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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่าย

ของครัวเรือนโดยวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายใน 2 มิติคือ การเปล่ียนแปลงระหว่าง

ครัวเรือน และการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน การศึกษาน้ีใช้ข้อมูลจากโครงการสาํรวจเพ่ือ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างซํ้า) ตั้งแต่ปี 2548-2555 ของ

สาํนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ตลอดช่วงปีที่ทาํการศึกษาจาก 8,740.83 บาทในปี 2548 เป็น 14,797.62 ในปี 2555 เมื่อ

พิจารณาอตัราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่าย พบว่าช่วงปี 2548-2550 มีการเปล่ียนแปลงประมาณ 

15% ซ่ึงสงูกว่าช่วงปี 2550–2553 และช่วงปี 2553-2555 อย่างไรกต็ามพบว่าโครงสร้างการใช้

จ่ายของครัวเรือนในช่วงปีที่ศึกษาไม่มีการเปล่ียนแปลง ครัวเรือนไทยยังคงให้ความสาํคัญกับ

ค่าอาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนประมาณ 2 ใน 5 ของการใช้จ่ายทั้งหมด 

รองลงมาเป็นหมวดการเดินทางและยานพาหนะ (20%) สาํหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน ทั้งการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระหว่างครัวเรือนและภายในครัวเรือน พบว่า รายได้

ของครัวเรือน ภาระพ่ึงพิงวัยเดก็ ภาระพ่ึงพิงวัยสูงอายุ และขนาดของครัวเรือน มีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ในขณะที่อิทธิพลขององค์ประกอบ

ของเพศชาย-หญิงในครัวเรือน และการปรึกษาบุคลากรด้านสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนไม่มี

นัยสาํคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบว่าการวิเคราะห์ใน 2 มิติดังกล่าวให้ผลที่แตกต่างกัน ดังน้ี การ

มีสขุภาพที่ทรุดโทรมลง และ การมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายเฉพาะระหว่างครัวเรือนและเฉพาะภายในครัวเรือน ตามลาํดับ 
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 The main purpose of this study was to examine factors affecting changes in the 

household expenditures, by considering changes in two perspectives, i.e., between-and 

within-households analysis. Data derived from the Household Socio-Economic Panel 

Survey (SES) conducted by the National Statistical Office (NSO) during 2005-2012 was 

utilized in this study.The result indicated that household expenditures increased from 

8,740.83 baht in 2005 to 14,797.62 baht in 2012. The rate of increase during 2005-

2007 was about 15%, which was higher than 2007-2010 and 2010-2012. However, 

the composition of household expenditure remained unchanged during the studied period. 

The first and the second highest proportions of household expenditures were in the 

categories of food, beverages and tobacco (40%) and of vehicles and transportation 

(20%), respectively. Regarding factors affecting changes in the household expenditures, 

both between-and within-households analysis found that the impacts of household income, 

child dependency, old age dependency, and size of household were statistically significant 

where as the household’s sex composition and the consultation with the health personnels of 

the household members were not significant. Moreover, the two types of analysis also 

yielded different results. It was found that the deteriorated health status and the working 

status of household members were significantly influence respectively only changes 

between-household expenditures and only changes within-household expenditures.  
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆมากมาย 

อาทิเช่น ด้านการเมืองการปกครองประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรี 10 ท่าน 

(สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2557) ด้านเศรษฐกิจและสังคมมีการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจาํนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 8-11 (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558) เป็นต้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่างๆที่ เกิดข้ึนล้วนมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทาํให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆที่ดีข้ึน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

และสังคมซ่ึงเน้ือหาหรือนโยบายต่างๆในแผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้า กาํหนดแผนพัฒนา/มาตรการต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

ทุกๆด้าน อาทิเช่น ด้านการอุปโภคบริโภค สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ด้านการศึกษา ด้าน

สุขภาพและอนามัย ฯลฯ ในช่วงปี 2495–2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (Gross 

Domestic Product: GDP) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยค่าเฉล่ียของการเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ประมาณ 6.1 % 

อาจจะมีลดลงบ้างในบางปีอันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆใน

ประเทศ 
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ภาพที ่1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประชากรปี พ.ศ. 2495–2556 

แหล่งที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2558. 

 

การเปล่ียนแปลงของ GDP ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ทาํให้ทราบเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงในภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศว่าเป็นอย่างไรมีความเจริญก้าวหน้ามาก

น้อยเพียงใด แต่เรายังไม่สามารถทราบได้ว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด อะไรคือ

ปัจจัยที่สําคัญของการเปล่ียนแปลงน้ันๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด

นโยบายเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆจะต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยพิจารณาในรายละเอียดว่า

การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนมีสาเหตุเกิดข้ึนจากสิ่งใด จะให้ความสาํคัญกับ

ประเดน็ใดมากที่สุด สาํหรับข้อมูลที่สาํคัญที่ช่วยทาํให้ทราบการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของ

สภาวะเศรษฐกจิของประเทศ อาทเิช่น ข้อมูลอตัราการมีงานทาํของประชากรอันเป็นข้อมูลที่แสดง

สถานะแรงงานที่ช่วยในการสร้างรายได้ให้กับประเทศในภาพรวม ข้อมูลรายได้และรายจ่ายของ

ครัวเรือนเป็นข้อมูลที่บ่งบอกรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือน ข้อมูลการท่องเที่ยวกถ็ือเป็นสิ่งที่

ช่วยพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ข้อมูลการนาํเข้า–ส่งออกสินค้า หรือแม้กระทั่งข้อมูล

เกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูลสุขภาพของประชาชนซ่ึงเป็นสิ่งที่บ่งช้ีคุณภาพของประชากรใน

ประเทศว่าจะสามารถขับเคล่ือนประเทศไปในทศิทางใด เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีหน่วยงาน

ต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานได้จัดเกบ็อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ มี

อาํนาจในการตัดสนิใจใช้ประกอบการกาํหนดนโยบายต่างๆที่จะช่วยขับเคล่ือนสภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศต่อไป 
สาํหรับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่นาํมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดนโยบายแก้ไขปัญหา

ต่างๆในระดับประเทศน้ัน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลที่ จัดเก็บในลักษณะ
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ภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Data) ซ่ึงมีข้อจํากัดเน่ืองจากเป็นข้อมูลของประชากรหรือ

ตัวอย่างที่เวลาใดเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ันจึงไม่เหมาะสมสาํหรับการศึกษาการเปล่ียนแปลงแบบ

พลวัต เม่ือเวลาเปล่ียนไป ทาํให้ไม่สามารถลาํดับได้ว่าเหตุการณ์ใดมาก่อน เหตุการณ์ใดมาหลัง 

ส่งผลให้การอ้างอิงเกี่ยวกับความเป็นสาเหตุและผลกระทาํได้ยาก จึงอาจทาํให้นโยบายที่กาํหนด

ข้ึนมาบนฐานข้อมูลภาคตัดขวางมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบผลสาํเรจ็ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถนาํ

ข้อมูลภาคตัดขวางที่จัดเกบ็หลายๆรอบต่างช่วงเวลากัน (โดยที่ในแต่ละรอบของการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจะทาํการสุ่มตัวอย่างใหม่ทุกคร้ัง) มารวมเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า Pooled Cross-Sectional 

Data แล้วทาํการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ดังกล่าวกยั็งคงมีข้อจาํกัดอยู่ดีในเร่ืองความสมเหตุสมผล

ในการอ้างองิเกี่ยวกบัปัจจัยทาํนายหรือปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เน่ืองจากการวิเคราะห์ยังมีส่วนของการ

เปรียบเทยีบลักษณะเดียวกนัของต่างบุคคลกัน และที่สาํคัญคือเราไม่สามารถควบคุมลักษณะของ

แต่ละบุคคลโดยเฉพาะที่สังเกตหรือวัดได้ยาก แต่มีผลกระทบต่อผลของนโยบาย นอกเหนือจาก

ปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุ (ตัวนโยบายที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้) แต่ในทางตรงกันข้าม

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการสังเกตบุคคลเดียวกันมากกว่า 1 คร้ังหรือติดตามบุคคลเดียวกันเมื่อ

เวลาเปล่ียนไปหรือที่เรียกว่า การสาํรวจโดยใช้ตัวอย่างซํา้ (Panel Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลในลักษณะ

ระยะยาว (Longitudinal Data) น้ัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ตัวอย่างซํ้าน้ี ทาํให้เราสามารถ

ควบคุมลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน (โดยเฉพาะที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เปล่ียนแปลง

ในช่วงระยะเวลาที่ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ) ที่อาจมีผลกระทบต่อผลของนโยบายได้ ดังน้ัน

การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะน้ีทาํให้การอ้างอิงเกี่ยวกับความเป็นสาเหตุของนโยบายเพ่ือแก้ปัญหา

ต่างๆมีความถูกต้องแม่นยาํมากขึ้น 

ในการพิจารณาถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยในปัจจุบันน้ัน 

สาํนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเกบ็ข้อมูลภายใต้โครงการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนซ่ึงจัดเกบ็ทุกๆปีตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยสุ่มตัวอย่างครัวเรือนสาํหรับการจัดเกบ็

ข้อมูลชุดใหม่ทุกคร้ังที่ทาํการสาํรวจ (Cross-Sectional Data) แต่ยังมีข้อมูลอีกลักษณะหน่ึงที่

หน่วยงานดังกล่าวได้จัดเกบ็ตั้งแต่ปี 2548–2555 ภายใต้ช่ือโครงการเดียวกันแต่เป็นการเกบ็

ข้อมูลในลักษณะที่ใช้ตัวอย่างซํ้า (Panel Data) เป็นการติดตามเกบ็ข้อมูลครัวเรือนเดิมทุกรอบ

ของการสาํรวจ โดยมีครัวเรือนตั้งต้นจาํนวน 6,000 ครัวเรือน เร่ิมการสาํรวจในปี 2548 และ

ติดตามเกบ็ข้อมูลจนถึงปี 2555 โดยข้อมูลที่สาํรวจทั้งสองแหล่งจะมีเน้ือหาหรือลักษณะของ

ข้อมูลคล้ายๆกันเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครัวเรือน รายได้ รายจ่าย การออม หน้ีสิน 

ฯลฯ อย่างไรกต็ามการศึกษาน้ีนอกจากจะศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยแล้ว 

ยังต้องการศึกษาอทิธพิลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะและสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

ที่มีต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนด้วย ดังน้ันผู้วิจัยจึงจะใช้ข้อมูลที่จัดเกบ็แบบใช้ตัวอย่างซํา้ เน่ืองจาก

เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงและต้องการควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของ
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ครัวเรือนที่การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไม่ได้จัดเกบ็ไว้ โดยเฉพาะรสนิยม 

ความชอบ และมาตรฐานการใช้จ่ายของสมาชิกและหัวหน้าครัวเรือนซ่ึงเป็นลักษณะที่วัดยาก 

ดังน้ันจากความได้เปรียบในเร่ืองข้อมูลผู้วิจัยจึงนาํข้อมูลจากโครงการสาํรวจเพ่ือติดตาม

ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน (ตัวอย่างซํา้) ปี 2548–2555 มาทาํการศึกษาว่าอะไรคือ

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย โดยศึกษาทั้งในลักษณะของการ

อธิบายความผันแปรระหว่างครัวเรือน (Differences Between Households) ที่เป็นการนาํข้อมูล

ตัวอย่างซํ้ามาวิเคราะห์ในลักษณะภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Data Analysis) และทาํการ

วิเคราะห์เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน (Changes Within Households) ซ่ึงเป็น

การวิเคราะห์ในลักษณะระยะยาว (Longitudinal Data Analysis) องค์ความรู้ต่างๆที่ได้จาก

การศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในปัจจุบันโดยเฉพาะใน

เร่ืองของความยากจนและหน้ีสินของครัวเรือนไทย อีกทั้งยังสามารถนาํไปวางแผนในการพัฒนา

ประเทศในอนาคตต่อไปได้อกีด้วย 

 

1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 

1) ศึกษาการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยและการเปล่ียนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 

2) ศึกษาอทิธพิลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณลักษณะของครัวเรือนและสุขภาพของ

สมาชิกในครัวเรือนที่มีต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยโดยพิจารณาทั้งในมิติ

ความแตกต่างระหว่างครัวเรือน (Between Households) และการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน 

(Within Households) 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยใช้ข้อมูลจาก

การสาํรวจเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างซํ้า) จาํนวน 4 รอบ 

ดังน้ี 

รอบที่ 1 พ.ศ. 2548 

รอบที่ 3 พ.ศ. 2550 

รอบที่ 4 พ.ศ. 2553 

รอบที่ 5 พ.ศ. 2555 

2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรตาม คือ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย  

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 
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(1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน สัดส่วน

การมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน 

(2) ปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนเพศ อัตราส่วนพ่ึงพิง

วัยเดก็ อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุ และขนาดของครัวเรือน 

(3) ปัจจัยด้านสขุภาพ ประกอบด้วย สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สัดส่วนที่มีการ

ปรึกษาปัญหาสขุภาพ 

(4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส และการนับถือศาสนา 

 (รายละเอยีด อยู่ในบทที่ 3 วิธกีารดาํเนินการวิจัย) 

3) หน่วยสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี (Unit of Analysis) คือ ครัวเรือน (Household) 

 

1.4 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากข้อมูลในอดีตดังน้ันการนาํไปใช้ประโยชน์จะเป็นใน

ลักษณะของการกาํหนดนโยบายต่างๆสาํหรับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิเช่น 

1) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถนาํ

ผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลในกาํหนดแผนนโยบายต่างๆเพ่ือการพัฒนาประเทศในด้าน

รายได้ การใช้จ่าย รวมถึงพิจารณาถึงความความยากจนและความเหล่ือมลํา้ในสงัคม เป็นต้น  

2) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใช้เป็นข้อมูลสาํหรับการ

ติดตามดูแลเกี่ยวกบัสขุภาพและการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของการเกบ็ข้อมูล 

3) หน่วยงานอื่นๆ เช่น สาํนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) วางแผนการจัดเกบ็ข้อมูลใน

ลักษณะการสํารวจตัวอย่างซํ้า  (Panel Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ สํา คัญในการพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในด้านต่างๆของประเทศ เป็นต้น 
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1.5 นยิามค าศพัท ์

 

นิยามคาํศัพทข์องการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากใช้ข้อมูลโครงการสาํรวจเพ่ือติดตามภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ (2547: 4-7) ได้ให้คาํจาํกัดความ

ดังน้ี 

ลกัษณะของครวัเรือน ลักษณะของครัวเรือนที่ต่างกันย่อมส่งผลถึงระดับรายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่ต่างกนั ประกอบด้วย 

1) ครัวเรือน (Household) หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซ่ึงอาศัยเป็นประจาํใน

บ้าน หรือ สถานที่อยู่เดียวกัน และร่วมกันในการจัดหาหรือประกอบ หรือบริโภคอาหาร หรือ

จัดหาและใช้สิ่งอุปโภคอันจําเป็นแก่การครองชีพของบุคคลเหล่าน้ันบุคคลที่อยู่รวมกันใน 

ครัวเรือนอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติกันกไ็ด้สถานที่อยู่แห่งหน่ึงหรือในบ้านเลขที่หน่ึงอาจ

ประกอบด้วยครัวเรือนเดียวกัน หรือหลายครัวเรือนกไ็ด้ ครัวเรือนหน่ึงอาจมีสมาชิกอาศัยอยู่ใน

บ้านหลายหลังหรือหลายห้องกไ็ด้แต่จะต้องอยู่ในบริเวณหรือร้ัวเดียวกนั หรือห้องติดกนั 

2) หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง บุคคลในครัวเรือนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิก

อื่นๆในครัวเรือนให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาจจะเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินและสวัสดิการ

ของครัวเรือนหรือไม่กต็าม หัวหน้าครัวเรือนไม่จาํเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือบิดา มารดาของ

คนในครัวเรือน อาจเป็นสมาชิกคนใดคนหน่ึงกไ็ด้ กรณีที่ครัวเรือนประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มี

ความสัมพันธ์ฉันทญ์าติมาอยู่ด้วยกัน หัวหน้าครัวเรือนอาจเป็นผู้หน่ึงผู้ใดที่ได้รับการยกย่องจาก

กลุ่มบุคคลเหล่านั้นให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน 

3) สมาชิกในครัวเรือน (Household Number) หมายถึง บุคคลซ่ึงอาศัยอยู่เป็นประจาํใน

ครัวเรือน รวมทั้งบุคคลที่ เคยอยู่ประจําในครัวเรือน แต่ได้จากไปที่อื่นช่ัวคราวโดยไม่มี

วัตถุประสงค์จะไปอยู่ประจาํที่อื่นและมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) จากไปที่อื่นช่ัวคราวไม่เกนิ 3 เดือน เช่น ไปเย่ียมญาติ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาล หรือผู้ที่ไปบวช หรือผู้ไปทาํงานช่ัวคราวและมีกาํหนดกลับ เช่น คนไปตัดอ้อย เป็น

ต้น ยกเว้นผู้ที่จากไปเพ่ือเรียนหนังสือ หรือประกอบอาชีพซ่ึงมีที่อยู่ประจาํที่อื่น ผู้ต้องโทษ ผู้ถูก

เกณฑท์หาร และคนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิต ซ่ึงต้องอยู่เกนิ 3 เดือน 

(2) จากไปเกนิกว่า 3 เดือนข้ึนไปแต่ไม่มีที่อยู่อาศัยประจาํที่อื่น เช่น ไปทาํงานในเรือ 

เซลสแ์มน นักแสดงเร่ หาของป่า ไปฝึกภาคซ้อมรบ เป็นต้น  

(3) จากไปเพ่ือศึกษาอบรม ดูงานต่างประเทศไม่เกนิ 6 เดือน 

รวม ผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ช่ัวคราวเกนิกว่า 3 เดือน 

รายไดข้องครวัเรือน หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทาํงานหรือ

ผลิตเอง หรือจากทรัพย์สนิหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ประกอบด้วย 
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1) รายได้ประจาํ ได้แก่ 

(1) รายได้ที่เกิดจากการทาํงานหรือผลิตเอง ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนที่ได้รับจาก

การทาํงานรวมค่าตอบแทนอื่นๆ รายได้จากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วิชาชีพ และรายได้

จากการประกอบการเกษตร (มูลค่าผลผลิตการเกษตรทั้งหมด ลบค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ) 
(2) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากการทาํงาน ได้แก่ เงินบาํเหนจ็/บาํนาญ เงิน

ประโยชน์ทดแทนต่างๆ (เกิดอุบัติเหตุ/การเจบ็ป่วยจากการทาํงาน) เงินชดเชยการออกจากงาน 

เงินและสิ่งของที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน/รัฐ/องค์การต่าง ๆ รายได้จาก

ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน บ้าน ค่าลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ดอกเบ้ีย การลงทุน (ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงาน) เช่น การซ้ือ/ขายหุ้น การลงทุนแล้วได้รับเงินปันผล ฯลฯ 

2) รายได้ไม่ประจํา ได้แก่ เงินที่ได้รับเป็นเงินรางวัล เงินถูกสลากกินแบ่ง เงินมรดก 

ของขวัญเงินได้รับจากการประกนัสขุภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือค่านายหน้า 

ค่าใชจ่้ายของครวัเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกบั “สิ่งของหรือการบริการด้านต่างๆ” 

ที่จําเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซ้ือ/หรือได้มาโดยไม่ต้องซ้ือ/เป็นสวัสดิการจากการ

ทาํงาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ประกอบด้วย 

1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ 

เป็นตัวบ่งช้ีอย่างหน่ึงที่จะบอกฐานะความเป็นอยู่ของประชากร และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับ

รายได้ กล่าวคือผู้มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการใช้จ่ายสูง โดยปกติผู้มีฐานะดีจะใช้จ่ายเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคมากกว่าผู้มีฐานะยากจนโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ 

ในขณะที่คนยากจนจะใช้จ่ายน้อยด้วยข้อจาํกัดที่มีรายได้ตํ่า ซ่ึงค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคดังกล่าว 

ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย เคร่ืองแต่งบ้าน เคร่ืองใช้เบต็เตลด็ ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการแก่ครัวเรือน 

เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย การศึกษา เวชภัณฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล 

2) ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองดื่ ม และยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท (อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารสาํเรจ็รูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ) เคร่ืองดื่ม (มี/ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ (ยา

เส้น ยาฉุน หมาก ยานัตถ์) 

 สถานภาพการท างาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทาํงานในสถานที่ที่ทาํงาน ซ่ึงอาจเป็น

ธุรกิจในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ หรือการประกอบการเกษตรหรือสถานที่ทั่วไปกไ็ด้ 

ได้แก่ นายจ้าง ทาํธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้าง 

และการร่วมกลุ่มทาํงาน 



 

 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี 

2548-2555” น้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากน้ันจึงกาํหนด

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

 

2.1 ความหมายเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคของครวัเรือน 

 

การศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทราบ

ถึงความหมายของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาและอ้างองิคาํนิยามที่สาํคัญต่างๆดังน้ี 

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2558: 3) ได้ให้คาํ

จํากัดความของ การอุปโภค บริโภคของครัวเรือน (Private Consumption Expenditure) คือ 

มูลค่าสินค้าและบริการทั้งที่ผลิตในประเทศและนาํเข้าจากต่างประเทศที่ครัวเรือนและสถาบันไม่

แสวงกาํไรที่ให้บริการครัวเรือนใช้อุปโภค บริโภคโดยตรง มิใช่เพ่ือการผลิต โดยจาํแนกหมวดหมู่

การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค บริโภคของครัวเรือนตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ จ่าย ตาม

มาตรฐานสากล Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) ประกอบด้วย 

12 หมวดหลักคือ 

1) อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

2) เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และบุหร่ี 

3) เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า รวมถึงบริการซ่อมแซม 

4) ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าประปา ไฟฟ้า และเช้ือเพลิง 

5) เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและบริการซ่อมแซม 

6) บริการสาธารณสขุ การรักษาพยาบาล 

7) บริการขนส่ง 

8) การสื่อสาร 

9) บันเทงิและวัฒนธรรม 

10) การศึกษา 
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11) ภัตตาคารและโรงแรม 

12) สนิค้าและบริการเบด็เตลด็ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2556: 16-18) ได้ให้คํานิยามของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับ “สิ่งของหรือการบริการด้านต่างๆ” ที่จําเป็นต่อการครองชีพที่

ครัวเรือนต้องซ้ือ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้ซ้ือ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลอื่น/รัฐเป็นสวัสดิการจากการทาํงาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง) 

ค่าใช้จ่ายสนิค้าและบริการ ได้แก่ 

1) ค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน 

(1) ที่อยู่อาศัย 

(2) เคร่ืองแต่งบ้านเคร่ืองใช้เบด็เตลด็และการดาํเนินการในครัวเรือน 

(3) ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการแก่ครัวเรือน 

(4) เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย รองเท้าของใช้/บริการส่วนบุคคล 

(5) เวชภัณฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล 

(6) การเดินทางและการสื่อสาร 

(7) การศึกษา 

(8) การบันเทงิ การอ่าน และกจิกรรมทางศาสนา 

2) ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกบัอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

(1) ภาษี (ทุกประเภท) ค่าบริการทางการเงิน ค่าปรับทางกฎหมาย 

(2) ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

(3) เงิน/สิ่งของ ที่ส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน 

(4) เงินบริจาค เงินทาํบุญ/ช่วยงาน 

(5) เบ้ียประกนัภัย/ทรัพย์สนิ/ประกนัชีวิต (ไม่ใช่ประเภทสะสมทรัพย์) 

(6) ซ้ือสลากกนิแบ่ง/หวย การพนัน 

(7) ดอกเบี้ ยจ่าย/ดอกเบี้ ยแชร์ และอื่น ๆ (ค่าขนย้ายบ้าน ฯลฯ) 

ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ  ได้แก่ อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแห้ง

อาหารสาํเรจ็รูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ) เคร่ืองดื่ม (มี/ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ (ยาเส้น ยาฉุน 

หมาก ยานัตถ์ ฯลฯ) 
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จากการให้คาํนิยามข้างต้นของหน่วยงานภาครัฐโดยสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสาํนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จะเหน็ว่า รูปแบบของ

ค่าใช้จ่ายสาํหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสามารถ แบ่งออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ ค่าที่อยู่

อาศัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งบ้าน ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมและยาสูบ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา

และเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่าน ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 

ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ภาษี เบ้ียประกันชีวิต ฯลฯ) อย่างไรก็

ตามการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนในภาพรวมของครัวเรือนและศึกษาปัจจัยที่

มีอทิธพิลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเทา่นั้น จะไม่ศึกษารายละเอยีดในระดับหมวดการใช้จ่าย 

การพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนในคร้ังน้ี 

ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ 4 กลุ่มดังต่อไปน้ี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ประกอบด้วย รายได้

ของครัวเรือน และสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ

ครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนเพศ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและ

ขนาดของครัวเรือน ปัจจัยด้านสขุภาพของครัวเรือน ประกอบด้วย สดัส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง 

และสัดส่วนที่มีการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และปัจจัยด้านคุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนซ่ึงเป็น

ปัจจัยควบคุมสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

และการนับถือศาสนา ซ่ึงรายละเอยีดของแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละปัจจัย 

จะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค เป็นส่วนที่สาํคัญอย่างย่ิง

ที่จะช่วยให้การศึกษามีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้

ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่สาํคัญ 3 ทฤษฎี ดังน้ี 

  

2.2.1. ทฤษฎีการบริโภค 

1) ทฤษฎีการบริโภคทีส่มัพนัธก์บัรายไดส้มับูรณ ์(Absolute Income Theory 

of Consumption) 

Keynes (1936) ได้คิดทฤษฎีน้ีโดยเช่ือว่าในระบบเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคมีเสรีภาพใน

การเลือกบริโภคสนิค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคที่ต้ังใจไว้ของครัวเรือนในช่วงเวลาหน่ึง

จะถูกกาํหนดโดยระดับรายได้สัมบูรณ์ในช่วงเวลาน้ัน โดยมีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกัน ทั้งน้ี

รายได้ดังกล่าวควรเป็นรายได้ประชาชาติที่สุทธิหลังหักภาษีแล้ว (เป็นรายได้สามารถนาํไปจับจ่าย

ใช้สอยได้จริง) 
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สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 

C = a + bY ; a>0 , 0<b<1 (1) 

เมื่อ 

C คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค 

a คือ  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อก ารบ ริ โภคในขณะที่ ยั ง ไ ม่ มี ร าย ไ ด้ 

(Autonomous Consumption Expenditure: แม้ว่าบุคคลจะยังไม่มีรายได้ (Y=0) แต่เพ่ือความอยู่

รอดกยั็งคงต้องกนิต้องใช้อยู่) 

b คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ซ่ึงแสดงถึงความชัน (Slope) ของเส้นการ

บริโภค 

Y คือ ระดับรายได้ที่สามารถนาํไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 

สามารถนาํสมการ (1) มาแสดงโดยรูปภาพได้ ดังน้ี 

 
 

ภาพที ่2.1 สมการของการบริโภคกบัรายได้ที่แท้จริง 

แหล่งที่มา: สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง, 2546. 

 

จากสมการ (1) นาํมาหารด้วย Y ตลอด จะได้ว่า 

C/Y = a/Y + b  (2) 

ในที่ น้ี C/Y คือ ค่า APC (Average Propensity to Consume: ความโน้มเอียงเฉล่ียใน

การบริโภค ซ่ึงบอกให้ทราบว่ารายได้ที่สามารถนาํไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 1 หน่วย จะถูกจัดสรร

ไปเพ่ือการบริโภค เทา่กบั C/Y หน่วย  
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ทฤษฎีการบริโภคตามแนวคิดของ Keynes ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์มหภาค

ในสมัยน้ันอย่างมากแต่ยังมีข้อจาํกัดคือใช้ในการศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-Section 

Studies) เทา่นั้นโดยเป็นการศึกษาเส้นการบริโภคบริโภคระยะสั้น 

2) ทฤษฎีการบริโภคทีส่มัพนัธก์บัรายไดเ้ปรียบเทียบ (Relative Income 

Theory of Consumption) 

Duesenberry (1949) พัฒนาทฤษฎีน้ีขึ้นในราวปี ค.ศ. 1949 แนวคิดน้ีสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 สมมติฐานหลัก คือ 

(1) เช่ือว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคไม่ได้ขึ้ นอยู่กับระดับรายได้สัมบูรณ์ตาม

แนวคิดของ Keynes เท่าน้ัน แต่จากการที่มนุษย์มีพฤติกรรมการเลียนแบบในการบริโภคของ

สังคม (Demonstration Effect) จึงทาํให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคควรจะขึ้ นอยู่กับระดับรายได้

เปรียบเทยีบกับระดับรายได้โดยเฉล่ียของคนในสังคมด้วย กล่าวคือครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซ่ึง

เปรียบเทยีบแล้วตํ่ากว่าระดับรายได้โดยเฉล่ียของคนในสังคมมีแนวโน้มที่ครัวเรือนเหล่าน้ันจะมี

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคต่อรายได้ค่อนข้างสูง น่ันคือค่า APC สูง ทั้งน้ีเพราะ

พฤติกรรมของครัวเรือนจะพยายามรักษาระดับของการบริโภคให้ใกล้เคียงกับระดับการบริโภค

โดยเฉล่ียของคนในสังคม ส่วนครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซ่ึงเปรียบเทียบแล้วสูงกว่าระดับรายได้

เฉล่ียของคนในสงัคม มีแนวโน้มที่ครัวเรือนเหล่าน้ีจะมีค่า APC ตํ่า ทั้งน้ีเพราะครัวเรือนในกลุ่มน้ี

จะมีระดับของการบริโภคสงูอยู่แล้ว ดังน้ันจึงสามารถที่จะทาํการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคโดยจัดสรร

เงินจากรายได้เพียงส่วนน้อยกพ็อเพียงสาํหรับการบริโภคสินค้าและบริการให้ใกล้เคียงกับระดับ

การบริโภคโดยเฉล่ียของคนในสังคมได้ พฤติกรรมการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้

เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉล่ียของคนในสังคมน้ีจะมีลักษณะของเส้นการบริโภคระยะสั้น

เช่นเดียวกับเส้นการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้สัมบูรณ์ตามแนวคิดของ Keynes 

กล่าวคือ ในระยะสั้น เมื่อระดับรายได้เพ่ิมขึ้ น ค่า APC จะลดลง ในขณะที่ค่า APC จะมากกว่า 

MPC (Marginal Propensity to Consume: ความโน้มเอยีงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค) ด้วย ส่วน

ในระยะยาวเช่ือว่าลักษณะการกระจายรายได้ของคนในสังคมน่าจะดีขึ้ น กล่าวคือมีการกระจาย

รายได้ค่อนข้างคงที่ ระดับรายได้เปรียบเทยีบกบัระดับรายได้โดยเฉล่ียของสังคมกจ็ะค่อนข้างคงที่

ด้วย (Relative Distribution of Income is Stable) ค่า APC จึงไม่เปล่ียนแปลงและโน้มเอียงที่จะ

เทา่กบั MPC ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Simon Kutznets 

(2) เช่ือว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในช่วงเวลาปัจจุบันยังขึ้ นอยู่กับระดับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในช่วงเวลาก่อนๆ ทั้งน้ีเพราะครัวเรือนที่มีระดับค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค

และระดับรายได้อยู่ในระดับหน่ึงแล้วจะเป็นการยากที่จะทาํให้ลดระดับค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคให้

ตํ่าลงกว่าเดิมเม่ือระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้ที่เคยได้รับสูงสุด (Previous Peak 

Income) แย่ลง ค่า APC จึงสงูขึ้น  
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3) ทฤษฎีการบริโภคในวฏัจกัรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) 

Modigliani, Ando and Brumberg (1950, อ้างถึงใน Angus Deaton, 2005: 

4-8) ได้ค้นพบทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต ซ่ึงตามแนวคิดน้ีไม่เช่ือว่าปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือ

การบริโภคในช่วงเวลาหน่ึงจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้สัมบูรณ์ในช่วงเวลาน้ันตามแนวความคิดของ 

Keynes แต่ควรขึ้ นอยู่กับการคาดคะเนของรายได้ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต มากกว่า หากพิจารณาการกระจายรายได้และปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในวัฏจักร

ชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหน่ึงๆ ดังรูป 

 

 
 

ภาพที ่2.2 การใช้จ่ายในการบริโภคตามช่วงอายุขัย 

แหล่งที่มา: สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง, 2546. 

 

จากภาพจะได้เหน็ว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับ

ตํ่า และจะมีรายได้สูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุกจ็ะกลับมีรายได้ลดลงอีกคร้ัง 

การกระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือ

การบริโภคของบุคคลจะสูงขึ้นเป็นลาํดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้

จ่ายเพ่ือการบริโภคตามเส้น cc เมื่อทาํการเปรียบเทยีบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่า

ในช่วงต้นของชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังน้ันบุคคลจึงต้องประพฤติตน

เป็นผู้ก่อหน้ี ต่อมาในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเร่ิมที่จะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หน้ีเดิมได้ 

และเกบ็เงินสะสมไว้สาํหรับช่วงปลายของชีวิต น่ันคือ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคล

อายุน้อยหรืออยู่ในวัยสูงอายุจะมีค่า APC สูง ในขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคล

ในวัยกลางคนจะมีค่า APC ตํ่า ถ้าหากพิจารณาในแง่ของการตัดสินใจเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนแล้ว 

ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในช่วงเวลาหน่ึงจะขึ้ นอยู่กับมูลค่าปัจจุบันใน

ช่วงเวลาน้ันของกระแสรายได้ตลอดช่วงชีวิตซ่ึงเป็นค่าที่สะท้อนให้เหน็ถึงระดับรายได้คาดคะเน
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ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของครัวเรือน สามารถเขียนในรูปของสมการ

แสดงความสมัพันธใ์นการบริโภค ได้ดังน้ี 

 
Ct = a(PVt) ; 0<a<1 (1) 

Ct คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในช่วงเวลาที่ t 

  PVt คือ มูลค่าปัจจุบันในช่วงเวลาที่ t ของกระแสรายได้ตลอดช่วงชีวิต 

  a คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการแสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสรายได้ตลอดช่วงชีวิตที่ครัวเรือนนาํมาใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค 

จากทฤษฎีน้ีสามารถสรุปได้ว่าในระยะสั้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค

และระดับรายได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนกัน (Nonproportional Relationship) ส่วนใน

ระยะยาวครัวเรือนจะมีเงินออมเพ่ิมขึ้นทาํให้มูลค่าของสินทรัพย์มีเพ่ิมขึ้นด้วย ค่า aAt จึงเพ่ิมขึ้ น 

เส้นการบริโภคระยะสั้นจะเคล่ือนตัวสูงขึ้นไปจากตาํแหน่งเดิมทั้งเส้น (Shift) ทาํให้ค่า APC ใน

ระยะยาวไม่ลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและระดับรายได้ในระยะยาวจะ

เป็นความสมัพันธท์ี่ได้สดัส่วนกัน (Proportional Relationship) เส้นการบริโภคในระยะยาวจึงเป็น

เส้นที่ลากออกจากจุดกาํเนิด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Simon Kutznets แสดงได้ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที ่2.3 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและระดับรายได้ในระยะยาว 

แหล่งที่มา: สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง, 2546. 

 

เมื่อ LC คือ เส้นการบริโภคระยะยาว 

SC คือ เส้นการบริโภคระยะสั้น 

http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO4.htm#Kutznets
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4) ทฤษฎีการบริโภคทีส่มัพนัธก์บัรายไดถ้าวร (Permanent Income Theory 

of Consumption) 

Friedman (1957: 20-37) เสนอทฤษฎีน้ีขึ้ นคร้ังแรกในผลงานวิจัยเร่ือง A 

Theory of Consumption Function เมื่อปี ค.ศ. 1957 โดย Friedman กเ็ป็นนักเศรษฐศาสตร์อีก

ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับ Keynes ที่ว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจะขึ้ นอยู่กับ

ระดับรายได้สมบูรณ์ในช่วงเวลาน้ัน แต่ Friedman เช่ือว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรมในจัดสรรรายได้

เพ่ือการบริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว (Long Term Income) ที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า 

พร้อมน้ีเขาได้กาํหนดให้รายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร (Permanent Income) 

และรายได้ช่ัวคราว (Transitory Income) และกาํหนดให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคประกอบไปด้วย 

2 ส่วนเช่นกัน คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคถาวร (Permanent Consumption) และค่าใช้จ่ายเพ่ือ

การบริโภคช่ัวคราว (Transitory Consumption) สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น 

 Y = YT+ YP  

 C = CT+ CP  

เมื่อ Y  คือ รายได้ที่เกดิข้ึนจริงในช่วงเวลาหน่ึง 

YT, YP  คือ รายได้ช่ัวคราวและรายได้ถาวร ตามลาํดับ 

C  คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริโภคที่เกดิข้ึนจริงในช่วงเวลาหน่ึง 

CT, CP  คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริโภคช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายเพ่ือบริโภคถาวร 

Friedman เช่ือว่ารายได้ช่ัวคราวซ่ึงเป็นรายได้ที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันในช่วงเวลา

ใดเวลาหน่ึงอาจมีค่าเป็นได้ทั้งบวกหรือลบ แต่ในระยะยาวแล้วรายได้ส่วนน้ีจะหักลบกันได้พอดี 

ดังน้ันในระยะยาว รายได้ที่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจึงมีเฉพาะส่วนของรายได้ถาวร

เท่าน้ัน และเหตุผลทาํนองเดียวกันน้ีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในระยะยาวที่เกิดข้ึนจริงจึงมีเฉพาะ

ส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคถาวรด้วยเช่นกนั ภายใต้ข้อสมมติที่ว่า ไม่มีความสมัพันธร์ะหว่าง 

(1) รายได้ถาวรกบัรายได้ช่ัวคราว 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคถาวรกบัค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคช่ัวคราว 

(3) รายได้ช่ัวคราวกบัค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคช่ัวคราว 

จะได้ว่า ปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนในระยะยาวจะขึ้ นอยู่กับรายได้

ถาวร (ควรเป็นรายได้หลังหักภาษีแล้ว) โดยมีความสมัพันธก์นัในสดัส่วนคงที่  

จากแนวคิดและทฤษฎีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคทั้ง 4 แนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 

ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนน้ันขึ้นอยู่กบัรายได้ของครัวเรือนเป็นหลัก โดยครัวเรือน

ที่มีรายได้สงูกจ็ะมีการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคที่สูงตามไปด้วย และจากทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักร

ชีวิต นอกเหนือจากรายได้แล้วยังมีปัจจัยด้านอายุที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดย

ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคลอายุน้อยหรืออยู่ในวัยสูงอายุจะมีค่าความโน้มเอียงเฉล่ีย

ในการบริโภค (APC) สูง กล่าวคือ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคมากกว่ารายได้ที่ได้รับ ในขณะที่
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ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคลในวัยกลางคนจะมีค่า APC ตํ่า ส่วนทฤษฎีการบริโภค

ของ Simon Kutznets ยังกล่าวเพ่ิมเติมอกีว่า ในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการบริโภคเป็นความสัมพันธ์

ที่ได้สดัส่วนกนัโดยค่า APC จะมีค่าคงที่ ซ่ึงสาเหตุอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น การขยายตัว

ของชุมชนเมือง การพัฒนาทางด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าใหม่ๆ การสูงขึ้นของจาํนวน

และอายุของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศที่สงูข้ึน เป็นต้น นอกจากน้ีการมี

หรือไม่มีกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจอันหมายถึงการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนกอ็าจจะมี

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเช่นกัน ซ่ึงจากงานวิจัยของ Piyawan Skulcharoen (2002) 

ศึกษาการใช้จ่ายของครัวเรือนในอาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยค้นพบว่าสัดส่วนการมีงานทาํ

ของสมาชิกในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน  

 

2.2.2. ทฤษฎีการผลิตภายในครวัเรือน (The Theory of Household Production)  

Mincer, 1963; Becker, 1965; Lancaster, 1966; Muth, 1966 (อ้างถึงใน มัทนา  

พิรนามัย, 2547: 17-18) ได้ร่วมกันคิดค้นทฤษฎีการผลิตภายในครัวเรือนโดยสมมติว่า

อรรถประโยชน์ของคนเราขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตภัณฑ์ (Commodity) ซ่ึงบุคคลหรือครัวเรือนผลิต

ข้ึนมาเพ่ือการบริโภคเอง ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตคือเวลาของตนเองหรือเวลาของสมาชิกใน

ครัวเรือน และสนิค้าหรือบริการที่หาซ้ือได้จากตลาด ครัวเรือนทาํหน้าที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต 

ดังน้ัน จึงต้องตัดสินใจเลือกจํานวนผลิตภัณฑ์ตามรสนิยมของสมาชิกเพ่ือบรรลุอรรถประโยชน์

สูงสุด ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนกต้็องตัดสินใจเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างปัจจัยเวลาและ

สนิค้าหรือบริการที่หาซ้ือจากตลาดเพ่ือให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงที่สุดภายใต้ข้อจาํกัดที่ครัวเรือน

ต้องเผชิญ ดังน้ันข้อจาํกัดในการแสวงหาความพอใจสูงสุดนอกจากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต

ภายในครัวเรือนแล้ว ยังถูกจาํกัดด้วยรายได้จากสินทรัพย์และความสามารถในการหารายได้ของ

สมาชิกในครัวเรือน ตลอดจนการจัดสรรเวลาระหว่างการทาํงานเพ่ือหารายได้และเวลาเพ่ือการ

ผลิตและบริโภคผลิตภัณฑท์ี่นาํอตัถประโยชน์มาให้น้ันโดยตรง ภายใต้แนวคิดของการผลิตภายใน

ครัวเรือนน้ี การเกิดของครอบครัวในแง่มุมหน่ึงมีเหตุผลเหมือนกับการเกิดของหน่วยผลิต คือ

เพ่ือลดต้นทุนธุรกรรมในการผลิตสิ่งที่บุคคลต้องผลิตและบริโภคเอง ต้นทุนธุรกรรมของการผลิต

ภายในครอบครัวลดลงได้ด้วยเหตุผลหลายประการดังน้ี  

1) การรวมตัวกันเป็นครอบครัว ทาํให้ขนาดของการผลิตเพ่ือการบริโภคใหญ่

ขึ้น ทาํให้เกิดการประหยัดจากขนาด เช่น ครัวเรือนอาจซ้ือสินค้าขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิตได้ใน

ราคาที่ถูกลง ทาํให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยถูกลงการผลิตขนาดใหญ่ยังเปิดโอกาสให้มีการ

แบ่งงานกนัทาํระหว่างสมาชิกภายในครัวเรือนได้อีกด้วย เช่น สมาชิกคนหน่ึงอาจใช้เวลาส่วนใหญ่

ในการหารายได้เพ่ือใช้ซ้ือสินค้าขั้นกลางในการผลิต และอีกคนหน่ึงอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ

ผลิตสิ่งที่ครอบครัวต้องการบริโภค เป็นต้น  
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2) การรวมตัวกันเป็นครอบครัวของสมาชิกส่วนมากเป็นสัญญาระยะยาวที่คน

ตั้งแต่สองคนขึ้ นไปยินดีรับผลของการใช้ทรัพยากรเวลาและสินทรัพย์อื่นๆ ร่วมกันไ ม่ว่าผล

ดังกล่าวจะดีหรือไม่กต็าม สัญญาระยะยาวเช่นน้ีช่วยทาํให้การผลิตภายในครัวเรือนในแต่ละ

ขั้นตอนและแต่ละช่วงเวลากระทาํได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีการทาํสญัญาขึ้ นใหม่ทุกคร้ังซ่ึงเป็นการลด

ต้นทุนธุรกรรมทางหน่ึง 

3) การรวมตัวกันในลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่มีระยะเวลาของสัญญายาวนาน

แบบครอบครัวมักนําไปสู่ ความรู้สึกเอื้ ออาทรและห่วงใยซ่ึงกันและกัน (Altruism) ความรู้สึก

ดังกล่าวน้ีจะย่ิงทาํให้สามารถลดต้นทุนธุรกรรมได้มากขึ้นเน่ืองจากสามารถลดต้นทุนค่ากาํกับดูแล

ในทุกขั้นตอนการผลิตลงได้เพราะสมาชิกทุกคนจะพยายามทาํเพ่ือให้อรรถประโยชน์รวมของ

สมาชิกในครอบครัวสงูขึ้น เพราะการกระทาํดังกล่าวเทา่กบัเป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์ของตนเอง

ด้วยเน่ืองจากมีความเอื้ออาทรต่อกัน ประสิทธิภาพของการรวมกันเป็นครอบครัวอีกประการหน่ึง

คือ ทาํให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์บางตัวที่สร้างข้ึนมาไม่ได้หากอยู่คนเดียว เช่น ความม่ันคงใน

ชีวิต การที่สนิทรัพย์และเวลาถูกนาํมารวมกนัภายใต้สญัญาระยะยาวทาํให้มีการกระจายความเสี่ยง

ข้ามเวลาได้และเป็นการสร้างความมั่นคงขึ้นในชีวิต โดยเหตุที่ในชีวิตของแต่ละคนจะมีบางเวลาที่

คนเราจะประสบภัยหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เช่น ในยามเจบ็ป่วย ตกงาน

และในยามที่เป็นผู้สูงอายุ การที่คนหลายๆ คนและคนหลายรุ่นมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวจึง

เท่ากับเป็นการกระจายความเสี่ยง เพราะโอกาสที่บุคคลในครอบครัวจะเกิดภัยขึ้ นพร้อมๆ กัน

น้อยกว่า ดังน้ันด้วยสัญญาการเป็นหุ้นส่วนชีวิตในระยะยาว ทาํให้เมื่อบุคคลหน่ึงประสบภัย  

บุคคลอื่นในครอบครัวกจ็ะช่วยกนัดูแลเพราะทราบว่าเม่ือถึงคราวที่ตนเองประสบภัยบ้าง ตนเองก็

จะได้รับการปฏบัิติเช่นเดียวกนั 

จากทฤษฎีการผลิตภายในครัวเรือนข้างต้น จะเหน็ว่า การใช้เวลาทาํกจิกรรมต่างๆร่วมกัน 

การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เช่น การทาํอาหารรับประทานภายในครอบครัว การช่วยดูแลซ่ึงกัน

และกนัในยามเจบ็ป่วยมีปัญหา นอกจากจะทาํให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสมาชิกต่างๆ

ดีขึ้ น ครอบครัวมีความสุขแล้ว ยังส่งผลต่อการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) คือ 

การลดลงของต้นทุนเฉล่ียจากการเพ่ิมปริมาณผลิตหรือการขยายขนาดการผลิตให้มากกว่าเดิม

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร เป็นต้น  

 

2.2.3 ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงประชากร (The Theory of Demographic Transition) 

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางประชากร (Todaro and Smith, 2006: 275) เกิดจากการ

วิเคราะห์แบบแผนการเปล่ียนแปลงทางประชากรของประเทศต่างๆในยุโรปที่เกิดข้ึนประมาณ

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 หลังจากน้ันในศตวรรษที่ 20 พบว่า การเปล่ียนแปลงทางประชากร

ของประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกมี็รูปแบบที่คล้ายคลึงกนั นอกจากน้ียังพบอีกว่าการเปล่ียนแปลงน้ันมัก

มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
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ทางประชากรที่เกิดในประเทศพัฒนาในศตวรรษที่ 19 สามารถอธิบายด้วยการเปล่ียนแปลงของ

อตัราการเกดิและอตัราการตายที่สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะเวลาดังน้ี 

ระยะที่หน่ึง ก่อนเกิดการเปล่ียนแปลงทางประชากร อัตราการเกิดและอัตราการตายของ

ประชากรอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและใกล้เคียงกันโดยมีอัตราการตายที่ค่อนข้างผันผวน เพราะ

สงัคมต้องผจญกบัภัยรูปแบบต่างๆที่เป็นเหตุให้มีคนตายเป็นจาํนวนมากๆ เป็นคร้ังเป็นคราว ภัย

ดังกล่าวอาจเกิดจากภัยสงครามหรือภัยตามธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งการขาดแคลนอาหารและภัยที่

เกดิจากโรคติดต่อรุนแรง เพ่ือเป็นหลักประกนัการคงอยู่ของสงัคมหน่ึงๆ ภายใต้สถานการณ์เช่นน้ี 

อัตราเกิดจึงมักปล่อยให้เป็นไปในอัตราสูงสุดตามธรรมชาติโดยไม่มีการควบคุมแต่อย่างไร แต่

อย่างไรกต็ามอตัราเกดิกผ็ันผวนได้ตามความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยยังชีพในขณะใดขณะหน่ึงด้วย 

อัตราการเกิดและอัตราการตายที่สูงใกล้เคียงกันทาํให้อัตราเพ่ิมของประชากรโดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดับที่ค่อนข้างตํ่า อาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ก่อนอารยะธรรมสมัยใหม่ส่วน

ใหญ่อยู่ในสภาพเช่นนี้   

ระยะที่สอง การเปล่ียนแปลงทางประชากรต้ังต้นด้วยการที่มนุษย์เร่ิมสามารถควบคุม

อตัราการตายได้ดีข้ึน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ระบบสาธารณสุขที่ดีข้ึน ความรู้ทางการแพทย์ดีข้ึน

และมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนสูงขึ้น เมื่ออัตราการตายเร่ิมลดลงในระยะแรกๆ อัตราการเกิด

มักจะยังไม่ลดตามทนัท ีทาํให้เกิดช่องห่างระหว่างอัตราการเกิดและอัตราการตายกว้างขึ้นและทาํ

ให้อตัราการเพ่ิมของประชากรสงูข้ึน ลักษณะเช่นน้ีจะเป็นอยู่ระยะหน่ึงก่อนที่สังคมจะเร่ิมตระหนัก

ในผลที่ไม่พึงปรารถนาบางประการที่มากบัการเพ่ิมข้ึนที่รวดเรว็ของประชากร 

ระยะที่สาม เกิดขึ้ นเมื่อประชาชนเร่ิมตระหนักถึงผลเสียของการเพ่ิมประชากรอย่าง

รวดเร็วและเร่ิมชะลออัตราเพ่ิมของตนเองลงด้วยการลดอัตราการเกิด จนในที่สุดอัตราการเกิด

ลดลงมาอยู่ที่ระดับตํ่าใกล้เคียงกับอัตราการตายอีกคร้ังหน่ึง ประเทศที่ได้ผ่านประสบการณ์การ

เปล่ียนแปลงในอัตราการเกิดและอัตราการตายดังที่กล่าวมาข้างต้น คือจากระดับที่ทั้งอัตราการ

เกิดและอัตราการตายสูงและผันผวนมากสู่อัตราการเกิดและการตายที่ตํ่าและมีความผันผวน

น้อยลง ถือว่าได้ผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงทางประชากรที่สมบูรณ์แล้ว แบบแผนทั่วไปของ

การเปล่ียนแปลงทางประชากรที่กล่าวมาแล้วได้นาํเสนอไว้ในรูปที่ 2.4 
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ภาพที ่2.4 แบบแผนทั่วไปของการเปล่ียนแปลงทางประชากร 

แหล่งที่มา: Todaro and Smith, 2006: 275. 

 

แบบแผนการเปล่ียนแปลงทางประชากรที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงภาพหยาบๆของ

กระบวนการที่ เ รียกว่าการเปล่ียนแปลงทางประชากร (Demographic Transition) แต่การ

เปล่ียนแปลงทางประชากรที่เกิดข้ึนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันในรายละเอียดได้ เช่น 

ระยะเวลาที่เร่ิมต้นและเวลาที่ใช้ก่อนกระบวนการเปล่ียนแปลงจะสิ้นสุดลงอาจแตกต่างกัน สาเหตุที่

จุดประกายให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาจแตกต่างกัน อัตราการเกิดและการตายก่อนและหลัง

กระบวนการเปล่ียนแปลงอาจแตกต่างกันได้ เป็นต้น การเปล่ียนแปลงทางประชากรของประเทศต่างๆ

ในยุโรปตะวันตกที่เกิดข้ึนระหว่างกลางศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 โดยประมาณ ก่อนเกิด

การเปล่ียนแปลงทางประชากร อัตราการเกิดและอัตราการตายอย่างหยาบ ของประชากรอยู่ที่ประมาณ 

35 และ 30 ตามลาํดับ หลังการเปล่ียนแปลง อัตราการเกิดและอัตราการตายอย่างหยาบอยู่ที่ประมาณ 

10–15 ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวใช้เวลาประมาณหน่ึงศตวรรษ  

รูปแบบการเปล่ียนแปลงทางประชากรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่เกดิข้ึนแล้วในประเทศต่างๆ 

ในยุโรปดูเหมือนจะเกิดขึ้นซํา้แล้วซํา้อีกในประเทศอื่นๆ เมื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศน้ันๆ

ได้พัฒนาไปถึงระดับหน่ึง แบบแผนการเปล่ียนแปลงทางประชากรดังกล่าวได้เกิดข้ึนในประเทศ

โลกที่สองในทวีปอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญ่ีปุ่น สาํหรับประเทศในเอเชียอื่นๆ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงเร่ิมเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีและ

สงิคโปร์ และต่อไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ไทย มาเลเซีย จีนและอินเดีย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ไม่

มีประเทศใดในโลกน้ีที่ยังไม่ได้เร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลงทางประชากรเลย แม้ว่าแต่ละประเทศ

อตัราตาย 

อตัราเกดิ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 

อตัรา

เกดิ

และ

อตัรา

ตาย 
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จะมีความก้าวหน้าในกระบวนการเปล่ียนแปลงและมีอัตราความเร่งของการเปล่ียนแปลงแตกต่าง

กันกต็าม อย่างไรกต็าม มีความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลงทางประชากรที่เกิดข้ึนใน

ประเทศโลกที่หน่ึงกบัโลกที่สาม 3 ประการหลักคือ ประการแรก การเปล่ียนแปลงในประเทศโลก

ที่สามเกิดช้ากว่าในประเทศโลกที่หน่ึงเกือบหน่ึงศตวรรษ ประการที่สอง อัตราการเกิดและอัตรา

การตายเม่ือเร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลงในประเทศโลกที่สามสูงกว่าค่อนข้างมาก และประการ

สุดทา้ย ระยะเวลาที่ใช้ในการเปล่ียนแปลงจนครบกระบวนการในประเทศโลกที่สามจะสั้นกว่า  

จากการเปล่ียนแปลงในอัตราการเกิดและอัตราการตายนอกจากมีผลต่ออัตราการเพ่ิม

ของประชากรแล้ว ยังมีผลต่อโครงสร้างทางอายุของประชากรอีกด้วย ในขณะที่อัตราการเกิดสูง

และอตัราการตายสงูโครงสร้างทางอายุของประชากรจะประกอบด้วยประชากรวัยเดก็และหนุ่มสาว

มาก ทั้งน้ีเพราะด้วยอัตราการตายที่สูงทาํให้มีคนรอดชีวิตถึงวัยสูงอายุน้อย ดังน้ัน สัดส่วนของ

ผู้สงูอายุจึงตํ่า แต่เม่ือการเปล่ียนแปลงทางประชากรดาํเนินการไปจนครบทุกข้ันตอนแล้ว และเข้า

สู่สถานการณ์ที่มีอตัราการเกดิและอตัราการตายตํ่า จะทาํให้สัดส่วนของประชากรวัยเดก็และหนุ่ม

สาวเร่ิมลดลงในขณะที่สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน น่ันหมายถึงการเปล่ียนแปลงของ

ประชากรสู่การเป็นประชากรสงูอายุ (Ageing Population) 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของประชากร ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการ

เปล่ียนแปลงของประชากรเกิดข้ึนจากการอัตราการเกิด อัตราการตายของประชากร ซ่ึงแบ่งเป็น

สามระยะ คือ ระยะที่หน่ึงมีการเกิดและการตายในอัตราที่สูงใกล้เคียงกัน การเปล่ียนแปลงที่

เกิดข้ึนเป็นไปตามธรรมชาติ ระยะที่สองมนุษย์เร่ิมควบคุมอัตราการตายได้ โดยมีระบบการ

สาธารณสุขที่ดี ทาํให้อัตราการตายลดน้อยลง แต่อัตราการเกิดกยั็งเกิดสูงข้ึนส่งผลให้ประชากร

เพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย และระยะที่สามเป็นผลกระทบมาจากระยะที่สองเม่ือประชากรเพ่ิมสูงข้ึน

ประชาชนเร่ิมตระหนักถึงผลเสียของการเพ่ิมขึ้ น จึงลดอัตราการเกิดให้น้อยลง ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่าน้ีล้วนสะท้อนภาพลงมาสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของครัวเรือน

ทั้งในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การศึกษาและสขุภาพอนัมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้

จ่ายของครัวเรือน 

 

2.3 งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

จากการทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดต่างๆของการใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน

ข้างต้น ทาํให้ทราบถึงปัจจัยหรือประเด็นต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย ประเด็นถัดไปจะเป็น

การศึกษางานวิจัยที่ผู้วิจัยทา่นอื่นๆ ได้ศึกษาเพ่ือเป็นการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการ

ใช้จ่ายของครัวเรือน ซ่ึงจะช่วยทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์และครบถ้วนในเร่ืองการนาํ

ปัจจัยต่างๆมาพิจารณา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปน้ี 
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มนสกิาร กาญจนะจิตรา (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ประชากร เศรษฐกิจ และอนาคต

ของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางประชากรต่ออัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศในภมูิภาคอาเซียนในช่วงปี 2514–2553 โดยใช้ข้อมูลจาก

ธนาคารโลกและ Penn World Table Version 7.1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านขนาดของ

ประชากรไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่ พบว่า 

โครงสร้างอายุของประชากร และอายุคาดเฉล่ีย เป็นปัจจัยสาํคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และที่

สาํคัญพบว่า องค์ประกอบของประชากรวัยพ่ึงพิงส่งผลต่อเศรษฐกิจ กล่าวคือ การมีประชากรวัย

พ่ึงพิงที่ประกอบด้วยวัยสูงอายุมากจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจมากกว่าประชากรวัยพ่ึงพิงที่เป็นวัย

เดก็ 

ภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่าย ระดับพฤติกรรมผู้บริโภค

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายฯ โดยสอบถามประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 

20–60 ปี ด้วยขนาดตัวอย่าง 384 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้มี

อิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายทุกหมวด อย่างมีนัยสําคัญ ส่วนอิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางด้าน

จิตวิทยามีอทิธพิลต่อค่าใช้จ่ายในบางหมวด 

Piyawan Skulcharoen (2002) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายใน

การบริโภคของครัวเรือน กรณีศึกษา อาํเภอศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการการ

ใช้จ่ายในการบริโภคและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน โดยใช้

ข้อมูลโครงการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2544 จากสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญ ได้แก่ 

รายได้ของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน การใช้เวลาทาํกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน 

ขนาดของพ้ืนที่ทาํกินทางการเกษตร การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน และอัตราส่วนการมีงานทาํ

ของสมาชิกในครัวเรือน  

ประวิลดา วิกรัยพัฒน์ ธีร์รัฐ กิตติเวช และ วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย (2555) ได้ทาํการศึกษา

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครโดยใช้

แบบจาํลองโทบิท (Tobit) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคอาหารนอก

บ้านและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่ศึกษาอยู่ในรูปสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านต่อรายได้รวมของ

ครัวเรือน โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสาํรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552 ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ จาํนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2,502 ครัวเรือน ผล

การศึกษา พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านต่อรายได้รวมของครัวเรือนโดย

เฉล่ียเท่ากับ 0.12 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากครัวเรือนมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนกจ็ะมี

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน โดยปัจจัยทางด้านสังคมประชากรที่
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มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้าน คือ อายุของหัวหน้าครัวเรือน จาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน การครอบครองที่อยู่อาศัย สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน และอาชีพของหัวหน้า

ครัวเรือน  สาํหรับปัจจัยด้านเศรษฐกจิที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายฯ คือ รายได้รวมของครัวเรือน   

อนพัทย์ หนองคู (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบ

ค่าใช้ จ่ายและศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อค่าใช้ จ่ายในการบริโภคของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสาํรวจจากการเกบ็ข้อมูลตัวอย่างจาํนวน 400 คน ผล

การศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉล่ีย 245,789.03 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค (94%) สาํหรับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายในการบริโภค น้ัน พบว่า 

รายได้มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติโดยมีค่าความโน้มเอียงการ

บริโภคหน่วยสดุท้าย (MPC) เทา่กบั 0.36  

 ดวงฤทัย พรธเนศ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง รายได้ รายจ่าย หน้ีสินและการออม 

ของครัวเรือนหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา ชุมชนท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย

สาํคัญที่กาํหนดรายได้ รายจ่าย หน้ีสินและการออม ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ

ครัวเรือนหาบเร่แผงลอยอันจะนําไปสู่แนวทางในการเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการออม และ

นโยบายในการแก้ปัญหาภาระหน้ีสิน วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง

ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนหาบเร่ส่วนใหญ่มีรายได้จากการค้า

ขายหาบเร่แผงลอยเพียงอย่างเดียว ด้านรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีค่า

ความโน้มเอียงเฉล่ียในการบริโภค 1.09 ซ่ึงหมายถึงการบริโภคมากกว่ารายได้ที่ได้รับ ด้านการ

ออมส่วนใหญ่ไม่มีการออมที่แน่นอน และมีค่าความโน้มเอียงเฉล่ียในการออม คือ -0.09 และ

ด้านหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีในระบบ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีต่อ รายได้ 

รายจ่าย หน้ีสนิและการออม พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่กาํหนดรายได้ รายได้เป็นปัจจัยที่

กาํหนดการบริโภค รายได้และอายุเป็นปัจจัยที่กาํหนดการมีหน้ีสิ้น อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  

วีระชัย ถาวรทนต์ และ เดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวัฒน์ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง หน้ีสิน 

การใช้จ่าย และความสุขของครัวเรือนชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน และอทิธพิลของหน้ีที่มีต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 2) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความ

พึงพอใจในนโยบายประชานิยมและการเป็นหน้ีกองทุนหมู่บ้านกบัค่านิยมของการเป็นหน้ี และ 3) 

ศึกษาอิทธิพลของการเป็นหน้ีรวมทั้งแหล่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายอย่างสุจริตที่มีต่อ

ความสุขของสมาชิกในครัวเรือนชนบท การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อ มูลจากโครงการวิจัยเชิงสาํรวจ

ระดับประเทศ ในโครงการวิจัย “ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงิน

นอกงบประมาณของภาครัฐ” โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาํการสุ่มตัวอย่าง

จากประชากรครัวเรือนในชนบททั่วประเทศ จํานวน 334 ครัวเรือน ครอบคลุม 5 ภาค 10 

จังหวัด ดังน้ี นครปฐม สิงห์บุรี เชียงใหม่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม ภูเกต็ พังงา ระยอง และ
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ปราจีนบุรี ผลการศึกษา พบว่า หน้ีสนิถือได้ว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่สาํคัญในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

นอกจากรายได้ ซ่ึงมาช่วยเสริมการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่เพียงพอ อย่างไรกต็ามครัวเรือนใน

ชนบทจะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินที่หามาได้จากการทาํงาน โดยถูกนาํไปใช้ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ทั้งน้ีจากการศึกษายังพบต่อไปว่ารายได้จากการทาํงานไม่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายในสิ่ งที่มิชอบ 

อาท ิหวย การพนัน สุรา เบียร์ ยาสูบ และการผ่อนชาํระหน้ีสิน ในขณะที่การใช้จ่ายเงินในสิ่งที่มิ

ชอบน้ีมีความสมัพันธก์บัเงินกู้ยืมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

Tapsin and Hepsag (2014) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การใช้จ่ายเพ่ือบริโภคของ

ครัวเรือนในเขต EA-18 (An Analysis of Household Consumption Expenditures in EA-18) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การใช้จ่ายสาํหรับการบริโภคของครัวเรือนในพ้ืนที่ EA-18 โดยใช้

ข้อมูลการบริโภคระหว่างปี 2000–2012 ซ่ึงเป็นข้อมูลในลักษณะ Panel Data ผลการศึกษา 

พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวแปรหลักหรือเป็นตัวแทนที่อธิบายการ

ใช้จ่ายสาํหรับการบริโภคของครัวเรือนได้เป็นอย่างดีด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R
2
) 99% 

กล่าวคือ เม่ือผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย (ดอลลาร์) จะทาํให้ครัวเรือนมี

การใช้จ่ายในการบริโภคเพ่ิมข้ึน 0.56 หน่วย (ดอลลาร์) 

Akekere and Yousuo (2012) ได้ทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

รายได้ที่มีต่อการใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนในประเทศไนจีเรียระหว่างปี 1981-2010 

(Empirical Analysis of Change in Income on Private Consumption Expenditure in Nigeria 

from 1981 to 2010) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อการใช้จ่ายสาํหรับการบริโภค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงเ ส้น (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศส่งผลต่อใช้จ่ายสาํหรับการบริโภคอย่างมีนัยสาํคัญด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

(R
2
) 98.40% กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้นหน่ึงหน่วย จะทาํให้การใช้

จ่ายสาํหรับการบริโภคเพ่ิมข้ึน 0.67 หน่วย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้างต้นทาํให้ทราบ

เกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณลักษณะและสุขภาพของครัวเรือน นอกจากน้ียังมีทฤษฎี

บุคลิกภาพของ Spranger (1928) และทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมของ Rokeach (1973) พร้อมด้วย

งานวิจัยของธรีวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557: 255-264) ที่ระบุว่า ยังมีตัวแปรหรือปัจจัยอีกลักษณะ

หน่ึง เช่น ค่านิยมหรือรสนิยมในการบริโภค ความชอบในการบริโภค แบบแผนในการดาํเนินชีวิต

ของแต่ละคน เป็นต้น มีอทิธพิลต่อการใช้จ่ายในการบริโภคของแต่ละคน ซ่ึงงานวิจัยน้ีไม่ได้สนใจ

ที่จะศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหล่าน้ีที่มีผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน ดังน้ันจึงกาํหนดตัวแปร

เหล่าน้ีเป็นปัจจัยควบคุม แต่ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้จัดเกบ็ข้อมูลดังกล่าว ดังน้ันใน

การศึกษาความผันแปรของค่าใช้จ่ายระหว่างครัวเรือนผู้วิจัยจึงควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าว

โดยใช้คุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนเป็นตัวแปรแทน (Proxy Variable) ส่วนการศึกษาการ
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เปล่ียนแปลงค่าใช้จ่าย (ภายใน) ของครัวเรือน ผู้วิจัยทาํการควบคุมตัวแปรน้ีและตัวแปรภายนอก

อื่นๆ โดยใช้วิธีการถดถอยพหุวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซํ้า แบบ Fix Effect Regression  Model 

(FEM) วิธ ีFirst Difference Estimator ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 

 

2.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

 จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้จ่ายใน

การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนผู้วิจัยได้ปัจจัย/ตัวแปรที่สาํคัญและสามารถกาํหนดกรอบแนวคิด

สาํหรับการศึกษาดังน้ี 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะของหวัหนา้

ครวัเรือน 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 

- ศาสนา 

 

 

 

 

การใชจ่้ายของครวัเรือน 

 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของครวัเรือน 

- รายได้ของครัวเรือน 

- สดัส่วนการมีงานทาํ 

ปัจจยัดา้นสุขภาพในครวัเรือน 

- สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลง 

- สดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ 

 

ปัจจยัดา้นลกัษณะของครวัเรือน 

- อตัราส่วนเพศ  
- อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยดก็ 

- อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุ 

- ขนาดของครัวเรือน 
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2.5 สมมติฐานการวิจยั 

 

จากกรอบแนบคิดดังกล่าวข้างต้นของการศึกษาผู้วิจัยกาํหนดสมมติฐานโดยแยกเป็น 2 

ส่วนตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดดังน้ี 

 สมมติฐานส าหรบัการอธิบายความผนัแปรระหว่างครวัเรือน (Differences Between 

Households) 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนและสัดส่วน

การมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนมีอทิธพิลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน โดย 

1) รายได้ของครัวเรือนมีอทิธพิลในเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

2) สัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน ได้แก่ อัตราส่วนเพศ อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยเด็ก อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ และขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน โดย 

1) อตัราส่วนเพศมีอทิธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

2) อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็มีอทิธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

3) อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุมีอิทธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

4) ขนาดของครัวเรือนมีอทิธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง และสัดส่วนที่มี

การปรึกษาสขุภาพมีอทิธพิลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน โดย  

1) สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลงมีอิทธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

2) สดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพมีอทิธพิลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน 

 สมมติฐานส าหรบัการอธิบายการเปลี่ยนแปลงภายในครวัเรือน (Changes Within 

Households) 

สมมติฐานที่ 1 การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่  รายได้ของ

ครัวเรือนและสดัส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่าย

ของครัวเรือน โดย 

1) การเปล่ียนแปลงรายได้ของครัวเรือนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงการใช้

จ่ายของครัวเรือน 

2) การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ

การเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน 
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สมมติฐานที่ 2 การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน ได้แก่ อัตราส่วน

เพศ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ และขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน โดย 

1) การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนเพศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน 

2) การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงการใช้

จ่ายของครัวเรือน 

3) การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงการ

ใช้จ่ายของครัวเรือน 

4) การเปล่ียนแปลงขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่าย

ของครัวเรือน 

สมมติฐานที่ 3 การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรม

ลงและสดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ มีอทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดย  

1) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลงมีอทิธพิลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง

การใช้จ่ายของครัวเรือน 

2) การเปล่ียนแปลงสัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง

การใช้จ่ายของครัวเรือน 

 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

ในบทน้ีเป็นการอธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารวิจัยสาํหรับการศึกษาซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วย 

3.1 การออกแบบการวิจัย 

3.2 แหล่งข้อมูล ประชากรและตัวอย่าง 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.4 ตัวแปรที่ใช้สาํหรับการศึกษา 

3.5 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 การออกแบบการวิจยั  

 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลระยะยาวที่เป็นการสาํรวจด้วยตัวอย่าง

ซํา้ (Panel Data) ซ่ึงข้อดีของการใช้ข้อมูลลักษณะน้ี คือ การจัดเกบ็ข้อมูลจะเป็นการเกบ็ข้อมูล

ด้วยตัวอย่างชุดเดิม ติดตามตัวอย่างชุดเดิมตลอดช่วงที่ศึกษา ทาํให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงต่างๆของสิ่งที่สนใจศึกษา รวมถึงทราบถึงสาเหตุที่เกิดข้ึนของการเปล่ียนแปลง

ดังได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นของการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ส่วนข้อมูล

ที่ใช้ในคร้ังน้ีเป็นข้อมูลจากโครงการสาํรวจเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (ใช้

ตัวอย่างซํ้า) ในปี พ.ศ. 2548–2555 โดยสาํนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการจัดเกบ็

ข้อมูล ดังน้ันการออกแบบการวิจัย ประชากร ขนาดตัวอย่าง การเกบ็รวบรวมข้อมูลและนิยาม

คาํศัพทต่์างๆ ผู้วิจัยได้อ้างอิงมาจากสาํนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลัก รายละเอียดต่างๆ ดังจะได้

กล่าวต่อไป 
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3.2 แหล่งขอ้มูล ประชากรและตวัอย่าง 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภมูิจากโครงการสาํรวจเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างซํ้า) ในปี พ.ศ. 2548–2555 โดยวิธีการแบบ Panel Survey ซ่ึง

สาํนักงานสถิติแห่งชาติได้กาํหนดการวางแผนการสุ่มตัวอย่าง (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548: 

1-8) โดยเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงใช้วิธกีารสุ่มแบบแบ่งช้ันภมูิสองขั้นตอน (Two–

Stage Stratified Random Sampling) เป็นการสาํรวจที่ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

และในแต่ละจังหวัดแบ่งออกได้เป็น 2 เขต คือ ในเขตเทศบาล (Municipal Area) และนอกเขต 

(Non–Municipal Area) ยกเว้นกรุงเทพมหานครซ่ึงมีแต่ส่วนที่เป็น ในเขตเทศบาล เท่าน้ัน 

ดังน้ันการสุ่มคร้ังน้ีจึงมีทั้งหมด 151 ช้ันภมูิ 

 ข้ันที่ 1 สุ่มชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านออกมาจาํนวนหน่ึงจากแต่ละเขตของแต่ละจังหวัด 

และในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านที่สุ่มได้ 

 ข้ันที่ 2 สุ่มครัวเรือนออกมาแห่งละ 10 ครัวเรือน แล้วจึงเกบ็รวบรวมข้อมูลของ

ครัวเรือนและสมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด  

จาํนวนครัวเรือนในประชากรและในตัวอย่างจาํแนกตามภาคแสดงได้ดังตารางที่ 3.1 โดย

ใช้สูตรคาํนวณหาขนาดตัวอย่าง (n) สาํหรับการประมาณค่าสัดส่วนประชากร (Cochran, 1963: 

75) ดังน้ี 

 

โดยที่ =  

ดังน้ัน ความคลาดเคล่ือน e  

เมื่อ N แทน ขนาดของประชากร 

 n แทน ขนาดตัวอย่าง 

 p แทน สดัส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (0<p<1) 

 z0.05  แทน ค่าเปอร์เซน็ไทล์ที่ 95 ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

จากสูตรดังกล่าวข้างต้น เมื่อกาํหนดขนาดตัวอย่างต่างๆ พบว่าหากใช้จาํนวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 6,000 ครัวเรือนแล้ว จะได้ค่า e=0.0126 นับว่าดีเพราะมีค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า 

ดังตารางที่ 3.1 

 



 

 

2
9  

2
9 

ตารางที ่3.1 จาํนวนประชากรในครัวเรือนตัวอย่าง จาํนวนครัวเรือนตัวอย่าง และค่าความคลาดเคล่ือน (e) 

 

ภาค จาํนวนประชากรในครัวเรือนตัวอย่าง จาํนวนครัวเรือนตัวอย่าง ความคลาดเคล่ือน 

 ในเขตเทศบาล นอกเขต

เทศบาล 

รวม ในเขต

เทศบาล 

นอกเขต

เทศบาล 

รวม ในเขต

เทศบาล 

นอกเขต

เทศบาล 

รวม 

กทม.และปริมณฑล 2,922,723 344,388 3,267,111 1,160 140 1,300 0.029 0.083 0.027 

กลาง 1,588,111 2,290,114 3,878,225 400 770 1,170 0.049 0.035 0.029 

เหนือ 671,994 2,199,584 2,871,578 270 870 1,140 0.060 0.033 0.029 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 760,050 3,465,012 4,225,062 300 1,370 1,670 0.057 0.027 0.024 

ใต้ 486,314 1,329,234 1,815,548 190 530 720 0.071 0.043 0.037 

รวม 6,429,192 9,628,332 16,057,524 2,320 3,680 6,000 0.020 0.016 0.013 
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3.3 เครือ่งมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลของโครงการน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

โดยลักษณะโครงสร้างของแบบสอบถามในทุกรอบจะประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนของ

ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน ข้อมูลรายได้ รายจ่าย การออม หน้ีสิน การมีงานทาํ ระดับการศึกษา

ลักษณะที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน สาํหรับแบบสอบถามในการสาํรวจ คร้ังที่ 1 และ 3 จะมีลักษณะ

โครงสร้างแบบสอบถามคล้ายคลึงกัน ในการสาํรวจรอบที่ 4 และ 5 ได้มีการปรับปรุงข้อถามเพ่ือ

เหมาะสมกบัการนาํมาใช้งานและยังมีการเพ่ิมคาํถามเกี่ยวกับการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือน และความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน ดังแสดงในตารางที่ 3.2  

 

ตารางที ่3.2 โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 

ประเด็น/ขอ้ถาม รอบการเก็บขอ้มูล 

 รอบท่ี 1 

ปี 2548 

รอบท่ี 3 

ปี 2550 

รอบท่ี 4 

ปี 2553 

รอบท่ี 5 

ปี 2555 

แบบครวัเรือน (สตช. 1)     

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน / / / / 

ลักษณะของที่อยู่อาศัย/ทรัพย์สนิ / / / / 

รายได้ของครัวเรือนจากการประกอบการ

เกษตร 

/ / / / 

แบบสมาชิกอายุ 15 ปีข้ึนไป (สตช. 2)     

การศึกษา / / / / 

สขุภาพและการสาธารณสขุ / / / / 

การมีงานทาํ / / / / 

รายได้ / / / / 

ค่าใช้จ่าย / / / / 

หนี้สนิ / / / / 

การออม / / / / 

ฐานะทางการเงิน / / / / 

การประสบปัญหาทางเศรษฐกจิฯ - - / / 

ความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน - - / / 

การย้ายถิ่นของประชากร / / - - 

ค่านิยมและความคิดเหน็ / / - - 
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หลกัเกณฑใ์นการแจงนบัและการติดตามครวัเรือน 

ในการสาํรวจรอบที่ 1 ปี 2548 มีครัวเรือนตั้งต้นทั้งสิ้น 6,000 ครัวเรือน สมาชิกของ

ครัวเรือนเหล่าน้ีรวมทั้งสมาชิกที่เกิดข้ึนใหม่ในครัวเรือนจะถูกนับว่าเป็นสมาชิกถาวร สาํหรับ

สมาชิกถาวรที่ทาํการแยกครัวเรือนออกไปให้ถือว่าครัวเรือนเหล่าน้ันเป็นครัวเรือนของสมาชิก

ถาวรด้วย ซ่ึงการเกบ็ข้อมูลในรอบต่อไปจะทาํตามหลักเกณฑด์ังน้ี  

1) ต้องติดตามครัวเรือนของสมาชิกถาวรทุกครัวเรือน   

2) จะยุติการติดตามเม่ือ 

(1) ครัวเรือนน้ันไม่มีสมาชิกถาวรเหลืออยู่แล้ว 

(2) มีการย้ายที่อยู่ แต่ไม่ทราบที่อยู่ใหม่  

สาํหรับการสํารวจที่ผ่านมาในแต่ละรอบมีจํานวนครัวเรือนที่ติดตามได้ ครัวเรือนที่

เพ่ิมเติมและครัวเรือนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และในตารางที่ 3.4  

 

ตารางที ่3.3 จาํนวนครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละรอบที่สาํรวจ 

 

รอบทีส่ ารวจ จ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 

 ตั้งตน้ เพิม่เติม ใชใ้นการวิเคราะห ์

รอบที่ 1 พ.ศ. 2548 6,000 - 6,000 

รอบที่ 3 พ.ศ. 2550 6,252 252 5,771 

รอบที่ 4 พ.ศ. 2553 6,442 190 5,510 

รอบที่ 5 พ.ศ. 2555 7,238 796 5,680 

 

ตารางที ่3.4 จาํนวนครัวเรือนตัวอย่างที่นาํมาศึกษาการเปล่ียนแปลงแต่ละช่วงที่พิจารณา 

 

รอบทีส่ ารวจ จ านวนครวัเรือนตวัอย่าง 

รอบที่ 1-รอบที่ 3 5,587 

รอบที่ 3-รอบที่ 4 5,395 

รอบที่ 4-รอบที่ 5 5,067 

รอบที่ 1-รอบที่ 5 4,868 

 

หมายเหตุ: รอบที่ 2 สาํรวจในปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงผู้วิจัยไม่ได้นํามาพิจารณาเพราะการสาํรวจใน

รอบที่ 2 ห่างจากรอบที่หน่ึงเพียง 1 ปี อาจยังไม่เกดิการเปล่ียนแปลงในประเดน็ที่สนใจ 
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3.4 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 

2 ซ่ึงได้ปัจจัยหรือตัวแปรที่สาํคัญที่สอดคล้องกับการนาํข้อมูลจากโครงการดังกล่าวมาใช้ศึกษา 

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางที ่3.5 ตัวแปร วิธกีารวัดตัวแปรสาํหรับการวิเคราะห์ 

 

ปัจจยั ช่ือตวัแปร การวดัตวัแปรส าหรบัการวิเคราะห ์

  Differences Between Households Changes Within Households 

ตวัแปรตาม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง

ครัวเรือน 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ฉ ล่ี ย ต่ อ เ ดื อ น ข อ ง

ครัวเรือน 

การเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน

ของครัวเรือน 

ตวัแปรอิสระ    

ด้านเศรษฐกจิ รายได้ของครัวเรือน รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน การเปล่ียนแปลงรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

ครัวเรือน 

 สัดส่วนการมีงานทาํ สัดส่วนระหว่างจาํนวนสมาชิกที่มี

งานทาํต่อจาํนวนสมาชิกทั้งหมดใน

ครัวเรือน  

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนการมีงานทาํ  

ด้านลักษณะของ

ครัวเรือน 

อตัราส่วนเพศ อตัราส่วนระหว่างจาํนวนเพศชาย

ต่อจาํนวนเพศหญิงในครัวเรือน 

การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนเพศ  

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัย

เดก็ 

อตัราส่วนระหว่างจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีต่อ

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 

15–59 ปี 

การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนพ่ึงพิงวัย

เดก็ 

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัย

สูงอายุ 

อตัราส่วนระหว่างจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อ

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 

15–59 ปี 

การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนพ่ึงพิงวัย

สูงอายุ 

 ขนาดของครัวเรือน  จาํนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน

ครัวเรือนทั้งหมด 

การเปล่ียนแปลงจาํนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่

ในครัวเรือนทั้งหมด 

ด้านสุขภาพใน

ครัวเรือน 

สัดส่วนที่มีสุขภาพ

ทรุดโทรมลง 

สัดส่วนระหว่างจาํนวนสมาชิกที่

ตอบเทา่เดิม/แย่ลง/แย่ลงมากต่อ

จาํนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนที่มีสุขภาพ

ทรุดโทรมลง 

 สัดส่วนที่มีการปรึกษา

สุขภาพ 

สัดส่วนระหว่างจาํนวนสมาชิกที่

ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจากแพทย์ฯ 

1 คร้ังขึ้นไปต่อจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมดในครัวเรือน 

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนที่มีการ

ปรึกษาสุขภาพ 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ)  

 

ปัจจยั ช่ือตวัแปร การวดัตวัแปรส าหรบัการวิเคราะห ์

  Differences Between Households Changes Within Households 

ตวัแปรควบคุม   

ด้านคุณลักษณะ

ของหัวหน้า

ครัวเรือน 

เพศ เพศของหัวหน้าครัวเรือน 

1 เพศชาย 

2 เพศหญิง (กลุ่มอ้างองิ) 

- 

 อายุ อายุของหัวหน้าครัวเรือน มีค่าอยู่

ระหว่าง 0–120 ปี 

- 

 ระดับการศึกษา การศึกษาสูงสุดของหัวหน้า

ครัวเรือน 

1 ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

2 มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย 

3 อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

4 สูงกว่าปริญญาตรี (กลุ่ม  

อ้างองิ) 

- 

 สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของหัวหน้า

ครัวเรือน 

1 โสด 

2 แต่งงาน 

3 หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ (กลุ่ม

อ้างองิ) 

- 

 ศาสนา การนับถือศาสนาของหัวหน้า

ครัวเรือน 

1 ศาสนาพุทธ 

2 ศาสนาคริสต์ 

3 ศาสนาอสิลาม (กลุ่มอ้างองิ) 

- 
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3.5 แนวทางการวิเคราะหข์อ้มูล 

 

สาํหรับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นาํข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ศึกษาการใช้จ่ายและการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน โดยพิจารณา

ค่าใช้จ่ายและโครงสร้างของค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆของครัวเรือนในภาพรวมระดับประเทศ โดย

การนาํข้อมูลของแต่ละรอบการสาํรวจมาวิเคราะห์ในลักษณะภาคตัดขวาง (จาํนวนตัวอย่างแต่ละ

ครัวเรือน ดังตารางที่ 3.6) ซ่ึงจาํนวนครัวเรือนจะเปล่ียนแปลงไปแต่ละปีเพราะมีบางครัวเรือนที่

ไม่สามารถติดตามได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทาํให้สาํนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดเกบ็ข้อมูลสุ่มตัวอย่างครัวเรือนใหม่มาทดแทน และพิจารณาการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายใน

ระดับครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลครัวเรือนที่สามารถติดตามได้ต้ังแต่ปี 2548–2555 จาํนวน 4,868 

ครัวเรือน 

ส่วนที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณลักษณะของครัวเรือนและด้าน

สุขภาพของครัวเรือนที่มีต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน และเพ่ือให้ได้ภาพรวมของ

อทิธพิลดังกล่าวที่มีต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย การศึกษาคร้ังน้ีจึงแยกพิจารณาเป็น 2 มิติ คือ  

มิติที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการผันแปรของค่าใช้จ่ายระหว่างครัวเรือน 

(Differences Between Households) ที่เป็นการนาํข้อมูลแต่ละรอบการสาํรวจ คือ วิเคราะห์ข้อมูล

จากข้อมูลการสาํรวจในรอบที่ 1 (ปี 2548) รอบที่ 3 (ปี 2550) รอบที่ 4 (ปี 2553) และรอบที่ 

5 (ปี 2555) เป็นอสิระจากกันในลักษณะภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Data) การวิเคราะห์ใน

แต่ละรอบการสํารวจใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เขียน

สมการทั่วไปเมื่อกาํหนดให้มีตัวแปรอสิระ 3 ตัวได้ดังน้ี 

  เมื่อ  

  คือ ค่าสงัเกตที่ i ของตัวแปรตามที่เราสนใจศึกษา  

 คือ ค่าสงัเกตที่ i ของตัวแปรอสิระแต่ละตัว 

  คือ จุดตัดของสมการถดถอย 

  คือ สมัประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอสิระที่ i; i=1, 2, 3 

  คือ ความคลาดเคล่ือนสุ่ม (Error Term) 

และสมการสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีในแต่ละรอบ คือ 

การใช้จ่ายของครัวเรือน (Expenditure)= f (เพศ, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, 

ศาสนา, รายได้, สดัส่วนการมีงานทาํ, อตัราส่วนเพศ, อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็, อัตราส่วนพ่ึงพิงวัย

สูงอายุ, ขนาดของครัวเรือน, สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง, สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ) 
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โดยมีตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนาของหัวหน้าครัวเรือนเป็นตัว

แปรควบคุม 

เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่มีต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนแต่ละปีที่

สาํรวจข้อมูล ดังน้ันขนาดตัวอย่างที่ใช้สาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงไม่เท่ากันในแต่ละปีที่

สาํรวจ บางปีไม่สามารถติดตามครัวเรือนเดิมได้ หน่วยงานจึงสุ่มตัวอย่างครัวเรือนใหม่เพ่ือเกบ็

รวบรวม เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเพ่ือความเข้าใจในประเดน็ต่างๆเกี่ยวกับตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงนาํเสนอขนาดตัวอย่างโดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่สาํคัญของหัวหน้า

ครัวเรือนในแต่ละปี ดังตารางที่ 3.6 

 

ตารางที ่3.6 จาํนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ใช้สาํหรับการศึกษาจาํแนกตามคุณลักษณะของ

หัวหน้าครัวเรือน 

 

คุณลกัษณะ

ของหวัหนา้

ครวัเรือน 

Cross-Sectional Data Panel Data 

ปี 2548 

(N=6,000) 

ปี 2550 

(N=5,771) 

ปี 2553 

(N=5,510) 

ปี 2555 

(N=5,680) 

ปี 2548 

(N=4,868) 

เพศ      

 ชาย 4,229(70.5) 3,913(67.8) 3,575(64.9) 3,538(62.4) 3,479(71.5) 

 หญิง 1,772(29.5) 1,858(32.2) 1,935(35.1) 2,142(37.6) 1,389(28.5) 

อาย ุ      

 น้อยกว่า 30 ปี 365(6.1) 291(5.0) 209(3.8) 337(5.9) 178(3.7) 

 30–39 ปี 1,146(19.1) 909(15.8) 650(11.8) 507(8.9) 857(17.6) 

 40–49 ปี 1,548(25.8) 1,473(25.5) 1,347(24.5) 1,216(21.4) 1,287(26.4) 

 50–59 ปี 1,341(22.4) 1,355(23.5) 1,397(25.4) 1,447(25.5) 1,162(23.9) 

 60 ปีขึ้นไป 1,600(26.7) 1,743(30.2) 1,907(34.6) 2,173(38.3) 1,384(28.4) 

เฉลีย่ (S.D.) ปี 50.31(14.47) 51.91(14.63) 53.93(14.47) 54.80(15.40) 51.50(13.83) 

ระดบัการศึกษา     

 ประถมศึกษา

หรือตํ่ากว่า 

3,946(65.8) 3,802(70.5) 3,822(70.8) 3,818(69.2) 3,380(72.7) 

 มธัยมศึกษา 956(15.9) 853(15.8) 834(15.4) 902(16.3) 696(15.0) 

 ปริญญาตร/ี

อนุปริญญา 

750(12.5) 680(12.6) 685(12.7) 725(13.1) 522(11.3) 

 สงูกว่า

ปริญญาตร ี

56(0.9) 59(1.1) 61(1.1) 73(1.3) 36(0.8) 
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ตารางที ่3.6 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะ

ของหวัหนา้

ครวัเรือน 

Cross-Sectional Data Panel Data 

ปี 2548 

(N=6,000) 

ปี 2550 

(N=5,771) 

ปี 2553 

(N=5,510) 

ปี 2555 

(N=5,680) 

ปี 2548 

(N=4,868) 

สถานภาพสมรส     

 โสด 411(6.8) 402(7.0) 351(6.4) 462(8.1) 257(5.3) 

 แต่งงาน 4,375(72.9) 4,127(71.5) 3,828(69.5) 3,783(66.6) 3,635(74.9) 

 หม่าย/หย่า/

แยก 

1,190(19.9) 1,242(21.5) 1,331(24.2) 1,432(25.3) 960(19.8) 

ศาสนา      

 ศาสนาพุทธ 5,678(94.6) 5,493(95.2) 5,249(95.3) 5,397(95.0) 4,614(94.8) 

 ศาสนาคริสต ์ 71(1.2) 54(0.9) 44(0.8) 44(0.8) 55(1.1) 

 ศาสนาอสิลาม 249(4.2) 222(3.8) 215(3.9) 235(4.2) 197(4.0) 

 

จากคุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่างข้างต้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของหัวหน้า

ครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2548–2555 สาํหรับข้อมูลภาคตัดขวางแต่ละปี (Cross–Sectional Data) 

จากการศึกษาจะเหน็ว่าหัวหน้าครัวเรือนของสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีแนวโน้มลดลง

เร่ือยๆ ซ่ึงคาดการณ์ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหัวหนัาครัวเรือนเพศหญิงจะค่อยๆเพ่ิมสูงข้ึน สาํหรับ

อายุของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40–50 ปี ระดับการศึกษา พบว่า มากกว่า

คร่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าและถือเป็นสัญญาณที่ดีเม่ือหัวหน้าครัวเรือนที่

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกๆปี ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมแนะนําให้

สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรได้มีการศึกษาที่สูงข้ึน ส่งผลต่อรายได้และการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนต่อไปในอนาคต ส่วนสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนจะแต่งงานมีคู่

สมรส แต่ที่น่าสังเกตคือการแต่งงานมีคู่สมรส มีแนวโน้มลดลงทุกปีซ่ึงสวนทางกันกับสถานะ

หม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกๆปี และการนับถือศาสนาหัวหน้าครัวเรือนใน

สงัคมไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

จากโครงสร้างของครัวเรือนไทยข้างต้นมีหลายๆอย่างที่เปล่ียนไปไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ซ่ึงแน่นอนการเปล่ียนแปลงประเดน็ต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะมิติด้านครอบครัว/ครัวเรือนถือเป็น

สถาบันที่สาํคัญในการช่วยขับเคล่ือนสถาบันอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลการศึกษาที่ผู้วิจัย

ได้สรุปให้เหน็ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะครัวเรือนของสังคมไทยว่าในอดีต

เป็นอย่างไร ส่งต่อไปถึงอนาคตจะมีแนวโน้มหรือทศิทางไปอย่างไร และจะเช่ือมโยงกับการใช้จ่าย

ในครัวเรือนอย่างไร ซ่ึงจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
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มิติที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนหรือกล่าว

อีกนัยหน่ึงก็คือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน (Changes Within 

Households) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์การใช้จ่ายของครัวเรือนเดิมรวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่ามี

การเปล่ียนแปลงอย่างไรเม่ือเวลาเปล่ียนไป ดังน้ันจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวแบบใช้

ตัวอย่างซํา้ (Panel Data) การวิเคราะห์ในมิติน้ีจึงต้องใช้ข้อมูลจากครัวเรือนที่สามารถติดตามได้

ในทุกรอบของการสาํรวจตั้งแต่ปี 2548-2555 ซ่ึงมีอยู่จาํนวน 4,868 ครัวเรือน โดยพิจารณา

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่ศึกษาระหว่างรอบของการสาํรวจ ดังน้ี ระหว่างปี 2548-2550 

ระหว่างปี 2550-2553 ระหว่างปี 2553-2555 และระหว่างปี 2548-2555 โดยการวิเคราะห์

ใ ช้ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ  ( Multiple Regression) แ บ บ  Fixed Effect Model (FEM) วิ ธี  First 

Differences Estimator (มนตรี พิริยกุล, 2556: 50) ซ่ึงเหมาะสาํหรับการวิเคราะห์ที่ใช้ตัวอย่าง

ซํา้ที่ต้องการจะขจัดปัญหาเกี่ยวกับปัจจัย/ตัวแปรภายนอก (Exogenouse Variable) ที่มารบกวน

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอสิระกบัตัวแปรตามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ดังน้ี 

กาํหนดให้ 

t1 คือ ข้อมูล ณ ต้นช่วงเวลา 

 t2 คือ ข้อมูล ณ ปลายช่วงเวลา 

สมมติมีตัวแปรอสิระ 1 ตัว เราสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังน้ี 

  (1) 

เมื่อ 

  คือ ค่าสงัเกตที่ i ณ เวลา t ของตัวแปรตามที่เราสนใจศึกษา  

  คือ ค่าสงัเกตที่ i ณ เวลา t ของตัวแปรอสิระ 

  คือ จุดตัดของสมการถดถอย 

  คือ สมัประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอสิระ 

 คือ สมัประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรดัมม่ี 

  คือ Dummy Variable  

 

  คือ Unobserved Time-Invariant Effects หรือ Fixed Effect 

  คือ Error Term หรือ Time–Varying Error 

จากสมการ (1) จุดตัดของสมการถดถอย ณ เวลา t1คือ  และ ณ เวลา  t2  

คือ  
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 ดังน้ัน 

 สมการถดถอย ณ เวลา t2;   (2) 

 สมการถดถอย ณ เวลา t1;   (3) 

 นาํ (2)–(3) 

   

       (4) 

 จากสมการ (4) จะเหน็ว่าตัวแปร Unobserved Time-Invariant Effects หรือ Fixed 

Effect  ซ่ึงเป็นตัวแปรที่สาํคัญที่ผู้วิจัยไม่ได้นาํมาระบุในสมการหรือเป็นตัวแปรที่สังเกตหรือ

วัดยาก เช่น ค่านิยมหรือรสนิยมในการบริโภค ความชอบในการบริโภค แบบแผนในการดาํเนิน

ชีวิตของแต่ละคน ความเข้มงวดในการควบคุมการใช้จ่ายของหัวหน้าครัวเรือน ฯลฯ ถูกกาํจัด

ออกไปจากสมการถดถอย ทาํให้ผลการวิเคราะห์การถดถอยช่วยลดความเอนเอียง (Bias) ของ

การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้ ผลการศึกษาที่ได้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้ น 

และสมการสาํหรับการศึกษาการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังน้ี 

การเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน ( Expenditure)= f ( รายได้, สัดส่วนการ

มีงานทาํ, อัตราส่วนเพศ, อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็, อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ, ขนาดของ

ครัวเรือน, สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลง, สดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ) 

สาํหรับจาํนวนครัวเรือนตัวอย่างที่ใช้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี ผู้วิจัยใช้ครัวเรือน

เดิมที่สามารถติดตามได้ตั้งแต่ปี 2548-2555 จาํนวน 4,868 ครัวเรือน ซ่ึงมีลักษณะที่สาํคัญๆ

ดังตารางที่ 3.6 (ในส่วนของ Panel Data) โดยผู้วิจัยได้นาํเสนอเพียงปี 2548 เท่าน้ันเพราะในปี 

2553-2555 เป็นครัวเรือนเดิม ดังน้ันโครงสร้างของหัวหน้าครัวเรือนจึงไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม

มากนัก และจากปี 2548 จะเหน็ว่า หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายซ่ึงมีมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 

เท่าตัว เฉล่ียแล้วอายุประมาณ 51 ปี ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในระดับ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าแป็นส่วนใหญ่ ส่วนสถานภาพสมรสจะเหน็ว่ามีสถานภาพแต่งงานคิดเป็น

ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด และการนับถือศาสนากยั็งคงเป็นศาสนาพุทธร้อยละ 95 

 



 

 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน

ไทย พ.ศ. 2548-2555” ผู้วิจัยได้นาํเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังน้ี  

    

4.1 การใช้จ่ายและการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย 

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน 

 

4.1 การใชจ่้ายและการเปลีย่นแปลงการใชจ่้ายของครวัเรือนไทย 

 

 ผลการศึกษาในส่วนน้ี ผู้วิจัยนําเสนอ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือนภาพรวมในระดับประเทศแต่ละปีที่สาํรวจและศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายใน

ระดับครัวเรือนระหว่างปี 4 ช่วงเวลาด้วยกนั ผลการศึกษานาํเสนอได้ดังต่อไปนี้  

 

4.1.1 การใชจ่้ายของครวัเรือนภาพรวมในระดบัประเทศ 

 การใช้จ่ายของครัวเรือนภาพรวมในระดับประเทศ ผู้วิจัยนําเสนอปริมาณการใช้จ่ายที่

เกิดขึ้ นระหว่างปี 2548-2555 โดยพิจารณา ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมทั้ง

นาํเสนอโครงสร้างหรือสดัส่วนการใช้จ่ายในแต่ละหมวด ดังผลการศึกษาต่อไปนี้  
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ตารางที ่4.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน

จาํแนกตามหมวดการใช้จ่าย 

 

หมวดการใชจ่้าย ปี พ.ศ. (หน่วย: บาท) 

 ปี 2548 

(n=6,000) 

ปี 2550 

(n=5,771) 

ปี 2553 

(n=5,510) 

ปี 2555 

(n=5,680) 

ค่าที่อยู่อาศัย 1,122.54 

(2,015.98) 

1,170.01 

(2,186.10) 

1,356.60 

(3,374.08) 

1,402.26 

(2,835.61) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งบ้าน 
- 

158.67 

(926.30) 

204.67 

(1,566.97) 

338.66 

(1,549.05) 

ค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสบู 3,692.29 

(2,822.53) 

4,457.24 

(3,909.14) 

5,696.02 

(5,824.64) 

5,902.86 

(5,697.24) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภณัฑ ์

189.53 

(590.95) 

193.88 

(830.52) 

287.51 

(1,193.78) 

240.73 

(918.09) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา 703.01 

(1,609.24) 

649.90 

(1,536.22) 

616.45 

(1,819.50) 

643.22 

(2,794.63) 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและ

ยานพาหนะ 

1,852.08 

(4,562.94) 

3,004.69 

(4,824.80) 

3,157.35 

(5,196.28) 

2,894.06 

(5,191.93) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบนัเทงิ/การ

อ่าน 

143.79 

(434.46) 

205.09 

(478.48) 

238.57 

(536.06) 

283.11 

(764.24) 

ค่าของใช้สว่นบุคคล/ค่าบริการส่วน

บุคคล 

720.08 

(1,111.32) 

622.69 

(1,000.57) 

820.38 

(1,365.91) 

846.15 

(1,859.97) 

ค่าใช้จ่ายด้านสงัคม 418.04 

(849.26) 

417.26 

(618.70) 

601.67 

(2,404.83) 

628.31 

(1,192.05) 

ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรอืน 467.42 

(1,939.76) 

499.48 

(1,609.15) 

740.07 

(2,377.92) 

715.14 

(2,700.98) 

อื่นๆ (ค่าภาษ ีค่าเบี้ยประกนัชวีติ) 554.59 

(1,879.92) 

775.94 

(1,842.52) 

932.63 

(2,005.10) 

903.12 

(2,502.45) 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด  8,740.83 

(9,865.03) 

12,154.86 

(12,350.78) 

14,651.87 

(15,333.05) 

14,797.62 

(15,445.61) 
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ภาพที ่4.1 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2548–2555 

 

จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ปริมาณค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน

ของครัวเรือนโดยพิจารณาตามหมวดการใช้จ่าย ซ่ึงการศึกษาในปี 2548 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย

ทั้งหมด คือ 8,740.83 (9,865.03) บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ 

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 3,692.29 (2,822.53) บาท รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

เดินทางและยานพาหนะ 1,852.08 (4,562.94) บาท ค่าที่อยู่อาศัย 1,122.54 (2,015.98) 

บาท ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 720.08 (1,111.32) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การศึกษา 703.01 (1,609.24) บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 554.59 

(1,879.92) บาท ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 467.42 (1,939.76) บาท ค่าใช้จ่าย

ด้านสังคม 418.04 (849.26) บาท ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 189.53 (590.95) 

บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบันเทงิ/การอ่าน 143.79 (434.46) บาท ตามลาํดับ 

ในปี 2550 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียทั้งหมด คือ 12,154.86 (12,350.78) บาท โดยเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 4,457.24 (3,909.14) 

บาท รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเดินทางและยานพาหนะ 3,000.69 (4,824.80) บาท 

ค่าที่อยู่อาศัย 1,170.01 (2,186.10) บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 

775.94 (1,842.52) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา 649.90 (1,536.22) บาท ค่าของใช้

ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 622.69 (1,000.57) บาท ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 

499.48 (1,609.15) บาท ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 417.26 (618.70) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
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บันเทิง/การอ่าน 205.09 (478.48) บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 193.88 

(830.52) บาท ตามลาํดับ 

ในปี 2553 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียทั้งหมด คือ 14,651.87 (15,333.05) บาท โดยเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 5,696.02 (5,824.64) 

บาท รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเดินทางและยานพาหนะ 3,157.35 (5,196.28) บาท 

ค่าที่อยู่อาศัย 1,356.60 (3,374.08) บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 

932.63 (2,005.10) บาท ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 820.38 (1,365.91) 

บาท ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 740.07 (2,377.92) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา 

616.45 (1,819.50) บาท ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 601.67 (2,404.83) บาท ค่ารักษาพยาบาล 

ค่ายาและเวชภัณฑ์ 283.51 (1,193.78) บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่าน 

238.57 (536.06) บาท ตามลาํดับ 

ในปี 2555 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียทั้งหมด คือ 14,797.62 (15,445.61) บาทโดยเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 5,902.86 (5,697.24) 

บาท รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเดินทางและยานพาหนะ 2,894.06 (5,191.93) บาท 

ค่าที่อยู่อาศัย 1,402.26 (2,835.61) บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 

903.12 (2,502.45) บาท ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 846.15 (1,859.97) 

บาท ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 715.14 (2,700.98) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา 

643.22 (2,794.63) บาท ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 628.31 (1,192.05) บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การบันเทงิ/การอ่าน 283.11 (764.24) บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 240.73 

(918.09) บาท ตามลาํดับ 
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ตารางที ่4.2 สดัส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือนจาํแนกตามหมวดการใช้จ่าย 

 

หมวดการใชจ่้าย ปี พ.ศ. (หน่วย: %) 

 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

ค่าที่อยู่อาศัย 11.38 9.63 9.26 9.48 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งบ้าน - 1.31 1.40 2.29 

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ 37.43 36.67 38.88 39.89 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 1.92 1.60 1.96 1.63 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา 7.13 5.35 4.21 4.35 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ 18.78 24.72 21.55 19.56 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบันเทงิ/การอ่าน 1.46 1.69 1.63 1.91 

ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 7.30 5.12 5.60 5.72 

ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 4.24 3.43 4.11 4.25 

ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 4.74 4.11 5.05 4.83 

อื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบี้ ยประกันชีวิต) 5.62 6.38 6.37 6.10 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ภาพที ่4.2 สดัส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2548–2555 ตามหมวดการใช้จ่าย 

 

 จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.2 นาํเสนอผลการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายแต่ละหมวด

ของครัวเรือน ซ่ึงการศึกษาในปี 2548 พบว่า หมวดอาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบมีสัดส่วนการใช้

จ่ายมากที่สุดร้อยละ 37.43 รองลงมาได้แก่ หมวดการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 18.78 

หมวดที่อยู่อาศัยร้อยละ 11.38 หมวดของใช้/บริการส่วนบุคคลร้อยละ 7.30 หมวดการศึกษา

ร้อยละ 7.13 หมวดอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) ร้อยละ 5.62 หมวดให้บุคคลอื่นนอก

ครัวเรือนร้อยละ 4.74 หมวดการใช้จ่ายด้านสังคม 4.24 หมวดค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภัณฑร้์อยละ 1.92 และหมวดการบันเทงิ/การอ่านร้อยละ 1.46 ตามลาํดับ 

 ปี 2550 พบว่า หมวดอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบมีสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุดร้อยละ 

36.67 รองลงมาได้แก่ หมวดการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 24.72 หมวดที่อยู่อาศัยร้อยละ 

9.63 หมวดอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) ร้อยละ 6.38 หมวดการศึกษาร้อยละ 5.35 

หมวดของใช้/บริการส่วนบุคคลร้อยละ 5.12 หมวดให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือนร้อยละ 4.11 
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หมวดการใช้จ่ายด้านสังคม 3.43 หมวดการบันเทิง/การอ่านร้อยละ 1.69 และหมวดค่า

รักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑร้์อยละ 1.60 และหมวดเคร่ืองแต่งบ้านร้อยละ 1.31 ตามลาํดับ 

 ปี 2553 พบว่า หมวดอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบมีสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุดร้อยละ 

38.88 รองลงมาได้แก่ หมวดการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 21.55 หมวดที่อยู่อาศัยร้อยละ 

9.26 หมวดอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) ร้อยละ 6.37 หมวดของใช้/บริการส่วนบุคคล

ร้อยละ 5.60 หมวดให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือนร้อยละ 5.05 หมวดการศึกษาร้อยละ 4.21 หมวด

การใช้จ่ายด้านสังคม 4.11 หมวดค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ร้อยละ 1.96 หมวดการ

บันเทงิ/การอ่านร้อยละ 1.63 และหมวดเคร่ืองแต่งบ้านร้อยละ 1.40 ตามลาํดับ 

 ปี 2555 พบว่า หมวดอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบมีสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุดร้อยละ 

39.89 รองลงมาได้แก่ หมวดการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 19.56 หมวดที่อยู่อาศัยร้อยละ 

9.48 หมวดอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) ร้อยละ 6.10 หมวดของใช้/บริการส่วนบุคคล

ร้อยละ 5.72 หมวดการศึกษาร้อยละ 4.35 หมวดการใช้จ่ายด้านสังคม 4.25 หมวดให้บุคคลอื่น

นอกครัวเรือนร้อยละ 4.05 หมวดเคร่ืองแต่งบ้านร้อยละ 2.29 หมวดการบันเทงิ/การอ่านร้อยละ 

1.91 และหมวดค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑร้์อยละ 1.63 ตามลาํดับ 

 

ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนจาํแนกตาม 

คุณลักษณะทางภมูิศาสตร์ 

 

คุณลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ ปี พ.ศ. (หน่วย : บาท) 

 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

ภาค     

 กรุงเทพและปริมณฑล 16,261.25 

(15,021.26) 

23,390.58 

(17,442.61) 

25,411.80 

(19,480.64) 

24,482.53 

(20,266.26) 

 ภาคกลาง 8,222.06 

(6,878.62) 

12,244.49 

(10,481.89) 

15,054.00 

(12,822.42) 

15,953.14 

(16,982.25) 

 ภาคเหนือ 6,226.85 

(7,385.37) 

9,009.35 

(8,773.30) 

11,645.96 

(16393.04) 

11,069.57 

(9,852.26) 

 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 5,348.81 

(5,009.82) 

6,785.49 

(5,723.52) 

9,708.32 

(10,053.94) 

9,717.97 

(9,127.53) 

 ภาคใต้ 7,853.36 

(6,519.46) 

11,866.87 

(9,909.40) 

15,575.91 

(13,064.98) 

18,692.50 

(17,795.11) 

เขตการปกครอง     

 ในเขตเทศบาล 12,702.52 

(12,953.96) 

17,809.69 

(15,742.28) 

19,764.32 

(16,330.34) 

18,220.81 

(18,684.21) 

 นอกเขตเทศบาล 6,243.24 

(6,064.51) 

8,915.16 

(8,317.79) 

11,982.66 

(14,067.98) 

12,148.69 

(11,705.86) 
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ภาพที ่4.3 การใช้จ่ายของครัวเรือนจาํแนกตามภาคและเขตการปกครองตั้งแต่ปี 2548–2555 

 

 
 

ภาพที ่4.4 การใช้จ่ายของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2548–2555 จาํแนกตามภาคและเขตการปกครอง 
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จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3-4.4 ศึกษาค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนโดย

พิจารณาตามลักษณะภมูิศาสตร์ได้แก่ ภาคและเขตการปกครอง การศึกษาในปี 2548 พบว่า ใน

กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียมากที่สดุ 16,261.25 (15,021.26) บาท รองลงมาได้แก่ 

ภาคกลาง 8,222.06 (6,878.62) บาท ภาคใต้ 7,853.36 (6,519.46) บาท ภาคเหนือ 

6,226.85 (7,385.37) บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,348.81 (5,009.82) บาท 

ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาตามเขตการปกครอง พบว่า การปกครองในเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

12,702.52 (12,953.96) บาท และการปกครองนอกเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 6,243.24 

(6,064.51) บาท 

การศึกษาในปี 2550 พบว่า กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใ ช้ จ่ายเฉล่ียมากที่ สุด 

23,309.58 (17,442.61) บาท รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 12,244.49 (10,481.89) บาท 

ภาคใต้ 11,866.87 (9,909.40) บาท ภาคเหนือ 9,009.35 (8,773.30) บาท และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,785.49 (5,723.52) บาท ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาตามเขตการปกครอง 

พบว่า การปกครองในเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 17,809.69 (15,742.28) บาท และการ

ปกครองนอกเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 8,915.16 (8,317.79) บาท 

การศึกษาในปี 2553 พบว่า กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใ ช้ จ่ายเฉล่ียมากที่ สุด 

25,411.80 (19,480.64) บาท รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ 15,575.91 (13,064.98) บาท ภาค

กลาง 15,054 (12,822.42) บาท ภาคเหนือ 11,645.96 (16,393.04) บาท และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,708.32 (10,053.94) บาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามเขตการ

ปกครอง พบว่า การปกครองในเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 19,764.32 (16,330.34) บาท 

และการปกครองนอกเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 11,982.66 (14,067.98) บาท  

การศึกษาในปี 2555 พบว่า กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใ ช้ จ่ายเฉล่ียมากที่ สุด 

24,482.53 (20,266.26) บาท รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ 18,692.50 (17,795.11) บาท ภาค

กลาง 15,953.14 (16,982.25) บาท ภาคเหนือ 11,069.57 (9,852.26) บาท และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,717.97 (9,127.53) บาท ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาตามเขตการปกครอง 

พบว่า การปกครองในเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 18,220.81 (18,684.21) บาท และการ

ปกครองนอกเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 12,148.69 (11,705.86) บาท 

การใช้จ่ายของครัวเรือนในภาพรวมของประเทศไทยช่วงปี 2548–2555 (ตารางที่ 4.1) 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือนเลก็น้อย คือ 8,740.83 บาทในปี 2548 

เพ่ิมขึ้ นเป็น 14,797.62 บาทในปี 2555 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือนทั้ง 11 หมวด (ตารางที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.2) แล้ว พบว่า โครงสร้างของค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือนไทยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เปล่ียนแปลง โดยหมวดที่ครัวเรือนใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงที่สุด 

คือ ค่าอาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบ โดยในช่วงปี 2548-2555 มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 37-

40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน หรือเฉล่ียประมาณเดือนละ 3,700 4,500 5,700 และ 
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5,900 บาท ในปี 2548 2550 2553 และ 2555 ตามลําดับ รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด

การเดินทาง และยานพาหนะมีสดัส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 19-25 ถัดมา คือ หมวดที่อยู่อาศัย คิด

เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10 ประเดน็ที่น่าสงัเกต คือ สดัส่วนของค่าใช้จ่ายครัวเรือนในหมวดที่

สาํคัญ 2 หมวด ได้แก่ หมวดการศึกษา ซ่ึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี

คุณภาพ พบว่ามีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพียงประมาณร้อยละ 4-7 และหมวดการรักษาพยาบาล ค่ายา

และเวชภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นหมวดที่มีความสาํคัญสาํหรับสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนกลับพบว่ามี

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 1.92 1.60 1.96 และ 1.63 ในปี 2548 2550 2553 และ 2555 

ตามลาํดับ ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับน้อย ดังน้ันโดยสรุปจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในแต่

ละปีที่ศึกษา จะเหน็ว่า โครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน โดยค่าใช้จ่าย 3 ลาํดับแรกกยั็งคงเป็น

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะและค่าที่อยู่อาศัย ซ่ึง

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนใน 3 หมวดหลักน้ีรวมกันมีค่าประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ

เดือนของครัวเรือนไทย 

 

 4.1.2 การเปลีย่นแปลงการใชจ่้ายของครวัเรือน  

การเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนผู้วิจัยนาํเสนออัตราการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่าย

แต่ละหมวด 4 ช่วงเวลาดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้  

 

ตารางที ่4.4 อตัราการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนปี 2548–2555 จาํแนกตามหมวด

การใช้จ่าย (หน่วย: ร้อยละ) 

 

หมวดการใชจ่้าย ปี 2548-

2550 

ปี 2550-

2553 

ปี 2553-

2555 

ปี 2548- 

2555 

ค่าที่อยู่อาศัย  1.80 -10.30 1.33 -8.56 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งบ้าน - 7.79 13.45 - 

ค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสบู 8.10 11.12 1.99 20.32 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภณัฑ ์
-14.34 22.51 -13.46 -5.61 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา -2.24 -12.64 -4.60 -18.01 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และ

ยานพาหนะ 
23.70 5.07 -2.52 24.14 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบนัเทงิ/

การอ่าน 
30.42 8.57 -1.70 31.60 

ค่าของใช้สว่นบุคคล/ค่าบริการ

ส่วนบุคคล 
-3.71 9.81 -0.28 5.77 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 

หมวดการใชจ่้าย ปี 2548-

2550 

ปี 2550-

2553 

ปี 2553-

2555 

ปี 2548- 

2555 

ค่าใช้จ่ายด้านสงัคม 0.27 6.35 4.65 11.12 

ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอก

ครัวเรือน 
-4.38 18.90 -10.12 3.85 

อื่นๆ (ค่าภาษ ีค่าเบี้ยประกนั

ชีวิต) 
19.70 13.75 -5.36 25.12 

การเปลีย่นแปลงโดยเฉลีย่  15.29 9.50 1.75 25.10 

 

จากตารางที่ 4.4 นําเสนอผลการวิเคราะห์อัตราการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในระดับ

ครัวเรือน โดยพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลง 4 ช่วงเวลา ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ได้ผลการศึกษา

ดังน้ี ช่วงปี 2548-2550 พบว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนเปล่ียนแปลง 15.29% เมื่อพิจารณาแต่

ละหมวดของการใช้จ่ายจะเหน็ว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่าน เปล่ียนแปลงมากที่สุด 

30.42% รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ 23.70% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่า

ภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 19.70% ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ -14.34% ค่าอาหาร 

เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 8.10% ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน -4.38% ค่าของใช้ส่วนบุคคล/

ค่าบริการส่วนบุคคล -3.71% ค่าที่อยู่อาศัย 1.80% และค่าใช้จ่ายด้านสงัคม 0.27% ตามลาํดับ 

ช่วงปี 2550-2553 พบว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนเปล่ียนแปลง 9.50% เมื่อพิจารณา

แต่ละหมวดของการใช้จ่ายจะเหน็ว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์เปล่ียนแปลงมากที่สุด 

22.51% รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 18.90% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี 

ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 13.75% ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 11.12% ค่าที่อยู่อาศัย -10.30% 

ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 9.81% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทงิ/การอ่าน 8.57% 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งบ้าน 7.79% ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 6.35% และค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางและยานพาหนะ 5.07% ตามลาํดับ 

ช่วงปี 2553-2555 พบว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนเปล่ียนแปลง 1.75% เมื่อพิจารณา

แต่ละหมวดของการใช้จ่ายจะเห็นว่าค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์เปล่ียนแปลงมาก

ที่สุด -13.46% รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งบ้าน 13.45% ค่าใช้จ่ายให้บุคคล

อื่นนอกครัวเรือน -10.12% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบี้ ยประกนัชีวิต) -5.36% ค่าใช้จ่ายด้าน

สังคม 4.65% ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ -2.52% ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 

1.99% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบันเทงิ/การอ่าน -1.70% ค่าที่อยู่อาศัย 1.33% และค่าของใช้ส่วน

บุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล -0.28% ตามลาํดับ 
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ช่วงปี 2548-2555 พบว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนเปล่ียนแปลง 25.10% เมื่อพิจารณา

แต่ละหมวดของการใช้จ่ายจะเหน็ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่านเปล่ียนแปลงมากที่สุด 

31.60% รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกันชีวิต) 25.12% ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางและยานพาหนะ 24.14% ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 20.32% ค่าใช้จ่ายด้านสังคม 

11.12% ค่าที่อ ยู่อาศัย -8.56% ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 5.77% ค่า

รักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ -5.61% และค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน 3.85% 

ตามลาํดับ 

จากข้อได้เปรียบของข้อมูลโครงการสาํรวจเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนที่ใช้ตัวอย่างซํา้น้ี ทาํให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน

ทั้งในภาพรวมและเป็นรายหมวดโดยใช้ข้อมูลในระดับครัวเรือนเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ส่งผล

ให้การวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยาํกว่าการนาํข้อมูลภาคตัดขวางที่จัดเกบ็ต่างช่วงเวลากันมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกัน จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าตลอดช่วงปี 2548 ถึง 2555 (โดยในช่วงน้ีมีการเกบ็

ข้อมูลทั้งหมด 5 รอบ แต่นาํมาวิเคราะห์เพียง 4 รอบ) ผู้จัดเกบ็ข้อมูลสามารถติดตามครัวเรือน

เดิมได้ 4,868 ครัวเรือนดังน้ันจึงจะนาํเสนออัตราการเปล่ียนแปลงเป็น 4 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ 

ช่วงปี 2548–2550 ช่วงปี 2550–2553 ช่วงปี 2553–2555 และช่วงปี 2548–2555 ผล

การศึกษา (ตารางที่ 4.4) พบว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงปี 2548–2555 เพ่ิมขึ้นประมาณ

ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อัตราการเปล่ียนแปลงแต่ละหมวดจะเพ่ิมข้ึน มีเพียงหมวดที่อยู่อาศัย ค่า

รักษาพยาบาลและหมวดการศึกษาที่อัตราการเปล่ียนแปลงลดลง เม่ือพิจารณาเป็นช่วงเวลา จะ

เห็นว่า ช่วงที่ 1 อัตราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 ซ่ึง

มากกว่าอัตราการเปล่ียนแปลงในช่วงที่ 1 (9.50%) และช่วงที่ 3 (1.75%) พอสมควร เมื่อ

พิจารณาในหมวดการใช้จ่าย พบว่า อัตราการเปล่ียนแปลงของหมวดต่างๆส่วนใหญ่จะมีการ

เปล่ียนแปลงที่ รุนแรงในช่วงปี 2548–2550 หลังจากน้ันอัตราการเปล่ียนแปลงก็ค่อยๆ

เปล่ียนแปลงอยู่ในระดับปกติคือเพ่ิมหรือลดไม่มาก เช่น หมวดการบันเทงิ/การอ่านเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 30.42 ในช่วงแรกและเปล่ียนแปลงลดลงในช่วงที่สามร้อยละ 0.28 ส่วนหมวด

การเดินทางและยานพาหนะกเ็ช่นเดียวกัน เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.75 ในช่วงแรกและ

เปล่ียนแปลงลดลงในช่วงที่สามร้อยละ 2.52 เป็นต้น สาํหรับหมวดรักษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภัณฑ ์กลับพบว่า มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนลดลงที่รุนแรงสมํ่าเสมอทั้งสามช่วง กล่าวคือ

เปล่ียนแปลงลดลงในช่วงแรกประมาณร้อยละ 15 เพ่ิมข้ึนในช่วงที่สองประมาณร้อยละ 22 และ

เปล่ียนแปลงลดลงอีกคร้ังในช่วงที่สามประมาณร้อยละ 13 หมวดการใช้จ่ายอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น 

หมวดการศึกษา พบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงมีทศิทางลดลงจากปีก่อนหน้าเสมอ โดยเฉพาะช่วง

ปี 2550–2553 อัตราการเปล่ียนแปลงมีทิศทางลดลงประมาณร้อยละ 13 หมวดที่อยู่อาศัยมี

อตัราการเปล่ียนแปลงในทศิทางลดลงเช่นกันประมาณร้อยละ 10 ในช่วงปี 2550–2553 และใน

ปี 2553–2555 พบว่า หมวดเคร่ืองแต่งบ้านมีอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 13  
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การศึกษาทั้งปริมาณการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศและการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายใน

ระดับครัวเรือน ทาํให้เหน็ภาพการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในมิติต่างๆระหว่างปี 2548–2555 

เช่น มิติด้านโครงสร้างหรือสัดส่วนการใช้จ่ายหลักของครัวเรือนไทย จะเห็นว่า ค่าอาหาร 

เคร่ืองดื่มและยาสูบกยั็งคงเป็นหมวดหลักสาํหรับการใช้จ่ายแต่ละปี แต่เมื่อพิจารณามิติด้านการ

เปล่ียนแปลงเราจะเหน็การใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่าน เปล่ียนแปลงเฉล่ียสูงกว่าหมวด

อื่นๆ เป็นต้น สาํหรับการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย อาจจะทาํ

ให้เราทราบถึงรายละเอยีดที่ทาํให้การใช้จ่ายแปรเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้ดีย่ิงข้ึน ดังการศึกษา

ในหัวข้อถัดไป 

 

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลีย่นแปลงการใชจ่้ายของครวัเรือนไทย 

 

 4.2.1 คุณลกัษณะของปัจจัยที่ศึกษา 

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรอิสระต่างๆที่ผู้วิจัยใช้สาํหรับ

ศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน สัดส่วนการมี

งานทําของสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน ได้แก่ อัตราส่วนเพศ 

อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน และปัจจัยด้านสุขภาพ

ของครัวเรือน ได้แก่ สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ ได้ผล

การศึกษาดังน้ี 

 

ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรอสิระ 

 

ตวัแปรอิสระ ปี พ.ศ. 

 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของครวัเรือน    

รายได้ของครัวเรือน (บาท/เดอืน)    

 การทาํงาน 12,601.72 

(22,454.71) 

13,781.09 

(25,428.26) 

17,345.32 

(31,667.67) 

18,925.34 

(34,859.65) 

 การเกษตร 5,048.99 

(21,071.00) 

4,558.38 

(11,279.21) 

7,042.90 

(14,743.18) 

9,538.64 

(20,831.55) 

 ประกอบธรุกจิ 433.95 

(3,538.13) 

1,227.60 

(2,513.88) 

1,288.10 

(3,471.49) 

1,726.07 

(4,120.87) 

สดัส่วนการมงีานทาํของสมาชิก

ในครัวเรือน 

0.69(0.33) 0.70(0.32) 0.69(0.32) 0.68(0.33) 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

 

ตวัแปรอิสระ ปี พ.ศ. 

 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของครวัเรือน    

 อตัราส่วนเพศ 1.07(0.85) 1.08(0.86) 1.07(0.84) 1.05(0.83) 

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ 0.42(0.53) 0.42(0.51) 0.38(0.49) 0.33(0.47) 

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุ 0.22(0.44) 0.25(0.46) 0.27(0.47) 0.30(0.50) 

 ขนาดของครัวเรือน 3.58(1.72) 3.74(1.83) 3.63(1.78) 3.53(1.80) 

ปัจจยัดา้นสุขภาพของครวัเรือน   

 สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง 0.43(0.42) 0.35(0.41) 0.74(0.40) 0.77(0.39) 

 สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ 0.53(0.41) 0.50(0.41) 0.46(0.45) 0.42(0.46) 

 

จากตารางที่ 4.5 นาํเสนอผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของปัจจัยต่างๆ ผลการศึกษาในปี 

2548 พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนส่วนใหญ่ได้จากการทาํงาน 12,601.72 (22,454.71) 

บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการทาํการเกษตร 5,048.99 (21,071.00) บาท และรายได้จาก

การประกอบธุรกิจ 433.95 (3,538.13) บาท สําหรับสัดส่วนการมีงานทําของสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 0.69 (0.33) อัตราส่วนเพศเฉล่ีย 1.07 (0.85) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็เฉล่ีย 

0.42 (0.53) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุเฉล่ีย 0.22 (0.44) ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 3.58 

(1.72) คน สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงเฉล่ีย 0.43 (0.42) และสัดส่วนที่มีการปรึกษา

สขุภาพเฉล่ีย 0.53 (0.41) 

ปี 2550 พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนได้จากการทาํงาน 13,781.09 (25,428.26) 

บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการทาํการเกษตร 4,558.38 (11,279.21) บาท และรายได้จาก

การประกอบธุรกิจ 1,227.60 (2,513.88) บาท สําหรับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 0.70 (0.32) อัตราส่วนเพศเฉล่ีย 1.08 (0.86) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็เฉล่ีย 

0.42 (0.51) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุเฉล่ีย 0.25 (0.46) ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 3.74 

(1.83) คน และสัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงเฉล่ีย 0.35 (0.41) สัดส่วนที่มีการปรึกษา

สขุภาพเฉล่ีย 0.50 (0.41) 

ปี 2553 พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนได้จากการทาํงาน 17,345.32 (31,667.67) 

บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการทาํการเกษตร 7,042.90 (14,743.18) บาท และรายได้จาก

การประกอบธุรกิจ 1,288.10 (3,471.49) บาท สําหรับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 0.69 (0.32) อัตราส่วนเพศเฉล่ีย 1.07 (0.84) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็เฉล่ีย 

0.38 (0.49) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุเฉล่ีย 0.27 (0.47) และขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 3.63 
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(1.78) คน สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงเฉล่ีย 0.74 (0.40) และสัดส่วนที่มีการปรึกษา

สขุภาพเฉล่ีย 0.46 (0.45)  

ปี 2555 พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนได้จากการทาํงาน 18,925.34 (34,859.65) 

บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการทาํการเกษตร 9,538.64 (20,831.55) บาท และรายได้จาก

การประกอบธุรกิจ 1,726.07 (4,120.87) บาท สําหรับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 0.68 (0.33) อัตราส่วนเพศเฉล่ีย 1.05 (0.83) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็เฉล่ีย 

0.33 (0.47) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุเฉล่ีย 0.30 (0.50) และขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 3.53 

(1.80) คน สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงเฉล่ีย 0.77 (0.39) และสัดส่วนที่มีการปรึกษา

สขุภาพ 0.42 (0.46)  

จากการศึกษาเกี่ยวปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนดังตารางข้างต้น ซ่ึงผู้วิจัยได้

ศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน และปัจจัยด้าน

สุขภาพของครัวเรือน จะเห็นว่า ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ืองทุกปีโดยรายได้หลักๆมาจาก 3 แหล่ง คือ การทาํงาน การประกอบธุรกิจ และการทาํ

การเกษตร รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 มาจากการทาํงาน ประมาณร้อยละ 30 มาจาก

การทาํเกษตรกรรม และอีกประมาณร้อยละ 5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว สาํหรับสัดส่วนการมีงานทาํ

ของสมาชิกในครัวเรือน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีงานทาํ (สัดส่วนส่วนมากกว่า 0.5) 

แนวโน้มการที่สมาชิกมีงานทาํในช่วงปี 2548–2550 เพ่ิมขึ้นและลดลงเลก็น้อยหลังจากปี 2550 

เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน จะเหน็ว่า ครัวเรือนไทยมีสมาชิกที่เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง การพ่ึงพิงในวัยเดก็อยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ การพ่ึงพิง

ในวัยสูงอายุยังไม่สูงมากแต่ในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกๆปี สาํหรับขนาดของครัวเรือนไทย

โดยเฉล่ียแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกประมาณ 3.50 คน และมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆหลังจากปี 

2553 และประเดน็สุดท้ายเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสุขภาพในครัวเรือน พบว่า สัดส่วนที่มีสุขภาพ

ทรุดโทรมลงในปี 2548–2550 สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีสุขภาพดี (สัดส่วน

น้อยกว่า 0.5) แต่ในปี 2553-2555 พบว่า สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีสุขภาพ

แย่ (สดัส่วนมากกว่า 0.5) ซ่ึงขัดแย้งกบัสดัส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ จะเหน็ว่า ปี 2548–2550 

สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่เข้ารับคาํปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่ในปี 2553–2555 การเข้ารับ

การปรึกษาหรือรับคาํแนะนาํเกี่ยวกบัสขุภาพจากแพทย์ลดน้อยลง 
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4.2.2 อิทธิพลของปัจจยัต่างๆทีม่ีต่อการใชจ่้ายของครวัเรือน 

การศึกษาในส่วนน้ีผู้วิจัยได้นาํเสนออิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

การใช้จ่ายของครัวเรือน ซ่ึงพิจารณาอิทธิพลตามปีที่จัดเกบ็ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐานดังได้

กล่าวไว้ในบทที่ 2 การศึกษาในส่วนน้ีจะอธิบายความผันแปรระหว่างครัวเรือน (Differences 

Between Households) ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Data) โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย

ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กาํหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

b  แทน ค่าสมัประสทิธิ์การถดถอย 

SEb  แทน ค่าประมาณของค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์

การถดถอยสาํหรับแต่ละตัวแปร 

  แทน ค่าสมัประสทิธิ์ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ คือ ค่าที่แสดงถึงระดับ

ความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มตัวแปรอสิระทั้งหมด 

R
2  

แทน ค่าที่แสดงถึงการที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้มาก

น้อยเพียงใด มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 

R
2
-change  แทน ค่า R

2
 ที่เปล่ียนแปลงจาก R

2
 เดิมเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้ามาใน

ตัวแบบอธบิายได้ด้วยสมการดังน้ี 

ให้สมการ (1) คือ  

Expenditurei=a+b1(Gender)–b2(Age)+b3(EDU1)+b3(EDU2)+b4(EDU3)+ 

b5(MAR1)+b6(MAR2)+b7(REL1)+b8(REL2)       

จากสมการที่ (1) เป็นสมการถดถอยเม่ือนาํตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์การถดถอย ซ่ึงจะ

ได้ R
2
 ของสมการน้ี 

และสมการ (2) คือ 

Expenditurei=a*+b1(Gender)–b*2(Age)+b*3(EDU1)+b*3(EDU2)+b*4(EDU3)+ 

b*5(MAR1)+b*6(MAR2)+b*7(REL1)+b*8(REL2)+b*9(Income)+b10(Employ1)+ 

b11(Health1)+b12(Health2)+b13(SexRatio)+b14 

(ChildRatio)+b15(OldRatio)+b16(Members)  

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (2) จะได้ R
2
 เช่นกนั 

ดังน้ัน R
2
-change คือ ได้ R

2
 ของสมการ (2)-R

2
 ของสมการ (1) 

 เมื่อ  a และ a* คือ ค่าคงที่ของสมการถดถอย 

  biและ b*i คือ ค่าสมัประสทิธิ์ถดถอยของสมการ 
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F-statistics แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระที่มีอยู่ในตัว

แบบมีอทิธพิลต่อตัวแปรตามหรือไม่ภายใต้สมมุติฐานที่วางไว้ 

F-statistics R
2
-change  แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบว่าค่า R

2
 มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่ 

df.  แทน Degree of Freedom  

DW  แทน Durbin-Watson เป็นค่าที่ใช้วัด Autocorrelation ข้อมูลโดย

พิจารณา Error Term ว่าเป็นอสิระต่อกนัในระหว่างเวลาหรือไม่ควรมีค่าระหว่าง 1.5–2.0 

(มนตรีพิริยะกุล, 2556: 78-79) 

VIFj  แทน ค่าที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระซ่ึงไม่ควรมีค่า

เกนิ 10 (สวิุมล ติรกานันท,์ 2553: 73-74) 

Expenditurej แทน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนในรอบที่ j; j=1, 3, 4, 5 

Gender  แทน เพศของหัวหน้าครัวเรือน 

AGE  แทน อายุของหัวหน้าครัวเรือน 

EDU1  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

 EDU2  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

EDU3  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา 

MAR1  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพโสด 

MAR2  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรส 

REL1  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ 

REL2  แทน หัวหน้าครัวเรือนที่นับถือศาสนาคริสต์ 

Incomej  แทน รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนในรอบที่ j  

Employj แทน สดัส่วนมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนในรอบที่ j  

SexRatioj แทน อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงในครัวเรือนรอบที่ j  

ChildRatioj แทน อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ในครัวเรือนรอบที่ j  

OldRatioj แทน อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุในครัวเรือนรอบที่ j 

Membersj แทน ขนาดของครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนรอบที่ j  

Health1j แทน สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลงในครัวเรือนในรอบที่ j 

Health2j แทน สดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพในครัวเรือนในรอบที่ j 

เมื่อ j=1, 3, 4, 5 

โดยผู้วิจัยกาํหนดตัวแปร Gender, EDU1, EDU2, EDU3 เป็นตัวแปรดัมม่ี (Dummy 

Variable) แทนค่าดังต่อไปนี้  

 

 



56 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รายละเอยีดผลการศึกษานาํเสนอดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที ่4.6 ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอย ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานและค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือนไทย 
 

ตวัแปรอธิบาย ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

  b SEb  
b SEb  

b SEb  
b SEb  

ตวัแปรควบคุม            

คุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน           

 เพศ
(เพศหญิง)

 -0.052* 0.026 -0.028 -0.027 0.023 -0.016 0.017 0.024 0.010 0.039 0.023 0.024 

 อายุ -0.001 0.001 -0.019 -0.001 0.001 -0.016 0.001 0.001 0.022 0.009 0.001 0.009 

 ระดบัการศึกษา (สงูกว่าปริญญาตรี)         

  EDU1 -0.071 0.041 -0.040 -0.078* 0.035 -0.045 -0.120 0.064 -0.067 -0.302
***

 0.059 -0.179 

  EDU2 0.236*** 0.046 0.104 0.296*** 0.040 0.131 0.146* 0.066 0.065 -0.089 0.061 -0.042 

  EDU3 0.521*** 0.048 0.206 0.502*** 0.042 0.199 0.344
***

 0.067 0.138 0.182 0.061 0.078 

 สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่า/แยก)         

  MAR1 -0.170*** 0.047 -0.045 -0.058 0.043 -0.016 -0.011 0.049 -0.003 -0.148** 0.047 -0.044 

  MAR2 0.048 0.031 0.024 0.075** 0.028 0.039 0.101** 0.030 0.054 0.058** 0.029 0.033 

 ศาสนา (อสิลาม)          

  REL1 -0.020 0.044 -0.005 -0.101* 0.044 -0.026 -0.052 0.046 -0.013 -0.092* 0.044 -0.026 

  REL2 0.074 0.093 0.009 0.157 0.097 0.018 0.129 0.114 0.013 0.077 0.116 0.008 

ตวัแปรอิสระ             

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ            

 Income 0.301*** 0.009 0.403 0.331*** 0.008 0.451 0.384*** 0.009 0.488 0.318*** 0.010 0.416 

 Employ 0.025 0.037 0.008 0.037 0.035 0.011 -0.002 0.038 0.002 0.053 0.037 0.018 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

ตวัแปรอธิบาย ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

  b SEb  
b SEb  

b SEb  
b SEb  

ตวัแปรอิสระ             

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ            

 Income 0.301*** 0.009 0.403 0.331*** 0.008 0.451 0.384*** 0.009 0.488 0.318*** 0.010 0.416 

 Employ 0.025 0.037 0.008 0.037 0.035 0.011 -0.002 0.038 0.002 0.053 0.037 0.018 

ปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน           

 SexRatio -0.016 0.011 -0.017 -0.015 0.010 -0.016 -0.011 0.011 -0.012 -0.023* 0.011 -0.024 

 ChildRatio -0.215*** 0.019 -0.135 -0.243
***

 0.019 -0.153 -0.137
***

 0.021 -0.081 -0.206*** 0.021 -0.123 

 OldRatio -0.072** 0.026 -0.038 -0.073** 0.023 -0.042 -0.147
***

 0.024 -0.084 -0.090*** 0.023 -0.057 

 Members 0.145*** 0.007 0.282 0.116*** 0.006 0.246 0.088*** 0.006 0.182 0.104*** 0.006 0.226 

ปัจจัยด้านสขุภาพในครัวเรือน           

 Health1 -0.093*** 0.022 -0.046 -0.060** 0.023 -0.028 -0.069
***

 0.023 -0.033 -0.107*** 0.024 -0.051 

 Health2 0.151*** 0.023 0.072 -0.035 0.022 -0.017 -0.038 0.020 -0.020 -0.027 0.021 -0.015 

ค่าคงท่ี 5.611*** 0.110  5.838*** 0.105  5.435*** 0.132  6.289*** 0.127  

R
2
 0.426   0.470   0.426   0.378   

F-statistic (df.) 231.63***(5322)  263.89***(5069)  210.35***(4836)  172.51***(4835)  

R
2
-change 0.279  0.317  0.294  0.259  

F-statistic R
2
-change 322.826***  378.195***  308.406***  250.501***  

DW 1.512   1.425   1.585   1.546   

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้ของครัวเรือนมลีักษณะเบ้ขวา ผู้วิจัยจงึได้แปลงข้อมูลโดยการใช้ log ฐาน e ก่อนการวิเคราะห์
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จากตารางที่ 4.6 ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยโดย

พิจารณาจากข้อมูลภาคตัดขวางที่จัดเกบ็แต่ละปีซ่ึงผู้วิจัยได้ควบคุมตัวแปรด้านคุณลักษณะของ

หัวหน้าครัวเรือนและศึกษาปัจจัยที่สาํคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านลักษณะของ

ครัวเรือนและปัจจัยด้านสขุภาพในครัวเรือน ซ่ึงการศึกษาในปี 2548 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบ

มีความเหมาะสมสาํหรับการนําปัจจัยต่างๆมาใช้อธิบายการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=231.63) 

โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปวนของการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อย

ละ 42.60 (R
2
=0.426) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเปล่ียนแปลงจากเดิมเมื่อเพ่ิมปัจจัยทั้ง 3 

ปัจจัยเข้ามาในตัวแบบโดยเพ่ิมขึ้ นคิดเป็นร้อยละ 27.90 (R
2
-change=0.279) เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ

ครัวเรือน ประกอบด้วย อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน 

ปัจจัยด้านสขุภาพ ประกอบด้วย สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลง สดัส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ ซ่ึง

มีเพียงสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนและอัตราส่วนเพศที่ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

Expenditure1= 5.611-0.052(Gender)–0.001(Age)-0.071(EDU1) 

+0.236(EDU2)+0.521(EDU3)-0.170(MAR1)+0.048(MAR2) 

–0.009(REL1)+0.048(REL2)+0.301(Income1) 

+0.025(Employ1)-0.016(SexRatio1)–0.215(ChildRatio1) 

-0.072(OldRatio)+0.145(Members1)–0.093(Health11) 

+0.151(Health21) 

 

 การศึกษาในปี 2550 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํปัจจัย

ต่างๆมาใช้อธบิายการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=263.89) โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ในตัวแบบสามารถ

อธบิายความแปรปวนของการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อยละ 47.00 (R
2
=0.470) ค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจเปล่ียนแปลงจากเดิมเมื่อเพ่ิมปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยเข้ามาในตัวแบบโดยเพ่ิมขึ้ นคิดเป็น

ร้อยละ 31.70 (R
2
-change=0.317) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน ปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

สดัส่วนที่มีสขุภาพทรุดโทรมลง สาํหรับสดัส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน อัตราส่วนเพศ 

และสดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ พบว่า ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัว

แบบได้ดังน้ี 
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Expenditure3= 5.838-0.027(Gender)–0.001(Age)-0.078(EDU1) 

+0.269(EDU2)+0.502(EDU3)-0.058(MAR1)+0.075(MAR2) 

–0.101(REL1)+0.157(REL2)+0.331(Income3) 

+0.037(Employ3)-0.010(SexRatio3)–0.243(ChildRatio3) 

-0.073(OldRatio3)+0.116(Members3)–0.060(Health13) 

-0.035(Health23) 

 

 การศึกษาในปี 2553 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํปัจจัย

ต่างๆมาใช้อธบิายการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=210.35) โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ในตัวแบบสามารถ

อธบิายความแปรปวนของการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อยละ 42.60 (R
2
=0.426) ค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจเปล่ียนแปลงจากเดิมเมื่อเพ่ิมปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยเข้ามาในตัวแบบโดยเพ่ิมขึ้ นคิดเป็น

ร้อยละ 29.40 (R
2
-change=0.294) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน ปัจจัย

ด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ และ

ขนาดของครัวเรือน ปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สาํหรับ 

สัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน อัตราส่วนเพศและสัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ 

พบว่า ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

Expenditure4= 5.435+0.017(Gender)+0.001(Age)-0.120(EDU1) 

+0.146(EDU2)+ 0.344(EDU3)-0.011(MAR1)+0.101(MAR2) 

–0.052(REL2)+0.1291(REL2)+0.384(Income4) 

-0.002(Employ4)-0.069(Health14)-0.038(Health24) 

-0.011(SexRatio4)-0.137(ChildRatio4)-0.147(OldRatio4) 

+0.088(Members4) 

 

 การศึกษาในปี 2555 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํปัจจัย

ต่างๆมาใช้อธบิายการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=172.51) โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ในตัวแบบสามารถ

อธบิายความแปรปวนของการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อยละ 37.80 (R
2
=0.378) ค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจเปล่ียนแปลงจากเดิมเมื่อเพ่ิมปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยเข้ามาในตัวแบบโดยเพ่ิมขึ้ นคิดเป็น

ร้อยละ 25.90 (R
2
-change=0.259) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน ปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย  อัตราส่วนเพศ 
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อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน ปัจจัยด้านสุขภาพ 

ประกอบด้วย สดัส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สาํหรับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน 

สดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ พบว่า ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบ

ได้ดังน้ี 

 

Expenditure5= 5.717+0.039(Gender)+0.009(Age)-0.302(EDU1) 

-0.089(EDU2)+0.182(EDU3)-0.148(MAR1) 

+0.058(MAR2)-0.092(REL1)+0.077(REL2) 

+0.318(Income5)+0.053(Employ5)-0.023(SexRatio5) 

-0.206(ChildRatio5)-0.090(OldRatio5)+0.104(Members5) 

-0.107(Health15)-0.027 (Health25)  

 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนข้างต้น จะเห็นว่าปัจจัย

ต่างๆที่ผู้วิจัยนาํมาอธบิายล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสาํคัญและส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน เพ่ือ

ความเข้าใจจะขอสรุปผลในภาพรวมให้เข้าใจในแต่ละปัจจัยดังน้ี 

 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของครวัเรือน  
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือนและสัดส่วนการมี

งานทาํของสมาชิกในครัวเรือน แต่จากการศึกษา พบว่า มีเพียงรายได้ในครัวเรือนเท่าน้ันที่มี

อิทธิพลกับการใช้จ่ายของครัวเรือนทุกๆปีและถือว่าเป็นปัจจัยที่สาํคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย

ของครัวเรือน เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ครัวเรือนต่างๆมีสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย กล่าวคือ หาก

ครัวเรือนใดมีรายได้สูงสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยกจ็ะสูงตามไปด้วยแต่หากครัวเรือนใดมี

รายได้ตํ่าการจับจ่ายใช้สอยกจ็ะตํ่าตามไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์

กับรายได้สัมบูรณ์ (Keynes, 1936) ที่ว่าในระบบเศรษฐกิจที่ ผู้บริโภคมีเสรีภาพในการเลือก

บริโภคสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคที่ต้ังใจไว้ของครัวเรือนในช่วงเวลาหน่ึงจะถูก

กาํหนดโดยระดับรายได้สัมบูรณ์ในช่วงเวลาน้ัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และ

งานวิจัยอีกหลายๆงาน อาทิเช่น งานวิจัยของวีรชัย ถาวรทนต์ และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ 

(2552: 979) งานวิจัยของ Piyawan Skulcharoen (2002) และงานวิจัยของอนุพัทย์ หนองคู 

(2555) เป็นต้น กยื็นยันได้ว่ารายได้ของครัวเรือนเป็นตัวแปรที่สาํคัญที่มีผลต่อการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนสาํหรับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนพบว่า ค่าอิทธิพลไม่มีนัยสาํคัญกับ

การใช้จ่ายในครัวเรือน ซ่ึงเป็นไปได้ว่า การที่สมาชิกในครัวเรือนมีงานทาํส่งผลทาํให้ครัวเรือนมี

รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน จึงทาํให้สัดส่วนการทาํงานของสมาชิกในครัวเรือนไม่มีอิทธิพล

กบัการใช้จ่ายของครัวเรือน อย่างไรกต็ามเม่ือพิจารณาแนวโน้มค่าอทิธพิลของรายได้ของครัวเรือน
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จะเหน็ว่า ค่าอิทธิพลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง บ่งบอกได้ว่าในอนาคตรายได้ของครัวเรือน

จะมีความสาํคัญต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง 

 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของครวัเรือน 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือนถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสาํคัญที่อธิบายคุณลักษณะ

ของครัวเรือนว่าเป็นอย่างไร ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยพิจารณาลักษณะของครัวเรือน ได้แก่ 

อตัราส่วนเพศ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน บทสรุป

ของการศึกษา พบว่า ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ

ครัวเรือนกเ็พ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประวิลดา วิกรัยพัฒน์ ธีร์รัฐ กิตติ

เวช และ วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย (2555) และ Piyawan Skulcharoen (2002) กล่าวว่า ขนาดของ

ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน สาํหรับอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็และ

อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุมีอทิธพิลกบัการใช้จ่ายของครัวเรือนในทศิทางตรงกันข้ามกล่าวคือ เมื่อ

ในครัวเรือนมีสมาชิกที่เป็นวัยเดก็อายุน้อยกว่า 15 ปี มากกว่าสมาชิกที่เป็นวัยทาํงาน (อายุ 15–

59 ปี) เช่นเดียวกันเมื่อมีสมาชิกวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้ นไป) มากกว่าวัยทาํงานจะทาํให้การใช้

จ่ายในครัวเรือนลดลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับเด็ก คือ ค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษา และสัดส่วนการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือการด้านสังคม 

เราจะเหน็ว่าสดัส่วนการใช้จ่ายทั้งสามหมวดน้ีเมื่อนาํมารวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของ

การใช้จ่ายทั้งหมด ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับน้อยแต่ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่

ค่าอาหารและการเดินทาง ดังน้ันการที่ค่าอิทธิพลของอัตราส่วนพ่ึงพิงทั้งสองวัยมีทิศทางตรงกัน

ข้ามกับการใช้จ่ายของครัวเรือนก็อาจจะหมายความว่า บุคคลทั้งสองวัยที่เพ่ิมสูงข้ึนมีการ

รับประทานอาหาร การเดินทางน้อยลง ซ่ึงเป็นเป็นได้โดยเฉพาะวัยสูงอายุมักจะอยู่ดูแลบ้านไม่ได้

ออกไปทาํงานหรือไปเที่ยวพักผ่อนนอกสถานที่ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอีกทั้ง

การรับประทานอาหารในแต่ละมื้ อกค่็อนข้างน้อย ค่าใช้จ่ายด้านอาหารกน้็อยตามไปด้วย แต่หาก

เรามองอีกแง่หน่ึงสาํหรับอัตราการพ่ึงพิงวัยเดก็ซ่ึงเป็นอนาคตของครอบครัวอาจสะท้อนให้เหน็

ลักษณะของครัวเรือนไทยในด้านการวางแผนการใช้จ่ายไว้สาํหรับสมาชิกวัยเดก็ซ่ึงพ่อ-แม่อาจจะ

ออมเงินไว้หรือลดค่าใช้จ่ายลงไม่ค่อยใช้จ่ายเหมือนเดิม ซ่ึงเหน็ได้จากงานวิจัยของของวีรชัย ถาวร

ทนต์ และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (2552: 978) โดยแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ

อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็กับการใช้จ่ายเพ่ือสร้างทุนมนุษย์ พบว่า อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็มีอิทธิพล

กับการใช้จ่ายเพ่ือสร้างทุนมนุษย์ในทศิทางเดียวกันอย่างมีนัยสาํคัญ อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณา

แนวโน้มค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน จะเหน็ว่า ค่าอิทธิพลของอัตราส่วน

เพศ อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเด็กและอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอตัราส่วนเพศมีอิทธิพลกับการใช้จ่ายของครัวเรือนในปี 2555 แสดงว่าในอนาคตคาด

ว่าอัตราส่วนเพศจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน สําหรับขนาดของ
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ครัวเรือนค่าอทิธพิลมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เหน็ว่าในอนาคตขนาดของครัวเรือนอาจไม่ส่งผลต่อ

การใช้จ่ายของครัวเรือน อาจจะเกิดจากในอนาคตสมาชิกในครัวเรือนมีความรู้มากขึ้ นทาํให้มี

ความตระหนักในเร่ืองการใช้จ่ายมีการควบคุมหรือจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ดีย่ิงขึ้น 

 

ปัจจยัดา้นสุขภาพในครวัเรือน  

สาํหรับปัจจัยด้านสุขภาพในครัวเรือนซ่ึงประกอบด้วย สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง 

และสดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพ โดยปัจจัยด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายในทศิทางตรงกัน

ข้าม ซ่ึงปัจจัยเร่ืองสขุภาพของสมาชิกในครัวเรือนเป็นเร่ืองสาํคัญอย่างย่ิงเพราะการที่คนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงเป็นจุดเร่ิมต้นของการทาํกิจกรรมอื่นๆตามมา ซ่ึงประเด็นเร่ืองการประเมิน

สุขภาพของตนเองเป็นการส่งเสริมให้รู้จักตัวเองมากขึ้ นว่าสุขภาพของตนเองอยู่ระดับใด ดีกว่า 

เท่ากับ หรือแย่กว่าเดิม ผลที่ตามมาคือทาํให้บุคคลน้ันตระหนักถึงสุขภาพของตัวเองว่าเป็นเร่ือง

สาํคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะเมื่อประเมินสุขภาพของตนเองตํ่ากว่าหรือแย่กว่าเดิม การต่ืนตัวที่จะ

รักษาสุขภาพ การเข้ารับการตรวจสุขภาพ การพบแพทย์เพ่ือขอคาํปรึกษา หรือแม้แต่กระทั้งการ

ซ้ือยามารับประทานเองกจ็ะเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน

ทั้งสิ้ นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในหมวดสุขภาพ แต่จากการศึกษาข้างต้นกลับพบว่าเมื่อสมาชิกใน

ครัวเรือนคิดว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีมากข้ึนเท่าไร การใช้จ่ายของครัวเรือนกลับลดลง ซ่ึงเป็นที่

แน่นอนเมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพ พบว่า มีเพียงประมาณ 2% ของการใช้

จ่ายทั้งหมดน้อยกว่าสัดส่วนการใช้จ่ายในหมวดหลักๆหลายเท่าตัว ดังน้ันการที่ปัจจัยด้านสุขภาพ

โดยเฉพาะสัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงมีทิศทางตรงกันข้ามกับการใช้จ่ายของครัวเรือน อาจ

หมายความว่า เมื่อสมาชิกในครัวเรือนคิดว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีมากขึ้ นทาํให้มีความกังวลเร่ือง

สุขภาพของตนเองจึงระมัดเร่ืองการรับประทานอาหาร ลดเคร่ืองดื่มหรือยาสูบให้น้อยลง เพ่ือ

รักษาสุขภาพของตนเอง รวมถึงความยากลําบากในการเดินทางออกไปนอกบ้านส่งผลทาํให้

ค่าใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย 

 

4.2.3 อิทธิพลของปัจจยัต่างๆทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงการใชจ่้ายของครวัเรือน 

 การศึกษาในส่วนน้ีผู้วิ จัยได้นําเสนอปัจจัยที่ ส่งผลทําให้การใช้จ่ายของครัวเรือน

เปล่ียนแปลง (∆ Expenditure) โดยอธิบายการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน (Changes Within 

Households) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวแบบใช้ตัวอย่างซํ้า (Panel Data) โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) แบบ Fix Effect Regression Model (FEM) วิธ ี

First Differences Estimator (มนตรี พิริยกุล, 2556: 50) ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กาํหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่

เพ่ิมเติมจากข้อ 4.3.2 ดังต่อไปนี้  
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 Expenditurej แทน การเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือนระหว่างรอบที่ j โดย 

j=1, 2, 3, 4 

Incomej แทน การเปล่ียนแปลงรายได้เฉล่ียของครัวเรือนระหว่างรอบที่ j โดย 

j=1, 2, 3, 4 

Employj แทน การเปล่ียนแปลงสัดส่วนส่วนมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน

ระหว่างรอบที่ j โดย j=1, 2, 3, 4 

 SexRatioj แทน การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนเพศในครัวเรือนระหว่างรอบที่ j โดย 

j=1, 2, 3, 4 

 ChildRatioj แทน การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ในครัวเรือนระหว่างรอบที่ 

j โดย j=1, 2, 3, 4 

 OldRatioj แทน การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุในครัวเรือนระหว่าง

รอบที่ j โดย j=1, 2, 3, 4 

 Membersj แทน การเปล่ียนแปลงสมาชิกในครัวเรือนระหว่างรอบที่ j โดย j=1, 2, 

3, 4 

Health1j แทน การเปล่ียนแปลงสัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงในครัวเรือน

ระหว่างรอบที่ j โดย j=1, 2, 3, 4 

 Health2j แทน การเปล่ียนแปลงสดัส่วนที่มีการปรึกษาสขุภาพในครัวเรือนระหว่าง

รอบที่ j โดย j=1, 2, 3, 4 

เมื่อ 

 
 รายละเอยีดของผลการศึกษาดังตารางที่ 4.7 

 



 
 

 

 

6
5
  

6
5 

ตารางที ่4.7 ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอย ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานและค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยมาตรฐานของการเปล่ียนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย (n=4,868) 

 

ตวัแปรอธิบาย 2548-2550 2550-2553 2553-2555 2548-2555 

  b SEb  
b SEb  

b SEb  
b SEb  

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ             

 Income 0.160
***

 0.009 0.245 0.246
***

 0.010 0.355 0.279
***

 0.011 0.369 0.221
***

 0.010 0.326 

 Employ 0.205
***

 0.037 0.080 0.200
***

 0.040 0.074 0.147
**
 0.043 0.050 0.171

***
 0.037 0.069 

ปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน            

 SexRatio 0.007 0.018 0.005 -0.001 0.019 -0.001 0.028 0.020 0.020 0.028 0.015 0.028 

 ChildRatio -0.126
***

 0.024 -0.080 -0.107
***

 0.025 -0.063 -0.095
**
 0.029 -0.051 -0.126

***
 0.019 -0.102 

 OldRatio 0.032 0.031 0.015 -0.083
**
 0.025 -0.050 -0.132

***
 0.030 -0.066 -0.001 0.023 -0.001 

 Members 0.146
***

 0.009 0.242 0.053
***

 0.008 0.103 0.025
*
 0.010 0.036 0.091

***
 0.007 0.191 

ปัจจัยด้านสขุภาพในครัวเรือน            

 Health1 -0.008 0.018 -0.006 -0.010 0.018 -0.008 -0.066** 0.021 -0.045 -0.050* 0.020 -0.037 

 Health2 0.022 0.018 0.018 0.005 0.018 0.004 -0.004 0.019 -0.003 0.083
***

 0.019 0.064 

ค่าคงท่ี 0.303
***

 0.009  0.144
***

 0.013  0.019 0.011  0.494
***

 0.015  

R
2
  0.150   0.162   0.160   0.185   

F-statistic (df.) 93.24
***

(4224)  99.21
***

(4101)  96.49
***

(4052)  112.87(3974)  

DW  1.782   1.779   1.688   1.711   
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จากตารางที่ 4.7 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเม่ือปัจจัยที่ศึกษามีการ

เปล่ียนแปลงโดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงระหว่าง 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง ปี 2548-2550 ช่วงปี 

2550-2553 ช่วงปี 2553–2555 และช่วงปี 2548-2555 โดยผู้วิจัยศึกษาการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยที่สาํคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือนและปัจจัยด้านสุขภาพ

ในครัวเรือน ซ่ึงการศึกษาในช่วงปี 2548-2550 พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํ

ปัจจัยต่างๆมาใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=93.24) โดยปัจจัยต่างๆที่

อยู่ในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อย

ละ 15.00 (R
2
=0.150) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้าน

เศรษฐกจิ ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน สดัส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน และการ

เปล่ียนแปลงปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยสูงอายุและขนาดของครัวเรือน ส่วนการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ พบว่า ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

เช่นเดียวกนักบัอตัราส่วนเพศ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

Expenditure1= 0.303+0.160( Income1)+0.205( Employ1)+0.007 

( SexRatio1)-0.126( ChildRatio1)+0.032( OldRatio1) 

+0.146( Members1)–0.008( Health11)+0.022( Health21) 

 

ช่วงปี 2550-2553 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํปัจจัย

ต่างๆมาใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (F=99.21) โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ใน

ตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปวนของการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อยละ 

16.20 (R
2
 =0.162) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้าน

เศรษฐกจิ ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน สดัส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน และการ

เปล่ียนแปลงปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยผู้สูงอายุ และขนาดของครัวเรือน ส่วนการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ ส่วนอัตราส่วนเพศ พบว่า ไม่มี

นัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

Expenditure2= 0.144+0.246( Income2)+0.200( Employ2) 

-0.001( SexRatio2)–0.107( ChildRatio2)-0.083( OldRatio2) 

+0.053( Members2)–0.010( Health12)+0.005( Health22) 
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ช่วงปี 2553–2555 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํปัจจัย

ต่างๆมาใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=96.49) โดยปัจจัยต่างๆที่อยู่ใน

ตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปวนของการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ร้อยละ 

16.00 (R
2
 =0.160) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน สัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน การ

เปล่ียนแปลงปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยผู้สูงอายุและขนาดของครัวเรือน การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง สาํหรับอัตราส่วนเพศและสัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ ไม่มี

นัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

 Expenditure3= 0.019+0.279( Income3)+0.147( Employ3) 

+0.028( SexRatio3)–0.095( ChildRatio3) 

-0.132( OldRatio3)+0.025( Members3)–.066( Health13) 

-0.003( Health23) 

 

ช่วงสุดท้ายตั้งแต่ปี 2548–2555 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมสาํหรับ

การนาํปัจจัยต่างๆมาใช้อธบิายการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน (F=112.87) โดยปัจจัย

ต่างๆที่อยู่ในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปวนของการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือน

ได้ร้อยละ 18.50 (R
2
 =0.185) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ของครัวเรือน สัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกใน

ครัวเรือน การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านลักษณะของครัวเรือน ประกอบด้วย อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็

และขนาดของครัวเรือน การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุด

โทรมลง สัดส่วนที่มีการปรึกษาสุขภาพ สาํหรับอัตราส่วนเพศและอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยผู้สูงอายุ 

พบว่า ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ สามารถเขียนเป็นสมการหรือตัวแบบได้ดังน้ี 

 

  Expenditure4= 0.494+0.221( Income4)+0.171( Employ4) 

+0.028( SexRatio4) –0.126( ChildRatio3) 

-0.001( OldRatio4)+0.091( Members4) 

–0.050( Health14)+0.083( Health23) 
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จากหัวข้อที่ผ่านมาเป็นการอธิบายความผันแปรของปัจจัยระหว่างครัวเรือนโดยใช้ข้อมูล

ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Data) แต่ในส่วนน้ีจะพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆ

ภายในครัวเรือนว่าส่งผลทาํให้การใช้จ่ายของครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อย่างไร สามารถ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนทาํให้การใช้จ่ายภายในครัวเรือน

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเม่ือรายได้ของครัวเรือนเปล่ียนแปลงส่งผลทาํให้การใช้จ่ายเปล่ียนแปลง

ด้วยเช่นกันซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้สัมบูรณ์ (Keynes, 1936) 

ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Duesenberry, 1949) ทฤษฎีการบริโภค

ในวัฏจักรชีวิต (Ando and Modigliani, 1950) และทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร

(Friedman, 1957: 20-37) โดยทฤษฎีดังกล่าวน้ีสรุปได้ว่า การที่รายได้เปล่ียนแปลงจะทาํให้

การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณา

แนวโน้มของค่าอิทธิพลแต่ละช่วงที่ศึกษาจะเหน็ว่า ค่าอิทธิพลของรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด

โดยเฉพาะช่วงปี 2553-2555 เพ่ิมสูงขึ้ นจากช่วงปี 2548-2550 บ่งบอกได้ว่าในอนาคตหาก

รายได้ในครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนเท่าใดย่อมส่งผลทาํให้การใช้จ่ายภายในครัวเรือน

เปล่ียนแปลงมากข้ึนเท่าน้ัน สาํหรับการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกใน

ครัวเรือนกเ็ป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลทาํให้การใช้จ่ายภายในครัวเรือนเปล่ียนแปลง กล่าวคือ เม่ือ

ครัวเรือนมีสมาชิกที่มีงานทาํเพ่ิมมากข้ึน การใช้จ่ายกจ็ะมากขึ้นตามไปด้วยและในทางตรงกันข้าม

หากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทาํลดจาํนวนลงหรือมีผู้ว่างงานมากข้ึน ค่าใช้จ่ายภายใน

ครัวเรือนกจ็ะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงแน่นอนสาํหรับผู้ที่ทาํงานค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก

ค่าอาหารกจ็ะเพ่ิมข้ึนมา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปทาํงาน ค่าใช้จ่ายสาํหรับของใช้

ส่วนตัว การเข้าสงัคม แตกต่างจากผู้ที่ว่างงานจะมีเพียงค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายในบ้าน เป็นต้น แต่เม่ือ

พิจารณาแนวโน้มของค่าอิทธิพลการเปล่ียนแปลงการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนจะเหน็ว่า 

ในช่วงปี 2550-2555 การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนมีอิทธิพล

ลดลง แสดงว่า ในอนาคตเม่ือสมาชิกในครัวเรือนมีงานทาํเปล่ียนแปลงอาจจะส่งผลทาํให้การใช้

จ่ายในครัวเรือนเปล่ียนแปลงน้อยลงจนแทบจะไม่มีผลกเ็ป็นไปได้ 

 

การเปลีย่นแปลงปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของครวัเรือน 

การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน พบว่า หากขนาดของครัวเรือนมีการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายกจ็ะเปล่ียนแปลงตามไปด้วยซ่ึงแน่นอนเม่ือจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมี

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนค่าใช้จ่ายกจ็ะเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยแต่ที่น่าสังเกต คือ ค่า

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงแต่ละช่วงมีแนวโน้มลดลงอย่างเหน็ได้ชัดโดยเฉพาะช่วงปี 2553-
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2555 แสดงว่าในอนาคตแม้จาํนวนสมาชิกจะเปล่ียนแปลงอย่างไรผลกระทบที่มีต่อการใช้จ่ายใน

ครัวเรือนกเ็ร่ิมลดลงจนแทบจะไม่ส่งผลต่อการใช้จ่ายหรือมองอีกมุมหน่ึงในอนาคตครัวเรือนมี

สมาชิกลดลงหรือไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ มีเฉพาะสามีภรรยาและลูกอยู่ด้วยกันไม่เกิน 4 คน 

(สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ทาํให้การใช้จ่ายไม่เปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน และประเดน็ที่

น่าสนใจ คือ การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนเพศในครัวเรือน จะเหน็ว่าแนวโน้มค่าอิทธิพลของการ

เปล่ียนแปลงอัตราส่วนเพศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแสดงว่าในอนาคตหากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกจ็ะเปล่ียนแปลงสูงข้ึนด้วย

เช่นกัน ดังน้ัน เป็นสิ่งสําคัญของครัวเรือนที่จะต้องมีการวางแผนครอบครัวหากสมาชิกใน

ครัวเรือนที่เกิดมาใหม่เป็นเพศชาย การเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าสาํหรับการเล้ียงดูกเ็ป็นส่วนที่

สาํคัญอย่างย่ิง สาํหรับการเปล่ียนแปลงของวัยพ่ึงพิงทั้งเดก็และผู้สูงอายุ พบว่าค่าอิทธิพลของการ

เปล่ียนแปลงทั้งสองตัวแปรมีทศิทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนแสดงว่า 

หากครัวเรือนมีวัยพ่ึงพิงสองวัยน้ีลดลงการใช้จ่ายจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นประเดน็ที่น่าสนใจที่สะท้อนให้

เห็นลักษณะของครัวเรือนไทยอีกด้านหน่ึง โดยเม่ือครัวเรือนรับรู้ว่าไม่มีภาระที่ต้องดูแลทาํให้

ครัวเรือนใช้จ่ายมากขึ้ น ฟุ่มเฟือยมากขึ้ น ใช้จ่ายเพ่ือตนเอง ให้รางวัลตนเอง เป็นต้น แต่ถ้าเกิด

รับรู้ว่ายังมีภาระที่ต้องดูแลวัยพ่ึงพิงมากข้ึน การใช้จ่ายต่างๆกต้็องประหยัดเพ่ือคนที่รักซ่ึงต้อง

ดูแลต่อไปในอนาคตกเ็ป็นได้ เราจะเหน็แนวโน้มของค่าอิทธิพลสาํหรับอัตราพ่ึงพิงวัยเดก็ที่ลดลง 

แสดงว่า ในครัวเรือนเดิมมีวัยเดก็ที่ต้องดูแลลดลง ซ่ึงวัยเดก็เหล่าน้ีกก้็าวมาเป็นวัยแรงงานที่ต้อง

ดูแลครอบครัว ซ่ึงต่างจากอัตราพ่ึงพิงวัยสูงอายุที่เพ่ิมข้ึน เพราะเม่ือเวลาผ่านไปผู้สูงอายุใน

ครอบครัวย่อมมากขึ้ นการดูแลวัยพ่ึงพิงกต้็องเพ่ิมมากขึ้ นตามไปด้วย ดังน้ันค่าอิทธิพลจึงมี

แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 

 

การเปลีย่นแปลงปัจจยัดา้นสุขภาพของครวัเรือน 

การเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพของครัวเรือนในช่วงปี 2548–2553 ที่ศึกษาพบว่า

สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนที่เปล่ียนแปลงไปไม่ได้ส่งผลทาํให้การใช้จ่ายภายในครัวเรือน

เปล่ียนแปลง แสดงให้เหน็ว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนจะคงที่ตลอดถึงแม้ว่าสุขภาพของสมาชิกจะ

เปล่ียนแปลง อาจสืบเน่ืองมาจากนโยบายประกันสุขภาพของรัฐบาลที่ช่วยทาํให้ค่าใช้จ่ายในด้าน

การสาธารณสขุของประชาชนไม่เปล่ียนแปลง เพราะประชาชนจ่ายเพียง 30 บาท กท็าํให้สามารถ

เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้เท่าเทียมกัน แต่ช่วงหลังตั้งแต่ปี 2553–2555 พบว่า 

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงทาํให้การใช้จ่ายมีการเปล่ียนแปลงโดยมีทิศ

ทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ ถ้าคนในครัวเรือนมีสุขภาพไม่ดีลดน้อยลงการใช้จ่ายของครัวเรือนกจ็ะ

เพ่ิมขึ้ น หรือกล่าวอีกลักษณะหน่ึงกค็ือเมื่อสมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพดีการใช้จ่ายกจ็ะเพ่ิมขึ้ น

ตามไปด้วย เพราะเมื่อสุขภาพดี การรับประทานอาหาร การเดินทางต่างๆกเ็พ่ิมมากขึ้ นตามไป

ด้วย 



 

 

บทท่ี 5 

 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี 

พ.ศ. 2548-2555” มีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาใช้จ่ายและการเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี พ.ศ. 2548–2555 และ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะและ

สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนที่มีต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยโดยพิจารณา

ทั้งในมิติความแตกต่างระหว่างครัวเรือน (Between Households) และการเปล่ียนแปลงภายใน

ครัวเรือน (Within Households) สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาในบทที่ 4 ซ่ึงเป็นส่วนของการสรุปผลการศึกษาในประเดน็ต่างๆที่สาํคัญๆ 

โดยผู้วิจัยได้นาํเสนอผลการศึกษาในส่วนของการใช้จ่ายของครัวเรือนในภาพรวมระดับประเทศ 

และการเปล่ียนการใช้จ่ายของครัวเรือน และที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

สรุปผลเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ดังน้ันในส่วนน้ี

ผู้วิจัยจะนาํเสนอส่วนของการสรุปผลในภาพรวมและอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

มากยิ่งขึ้น  

 

5.1.1 การใชจ่้ายของครวัเรือนไทยและการเปลีย่นแปลง 

ครัวเรือนไทยในช่วงของการศึกษา ปี พ.ศ. 2548–2555 ส่วนใหญ่มีหัวหน้าครัวเรือน

เป็นเพศชาย อายุเฉล่ียประมาณ 50 ปี แต่จากการศึกษาจะเหน็ได้ว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศ

หญิงเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ คาดว่าในอนาคตโครงสร้างของครัวเรือนไทยอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย

หัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงเป็นผู้นาํครอบครัวมากขึ้น อย่างไรกต็ามไม่ว่าหัวหน้าครัวเรือนจะเป็น

เพศหญิงหรือเพศชาย การทาํหน้าที่ของหัวหน้าครัวเรือนกคื็อเป็นเสาหลักของครอบครัว ปกครอง 

ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครัวเรือนเพ่ือให้ครัวเรือนหรือครอบครัวมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต 

ซ่ึงแน่นอนหน้าที่หลักๆของหัวหน้าครัวเรือนกคื็อ การหารายได้เพ่ือเล้ียงดู สนับสนุนสมาชิกใน

ครัวเรือนให้ดาํเนินชีวิตอย่างปกติสุข และที่สาํคัญไม่น้อยไปกว่าการหารายได้กคื็อ การควบคุม

การใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในครัวเรือน 
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จากการศึกษาจะเห็นว่ารายได้ของครัวเรือนไทยส่วนใหญ่จะมาจาก 3 แหล่ง คือ การ

ทาํงาน การประกอบธุรกิจส่วนตัว และการทาํการเกษตร ส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือนจะแบ่ง

ออกเป็น 11 หมวด คือ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งบ้าน ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและ

ยาสูบ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการบันเทงิ/การอ่าน ค่าของใช้ส่วนบุคคล/ค่าบริการส่วนบุคคล 

ค่าใช้จ่ายด้านสงัคม ค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นนอกครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าภาษี ค่าเบ้ีย

ประกันชีวิต เป็นต้น) ซ่ึงการศึกษาการใช้จ่ายจ่ายของครัวเรือนดังได้กว่าวไว้แล้ว ทาํให้ทราบถึง

ปริมาณการใช้จ่ายและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยว่าเป็นอย่างไร จะเหน็ได้ว่าปริมาณ

การใช้จ่ายโดยรวมเพ่ิมขึ้ น ในช่วงปี 2548–2555 อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้ นของ

ค่าใช้จ่ายในเกือบทุกหมวดของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลัก อันได้แก่ อาหาร เคร่ืองดื่ม

และยาสบู การเดินทางและยานพาหนะ และที่อยู่อาศัย สาํหรับค่าใช้จ่ายด้านอาหารเคร่ืองด่ืมและ

ยาสบูถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สาํคัญที่สดุของครัวเรือนเพราะมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนสูงที่สุดทุก

ปี และเม่ือพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีกเ็ป็นการยืนยันได้ว่า อาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบ

เป็นหมวดหลักสาํหรับครัวเรือนไทยเพราะสัดส่วนการใช้จ่ายสูงที่สุดเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า

สังคมไทยหรือครัวเรือนไทยเอาใจใส่เร่ืองโภชนาการอาหารเป็นสาํคัญ การรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์เพียงพอจะช่วยเพ่ิมพลังงานให้ร่างกายนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวันได้เป็นอย่างดี 

นอกจากหมวดการใช้จ่ายที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีหมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ ซ่ึง

เป็นหมวดที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซ่ึงถือว่าเป็น

สดัส่วนที่สงูพอสมควร สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิในช่วงเวลาดังกล่าว ค่านํา้มันที่เพ่ิมสูงข้ึน การ

แข่งขันของคนมีมากขึ้น การออกไปทาํงานนอกบ้านเพ่ือหารายได้ซ่ึงต้องใช้จ่ายในเร่ืองค่าเดินทาง 

ยานพาหนะ ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดน้ีมีสัดส่วนสูง และในอนาคตคาดว่าในหมวดน้ีจะมี

สดัส่วนการใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับน้ีอย่างต่อเน่ือง สาํหรับโครงสร้างการใช้จ่ายในหมวดการศึกษา

และหมวดสุขภาพซ่ึงถือเป็นหมวดสาํคัญในการทาํให้สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้และมีสุขภาพ 

พลานามัยที่ดี พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งสองหมวดน้ีมีสัดส่วนการใช้จ่ายไม่ถึง 10% ของการใช้จ่าย

ทั้งหมด สะท้อนถึงการถึงการให้ความสาํคัญของการศึกษาและสาธารณสุขในครัวเรือน อย่างไรก็

ตามหากมองในแง่ของนโยบายต่างๆในระดับประเทศ การที่ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในสองหมวดน้ี

น้อยอาจเป็นเพราะรัฐบาลหรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงทุนหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การศึกษาและสุขภาพของประชาชนได้ดี ทาํให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆได้เป็น

อย่างทั่วถึง เช่น นโยบายเรียนฟรีหรือการให้ทุนการศึกษาแก่เดก็เรียนดีแต่ยากจน นโยบายกู้ยืม

เพ่ือการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) นโยบาย

ประกันสุขภาพ บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น จึงทาํให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในหมวด

เหล่านี้ ลดลงทุกๆปี 
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จากการศึกษาในส่วนของโครงสร้างการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยข้างต้นทาํให้เหน็ถึงความ

เป็นอยู่ของสงัคมไทยว่าให้ความสาํคัญเกี่ยวกับอะไร สิ่งใดที่ต้องคาํนึงถึงเป็นลาํดับต้นๆในการใช้

จ่ายแต่ละคร้ังและเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนโครงสร้างการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยว่ามีความ

ผิดปกติเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือไม่น้ัน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างโครงสร้างการใช้จ่ายของประเทศ

ต่างๆทั่วโลก เพ่ือเปรียบเทยีบกบัประเทศไทยได้แก่ประเทศที่อยู่ในภมูิภาคเดียวกันอย่างมาเลเซีย

และสิงคโปร์ ต่อเน่ืองไปถึงประเทศเกาหลีใต้ที่อยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศสวีเดนที่อยู่ในทวีปยุโรป

และประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้ผลการศึกษาดังน้ี 

เร่ิมต้นที่ประเทศมาเลเซีย (Department of Statistics Malasia, 2013) พบว่า โครงสร้าง

การใช้จ่าย 3 ลําดับแรก คือ ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยประมาณ 22% ค่าอาหาร (ไม่รวมค่า

เคร่ืองดื่มและแอลกอฮอร์) ประมาณ 15% และค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 14% ส่วน

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามีสัดส่วนประมาณ 1% เช่นเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์ (Department of 

Statistics Singapore, 2014: 12) การใช้จ่ายที่สาํคัญ 3 ลาํดับแรก กยั็งคงเป็นค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่

อาศัย (30%) ค่าอาหาร (20%) และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (14%) ส่วนค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 5 สาํหรับประเทศเกาหลีใต้ (Statistics Korea, 2013) พบว่า 

ครัวเรือนให้ความสําคัญกับค่าอาหารเป็นลําดับแรก (14%) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางประมาณ 12% และที่น่าสนใจคือสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามีสูงถึง 11% เป็นลาํดับ

ที่สามของการใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอยู่ในลาํดับที่สี่ประมาณ 10% เมื่อ

พิจารณาประเทศที่อยู่ต่างทวีปอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา (BLS, 2015) กพ็บว่าการใช้จ่าย 3 

ลําดับแรกไม่ต่างจาก 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นมากนัก คือ ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย 33% 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18% และค่าอาหาร 13% และประเทศสุดท้ายที่นํามาพิจารณาคือ 

ประเทศสวีเดน (Statistics Sweden, 2013) ซ่ึงเป็นประเทศที่มีการจัดการด้านระบบสถิติดีเป็น

ลาํดับต้นๆของโลก พบว่า สัดส่วนการใช้จ่ายกค็ล้ายๆประเทศอื่นเช่นกัน คือ ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่

อาศัย 30% รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดการบันเทงิ/การใช้เวลาว่างและสังคม 19% ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง 18% และค่าอาหารอยู่ที่ 12% 

ดังน้ันจากการพิจารณาโครงสร้างการใช้จ่ายของประเทศต่างๆข้างต้นกพ็อจะเป็นข้อมูล

สนับสนุนได้ว่า การใช้จ่ายของประเทศไทยไม่ได้มีความผิดปกติหรือแตกต่างจากการใช้จ่ายของ

ประเทศต่างๆทั่วโลกมากเท่าไรแต่ที่แตกต่างข้ึนอยู่กับว่าสภาพสังคมหรือวัฒนธรรมของประเทศ

เหล่าน้ันเป็นอย่างไร เช่น ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสาํคัญกับหมวดการศึกษาเป็นลําดับต้นๆ 

ต้องการพัฒนาเยาวชนหรือคนในชาติให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ส่วนประเทศ

สวีเดนมีค่าใช้จ่ายในหมวดบันเทิง/การใช้เวลาว่างสูงถึง 19% แสดงให้เห็นถึงความต้องการ

พักผ่อนให้รางวัลกบัชีวิตตนเอง เป็นต้น 

สาํหรับการศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายในระดับครัวเรือนระหว่างปี 2548–

2555 เป็นเวลา 7 ปี ด้วยกนั จะเหน็ว่า โดยรวมการใช้จ่ายทุกหมวดมีอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย
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เพ่ิมขึ้ นประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาปริมาณการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่

ทิศทางค่าใช้จ่ายค่อยๆสูงขึ้ นเ ร่ือยๆโดยเฉพาะในช่วงแรก ปี 2548–2550 มีอัตราการ

เปล่ียนแปลงที่รุนแรงมากกว่าช่วงอื่นๆซ่ึงในปี 2548 เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจไทยถือว่าอยู่

ในช่วงชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าน้ี ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของครัวเรือนปี 2548 จึงน้อยกว่าปีอื่นๆ ส่งผล

ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงในทุกหมวดการใช้จ่ายช่วงปีดังกล่าว และอาจสืบเน่ืองจาก

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงน้ัน (ทีมเศรษฐกิจ, 2556) ที่ส่งผลทาํให้ครัวเรือน

ไทยมีความระมัดระวังเร่ืองการใช้จ่ายมากขึ้ นเป็นพิเศษ เป็นต้น อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาใน

หมวดการใช้จ่ายจะเห็นว่า หมวดการบันเทิง/การอ่าน มีอัตราการเปล่ียนแปลงมากกว่าหมวด

อื่นๆสะท้อนให้เหน็ว่า ครัวเรือนไทยในช่วงเวลาน้ันมีความเครียดจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศก่อนหน้าน้ีชะลอตัวและกาํลังฟ้ืนตัวขึ้ นใน

ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น ดังน้ันจึงต้องหาวิธีการพักผ่อนโดยการบันเทงิ เช่น ดูหนัง ฟังเพลงหรือ

อ่านหนังสอืเพ่ือช่วยผ่อนคลายจากความกดดันต่างๆ แต่หลังจากปี 2553 เป็นต้นมาสถานการณ์

ต่างๆเร่ิมคงที่อัตราการเปล่ียนแปลงในหมวดต่างๆไม่เปล่ียนแปลงมากนัก แต่ที่น่าสังเกต คือ 

หมวดสขุภาพมีอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงสูงทั้งสามช่วงของการศึกษา เม่ือศึกษาใน

รายละเอียด พบว่า ในปี 2550 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เม่ือมีปัญหาสุขภาพจะเข้าไปรักษาที่

โรงพยาบาลของรัฐ (33.5%) สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข (34.2%) และคลินิกเอกชน

เพียงร้อยละ 24 แต่ในปี 2553 ประชาชนเข้าไปรักษาที่คลินิกเอกชนมากข้ึน (19.80%) ซ้ือยามา

ทานเองประมาณร้อยละ 17 มีเพียงประมาณร้อยละ 19 ที่เข้ารักษาที่สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ

สาธารณสุข ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิม จึงเป็นเหตุผลที่ค่าใช้จ่ายในหมวดค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และ

เวชภัณฑ์มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน แต่พอปี 2555 ประชาชนกลับมารักษาที่โรงพยาบาล

ของรัฐอีกคร้ัง (35%) อาจจะเน่ืองจากมีบริการที่ดีข้ึนของโรงพยาบาลรัฐและนโยบายต่างๆของ

รัฐบาลทาํให้ประชาชนเข้าถึงได้มากข้ึน จึงเป็นเหตุให้อตัราการเปล่ียนแปลงในช่วงน้ีลดลง 

การศึกษาทั้งปริมาณการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศและการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายใน

ระดับครัวเรือน ทาํให้เห็นภาพการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในมิติต่างๆช่วงระหว่างปี 2548–

2555 เช่น มิติด้านโครงสร้างหรือสัดส่วนการใช้จ่ายหลักของครัวเรือนไทย จะเหน็ว่า ค่าอาหาร 

เคร่ืองดื่มและยาสูบกยั็งคงเป็นหมวดหลักสาํหรับการใช้จ่ายแต่ละปี แต่เมื่อพิจารณามิติด้านการ

เปล่ียนแปลงเราจะเหน็การใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง/การอ่าน เปล่ียนแปลงเฉล่ียสูงกว่าหมวด

อื่นๆ เป็นต้น สาํหรับการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย อาจจะทาํ

ให้เราทราบถึงรายละเอยีดที่ทาํให้การใช้จ่ายแปรเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้ดีย่ิงข้ึน 
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5.1.2 อิทธิพลของปัจจยัที่ส่งผลต่อการปลีย่นแปลงการใชจ่้ายของครวัเรือนไทย 

ในส่วนของการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนน้ัน ผู้วิจัยจะขอสรุปและอภิปรายโดยอ้างอิงตามสมมติฐานที่ได้กาํหนดไว้ในบทที่ 2 ได้

ดังน้ี 

 



  

 

 

 

7
5 

 

7
5 

ตารางที ่5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอธิบาย ปี 2548 ปี 2548-

2550 

ปี 2550 ปี 2550-

2553 

ปี 2553 ปี 2553-

2555 

ปี 2555 ปี 2548-

2555 

 Differences 

Between 

Households 

Changes 

Within 

Households 

Differences 

Between 

Households 

Changes 

Within 

Households 

Differences 

Between 

Households 

Changes 

Within 

Households 

Differences 

Between 

Households 

Changes 

Within 

Households 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ         

 รายได้ของครัวเรือน + + + + + + + + 

 การมงีานทาํของสมาชิก NS + NS + NS + NS + 

ปัจจยัดา้นลกัษณะของ

ครวัเรือน 

        

 อตัราส่วนเพศ NS NS NS NS NS NS - NS 

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ -  -  -  - - 

 อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุ - NS -  -  - NS 

 ขนาดของครัวเรือน + + + + + + + + 

ปัจจยัดา้นสุขภาพในครวัเรือน        

 สัดส่วนที่มีสุขภาพทรุด

โทรมลง 

- NS - NS - - - - 

 สดัส่วนการปรึกษาปัญหา

สขุภาพ 

+ NS NS NS NS NS NS + 

 

หมายเหตุ: +/- คือ ตัวแปรที่ศึกษาสนับสนุนสมติฐานการวิจัยและมีทศิทางบวก (+) หรือลบ (-), NS คือ ตัวแปรที่ศึกษาสนับไม่สนุนสมติฐานการวิจัย 
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จากตารางที่ 5.1 เป็นบทสรุปของการทดสอบสมมติฐานดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 จะเหน็ว่า 

รายได้ของครัวเรือน อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็ อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสงูอายุและขนาดของครัวเรือน คือ

ตัวแปรที่มีอทิธพิลต่อการใช้จ่าย เพราะว่า ไม่ว่าจะพิจารณาในมิติความแตกต่างระหว่างครัวเรือน 

(Differences Between Households) หรือการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือนเม่ือเวลาเปล่ียนไป 

(Changes Within Households) ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงปี 

2548-2555 ทั้งสิ้น ซ่ึงในอนาคตต่อไปการจัดการควบคุมดูแลการใช้จ่ายของครัวเรือน จาํเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณาปัจจัยดังได้กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือที่จะทาํให้ครัวเรือนไม่ต้องมีปัญหาเร่ือง

การใช้จ่ายที่ไม่พอเพียงจนต้องก่อหน้ียืมสิ้น เป็นต้น อย่างไรกต็ามผลการทดสอบสมมติฐานกยั็งมี

บางตัวแปรที่ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ หรือไม่สอดคล้องกันในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

ทั้ง 2 มิติ เช่น สดัส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือนไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติกับการวิเคราะห์

ในลักษณะความแตกต่างระหว่างครัวเรือน (Differences Between Households) แต่มีนัยสาํคัญ

ทางสถิติกับผลการวิเคราะห์ในลักษณะการเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน (Changes Within 

Households) ปัจจัยด้านสุขภาพกเ็ช่นเดียวกัน ซ่ึงอาจจะเกิดจากการควบคุมปัจจัยรบกวนต่างๆ

ของการวิเคราะห์ทั้ง 2 มิติ กล่าวคือ มิติที่ 1 ควบคุมปัจจัยโดยใช้คุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน 

ส่วนมิติที่ 2 ควบคุมปัจจัยในลักษณะของการขจัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการหาผลต่างของปัจจัย 

(First Differences Estimator) เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามแนวโน้มความสาํคัญของค่าอิทธิพลใน

แต่ละปีค่อยๆสูงขึ้ นไม่ว่าจะศึกษาในมิติใดและคาดว่าในอนาคตปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีอาจจะมี

นัยสาํคัญทางสถิติกับการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยกเ็ป็นได้ ซ่ึงสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ี

อาจช่วยช้ีนาํแนวทางในการควบคุมการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของครัวเรือนไทยได้เป็นอย่างดี ดังจะได้

สรุปผลการศึกษาในหัวข้อถัดไป 

 
5.2 บทสรุปของการศึกษา 

 

การศึกษาการใช้จ่ายและอัตราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลจาก

การสํารวจ ปี พ.ศ. 2548-2555 ทําให้เห็นภาพรวมการใช้จ่ายในระดับประเทศและการ

เปล่ียนแปลงในระดับครัวเรือน ซ่ึงจะเหน็ว่าปริมาณการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยว่าเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจาก 8,740.83 บาทในปี 2548 เ พ่ิมขึ้ นเป็น 14,797.62 บาท ในปี 2555 โดย

สังคมไทยให้ความสาํคัญกับค่าอาหารเคร่ืองดื่มและยาสบูเป็นหลักคิดเป็นประมาณ 2 ใน 5 ของ

การใช้จ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะค่าอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายพร้อมดาํเนินชีวิตในแต่ละวัน และ

สิ่งที่สาํคัญสาํหรับการดาํเนินชีวิตของสังคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวรองลงมาคือ การเดินทางและ

ยานพาหนะนอกจากจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 แล้วอัตราการเปล่ียนแปลง

การใช้จ่ายระดับครัวเรือนในหมวดน้ียังสงูมากในช่วงปี 2548-2550 และเร่ิมคงที่ในช่วงเวลาหลัง

จากน้ัน อย่างไรกต็ามปริมาณการใช้จ่ายและอตัราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนแต่ละช่วงที่
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ผ่านมาสะท้อนให้เหน็ว่าช่วงปีน้ันๆมีเหตุการณ์อะไรเกดิข้ึนบ้างจึงทาํให้อัตราการเปล่ียนแปลงการ

ใช้จ่ายสูงข้ึนหรือลดลงย่ิงข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นแบบที่ติดตามการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนเดิม

ทุกๆปีที่ศึกษา (Panel Data) ทาํให้เกดิความชัดเจนหรือทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ทาํให้การใช้จ่ายใน

ครัวเรือนเปล่ียนแปลง ซ่ึงนอกจากปริมาณการใช้จ่ายและอัตราการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากภาวะเงินเฟ้อที่เปล่ียนแปลงแล้วน้ัน ปริมาณการใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน

หรือลดลงอาจเกิดจากในช่วงเวลาน้ันๆ มีเหตุการณ์ในระดับมหภาคเกิดขึ้ น เช่น การเมือง 

เศรษฐกิจ นโยบายต่างๆของรัฐ ฯลฯ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยในระดับ

ครัวเรือนจะเหน็ว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเม่ือ

รายได้ของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไปกส่็งผลทาํให้การใช้จ่ายของครัวเรือนเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน 

นอกจากรายได้แล้วขนาดของครัวเรือนกเ็ป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่มีผลต่อการใช้จ่ายแต่แนวโน้ม

ความสาํคัญของขนาดครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เช่นเดียวกันกับเมื่อขนาดของครัวเรือน

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนกจ็ะเปล่ียนแปลงด้วยและแนวโน้มความสาํคัญลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองเช่นกัน สาํหรับตัวแปรอื่น เช่น สัดส่วนการมีงานทาํของสมาชิกในครัวเรือน อัตราส่วน

พ่ึงพิงวัยเดก็ อตัราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุและสัดส่วนที่มีสุขภาพทรุดโทรมลง เป็นต้น กเ็ป็นตัวแปร

ที่มีผลการกับการใช้จ่ายของครัวเรือนไม่น้อยไปกว่าสองปัจจัยแรก โดยเฉพาะอัตราส่วนพ่ึงพิงวัย

สงูอายุที่ค่าอทิธพิลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ 

 

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 

จากบทสรุปของการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2548-

2555 ตลอดระยะเวลาเกอืบๆ 10 ปี ทาํให้ทราบถึงแนวโน้มการใช้จ่ายและอตัราการเปล่ียนแปลง

การใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ที่สาํคัญไปกว่าน้ันเรายังทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ

การใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งในแง่ระหว่างครัวเรือนในปีเดียวกันและครัวเรือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไป 

ดังน้ันข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการเสนอแนะคาดการณ์ไปในอนาคต เพ่ือที่จะ

วางแผนหรือกาํหนดแนวทางพัฒนาประเทศในทศิทางใดจึงจะทาํให้ครัวเรือนของสังคมไทยอยู่ใน

ยุค “ข้าวยากหมากแพง” ได้อย่างมีความสขุ ดังน้ี 

1) โครงสร้างหรือสดัส่วนการใช้จ่ายหลักของครัวเรือนไทย คือ ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหาร 

เคร่ืองด่ืมและยาสบู รองลงมาเป็นค่าเดินทาง ยานพาหนะ ซ่ึงปริมาณการใช้จ่ายหรือสัดส่วนการใช้

จ่ายของทั้งสองหมวดน้ีค่อนข้างคงที่และคาดว่าในอนาคตกยั็งจะเป็นแบบน้ี แต่ที่น่าสังเกต คือ 

หมวดการศึกษาสัดส่วนการใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ครัวเรือนต้องตระหนักให้มากข้ึน

เกี่ยวกับการลงทุนด้านการศึกษาให้กับสมาชิกในครัวเรือน เพราะการศึกษาคือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เมื่อคนมีคุณภาพ ครัวเรือนกม็ีคุณภาพ ส่งต่อไปถึงสังคมและ

ประเทศชาติในระยะยาวต่อไป ดังน้ันสิ่งที่รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องทาํในอนาคต คือ การ
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แก้ปัญหาเร่ืองค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่านํ้ามัน การเดินทางที่จะสามารถช่วยลดการใช้จ่ายใน

หมวดน้ีได้ เพ่ือที่จะทาํให้ประชาชนหรือครัวเรือนมีเงินนาํมาใช้ในเร่ืองการศึกษาของสมาชิกใน

ครัวเรือนมากข้ึน และที่สาํคัญงบประมาณที่รัฐบาลนาํมาลงทุนใช้สาํหรับการศึกษาจะต้องนาํมาใช้

อย่างมีประสทิธภิาพ ให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มครัวเรือน เป็นต้น 

2) รายได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักที่สาํคัญสาํหรับการใช้จ่ายของครัวเรือนทาํให้

ครัวเรือนมีสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยเมื่อครัวเรือนน้ันมีรายได้มากพอสาํหรับการใช้จ่าย 

แต่ถ้าครัวเรือนใดมีรายได้น้อยซ่ึงไม่พอกบัการใช้จ่ายที่เกดิข้ึน การจับจ่ายใช้สอยกจ็ะฝืดเคืองตาม

ไปด้วย แนวโน้มความสาํคัญของรายได้เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง

ปัจจัยภายในครัวเรือนกยั็งพบว่า หากรายได้ในครัวเรือนเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนก็

เปล่ียนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน แสดงให้เหน็ว่าการที่ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอาจไม่ใช่วิธีที่ดี

ที่สดุสาํหรับการทาํให้การใช้จ่ายของครัวเรือนลดลง เพราะจากการศึกษาเมื่อรายได้เพ่ิมการใช้จ่าย

กเ็พ่ิมตามหรือแม้แต่ภายในครัวเรือนรายได้เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนการใช้จ่ายกเ็ปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน

ด้วยเช่นกนั ดังน้ันการควบคุมการใช้จ่ายของสมาชิกในครัวเรือนถือเป็นเร่ืองที่สาํคัญ การทาํบัญชี

ครัวเรือน บันทกึการใช้จ่ายจะทาํให้สมาชิกเหน็ตัวเลขการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาช่วยให้

ตระหนักถึงความสาํคัญของเงินมากย่ิงขึ้ น การรู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาทในการใช้

จ่าย ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเหน็ถึง

ความสาํคัญของการสร้างภมูิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คาํนึงถึงหลัก

เหตุผลและการประมาณตนเอง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอนัเป็นปัจจัยสาํคัญในการดาํเนินชีวิต ซ่ึง

รัฐบาลควรจะส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการทาํบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจังมากขึ้ นหลังจากเคยทาํ

โครงการน้ีมาแล้วโดยกรมพัฒนาชุมชนในปี 2549 ซ่ึงอาจจะสร้างแรงจูงใจให้กับการทาํบัญชี

ครัวเรือนโดยการที่ครัวเรือนสามารถนาํหลักฐานการบันทกึบัญชีมาย่ืนเพ่ือขอสินเช่ือกับธนาคาร

ต่างๆได้ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง เป็นต้น 

3) ขนาดของครัวเรือนเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน รองจากรายได้

ของครัวเรือน ซ่ึงเป็นสัญญาณที่ดีที่ความสาํคัญของตัวแปรจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่อการใช้

จ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง และเม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงขนาดของครัวเรือนในแต่ละ

ช่วงเวลาผลที่ได้สอดคล้องกัน คือ ค่าอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงแต่ละช่วงเวลามีแนวโน้มลดลง 

แสดงให้เหน็ว่าในอนาคตแม้จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นอย่างไรจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงกแ็ทบจะ

ไม่ส่งผลหรือส่งผลไม่มากนักต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนหรือส่งผลทาํให้การใช้จ่ายภายใน

ครัวเรือนเปล่ียนแปลง สะท้อนให้เหน็ถึงการจัดการหรือควบคุมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยได้

เป็นอย่างดี ซ่ึงในอนาคตแนวโน้มของจํานวนสมาชิกที่เกิดข้ึนมาใหม่เร่ิมลดน้อยลง ดังน้ันสิ่งที่

จะต้องดาํเนินการต่อไปของรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ส่งเสริมให้ครัวเรือนในปัจจุบันดูแล

เอาใจใส่สมาชิกของครัวเรือนตนเองให้มีคุณภาพพร้อมสาํหรับการดาํเนินชีวิตในแต่ละวัน สาํหรับ
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สมาชิกวัยทาํงาน ส่วนสมาชิกวัยเดก็กเ็อาใจใส่ในเร่ืองการศึกษาสนับสนุนสิ่งอาํนวยความสะดวก

ต่างๆให้พร้อมสาํหรับการศึกษา และสมาชิกวัยสูงอายุกค็วรเอาใจใส่ดูแลเร่ืองสุขภาพ ความ

เป็นอยู่ เป็นต้น  

4) อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเดก็และอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ เป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะของ

ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกวัยทาํงานจะต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพราะเดก็คือ

อนาคตของครอบครัวและผู้สูงอายุคือ ผู้ดูแลอนาคตของครอบครัวในระหว่างที่หัวหน้าครัวเรือน

หรือสมาชิกคนอื่นออกไปทาํงานนอกบ้าน จากการศึกษาจะเหน็ว่าค่าอทิธพิลของทั้งสองตัวแปรน้ีมี

แนวโน้มที่จะสงูข้ึน แสดงว่าในอนาคตบุคคลทั้งสองวัยน้ีมีส่วนทาํให้ค่าใช้จ่ายในอนาคตเกิดข้ึนทั้ง

เพ่ิมขึ้ นและลดลง โดยเฉพาะผู้สูงอายุย่ิงถ้ามีจํานวนผู้พ่ึงพิงวัยสูงอายุมากขึ้ นการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนกจ็ะมากข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน การวางแผนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ในระดับครัวเรือนหัวหน้าครัวเรือนอาจจะต้องมีการซ้ือประกันสุขภาพสาํหรับผู้สูงอายุสาํรองไว้

เพ่ือใช้ยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่การใช้จ่ายด้านสังคม เช่น การเข้าวัด ฟังธรรม ทาํบุญตักบาตร ที่

ผู้สูงอายุต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจกจ็ะต้องเตรียมการไว้ด้วยเช่นกัน สาํหรับรัฐบาล

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเตรียมการเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้สาํหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุกรณี

ไม่มีผู้ดูแล เช่น ศูนย์พักพิงคนสูงอายุ ที่พักคนชรา เป็นต้น หรือสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลาหมู่บ้าน 

ประชาคมต่างๆ เพ่ือใช้สาํหรับพบปะ พูดคุยกนัระหว่างผู้สงูอายุด้วยกันเอง หรือแม้แต่กระทั่งการ

สร้างอาชีพในชุมชนที่ทาํให้ผู้สูงอายุสามารถทาํงานด้วยตนเองกเ็ป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้

และสร้างความสขุได้อกีทาง 

5) สขุภาพของสมาชิกในครัวเรือนเป็นเร่ืองสาํคัญโดยเฉพาะปัจจุบันโรคภัยไข้เจบ็ต่างๆมี

มากขึ้น การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ต้องคาํนึงถึงเป็นลาํดับต้นๆ การศึกษา

คร้ังน้ีไม่พบนัยสําคัญของการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสุขภาพในครัวเรือนกับการใช้จ่ายที่

เปล่ียนแปลงไปในครัวเรือน แต่พบนัยสาํคัญระหว่างปัจจัยด้านสขุภาพกบัการใช้จ่ายของครัวเรือน 

ซ่ึงทศิทางความสาํคัญมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในเร่ืองการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ซ่ึงในอนาคต

ความใส่ใจเร่ืองสุขภาพของตนเองมีเพ่ิมมากขึ้ นอย่างแน่นอนโดยพิจารณาจากจาํนวนผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพต่างๆที่มีจาํหน่ายทั่วไปอย่างมากมาย แสดงให้เหน็ว่าความต้องการของ

คนเร่ิมมีมากขึ้น ดังน้ันปัจจัยด้านสขุภาพอาจจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนในอนาคต แต่ใน

ปัจจุบันนโยบายประกนัสขุภาพของรัฐบาลสามารถแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายในด้านสุขภาพได้เราจึง

เหน็ว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพกับการใช้จ่ายของครัวเรือนมีทิศทางตรงข้ามกัน แต่หาก

อนาคตหากนโยบายประกันสุขภาพของรัฐบาลไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปหรือมีการ

ปรับเปล่ียนนโยบายอาจจะทาํให้ครัวเรือนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านน้ีเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการ

เตรียมแผนรับมือ เช่น การออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน การทาํประกันสุขภาพให้กับสมาชิกใน

ครัวเรือน กเ็ป็นอกีช่องทางหน่ึงที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้ เป็นต้น 
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5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 

สาํหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดหรือสนับสนุนให้

การศึกษาในเร่ืองการใช้จ่ายและการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนมีความสมบูรณ์มาก

ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากการโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างซํา้) ตั้งแต่ปี 2548–2555 จาํนวน 4 รอบของการจัดเกบ็ข้อมูล เป็นข้อมูล

ที่แจงนับจากสมาชิกในครัวเรือนทุกคน ซ่ึงการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงการ

ใช้จ่ายในระดับบุคคลของสมาชิกในครัวเรือน จะทาํให้ผลการศึกษามีความละเอยีดและชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น 

2) การจัดเกบ็ข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงานที่รับผิดชอบสิ้นสุดการจัดเกบ็ในปี 2555 ซ่ึง

อาจมีปัญหาบ้างอย่างที่ไม่สามารถดาํเนินการจัดเกบ็ข้อมูลต่อได้ หากมีการจัดเกบ็ข้อมูลอย่าง

ต่อเน่ืองจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการศึกษาในคร้ังต่อไปจะสะท้อนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ

การใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบันได้ดีย่ิงข้ึนโดยเฉพาะการเพ่ิมหมวดใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่น่าจะ

มีการใช้จ่ายเพ่ิมสงูขึ้น 

3) ข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสุขภาพของสมาชิกใน

ครัวเรือน ยังมีตัวแปรอื่นๆที่ผู้วิจัยคิดว่าสาํคัญสาํหรับการศึกษา เช่น จาํนวนคร้ังการเจบ็ป่วยของ

สมาชิกในครัวเรือน จาํนวนวันนอนในโรงพยาบาล และการใช้สิทธิต่างๆในการรักษาของสมาชิก

ในครัวเรือน เป็นต้น ซ่ึงอาจจะเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญหรือมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน  

4) การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถที่จะแยกพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยต่างที่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนตามลักษณะทางภมิูศาสตร์ (ภาค ในเขต/นอกเขตเทศบาล) 

เพ่ือทาํให้ทราบถึงตัวแบบการอธบิายในแต่ละภมิูภาคว่าเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ต้องคาํนึงถึงคือขนาด

ตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่มีเพียงพอกับการศึกษาหรือไม่ แต่ละภมิูภาคสามารถติดตามครัวเรือนเดิม

เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด  

5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal Data) ที่เกบ็ข้อมูลแบบ Panel 

Data ยังมีอกีหลายเทคนิคที่สามารถนาํมาใช้วิเคราะห์หรือพิจารณาการเปล่ียนแปลงต่างๆได้ เช่น 

แบบ  Fix Effect Least Square Dummy Variable (LSDV) แบบ  Fix Effect Within Group 

(WG) วิธี Demean และแบบ Random Effect Model (REM) เป็นต้น อาจจะช่วยให้สามารถ

สกัดองค์ความรู้จากการศึกษาได้เพ่ิมมากขึ้ น แต่อย่างไรกต็ามผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ

ของข้อมูลเป็นสาํคัญว่าสามารถใช้วิธกีารวิเคราะห์แบบใดได้บ้างจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สดุ 

6) การศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายภายในครัวเรือนคร้ังน้ีพิจารณาการเปล่ียนแปลง

ระหว่าง 2 ช่วงเวลา งานวิจัยคร้ังต่อไปอาจพิจารณาการเปล่ียนแปลงระหว่าง 3 ช่วงเวลาหรือ 4 
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ช่วงเวลา จะทาํให้เห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนข้ึนกว่าน้ี แต่สิ่งสาํคัญที่ผู้วิจัยต้องคาํนึงถึงกคื็อ 

จาํนวนครัวเรือนที่สามารถติดตามจัดเกบ็ข้อมูลได้อาจเหลือน้อยลง เพราะระยะเวลาผ่านไปนาน

หลายปี การย้ายถิ่นของครัวเรือนกอ็าจทาํให้ครัวเรือนเหล่าน้ีสูญหายหรือไม่สามารถติดตามได้ 

เป็นต้น 
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) ของตวัแปรทีศึ่กษา 
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1) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆกบัการใชจ่้ายของครวัเรือน 

ในแต่ละปีทีศึ่กษา 

 

ปี 2548 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1                 

Income 0.599
**
 1        

Employ 0.092
**
 0.024 1       

Health1 -0.184
**
 -0.169

**
 -0.080

**
 1      

Health2 0.022 0.022 -0.070
**
 0.199

**
 1     

SexRatio 0.117
**
 0.084

**
 0.078

**
 -0.030

*
 -0.071

**
 1    

ChildRatio 0.018 -0.037
**
 0.119

**
 -0.011 -0.051

**
 0.169

**
 1   

OldRatio  -0.019 0.010 -0.214
**
 0.091

**
 0.076

**
 0.002 0.094

**
 1  

Members 0.363
**
 0.279

**
 -0.028

*
 -0.081

**
 -0.110

**
 0.279

**
 0.407

**
 0.098

**
 1 

 

ปี 2550 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1                 

Income 0.639
**
 1        

Employ 0.109
**
 0.041

**
 1       

Health1 -0.190
**
 -0.156

**
 -0.127

**
 1      

Health2 -0.116
**
 -0.036

**
 -0.064

**
 0.228

**
 1     

SexRatio 0.122
**
 0.076

**
 0.081

**
 -0.045

**
 -0.058

**
 1    

ChildRatio -0.004 -0.022 0.094
**
 -0.026 -0.018 0.143

**
 1   

OldRatio  -0.038
**
 0.007 -0.203

**
 0.111

**
 0.068

**
 -0.012 0.139

**
 1  

Members 0.380
**
 0.301

**
 -0.002 -0.112

**
 -0.161

**
 0.244

**
 0.387

**
 0.092

**
 1 
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ปี 2553 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1                 

Income 0.637
**
 1        

Employ 0.124
**
 .069

**
 1       

Health1 -0.036
**
 -.034

*
 -.048

**
 1      

Health2 -0.058
**
 -.004 -.077

**
 .038

**
 1     

SexRatio 0.130
**
 .093

**
 .098

**
 .029

*
 -.031

*
 1    

ChildRatio 0.025 -.010 .120
**
 -.005 -.048

**
 .112

**
 1   

OldRatio  -0.038
**
 .021 -.202

**
 .004 .065

**
 .004 .130

**
 1  

Members 0.347
**
 .273

**
 .019 .044

**
 -.054

**
 .227

**
 .374

**
 .072

**
 1 

 

ปี 2555 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1                 

Income 0.585
**
 1        

Employ 0.173
**
 0.128

**
 1       

Health1 -0.043
**
 -0.046

**
 -0.017 1      

Health2 -0.080
**
 -0.029

*
 -0.063

**
 -0.037

**
 1     

SexRatio 0.148
**
 0.112

**
 0.113

**
 0.029

*
 -0.029

*
 1    

ChildRatio 0.026
*
 0.016 0.111

**
 0.026 -0.050

**
 0.115

**
 1   

OldRatio  -0.017 0.044
**
 -0.187

**
 0.006 0.072

**
 0.023 0.154

**
 1  

Members 0.371
**
 0.303

**
 0.060

**
 0.080

**
 -0.091

**
 0.281

**
 0.384

**
 0.092

**
 1 
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2) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่างๆกบัการเปลีย่นแปลง 

การใชจ่้ายของครวัเรือนในแต่ละช่วงเวลาทีศึ่กษา 

 

ช่วงปี 2548-2550 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1                 

Income 0.334
**
 1        

Employ 0.101
**
 0.066

**
 1       

Health1 -0.043
**
 -0.042

**
 -0.033

*
 1      

Health2 -0.011 -0.008 0.002 0.137
**
 1     

SexRatio 0.071
**
 0.045

**
 0.036

**
 0.001 -0.022 1    

ChildRatio -0.041
**
 -0.044

**
 0.086

**
 0.011 0.065

**
 0.024 1   

OldRatio  -0.036
**
 -0.031

*
 -0.089

**
 0.044

**
 0.040

**
 0.008 0.263

**
 1  

Members 0.323
**
 0.226

**
 -0.036

**
 -0.071

**
 -0.050

**
 0.152

**
 0.113

**
 0.009 1 

 

ช่วงปี 2550-2553 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1         

Income 0.394
**
 1        

Employ 0.122
**
 0.080

**
 1       

Health1 -0.025 -0.029
*
 -0.018 1      

Health2 -0.006 0.021 -0.009 0.120
**
 1     

SexRatio 0.054
**
 0.022 0.049

**
 0.017 0.001 1    

ChildRatio -0.061
**
 -0.038

**
 0.140

**
 0.010 0.050

**
 -0.004 1   

OldRatio  -0.094
**
 -0.055

**
 -0.133

**
 0.007 0.027 -0.010 0.241

**
 1  

Members 0.205
**
 0.152

**
 -0.030

*
 -0.035

**
 -0.015 0.086

**
 0.080

**
 -0.019 1 
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ช่วงปี 2553–2555 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1 

        
Income 0.394

**
 1        

Employ 0.095
**
 0.090

**
 1       

Health1 -0.031
*
 -0.025 -0.002 1      

Health2 0.006 0.005 0.000 0.023 1     

SexRatio 0.055
**
 0.049

**
 0.015 0.002 0.006 1    

ChildRatio -0.063
**
 -0.033

*
 0.149

**
 -0.005 0.028 -0.004 1   

OldRatio  -0.079
**
 -0.052

**
 -0.078

**
 -0.009 0.024 0.020 0.248

**
 1  

Members 0.111
**
 0.091

**
 -0.004 0.011 0.004 0.093

**
 0.112

**
 -0.039

**
 1 

 

ช่วงปี 2548–2555 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Expenditure 1 

        
Income 0.585

**
 1        

Employ 0.168
**
 0.122

**
 1       

Health1 0.092
**
 0.075

**
 0.093

**
 1      

Health2 -0.080
**
 -0.047

**
 0.043

**
 0.025 1     

SexRatio -0.091
**
 -0.006 -0.300

**
 -0.042

**
 0.115

**
 1    

ChildRatio 0.372
**
 0.309

**
 0.058

**
 0.192

**
 0.330

**
 0.000 1   

OldRatio  -0.039
**
 -0.028 -0.014 0.024 0.017 -0.010 0.081

**
 1  

Members -0.095
**
 -0.047

**
 -0.067

**
 -0.044

**
 -0.029 0.104

**
 -0.121

**
 -0.043

**
 1 

 

หมายเหตุ : * มีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05  **  มีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.01 

 



 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ผลการทดสอบ Assumption ของการวิเคราะห ์Regression 
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1) วิเคราะห์ในลักษณะการอธบิายความแปรผันระหว่างครัวเรือน (Differences Between 

Households) 

(1) ปัญหา Multicollinearity คือ ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ พิจาณาจากค่า 

Variance Inflation Factor (VIF) = 1/ Tolerance และค่า Tolerance = 1-R
2

j 

 

ตวัแปรอธิบาย ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

  Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

Gender 0.563 1.775 0.604 1.656 0.615 1.626 0.627 1.594 

Age  0.455 2.199 0.511 1.956 0.492 2.032 0.457 2.189 

Education         

 - EDU1 0.206 4.849 0.258 3.882 0.093 10.711 0.105 9.537 

 - EDU2 0.266 3.765 0.335 2.985 0.138 7.245 0.155 6.449 

 - EDU3 0.300 3.329 0.380 2.629 0.166 6.008 0.190 5.261 

Marital          

 - MAR1 0.692 1.445 0.714 1.401 0.722 1.384 0.652 1.534 

 - MAR2 0.447 2.239 0.473 2.113 0.478 2.093 0.478 2.093 

Religien         

 - REL1 0.780 1.282 0.797 1.255 0.835 1.197 0.846 1.181 

 - REL2 0.798 1.253 0.812 1.232 0.847 1.181 0.864 1.157 

Economics         

 Income 0.777 1.287 0.792 1.263 0.829 1.207 0.824 1.214 

 Employ 0.849 1.178 0.863 1.158 0.843 1.187 0.825 1.212 

Characteristics of Household        

 SexRatio 0.881 1.135 0.904 1.106 0.907 1.103 0.884 1.131 

 ChildRatio 0.725 1.380 0.762 1.313 0.767 1.304 0.789 1.267 

 OldRatio 0.580 1.724 0.618 1.619 0.616 1.624 0.605 1.653 

 Members 0.642 1.557 0.687 1.456 0.723 1.383 0.687 1.455 

Healthy of Household        

 Health1 0.920 1.087 0.919 1.088 0.987 1.013 0.984 1.016 

 Health2 0.933 1.072 0.917 1.090 0.981 1.019 0.957 1.044 

 

หมายเหตุ: ค่า VIF มีค่าไม่เกนิ 10 

    ค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.1 
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(2) Assumption ของ Residual 

Residual แต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน  (Autocorrelation) พิจารณาจากค่า Durbin 

Watson ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 1.5–2.0 แสดงว่า Residual แต่ละตัวเป็นอสิระกนั  

 

  ปี 2548 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2555 

Durbin Watson 1.512 1.425 1.586 1.546 

  

Residual มีการแจกแจงแบบปกติและค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่  

พิจารณาจากการนาํ residual มา plot ด้วย Normal QQ plot และ scatter plot ได้ผลดังน้ี 

 

ปี 2548 
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ปี 2550 
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ปี 2553 
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ปี 2555 
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2) วิเคราะห์ในลักษณะการอธบิายความเปล่ียนแปลงภายในครัวเรือน (Chaces Withih 

Households) 

(1) ปัญหา Multicollinearity คือ ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ พิจาณาจากค่า 

Variance Inflation Factor (VIF) = 1/ Tolerance และค่า Tolerance = 1-R
2

j  

 

ตวัแปรอธิบาย ปี 2548-2550 ปี 2550-2553 ปี 2553-2555 ปี 2548-2555 

  Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

Economics         

 Income 0.949 1.054 0.974 1.026 0.986 1.014 0.943 1.060 

 Employ 0.964 1.038 0.938 1.066 0.955 1.047 0.919 1.088 

Caracteristics of Household        

 SexRatio 0.981 1.020 0.994 1.006 0.992 1.008 0.983 1.017 

 ChildRatio 0.897 1.114 0.895 1.117 0.888 1.126 0.840 1.190 

 OldRatio 0.914 1.094 0.907 1.102 0.915 1.093 0.904 1.106 

 Members 0.920 1.087 0.966 1.035 0.966 1.035 0.885 1.129 

Healthy of Household        

 Health1 0.977 1.024 0.984 1.016 0.998 1.002 0.992 1.008 

 Health2 0.977 1.023 0.983 1.017 0.998 1.002 0.991 1.009 

  

(2) Assumption ของ Residual 

Residual แต่ละตวัตอ้งเป็นอิสระกนั (Autocorrelation) พิจารณาจากค่า Durbin 

Watson ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 1.5–2.0 แสดงว่า residual แต่ละตัวเป็นอสิระกนั 

 

 

  ปี 2548-2550 ปี 2550-2553 ปี 2553-2555 ปี 2548-2555 

Durbin Watson 1.778 1.798 1.698 1.711 

 

Residual มีการแจกแจงแบบปกติและค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่  

พิจารณาจากการนาํ residual มา plot ด้วย Normal QQ plot และ scatter plot ได้ผลดังน้ี 
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ช่วงปี 2548-2550 
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ช่วงปี 2550-2553 
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ช่วงปี 2553-2555 
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ช่วงปี 2548-2555 
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