื่อ
การยังชีพรวม                  ดังนี้ 
       ………. (27) 

*
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 แทนคาสมการที่(26) และสมการที่ (27)ในสมการที่ (25) จะได 
 

       
                                           ……..…..(28) 

     Vi=   A+BN+CY                               ..…….….(29) 
กําหนดให 

 A =                              เปนคาใชจายขัน้ต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือน 
 B =                              เปนสัมประสิทธิ์ของปจจัยจํานวนสมาชิกใน 

   ครัวเรือน  ซ่ึงบอกใหทราบถึงอิทธิพลของจํานวนสมาชิกที่มีตอ  
   คาใชจายในครัวเรือนเมื่อปจจัยอ่ืนๆคงที่ 

  C =             เปนสัมประสิทธิ์ของปจจัยรายไดซ่ึงเปนตวับอกใหทราบถึง 
         ปจจัยรายไดถาวร ที่มตีอคาใชจายในการบริโภคของครัวเรือน เมื่อ 
         กาํหนดปจจัยอ่ืนๆคงที่ 

   
สมการที่ (29) สามารถเขียนใหอยูในรูปฟงกชันทั่วไปไดดังนี ้

  Vi  = f (Y, N)                               ……….(30)
    

โดย 
  Vi  =   คาใชจายตอปในการบริโภคสินคาประเภทที่ i ของครัวเรือน 

มีหนวยเปนบาท 
 Y  = รายไดตอปของครัวเรือน  มหีนวยเปนบาท 
 N  = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน มีหนวยเปนคน 
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2.5  แบบจําลองทางสถติิท่ีใชในการวิเคราะห 
 การวิเคราะหการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน มีขอจํากัดในดานการรวบรวมขอมูล 
ดังนั้นแบบจําลองที่ไดมาจากการกําหนดสมการคาใชจายจะเลือกใชแบบจําลอง ELES ในการ
วิเคราะหการอุปโภคบริโภคแตละหมวดจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะการอุปโภคบริโภคของ
ภาคครัวเรือนโดยใชเทคนิควิธีการประมาณการแบบกําลังสองนอยที่สุดจะไดแบบจําลองดังนี้ 

แบบจําลองการวิเคราะหคาใชจายในการอปุโภคบริโภค ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือประเภท
ใดประเภทหนึง่  กําหนดไดดงันี้ 

tεNαYααV t2t10ti, +++=   ………. (31) 

โดยกําหนดให 
 Vi,t   =  คาใชจายตอปในการบริโภคสินคา i ในปที่ t ของครัวเรือน 
          มีหนวยเปนบาท  

   Yt = รายไดตอปของครัวเรือน  ในปที่ t มีหนวยเปนบาท 
   Nt = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในปที่ t มีหนวยเปนคน 
           0α = คาคงที่ของสมการระบบคาใชจายเสนตรงแบบที่ปรับปรุงใหม 
  1α = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายไดของครัวเรือน 
  2α = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชกิในครัวเรือน 
 ทั้งนี้ จะใชสมการ (31) ประมาณคาใชจายของครัวเรือนในแตละหมวดสินคา และ
ดําเนินการประมาณคาสําหรับตัวอยางในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกนั 

 
 การคํานวณาคาความยืดหยุน สามารถหาไดโดย ความยืดหยุนของคาใชจายในการ
อุปโภคบริโภคสินคา i    ตอรายได   Eci  จากสมการ (31) ไดดังนี้ 

  
โดยคาความยืดหยุนของคาใชจายในการอุปโภคบริโภค สามารถบอกไดวาสินคาแตละ

ชนิดที่วิเคราะหนั้นเปนสินคาฟุมเฟอย (luxury goods) หรือ สินคาจําเปน (necessary goods) หรือ 
สินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) ถาคา Eci นอยกวา 0 แสดงวาเปนสินคาดอยคุณภาพ ถาคา Eci  

มากกวา 0 แตนอยกวา 1 แสดงวาเปนสินคาจําเปน และถาคา Eci มากกวา 1 แสดงวาเปนสินคา
ฟุมเฟอย   

i,tV
tY

2αciE =
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บทที่  3 
สภาพทั่วไปของครัวเรือน 

 
 จากสภาวการณในปจจุบัน ถึงแมวาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทาง
การเงินโลกไมมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แตภาวะเศรษฐกิจไทยก็ยังตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยง
ตางๆที่สําคัญ ไดแก ปจจัยทางการเมือง ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอ และราคาน้ํามันที่มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบตอการใชจายของครัวเรือน คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดํารงชีพ อีกดวย 
 
3.1  ขอมูลท่ัวไปของครัวเรอืน 
 ตัวอยางครัวเรือนที่นํามาศึกษาครั้งนี้ ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2543 และ 2547 โดยสรุปคาใชจาย ไดดังในตารางที่ 
3.1 
 
ตารางที่ 3.1  ขอมูลทั่วไปของตัวอยางครัวเรือน ป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 
 
ป 2543 2547 
จํานวนครัวเรือนตัวอยาง(ครัวเรือน) 24,747 34,843 
ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย(คน/ครัวเรือน) 3.6 3.4 
รายไดเฉล่ียตอปของครัวเรือน(บาท) 13,737 16,038 
รายไดเฉล่ียตอปตอคน(บาท) 3,816 4,717 
คาใชจายเฉลี่ยตอปของครัวเรือน(บาท) 10,999 13,220 
คาใชจายเฉลี่ยตอปตอคน(บาท) 3,055 3,888 
 
ที่มา  :   รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
             ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ.2547 
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 จากตารางที่ 3.1 เมื่อพิจารณาขอมูลท่ัวไปของตัวอยางครัวเรือน พบวา จํานวนตัวอยาง
ครัวเรือนที่ใชในการศึกษา ป พ.ศ. 2543 เทากับ 24,747 ครัวเรือน มีขนาดของครัวเรือนเทากับ 3.6 
คนตอครัวเรือน และ ป พ.ศ. 2547 เทากับ 34,843 ครัวเรือน มีขนาดของครัวเรือนเทากับ 3.4 คนตอ
ครัวเรือน จะพบวาจํานวนตัวอยางครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นแตขนาดของครัวเรือนกลับมีแนวโนมลดลง  
แสดงใหเห็นวาประชาชนมีการวางแผนครอบครัวมากขึ้น รวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ครัวเรือนที่สูงขึ้น  
 หากพิจารณาทางดานรายได และคาใชจายตอเดือนของตัวอยางครัวเรือน พบวา ในป 
พ.ศ. 2543 ตัวอยางครัวเรือนมีรายไดตอปเทากับ  13,737 บาท และมีคาใชจายตอปเทากับ 10,999 
บาท  สวนในป พ.ศ. 2547 ครัวเรือนมีรายไดตอปเทากับ 16,038 บาท คาใชจายตอปเทากับ 13,220  
บาท แสดงใหเห็นวาจากชวง 5 ป ครัวเรือนไทยทั้งประเทศโดยเฉลี่ยมีรายไดและรายจายตอป
เพิ่มขึ้น 
 และหากเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอปตอคน จะเห็นพบวา ในป พ.ศ. 2547 มีรายไดเฉล่ีย
ตอปตอคนเทากับ 4,717 บาท ซ่ึงสูงกวา ป พ.ศ. 2547  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคน เทากับ 3,816 บาท 
และคาใชจายเฉลี่ยตอปตอคน เทากับ 3,055 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 3,888 บาท ใน ป พ.ศ. 
2547 แสดงใหเห็นถึง การกระตุนการใชจายของรัฐบาลดวยโครงการตางๆทําใหประชาชนสามารถ
จับจายใชสอยหรือบริโภคเพิ่มขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยไมเกิดปญหาเกี่ยวกับหนี้สิน 
 
3.2 ชวงรายไดตอปของครัวเรือน 
 รายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอครัวเรือน ในการตัดสินใจเลือกใชจายเกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค หากรายไดตอปของครัวเรือนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจะทําใหการอุปโภคบริโภค
เปลี่ยนแปลงสินคานั้นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
 ตารางที่  3.2 พิจารณาทางดานรายไดของครัวเรือน ใน ป พ.ศ.2543 และ ป พ.ศ. 2547 
จะแบงรายไดออกเปน 10 ชวง คือ ชวงต่ํากวา 5,000 บาท  5,001 - 10,000 บาท 10,001 – 15,000 
บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาท 30,001 - -35,000 บาท  
35,001-40,000 บาท 40,001-45,000 และ ตั้งแต 45,001 บาทขึ้นไป โดยผลที่ไดเปนดังนี้  
 ป พ.ศ. 2543 ครัวเรือนมีรายไดอยูในชวงต่ํากวา 5,000 บาท มีจํานวน 6,613 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 26.7 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 3,306.6 บาท  สวนในป พ.ศ. 2547 ครัวเรือนมีรายไดอยู
ในชวงต่ํากวา 5,000 บาท มีจํานวน 6,297 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.1 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 
3,466.6 บาท    
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 ป พ.ศ. 2543 ครัวเรือนมีรายไดอยูในชวง 5,001 – 10,000 บาท มีจํานวน 7,509 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 30.3  มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 7,263.4 บาท   สวนป พ.ศ. 2547 ครัวเรือน มี
จํานวน 10,630 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 30.5 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 7,360.6 บาท   ซ่ึงครัวเรือนที่อยู
ในชวงนี้ มีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด ทั้ง 2 ป จะเห็นไดวาจํานวนรอยละของครัวเรือนที่มีรายไดสูง
นั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และจํานวนรอยละของครัวเรือนที่มีชวงรายไดที่ต่ํากวา 5,000 บาท นั้น มี
แนวโนมลดลง  
   
ตารางที่  3.2  ชวงรายไดตอปของครัวเรือน แยกตามชั้นรายได ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
    (หนวย:บาทตอครัวเรือน) 

ชวงรายได 
2543 2547 

จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละของ
ครัวเรือน 

รายไดเฉลี่ย จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละของ
ครัวเรือน 

รายได
เฉลี่ย 

ต่ํากวา  5,000 บาท 6,613 26.7 3,306.6 6,297 18.1 3,466.6 
5,001 – 10,000 บาท 7,509 30.3 7,263.4 10,630 30.5 7,360.6 

10,001 – 15,000 บาท 3,914 15.8 12,229.2 6,376 18.3 12,252.0 
15,001 – 20,000 บาท 2,174 8.8 17,280.1 3,568 10.3 17,253.9 
20,001 – 25,000 บาท 1,332 5.4 22,369.4 2,262 6.5 22,353.2 
25,001 – 30,000 บาท 826 3.3 27,286.6 1,475 4.2 27,297.6 
30,001 – 35,000 บาท 620 2.5 32,398.9 1,045 3.0 32,341.9 
35,001 – 40,000 บาท 449 1.8 37,423.1 746 2.1 37,407.8 

40,001 – 45,000  บาท 301 1.2 42,491.5 558 1.6 42,391.9 
ตั้งแต 45,001 บาทขึ้นไป 1,009 4.1 75,417.7 1,868 5.4 76,325.5 

รวมเฉลี่ย 24,747 100.00 13,737.1 34,843 100.0 16,038.4 

 
ที่มา : คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
          ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2547 
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3.3 ชวงคาใชจายตอปของครัวเรือน 
 คาใชจายของภาคครัวเรือนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค และ คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคนั้น เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน  
  
ตารางที่  3.3 ชวงคาใชจายตอปของครัวเรือน แยกตามชัน้คาใชจาย ในป พ.ศ. 2543  
   และ ป พ.ศ. 2547  
    (หนวย:บาทตอครัวเรือน) 

ชวงคาใชจาย 
2543 2547 

จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละของ
ครัวเรือน 

คาใชจายเฉลี่ย จํานวน
ครัวเรือน 

รอยละของ
ครัวเรือน 

คาใชจายเฉลี่ย 

ตํ่ากวา  5,000 บาท 6,222 25.1 3,581.7 5,921 17.0 3,632.1 
5,001 – 10,000 บาท 9,327 37.7 7,238.9 12,648 36.3 7,367.3 

10,001 – 15,000 บาท 4,283 17.3 12,213.8 7,395 21.2 12,232.8 
15,001 – 20,000 บาท 2,173 8.8 17,194.9 3,641 10.4 17,200.6 
20,001 – 25,000 บาท 1,061 4.3 22,243.0 1,868 5.4 22,192.2 
25,001 – 30,000 บาท 606 2.4 27,412.3 1,069 3.1 27,228.3 
30,001 – 35,000 บาท 339 1.4 32,308.6 600 1.7 32,340.2 
35,001 – 40,000 บาท 186 0.8 37,331.3 357 1.0 37,414.3 
40,001 – 45,000  บาท 138 0.6 42,359.7 278 0.8 42,421.1 

ต้ังแต 45,001 บาทขึ้นไป 412 1.7 69,798.3 1,066 3.1 72,920.5 
รวมเฉลี่ย 24,747 100.0 10,998.9 34,843 100.0 13,220.0 

 
ที่มา : คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
          ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2547 
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 ตารางที่ 3.3 การพิจารณาคาใชจายของครัวเรือน จะแบงชวงคาใชจายออกเปน 10 ชวง 
คือ ชวงต่ํากวา 5,000 บาท  5,001 - 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท  
20,001 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาท 30,001 - -35,000 บาท  35,001-40,000 บาท             
40,001-45,000 และ 45,001 บาทขึ้นไป โดยผลที่ไดเปนดังนี้  
 ชวงคาใชจายต่ํากวา 5,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 6,222  และ 
5,921 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 3,581.7 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 และ
เพิ่มขึ้นเทากับ 3,632.1  บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547  
 ชวงคาใชจาย 5,001 – 10,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 9,327  
และ 12,648 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 7,238.9 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ 7,367.3 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547  
 ชวงคาใชจาย 10,001 – 15,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 4,283  
และ 7,395 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 12,213.8 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ  12,232.8  บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547  
 ชวงคาใชจาย 15,001 – 20,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 2,173
และ 3,641 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 17,194.9 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ 17,200.6 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547  
 ชวงคาใชจาย 20,001 – 25,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 1,061 
และ 1,868 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 22,243.0 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และลดลงเทากับ 22,192.2 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
 ชวงคาใชจาย 25,001 – 30,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 606
และ 1,069 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 27,412.3 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และลดลงเทากับ 27,228.3 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
 ชวงคาใชจาย 30,001 – 35,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 339 
และ 600 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 32,308.6 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ 32,340.2 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
 ชวงคาใชจาย 35,001 – 40,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 186 
และ 357 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 37,331.3 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ 37,414.3  บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
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 ชวงคาใชจาย 40,001 – 45,000 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 138  
และ 278 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 42,359.7 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 
และเพิ่มขึ้นเทากับ 42,421.1 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
 ชวงคาใชจาย 45,001 บาทขึ้นไป ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 412  และ 
1,066 ครัวเรือน ตามลําดับ มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 69,798.3 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 และ
เพิ่มขึ้นเทากับ 79,920.5 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายของครัวเรือนใน 2 ป พบวา คาใชจายเฉลี่ยในป พ.ศ. 
2547 สูงกวา ป พ.ศ. 2543 สะทอนใหเห็นถึงผลของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ในการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นสงผลใหคาใชจายของประชาชนเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย 
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3.4 คาใชจายเฉลี่ยตอปตอครัวเรือนตามหมวดสินคา 
 
ตารางที่ 3.4 คาใชจายเฉลี่ยตอปตอครัวเรือน แยกตามหมวดสินคา ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 (หนวย:บาทตอปตอครัวเรือน) 

หมวดสินคา 
2543 2547 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1) คาใชจายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 3,741 39.6 4,240 36.5 
2) เครื่องนุงหมและรองเทา 432 4.6 439 3.8 
3) ที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน 2,391 25.3 2,607 22.4 
4) คาตรวจรักษาพยาบาลและคายา 289 3.1 283 2.4 
5) คาใชจายสวนบุคคล 300 3.2 352 3.0 
6) ยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร 1,740 18.4 3,030 26.1 
7) การบันเทิงและการอาน 226 2.4 277 2.4 
8) การศึกษา 257 2.7 257 2.2 
9) เบ็ดเตล็ด 80 0.9 134 1.2 
1. คาใชจายเพือ่การอุปโภคบริโภค (ผลรวม 1) ถึง 9)) 9,458 86.0 11,618 87.9 
2. คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1,541 14.0 1,602 12.1 
3. คาใชจายทั้งสิ้น (1 + 2) 10,999 100.0 13,220 100.0 
 ที่มา : คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
          ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2547 
 

 จากตารางที่ 3.4 เมื่อพิจารณาคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอครัวเรือนตามหมวดสินคา พบวา 
 คาใชจายเฉลี่ยตอปตอครัวเรือนทั้งประเทศ มีคาใชจายทั้งสิ้นโดยเฉลี่ย 10,999 บาท ใน
ป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 13,220 บาท โดยคาใชจายเฉลี่ยใน 2  ปที่
ทําการศึกษา ครัวเรือนจะนําไปใชเกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุด ประมาณรอย
ละ 85 ของคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 87.9 ของ
คาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547  สะทอนผลกระทบจากการดําเนินนโยบายฟนฟู
เศรษฐกิจในระบบรากหญาของรัฐบาล  ซ่ึงมุงเนนการกระตุนการใชจายของชนบทของโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพื่อใหประชาชนทั่วทั้งประเทศมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
เปนตน  
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 เมื่อจําแนกพิจารณาเปนหมวดสินคาจะปรากฎดังนี ้

 คาใชจายหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) พบวา มี
คาใชจายเฉลี่ยเทากับ 3,741 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นเปน 4,240 บาท ในป พ.ศ.2547          
คิดเปนรอยละ 39.6 ในป พ.ศ.2543 ลดลงเปนรอยละ 36.5  ในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะเห็นไดวาคาใชจาย
เฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมดแลว จะ
พบวามีแนวโนมลดลง(ตารางที่ 3.4)    

 คาใชจายหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มี
คาใชจายเทากับ 432 บาท และ 439 บาท คิดเปนรอยละ 4.6 และ 3.8  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา
คาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด 
จะพบวามีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 3.4) 

 คาใชจายหมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มี
คาใชจายเทากับ 2,391 บาท และ 2,607 บาท  คิดเปนรอยละ 25.3 และ 22.4  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได
วาคาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ย
ทั้งหมด จะพบวามีแนวโนมลดลง(ตารางที่ 3.4) 

 คาใชจายหมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มี
คาใชจายเทากับ 289 บาท และ 283 บาท  คิดเปนรอยละ 3.1 และ 2.4  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา
คาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง และเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด 
จะพบวามีแนวโนมลดลง(ตารางที่ 3.4) 
 คาใชจายหมวดคาใชจายสวนบุคคล ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มีคาใชจาย
สวนตัวเทากับ 300 บาท และ 352 บาท คิดเปนรอยละ 3.2 และ 3.0  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา
คาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด 
จะพบวามีแนวโนมลดลง เชนกัน (ตารางที่ 3.4) 
 คาใชจายหมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา 
มีคาใชจายเทากับ 1,740 บาท และ 3,030 บาท คิดเปนรอยละ 18.4 และ 26.1  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็น
ไดวาคาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ย
ทั้งหมดแลวจะเห็นวาเพิ่มขึ้น เชนกัน (ตารางที่ 3.4) 
 คาใชจายหมวดการบันเทิงและการอาน ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มี
คาใชจายเทากับ 226 บาท และ 277 บาท  คิดเปนรอยละ 2.4 และ 2.4  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา
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คาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด
คงที่  (ตารางที่ 3.4) 
 คาใชจายหมวดการศึกษา ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มีคาใชจายเทากับ 257 
บาท และ 257 บาท คิดเปนรอยละ 2.7 และ 2.2  ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาคาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนม
คงที่ แตเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด กลับมีแนวโนมลดลง        
(ตารางที่ 3.4) 
 คาใชจายหมวดเบ็ดเตล็ด ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 พบวา มีคาใชจายเทากับ 80 
บาท และ 134 บาท  คิดเปนรอยละ 0.9 และ 1.2  ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาคาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณารอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายเฉลี่ยทั้งหมด จะพบวามีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เชนกัน (ตารางที่ 3.4) 
 จะเห็นไดวา ภาคครัวเรือนมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้น จากป พ.ศ. 
2543 ในเกือบทุกหมวดสินคา เนื่องจากประชาชนมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลใหการอุปโภคบริโภค
สินคาตางๆเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการตางๆ ในการกระตุนเศรษฐกิจ ไม
วาจะเปนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนตน 
 แตอยางไรก็ตามรอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอคาใชจายทั้งหมด ก็ยังคงมีแนวโนมลดลง
ในเกือบทุกหมวด เนื่องจากมีฐานคาใชจายเฉลี่ยใหญขึ้น ยกเวน หมวดคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ
และคาบริการสื่อสาร และหมวดเบ็ดเตล็ด ซ่ึงมีสัดสวนเพิ่มขึ้น 
 กลาวโดยสรุปคือ ในชวง 5 ป คือ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 รายไดเฉลี่ยของภาคครัวเรือน
ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 16.75 ในขณะที่คาใชจายรวววมเพิ่มขึ้นรยละ 20 แตในรูปของ
เม็ดเงินแลว รายไดยังสูงกวารายจาย หมวดคาใชจายที่สําคัญ ก็คือ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม(รวม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) รองลงมาไดแก หมวดคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะและ
คาบริการสื่อสาร และหมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน ตามลําดับ คาใชจายเพื่อการศึกษาและ
คาตรวจรักษาพยาบาล คิดเปนสัดสวนที่ต่ําและลดลง ในป พ.ศ. 2547 เมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. 2543 
เปนที่นาสังเกตุวา คาใชจายในหมวดคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะและคาบริการสื่อสารเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูง แสดงวาครัวเรือนไทยนํารายไดไปใชจายในเรื่องนี้มากขึ้น 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะหโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนในประเทศ

ไทย ในป พ.ศ. 2543 เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2547  โดยใชแบบจําลองระบบคาใชจายที่เปนเสนตรงที่
ปรับปรุงใหม (Extended Linear Expenditure System : ELES) โดยใชเทคนิควิธียกกําลังสองนอย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) เพื่อประมาณคาสมการเปรียบเทียบคาใชจายในการอุปโภค
บริโภคสินคาทั้ง 11 หมวด และคํานวณหาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในชวงป พ.ศ. 2543 
และ พ.ศ. 2547 ตามลําดับ 
  
4.1 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบรโิภคของครัวเรือน 

จากขอมูลและสมมติฐานที่กําหนดไวสามารถนําผลท่ีไดจากการวิ เคราะหมา
เปรียบเทียบโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคของสินคา 11 หมวด จาก
จํานวนตัวอยางครัวเรือนที่ใชวิเคราะห ในป พ.ศ. 2543 จํานวน 24,747 ครัวเรือน และในป พ.ศ. 
2547 จํานวน 34,843 ครัวเรือน ดังนี้ 
 
 4.1.1  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนรวม 11 หมวดสินคา             
ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 จากสมการในตารางที่ 4.1 คา R2 ของสมการ แสดงใหเห็นวาตัวแปรรายได และตัวแปร
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายรวมของครัวเรือนได       
รอยละ 44.0 สําหรับป พ.ศ. 2543 และรอยละ 39.7 สําหรับป พ.ศ.2547  
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 
2547 มีคาเทากับ 2,832.90 และ 2,684.56 บาท ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ครัวเรือนในป พ.ศ.2547 
มีการบริโภคเพื่อการยังชีพลดลง เมื่อเทียบกับการบริโภคเพื่อการยังชีพ ในป พ.ศ. 2543 
 เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายไดตอปของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 
(Y1)  มีคาเทากับ 0.30 ซ่ึงเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และสําหรับ ป พ.ศ. 2547 (Y2) มีคาเทากับ 0.36 โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา           

DPU



 33 

t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เชนกัน ในทางเศรษฐศาสตร 
สามารถอธิบายไดวา เมื่อรายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภค
บริโภครวมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.30 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นเปน  0.36 บาท ในป พ.ศ. 
2547 แสดงใหเห็นวาการกระตุนคาใชจายดวยรายได สงผลตอคาใชจายรวมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น  
  สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (N1) มีคา
เทากับ 704.34 และในป พ.ศ. 2547 (N2) มีคาเทากับ 961.98 เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics            
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา          
ถาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายรวมในการอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 704.34 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้น 961.98 บาท ในป พ.ศ. 2547  
 
ตารางที่ 4.1 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร, คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย           
  ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนรวม 11 หมวดสินคา ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

รวม 11 หมวดสินคา 
ป 

2543 2547 
คาคงที่ 2,832.90 2,684.56 
 (27.73)* (22.45)* 
Yt .30 .36 
 (30.70)* (141.95)* 
Nt 704.34 961.98 
 (27.18)* (30.27)* 
R2 .440 .397 
F-Statistics 9,710.12 11,489.33 
Sig. .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 

  
 
 4.1.2  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดอาหารและ 
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เครื่องดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 

ตารางที่ 4.2  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย           
ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม                              
(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาสูบ) 

ป 
2543 2547 

คาคงที่ 1,254.19 1,423.47 
 (43.24)* (55.48)* 
Yt .066 .060 
 (101.24)* (111.81)* 
Nt 446.43 553.45 
 (60.67)* (81.17)* 
R2 .397 .392 
F-Statistics 8,131.71 11,244.91 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.2 คา R2 ของสมการ แสดงใหเห็นวาตัวแปรรายได และตัวแปร
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายของครัวเรือนหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) ไดรอยละ 39.7 สําหรับป พ.ศ. 2543 
และรอยละ 39.2 สําหรับป พ.ศ.2547  
  เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดอาหารและ         
เครื่องดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) ในป พ.ศ. 2543 เทากับ 1,254.19 บาท และ         
เพิ่มขึ้นเปน 1,423.47 บาท ในป พ.ศ. 2547 แสดงใหเห็นวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของ       
ครัวเรือนนั้นขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เมื่อจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น   ทําให
คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (Y1)  มีคา
เทากับ 0.066 และป พ.ศ. 2547 (Y2) เทากับ  0.060 โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา   t-statistics     
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา       
ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และสูบ) เพิ่มขึ้น 0.066 บาท ในป พ.ศ. 
2543 และเทากับ 0.060 บาท ในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงคาไมเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ตัวแปรรายไดมีผลตอ
คาใชจายในหมวดนี้นอยมาก 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (N1)  มีคาเทากับ 
446.43 และป พ.ศ. 2547 (N2)  มีคาเทากับ 553.45 เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น        เทากับ 446.43 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นเทากับ 553.45 บาท ในป พ.ศ. 2547  
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 4.1.3  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดเครื่องนุงหมและ
รองเทา ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547            
 
ตารางที่ 4.3 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย            

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา                                     
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 
 

ป 
2543 2547 

คาคงที่ 119.83 128.72 
 (8.93)* (12.15)* 
Yt .018 .015 
 (59.39)* (66.15)* 
Nt 18.55 22.20 
 (5.45)* (7.89)* 
R2 .132 .119 
F-Statistics 1,875.63 2,358.62 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.3 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา  คิดเปนรอยละ 13.2 และ 11.9  ตามลําดับ  
 จากการเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดเครื่องนุงหม
และรองเทา พบวา ในป พ.ศ. 2543 เทากับ 119.83 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 128.72 บาท ในป พ.ศ. 
2547 แสดงใหเห็นวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนนั้นขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เมื่อจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น   ทําใหคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย 
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 ผลการวิเคราะหพบวา ในป พ.ศ. 2543 และ 2547 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของ
ครัวเรือน(Y1,Y2)  มีคาเทากับ 0.018 และ 0.015 ตามลําดับ โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา                
t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบาย
ไดวา ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา เพิ่มขึ้น 0.018 บาท และ 0.015 บาท แสดงวาตัวแปรรายได
มีผลทําใหคาใชจายในหมวดนี้เปลี่ยนแปลงนอยมาก 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
(N1,N2)  มีคาเทากับ 18.55 และ 22.20 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 เทากับ 18.55 บาท และ 22.20 บาท  ตามลําดับ 

  
  4.1.4 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดที่อยูอาศัยและ
เครื่องใชในบาน ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.4 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย               

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน                      
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน ป 
2543 2547 

คาคงที่ 1,107.32 1,134.59 
 (33.87)* (30.90)* 
Yt .080 .073 
 (108.93)* (95.31)* 
Nt 50.93 87.90 
 (6.14)* (9.01)* 
R2 .33 .22 
F-Statistics 6,210.85 4,836.85 
Sig .000 .000 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
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  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 จากสมการในตารางที่ 4.4 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน คิดเปนรอยละ 33.0 และ 22.0          
ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดที่อยูอาศัยและ
เครื่องใชในบาน ป พ.ศ. 2543 เทากับ 1,107.32 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 1,134.59 บาท ในป พ.ศ. 2547 
แสดงใหเห็นวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนนั้นขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
เมื่อจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น       ทําใหคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (Y1)  คํานวณไดเทากับ 
0.080 และในป พ.ศ. 2547  (Y2)  คํานวณไดเทากับ 0.073 เมื่อทดสอบทางสถิติดวย   คา t-statistics  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา        
ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนใน
หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน เทากับ 0.080 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ เทากับ 0.073 บาท ใน
ป พ.ศ. 2547 ซ่ึงคาที่ได จะเห็นวาการกระตุนคาใชจายของภาคครัวเรือนดวยรายไดนั้น สงผลตอ
คาใชจายในหมวดนี้นอย  

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (N1)  มีคาเทากับ 
50.93 และ ในป พ.ศ. 2547 (N2)  เทากับ 87.90 เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถาจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
เทากับ 50.93 บาท ในป พ.ศ. 2543  และเพิ่มขึ้นเทากับ 87.90 บาท ในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะเห็นไดวา
การเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนนั้น มีผลทําใหคาใชจายในหมวดนี้เพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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 4.1.5 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดคาตรวจ
รักษาพยาบาลและคายา ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.5 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย            

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา                                    
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา ป 
2543 2547 

คาคงที่ 72.30 29.30 
 (4.40)* (1.63)* 
Yt .011 .013 
 (28.69)* (33.75)* 
Nt 20.07 14.69 
 (4.81)* (3.08)* 
R2 .036 .034 
F-Statistics 456.20 605.54 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 
 ตารางที่ 4.5 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของ 
ครัวเรือนหมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา ไดคา R2 ในป พ.ศ.2543 เทากับ 0.036 และ ป พ.ศ. 
2547 เทากับ 0.034 พบวา รายไดและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดคาตรวจรักษาพยาบาล
และคายา ได 3.6 และ 3.4  ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ํ า เพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดคาตรวจ
รักษาพยาบาลและคายา ป พ.ศ. 2543 เทากับ 72.30 บาท และลดลงเปน 29.30 บาท ในป พ.ศ. 2547 
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ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนลดลงเปนอยางมาก สะทอนผลมาจาก 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของรัฐบาล ซ่ึงทําใหครัวเรือนสามารถลดคาใชจายในหมวดนี้ได 
 ผลการวิเคราะหพบวา ในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอป
ของครัวเรือน (Y1,Y2)    มีคาเทากับ 0.011 และ 0.013 ตามลําดับ โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย           
คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถ
อธิบายไดวา ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนในหมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา  เทากับ 0.011 บาท ในป พ.ศ. 2543 และ 
เทากับ 0.013 บาท ในป พ.ศ. 2547 แสดงใหเห็นวการเพิ่มขึ้นของรายไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
คาใชจายของครัวเรือนในหมวดนี้นอยมาก 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 
2547 (N1,N2)  มีคาเทากับ 20.07 และ 14.69 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา ในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเปน 20.07 บาท 
และ 14.69 บาท  ตามลําดับ  
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 4.1.6 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดคาใชจายสวน
บุคคล ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.6 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย                 

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดคาใชจายสวนบุคคล                                     
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

คาใชจายสวนบุคคล ป 
2543 2547 

คาคงที่ 107.83 107.17 
 (21.85)* (18.26)* 
Yt .008 .010 
 (75.68)* (80.07)* 
Nt 21.65 25.80 
 (17.29)* (16.54)* 
R2 .211 .173 
F-Statistics 3,300.94 3,640.14 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.6 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดคาใชจายสวนบุคคล  คิดเปนรอยละ 21.1 และ 17.3  ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดคาใชจายสวน
บุคคล ป พ.ศ. 2543 มีคาเทากับ 107.83 บาท และ ในป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 107.17 บาท แสดงให
เห็นวา ครัวเรือนมีคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพนั้น ในหมวดนี้คงเดิมในชวงป พ.ศ. 2543 และ ป 
พ.ศ. 2547  
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 ผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของครัวเรือน (Y1)  มีคาเทากับ 0.008 
ในป พ.ศ. 2543 และในป พ.ศ. 2547 (Y2) เทากับ 0.010 โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
รายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
หมวดคาใชจายสวนบุคคล เพิ่มขึ้นเทากับ 0.008 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นเปน 0.010 บาท 
ในป พ.ศ. 2547 จากคาสัมประสิทธิ์ของรายไดของครัวเรือนของทั้ง 2 ป แสดงวาการกระตุน
คาใชจายดวยรายไดไมมีผลในหมวดนี้ 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 (N1)  มีคา
เทากับ 21.65 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในป พ.ศ. 2547 (N2) เทากับ 25.80 เมื่อทดสอบทาง
สถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร 
สามารถอธิบายไดวา ถาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 21.65 บาท ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มเปน 25.80 บาท ในป พ.ศ.2547  
แสดงใหเห็นวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนั้น ทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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 4.1.7 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดยานพาหนะและ
คาบริการสื่อสาร ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.7 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย            

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร                   
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร ป 
2543 2547 

คาคงที่ 178.04 -152.20 
 (2.72)* (-1.58)ns 

Yt .092 .16 
 (62.18)* (79.49)* 
Nt 85.30 179.15 
 (5.14)* (6.99)* 
R2 .14 .16 
F-Statistics 2,047.33 3,353.04 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
  ns คือ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.7 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 14.0  และ 16.0  
ตามลําดับ  
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 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดยานพาหนะและ
คาบริการสื่อสาร ป พ.ศ. 2543 เทากับ 178.04 บาท  และใน ป พ.ศ. 2547 ติดลบ 152.20 บาท ซ่ึง
หมายความวา ครัวเรือนมีรายไดไมพอใชจายเพื่อการยังชีพ ใน ป พ.ศ. 2547  
 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของครัวเรือน ใน ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
(Y1,Y2)  มีคาเทากับ 0.09 และ 0.16 ตามลําดับ โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
รายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร เพิ่มขึ้น 0.09 บาท และเพิ่มเปน 0.16 บาท ตามลําดับ แสดง
ใหเห็นวาการกระตุนคาใชจายดวยรายได ซ่ึงไมทําใหคาใชจายในหมวดนี้ไมเปลี่ยนแปลง แมวาจะ
มีผลเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2547 ก็ตาม 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 
2547  (N1,N2)  มีคาเทากับ 85.30 และ 179.15 ตามลําดับ  เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร เพิ่มขึ้น 85.30 บาท และเพิ่มเปน 179.15 บาท  ตามลําดับ 
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4.1.8 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดการบันเทิงและ
การอาน ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.8 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย           

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดการบันเทิงและการอาน                                 
ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 

หมวดการบันเทิงและการอาน ป 
2543 2547 

คาคงที่ 53.94 73.09 
 (5.128)* (9.86)* 

Yt .013 .012 
 (56.75)* (75.03)* 
Nt -3.66 5.07 
 (-1.37)ns (2.54)* 
R2 .117 .144 
F-Statistics 1,639.27 2,920.35 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
  ns คือ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.8 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดการบันเทิงและการอาน คิดเปนรอยละ 11.7  และ 14.4  ตามลําดับ  
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 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดการบันเทิงและการ
อาน ป พ.ศ. 2543 เทากับ 53.94 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 73.09 บาท ในป พ.ศ. 2547 แสดงใหเห็นวา 
เมื่อจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นสงผลตอคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย  
 
 ผลการวิเคราะหพบวา ในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอป
ของครัวเรือน (Y1,Y2)  มีคาเทากับ 0.013 และ 0.012 ตามลําดับ โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย         
คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถ
อธิบายไดวา ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือน หมวดการบันเทิงและการอานเพิ่มขึ้น 0.013 บาท และ 0.012 บาท ตามลําดับ  
 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน (N1)  ใน ป พ.ศ. 2543 มีคา
เทากับ -3.66 เมื่อทดสอบดวย t-statistics แลว ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
แสดงวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมไดเปนปจจัยที่กําหนดคาใชจายของครัวเรือนในหมวดนี้ 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน (N2) ในป พ.ศ. 2547  มีคา
เทากับ 5.07 โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95  จึงสามารถอธิบายไดวา ถาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายใน
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดการบันเทิงและการอาน เพิ่มขึ้น 5.07 บาท   
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 4.1.9  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดการศึกษา 
 ป พ.ศ.2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.9 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย            

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดการศึกษา ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 
หมวดการศึกษา ป 

2543 2547 
คาคงที่ -89.31 -109.39 
 (-7.54)* (-12.02)* 

Yt .011 .010 
 (39.84)* (53.03)* 
Nt 56.57 61.04 
 (18.82)* (25.24)* 
R2 .08 .102 
F-Statistics 1,116.27 1,983.58 
Sig .000 .000 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 
 จากสมการในตารางที่ 4.9 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภคหมวดการศึกษา คิดเปนรอยละ 0.8  และ 10.2  ตามลําดับ  
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 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดการศึกษา พบวา ใน
ป พ.ศ. 2543 ติดลบ 89.31 บาท และ ป พ.ศ. 2547 ติดลบ 109.39 หมายความวา ครัวเรือนมีรายไดไม
พอใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพ 
 ผลการวิเคราะหพบวา ในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอป
ของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547  (Y1,Y2)  มีคาเทากับ 0. 011 และ 0.010 ตามลําดับ 
เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทาง
เศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถารายไดตอปของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายใน
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.011 บาท และ 0.010 บาท ตามลําดับ แสดงวาการกระตุน
คาใชจายของภาคครัวเรือนดวยรายได ไมสงผลตอคาใชจายในหมวดนี้ อาจเปนผลมาจากโครงการ
เรียนฟรีและกองทุนกูยืมเงินของรัฐบาลนั่นเอง 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 
2547   (N1,N2)  มีคาเทากับ 56.57 และ 61.04 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ใน
หมวดการศึกษาเพิ่มขึ้น 56.57 บาท และ 61.04 บาท  ตามลําดับ ซ่ึงนับวาอยูในระดับสูงกวา
คาใชจายในหมวดอื่นๆ แสดงใหเห็นวาครัวเรือนใหความสําคัญกับการศึกษาของสมาชิกใน
ครัวเรือนคอนขางสูง 
 
 4.1.10.  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวดเบ็ดเตล็ด 
ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
ตารางที่ 4.10 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร,คาสถิติที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองคาใชจาย           

ในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หมวดเบ็ดเตล็ด ป พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2547 
หมวดเบ็ดเตลด็ 

 
ป 

2543 2547 
คาคงที่ 28.06 50.24 
 (3.06)* (3.96)* 

Nt 8.58 12.69 
 (3.69)* (3.77)* 
Yt .002 .003 
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 (7.74)* (9.64)* 
R2 .003 .003 
F-Statistics 42.30 60.78 
Sig 42.30 60.78 
 
หมายเหต ุ:  ตัวเลขใน( ) หมายถึงคา t - statistics   
  *  คือ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
 จากสมการในตารางที่ 4.10 คา R2 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรรายไดและตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 0.03  และ 0.03  ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนในหมวดเบ็ดเตล็ด ป พ.ศ. 
2543 เทากับ 28.06 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 50.24 บาท ในป พ.ศ. 2547 แสดงใหเห็นวา ครัวเรือนมี
คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพในหมวดนี้เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว  
 คาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอปของครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (Y1)  มีคาเทากับ 0.002 
และในป พ.ศ. 2547 (Y2)  มีคาเทากับ 0.003 โดยเมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถารายไดตอป
ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในหมวด
เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 0. 002 บาท และ 0.003 บาท ตามลําดับ 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 (N1)  มีคาเทากับ 
8.58 และเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2547 (N2) เทากับ 12.69 เมื่อทดสอบทางสถิติดวย คา t-statistics  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ในทางเศรษฐศาสตร สามารถอธิบายไดวา ถา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหคาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
หมวดเบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 8.58 บาท และ 12.69 บาท  ตามลําดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะหความยืดหยุนของคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสนิคาหมวดตางๆตอรายได 

ของครัวเรือน 
 

ตารางที่ 4.11  คาความยืดหยุนที่คาเฉลี่ยของคาใชจายตอรายไดของสินคาหมวดตางๆ 

หมวดสินคา 
ป 

2543 2547 
อาหารและเครือ่งดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) 0.24 0.23 
เครื่องนุงหมและรองเทา 0.57 0.55 
ที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน 0.46 0.45 
คารักษาพยาบาลและคายา 0.52 0.74 
คาใชจายสวนบุคคล 0.37 0.46 
ยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร 0.73 0.69 
การบันเทิงและการอาน 0.79 0.85 
การศึกษา 0.59 0.62 
เบ็ดเตล็ด 0.34 0.36 
 
ที่มา :  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  

ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา คาความยืดหยุนของคาใชจายในสินคาแตละหมวดตอรายไดมี

คาเปนบวก โดยคาความยืดหยุนที่ไดมีคามากกวา 0 แตนอยกวา 1 ทุกหมวดสินคา แสดงใหเห็นวา
สินคาหมวดตางๆเปนสินคาปกติ และเปนสินคาจําเปน สําหรับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
คาใชจายที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงรายไดในระดับสูง ก็คือมีคาใกล 1 ก็คือคาใชจายในหมวด
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การบันเทิงและการอาน รองลงมาไดแกหมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา หมวดการศึกษา และ
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา ตามลําดับ 

 
 
 
 
 หากเปรียบเทียบคาความยืดหยุนของคาใชจายในสินคาแตละหมวดตอรายไดเฉพาะ     

ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 พบวา 
 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม(รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) มีคาความยืดหยุน

ของคาใชจายตอรายได ป พ.ศ. 2543 เทากับ 0.24 และลดลงใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.23  แสดงวา
การตอบสนองตอรายไดของคาใชจายในป พ.ศ. 2543 สูงกวา ป พ.ศ.2547 

 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป พ.ศ. 
2543 เทากับ 0.57 และลดลงใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.55  แสดงวาการตอบสนองตอรายไดของ
คาใชจายในป พ.ศ. 2543 สูงกวา ป พ.ศ.2547 
 หมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป 
พ.ศ. 2543 เทากับ 0.46 และลดลงเล็กนอยใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.45  แสดงวาการตอบสนองตอ
รายไดของคาใชจายในป พ.ศ. 2543 สูงกวา ป พ.ศ.2547 

 หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป 
พ.ศ. 2543 เทากับ 0.52 และเพิ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.74  แสดงวาการตอบสนองตอรายได
ของคาใชจายในป พ.ศ. 2547 เพิ่มสูงขึ้นกวาในป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นวาการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น
เมื่อครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นนั่นเอง 
 หมวดคาใชจายสวนบุคคล มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป พ.ศ. 2543 
เทากับ 0.37 และเพิ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.46  แสดงวาการตอบสนองตอรายไดของ
คาใชจายในป พ.ศ. 2547 สูงขึ้นกวา ป พ.ศ.2543 
 หมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป 
พ.ศ. 2543 เทากับ 0.73 และลดลงใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.69  แสดงวาการตอบสนองตอรายได
ของคาใชจายในป พ.ศ. 2543 สูงกวา ป พ.ศ.2547 
 หมวดการบันเทิงและการอาน มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป พ.ศ. 2543 
เทากับ 0.79 และเพิ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.85  แสดงวาการตอบสนองตอรายไดของ
คาใชจายในป พ.ศ. 2547 สูงกวา ป พ.ศ.2543 และเปนการตอบสนองในระดับที่สูงกวาคาใชจายใน
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หมวดอื่นๆทั้งหมด แสดงใหเห็นวาถาครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น จะนํารายไดไปใชเพื่อการบันเทิง
มากกวาดานอื่นๆ 
 หมวดการศึกษา มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป พ.ศ. 2543 เทากับ 0.59 
และเพิ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.62  แสดงวาการตอบสนองตอรายไดของคาใชจายในป พ.ศ. 
2547 สูงกวา ป พ.ศ.2543 
 หมวดเบ็ดเตล็ด มีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ในป พ.ศ. 2543 เทากับ 0.34 
และเพิ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ  0.36  แสดงวาการตอบสนองตอรายไดของคาใชจายในป พ.ศ. 
2547 สูงกวา ป พ.ศ.2543   DPU



 
 

บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุป  
 การวิเคราะหโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนในประเทศไทยครั้งนี้ วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางคาใชจายของภาคครวัเรือน ใน ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 
ใน 11 หมวดสินคา ตลอดจนศึกษาการตอบสนองของคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของสินคาทั้ง 
11 หมวดสินคาตอรายได โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี ้

5.1.1   ผลการศึกษาสภาพทัว่ไปของครัวเรือนไทย 
 จากตัวอยางครัวเรือนที่ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน               
ป พ.ศ. 2543 จํานวน 24,747 ครัวเรือน เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของครัวเรือน พบวา ป พ.ศ. 2543 
มีขนาดของครัวเรือนเทากับ 3.6 คนตอครัวเรือน รายไดตอปตอครัวเรือนเทากับ  13,737 บาท และมี
คาใชจายตอปตอครัวเรือนเทากับ 10,999 บาท และป พ.ศ. 2547 จํานวน 34,843 ครัวเรือน มีขนาด
ของครัวเรือนเทากับ 3.4 คนตอครัวเรือน รายไดตอปตอครัวเรือน  เทากับ 16,038 บาท และมี
คาใชจายตอปตอครัวเรือนเทากับ 13,220  บาท 
 การพิจารณาทางดานรายไดตอปของครัวเรือนและคาใชจายตอปของครัวเรือน พบวา 
รายไดตอปของครัวเรือนอยูในชวง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด คือจํานวน 7,509 ครัวเรือน        
คิดเปนรอยละ 30.3 ในป พ.ศ. 2543 และจํานวน 10,630 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 30.5 ในป พ.ศ. 
2547 สวนคาใชจายตอปของครัวเรือน อยูในชวง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด  คือ มีจํานวน 
9,327 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.7 ในป พ.ศ. 2543 และมีจํานวน 12,648 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
36.3 ในป พ.ศ.2547 
 สําหรับคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอครัวเรือนตามหมวดสินคา พบวา ครัวเรือนจะนําไปใช
เกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุด ประมาณรอยละ 85 ของคาใชจายทั้งหมดของ
ครัวเรือน ในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 87.9 ในป พ.ศ. 2547  สะทอนผลกระทบจาก
การดําเนินนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจในระบบรากหญาของรัฐบาล  ซ่ึงมุงเนนการกระตุนการใชจาย
ของชนบทของโครงการกองทุนหมูบาน  
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5.1.2  การวิเคราะหโครงสรางคาใชจายของภาคครัวเรือนในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2543  
เปรียบเทียบกบั ป พ.ศ. 2547  โดยเปรียบเทียบคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาทั้ง 11 หมวด 
 โดยเมื่อทําการวิเคราะหสมการคาใชจายในการอุปโภคบริโภคสินคาทั้ง 11 หมวด        
พบวา คาใชจายตอปมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับรายไดตอปและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
และคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 2,832.90 
บาท และลดลงเทากับ 2,684.56 บาท ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.30 
ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 0.36 ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เทากับ 704.34 ในป พ.ศ. 2543  และเทากับ 961.98 ในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงแสดงวาในป พ.ศ. 
2547 ประชาชนใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2543 
 ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และยาสูบ) พบวา 
คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 1,254.19 บาท 
และ     เพิ่มขึ้นเทากับ 1,423.47 บาท ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.066 
และเทากับ 0.060 ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
เทากับ 446.43 ในป พ.ศ. 2543  และเทากับ 553.45 ในป พ.ศ. 2547 
 ในหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป 
พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 119.83 บาท และเพิ่มขึ้นเทากับ 128.72 บาท ตามลําดับ 
สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.018 ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 0.015 ในป พ.ศ. 
2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เทากับ 18.55 ในป พ.ศ. 2543 และ
เทากับ 22.20 ในป พ.ศ. 2547 
 ในหมวดที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของ
ครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 1,107.32 บาท และเพิ่มขึ้นเทากับ 1,134.59 บาท 
ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.080 ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 0.073 
ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เทากับ 50.93 ในป พ.ศ. 
2543 และเทากับ 87.90 ในป พ.ศ. 2547 
 ในหมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของ
ครัวเรือน ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 72.30 บาท และลดลงเทากับ 29.30 บาท 
ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.011 ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 0.013 
ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เทากับ 20.07 ในป พ.ศ. 
2543 และเทากับ 14.69 ในป พ.ศ. 2547 
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 ในหมวดคาใชจายสวนบุคคล พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 
2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 107.83 บาท และลดลงเทากับ 107.17 บาท ตามลําดับ สวนคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.008 ในป พ.ศ. 2543 และเทากับ 0.010 ในป พ.ศ. 2547 
สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เทากับ 21.65 ในป พ.ศ. 2543 และ
เทากับ 25.80 ในป พ.ศ. 2547 
 ในหมวดยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร พบวา คาใชจายขั้นต่าํเพื่อการยังชพีของ
ครัวเรือนป พ.ศ. 2543 มีคาเทากับ 178.04 บาท และในป พ.ศ.2547 ครัวเรือนมีคาใชจายขัน้ต่ําเพื่อ
การยังชีพของครัวเรือนติดลบ 152.20 บาท แสดงวาครัวเรือนมีรายไดไมพอคาใชจายขั้นต่ําเพื่อการ
ยังชีพ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.09 ในป พ.ศ.2543 และเทากับ 0.16 ในป 
พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชกิในครัวเรือน เทากับ 85.30 ในป พ.ศ. 2543 
และเทากับ 179.15 ในป พ.ศ. 2547 
 ในหมวดการบันเทิงและการอาน พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป 
พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 53.94 บาท และเพิ่มขึ้นเทากับ 73.09 บาท ตามลําดับ สวน
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.013 และเทากับ 0.012 ในป พ.ศ. 2547 สวนคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2547 เทากับ 5.07  
 ในหมวดการศึกษา พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และ
ป พ.ศ. 2547 มีคาติดลบเทากับ 89.31 บาท และติดลบเทากับ 109.39 บาท ตามลําดับ สวนคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได เทากับ 0.011 และเทากับ 0.010 ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 เทากับ 56.57 และเทากับ 61.40 ในป พ.ศ. 
2547 
 ในหมวดเบ็ดเตล็ด พบวา คาใชจายขั้นต่ําเพื่อการยังชีพของครัวเรือนป พ.ศ. 2543 และป 
พ.ศ. 2547 มีคาเทากับ 28.06 บาท และเพิ่มขึ้นเทากับ 50.24 บาท ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรรายได เทากับ 0.002 และเทากับ 0.003 ในป พ.ศ. 2547 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนในป พ.ศ. 2543 เทากับ 8.58 และเทากับ 12.69 ในป พ.ศ. 2547 

สําหรับการวิเคราะหคาความยืดหยุนของคาใชจายในแตละหมวดสินคาตอรายได          
ป พ.ศ. 2543 เทากับ 0.24 0.57 0.46 0.52 0.37 0.73 0.79 0.59 และ 0.34 สวนในป พ.ศ. 2547 มีคา
เทากับ 0.23 0.55 0.45 0.74 0.46 0.69 0.85 0.62 และ 0.36 โดยจะเห็นวาคาความยืดหยุนของ
คาใชจายในแตละหมวดสินคาตอรายได มีคาเปนบวก โดยคาความยืดหยุนที่ไดมีคามากกวา 0 แต
นอยกวา 1 ทุกหมวดสินคา แสดงใหเห็นวาวาสินคาหมวดตางๆเปนสินคาปกติ และเปนสินคา
จําเปนสําหรับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน  
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 5.2.1 จากการดําเนินโครงการกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา ดวยโครงการตางๆ ไมวา
จะเปนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการกองทุนหมูบาน เปนตน มีสวนทําใหภาค
ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น แตก็สงผลใหคาใชจายของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นในการ
ดําเนินนโยบายตางๆของรัฐบาลควรมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชน และการชักจูงใหเกิด
การเพิ่มความสามารถในการผลิตและรายไดของครัวเรือนอยางตอเนื่อง  
 5.2.2  หมวดคาตรวจรักษาพยาบาลและคายา พบวาคาใชจายในหมวดนี้มีแนวโนม
ลดลงเปนอยางมาก ทั้งนี้อาจเปนผลมากจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล ทําให
ครัวเรือนหรือประชาชนที่มีรายไดนอยไดรับการรับบริการดานการรักษาพยาบาลมากขึ้น แตทั้งนี้
โรงพยาบาลควรใหบริการที่เทาเทียมกันทั้งผูใชบริการดวยบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค หรือผู
ไดรับสิทธิ์ตางๆ หรือประชาชนทั่วไป ไดรับการใหบริการทางการแพทยอยางทั่วถึง 
 5.2.3 หมวดการบันเทิงและการอาน จากการศึกษา พบวาเปนหมวดที่มีคาใชจาย
ตอบสนองตอรายไดไดดีกวาทุกหมวด ซ่ึงอาจเปนเพราะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปจึงทําให
ประชาชนมีความสนใจการอานและการรับรูขาวสารเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหนังสือบางประเภทเปน
หนังสือที่ใหความบันเทิง ซ่ึงจะทําใหสามารถผอนคลายความเครียดเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือนไดเชนกัน ดังนั้นรัฐบาลควรมีรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการอาน  ซ่ึงนอกจากเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกตนเองแลวยังสามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน และในการประกอบอาชีพไดอีกดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 
ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงมีขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงไมมีขอมูลท่ีสําคัญ 
เชน ราคา และปริมาณสินคาที่ครัวเรือนทําการอุปโภคบริโภค และการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายป 
ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
คาใชจายของภาคครัวเรือนได ควรเปนครัวเรือนที่ทําการสํารวจแตละปเปนครัวเรือนเดิม  

2) จากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2547 เทานั้น ใน 
การศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษา 2 ปขึ้นไป เพื่อจะไดแสดงใหเห็นชัดวาครัวเรือนในแตละครัวเรือน
มีการเปลี่ยนแปลงคาใชจายอยางไร 
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