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การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอ รายได และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบท โดยสัมภาษณครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว จํานวน 50 ครัวเรือน และนําขอมูลที่ไดมาประมาณคาสมการสัดสวนการ
ใชจายในการบริโภคอาหาร โดยใชแบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System (AIDS) ดวยวิธี
ยกกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) จากนั้นนําไปคํานวณหาคาความยืดหยุน
ของอุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชจายของครัวเรือนชนบทที่
มีฐานะยากจนจะเนนการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สวนครัวเรือนที่มีฐานะดีจะ
บริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตว สัตวปก สัตวน้ํา ไขมัน นม เนย ไข ผัก ผลไม เครื่องดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล และสินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร ในสัดสวนที่สูงกวา ทั้งนี้ในการวิเคราะหความยืดหยุนของ
อุปสงคอ าหารหมวดตางๆ ตอ รายได พบวา อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวน้ํา ผัก
ผลไม สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ
ประเภทสินคาจําเปน สวนอาหารหมวดเนื้อสัตว สัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนมากกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ ประเภทสินคาฟุมเฟอย ดังนั้นผูวิจัยเสนอ
วา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานครและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรรณรงคให
ครัวเรือนตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณคาครบทั้ง 5 หมู และสนับสนุนใหครัวเรือนมีอาชีพเสริม
ในการเพาะปลูก หรือขุดบอเลี้ยงปลา เพื่อเปนการเพิ่มรายได ใหครัวเรือนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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The objective of this research was to study income elasticities of demand for food
and food consumption behaviour of rural household by interview fifty households in Tambon
Nongwhang, Amphoe Watthana Nakhon, Changwat Sa Kaeo. The Almost Ideal Demand
System (AIDS) used the ordinary least squares technique to analyzed the expenditure
model. Take the calculated of income elasticities of demand for food. The results of the
research discovered that then of the poor household will be consume some rice and flour
products in high ratio. At the same the rich household will be consume meat and poultry,
fishes, fats and milk products and butter and eggs, vegetables, fruits, alcohol and non
alcohol beverages, other foods in high ratio. The analyze income elasticities of demand for
food showed some rice and flour products, fishes, vegetables, fruits, other foods were
inelastic, implying that they were necessary goods. Meat and poultry, fats and milk products
and butter and eggs, alcohol and non alcohol beverages were elastic, implying that they
were luxury goods. Therefore the researcher want to introduce The Community
Development Office of Watthana Nakhon and The Community Development Office of Sa
Kaeo are support the households consume good food and make an occupation adds.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปจ จัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยนอกเหนือ จากที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม
และยารักษาโรคแลว อาหารถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญอยางยิ่งอีกอยางหนึ่ง เนื่อ งจากการบริโภค
อาหารจะบงบอกถึงภาวะโภชนาการ ซึ่งอาหารที่บริโภคจะตอ งใหคุณประโยชนที่เพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย ฉะนั้นผูบริโภคจึงจําเปนตองจัดสรรคาใชจายเพื่อการบริโภคอาหารใหเ หมาะสม
กับความตองการของรางกาย เพื่อที่จะใหรางกายไดรับสารอาหารอยางเพียงพอ สําหรับในประเทศไทย
ประชากรสวนใหญจะไมประสบปญหาความอดอยากขาดแคลน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม จึงสามารถผลิตอาหารไดเกินกวาความตอ งการของประชากรภายในประเทศ แตกลับ
พบวาประชากรมักประสบปญหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ไมไดสัดสวน จึงทําใหรางกายไดรั บ
สารอาหารทีไ่ มครบถวน ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพตามมา
ซึ่งอาจเกิดจากความไมเทาเทียมกันในดานความเจริญในแตละทอ งถิ่น อาทิ โอกาสในการศึกษา
อาชีพ และรายได
ดังเชนจังหวัดสระแกว แมจะเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศ แตประชากรสวน
ใหญกลับประสบปญหาในเรื่องความไมเทาเทียมกันของความเจริญ โดยสะทอนไดจากระดับรายได
โดยเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีระดับต่ํากวาระดับรายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดใกลเคียง (ตาราง 1)
ตาราง 1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป พ.ศ. 2550
จังหวัด
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแกว

รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/เดือน (บาท)
26,107
20,665
15,983
18,263
13,593

ที่ม า: สํา นั กงานสถิ ติแ ห งชาติ. (2551). ผลการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ครัวเรือน ป 2550.: ออนไลน.
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ครัวเรือนในจังหวัดสระแกว สวนใหญ มีรายไดมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต
เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ประกอบกับขาดแหลงน้ําในธรรมชาติ
จึงสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหพืชที่เพาะปลูกมีราคาไมสูงนัก (สํานักงานจังหวัดสระแกว.
2552: ออนไลน) สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือ นอยูในระดับที่คอ นขางต่ํา เมื่อครัวเรือ นมีระดับ
รายไดต่ํา จะทําใหระดับการใชจายทุกประเภทต่ําลง รวมถึงการใชจายเพื่อการบริโภคอาหารก็ต่ําลง
ดวย จนทํา ใหการบริโภคอาหารของครัวเรือ นอาจไมไดสัดสวนดังที่กลาวมาแลวขางตน กระทบตอ
ความกินดีอยูดีของครัวเรือน
แตอยางไรก็ตาม หากเรามองไปที่ปจจัยดานคาใชจายก็จะเห็นวา ครัวเรือนยังคงมีคาใชจาย
ในการบริ โ ภคอาหารในปริ ม าณที่ ม ากกว า ค า ใช จ า ยประเภทอื่ น เนื่ อ งจากสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
จําเปนตองบริโภคอาหารทุกวัน ทําใหอาหารยังคงเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตมากกวา
ปจจัยอื่น (ตาราง 2)
ตาราง 2 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนจังหวัดสระแกว จําแนกตามประเภทของคาใชจาย
ป พ.ศ. 2550
ประเภทคาใชจาย
อาหาร เครื่องดื่ม
ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหมและรองเทา
คารักษาพยาบาลและรายจายสวนบุคคล
เกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร
คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
รวม

คาใชจาย
บาท
3,737
1,752
206
631
1,838
485
1,326
9,975

รอยละ
37.46
17.56
2.07
6.33
18.43
4.86
13.29
100.00

ที่มา: สํา นักงานสถิติ แหง ชาติ. (2551). ผลการสํา รวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ครัวเรือน ป 2550. ออนไลน.
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จากการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อํ า เภอวั ฒนานคร จั ง หวั ด สระแกว ยอ มส งผลให เ ขา ใจถึง พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารของ
ครัวเรือนชนบท รวมทั้งทําใหทราบวาเมื่อรายไดของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอความยืดหยุน
ของอุปสงคอ าหารในหมวดตางๆ ของครัวเรือ นอยางไร อันจะเปนประโยชนตอ การกําหนดนโยบาย
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนในจังหวัดสระแกวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ความมุงหมายของการวิจยั

1. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือ นชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว
2. เพื่อประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือน
ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

ความสําคัญของการวิจัย

จากการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารใน
หมวดตางๆ ตลอดจนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนชนบท
ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
เกษตรกรและเกษตรอําเภอ ในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการผลิตอาหาร ใหตรง
กับความตอ งการของชุมชน และเปนประโยชนทางออ มกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง ไดแก สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพื่อเปนแนวทางในการ
วางแผนและสงเสริมใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นดวย

ของเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ในศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อาศัยขอ มูลจากการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยเลือกกลุมครัวเรือนจาก 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 4 บานหนองหลม
หมูที่ 6 บานหนองหมู รวมทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง เนื่องจากครัวเรือนทั้ง 2 หมูบานมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ํา
ที่สุด

4
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
รายไดของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
2. ตัวแปรตาม
คาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ซึ่งสามารถแบงเปนหมวดตางๆ ไดดังนี้
2.1 ขาว และอาหารประเภทแปง
2.2 เนื้อสัตว และสัตวปก
2.3 สัตวน้ํา
2.4 ไขมัน นม เนย ไข
2.5 ผัก
2.6 ผลไม
2.7 เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
2.8 อื่นๆ ในหมวดอาหาร เชน อาหารกึ่งสําเร็จรูป

นิยามศัพทเฉพาะ

ครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
รายไดของครั วเรือ น หมายถึง รายไดของครั วเรื อ นที่เ ปนตั วเงิ นจากคาแรง เงิน เดือ น
เงินโบนัส กําไรสุทธิในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจอื่นๆ รายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชา
ที่ดิน รวมทั้ง เงินที่ไดรับจากการชวยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ
คาใชจายในการบริโภคอาหาร หมายถึง จํานวนเงินที่ครัวเรือนใชจายไปเพื่อการบริโภค
อาหาร รวมถึงมูลคาของอาหารที่ครัวเรือนผลิตไดเพื่อบริโภคเอง
ขาว และอาหารประเภทแปง หมายถึง ขาวเจา ขาวเหนียว และผลิตภัณฑจากขาวหรือ
พืชอื่นๆ เชน เสนกวยเตี๋ยว ขนมจีน แปงมันสําปะหลัง เปนตน
เนื้อสัตว และสัตวปก หมายถึง เนื้อสุกร เนื้อโคกระบือ เนื้อสัตวปกทุกประเภท เชน เปด ไก
นก เปนตน รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดจากเนื้อสุกร เนื้อโคกระบือ เนื้อสัตวปก ยกเวนน้ํามันหมู
สัตวน้ํา หมายถึง ปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็ม สัตวน้ําอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดจากปลาและ
สัตวน้ําอื่นๆ ยกเวนเครื่องปรุงรสที่ไดจากผลิตภัณฑปลาและสัตวน้ําอื่นๆ
ไขมัน นม เนย ไข หมายถึง ไขมันที่ไดจากพืชและสัตว ผลิตภัณฑที่ไดจากไขมันพืชและ
สัตว น้ํานมและผลิตภัณฑนมทุกชนิด ไขเปด ไขไก ไขนก และผลิตภัณฑจากไขทุกประเภท
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ผัก หมายถึง ผักทุกประเภท ทั้งประเภทรับประทานใบและผล รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดจากผัก
ผลไม หมายถึง ผลไมทุกชนิดที่ยังสดและที่สําเร็จรูปในลักษณะอื่นๆ
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล หมายถึง เครื่องดื่มทุกประเภท รวมทั้งที่มีแอลกอฮอล
และไมมีแอลกอฮอล
อื่นๆ ในหมวดอาหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดนอกจากที่กลาวมา
ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงในคาใชจาย
ในการบริโภคอาหาร กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได ซึ่งทําใหทราบถึงปริมาณคาใชจายในการ
บริโภคอาหารแตละหมวดเมื่อรายไดเปลี่ยนแปลงไป

กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

รายได
ประมาณคาความยืดหยุน
ของอุปสงคอาหารตอรายได
ของครัวเรือน

-

คาใชจายในการบริโภคอาหาร
ขาว และอาหารประเภทแปง
เนื้อสัตว และสัตวปก
สัตวน้ํา
ไขมัน นม เนย ไข
ผัก
ผลไม
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
อื่นๆ ในหมวดอาหาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

6

สมมติฐานของการวิจัย
ระดับรายไดของครัวเรือนที่ตางกัน จะสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือ น
ตางกัน และรายไดของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับคาใชจายในการบริโภคอาหารทั้ง 8
หมวดอาหาร โดยที่คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง
เนื้อสัตว และสัตวปก ผัก และผลไม มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ
(Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สวนอาหารหมวดสัตวน้ํา ไขมัน นม เนย
ไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล และอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนมากวา 1 จัดเปน
สินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ
ตามหัวขอตอไปนี้
1. สถานการณรายไดและคาใชจายของครัวเรือนจังหวัดสระแกวในป พ.ศ. 2550
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. สถานการณรายไดและคาใชจา ยของครัวเรือนจังหวัดสระแกวในป พ.ศ. 2550
จังหวัดสระแกวตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ทางการเกษตรจํานวน
มาก และสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมีระดับการศึกษาที่ไมสูงมากนัก จึงทําใหครัวเรือนสวนใหญมี
รายไดมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตเนื่องจากขาดแหลงน้ําธรรมชาติ ขาดแหลงกักเก็บน้ํา
ผิวดิน และสภาพดินที่ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะดินสวนใหญเปนดินทรายจัดและมีการชะ
ลางพังทลาย ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหพืชที่ปลูกมีราคาไมสูง จึงสงผลใหครัวเรือน
มีระดับรายไดที่คอนขางต่ํา (สํานักงานจังหวัดสระแกว. 2552: ออนไลน)
โดยในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือ นในจังหวัดสระแกวสวนใหญมีรายไดอ ยูในระดับ 5,001 –
10,000 บาทตอ เดือน (ตาราง 3) รายไดสวนใหญของครัวเรือนมาจากรายไดประจําจากการทํางาน
เฉลี่ย 9,532 บาทตอเดือน โดยที่อาชีพผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนสูงที่สุด และอาชีพผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ําที่สุดเพียง 7,251
บาท ส วนผู ที่ทํ าอาชีพ เกษตรกรรมซึ่ งเปนอาชี พที่ค รัว เรือ นในจั งหวั ดสระแกว นิยมทํา กันมาก ถ า
ครัวเรือนเปนเจาของที่ดินเองก็จะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ประมาณ 12,220 บาท แตถาครัวเรือน
เชาที่ดินหรือทําฟรี จะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 14,287 บาท (ตาราง 4)
สวนในดานคาใช จาย ในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือ นในจั งหวัดสระแกวมีค าใชจายเฉลี่ยต อ
ครัวเรือนเดือนละ 9,975 บาท โดยเปนคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 8,649 บาท คิดเปนรอยละ
86.70 ซึ่ งจํา แนกได เป น 2 ประเภท คือ ค าใช จา ยเกี่ ยวกั บอาหารและยาสู บ รอ ยละ 43.20 กั บ
คาใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการรอยละ 56.80 รองลงมาเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและ
การสื่อสารรอยละ 18.40
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ในสวนของคาใชจายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือน
มีการใชจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล) เฉลี่ยเดือนละ 3,395 บาท
โดยแยกเปนอาหารปรุงที่บานเดือนละ 2,343 บาท และอาหารสําเร็จรูปเดือนละ 1,052 บาท และถา
หากพิจ ารณาครัว เรือ นตามกลุ มสถานะทางเศรษฐสังคม จะพบวา ครั วเรื อ นทุ กกลุ มมีค าใช จา ย
เกี่ยวกับอาหารซื้อมาปรุงที่บานสูงกวาอาหารสําเร็จรูปทั้งสิ้น
สําหรับหมวดอาหารที่ซื้อมาปรุงที่บานที่สําคัญ หมวดอาหารประเภทขาวและอาหารที่ทํา
จากแปงถือวามีมากที่สุดถึงรอยละ 13.70 รองลงมาคืออาหารประเภทเนื้อสัตวและสัตวปกมีรอยละ
10.00 นม เนยแข็ง และไข รอยละ 10.00 ปลาและสัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 8.50 ผัก รอยละ 6.30 และ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (ทั้งสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป) รอยละ 6.20 (ตาราง 5)
จากที่กลาวมาขางตนจะสังเกตเห็นไดวา ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวนั้นจะมีคาใชจายใน
หมวดอาหารประเภทขาวและอาหารที่ทําจากแปงในสัดสวนที่สูงที่สุด ที่เปนเชนนี้ก็อาจเนื่องมาจาก
ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวมีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือนคอนขางต่ํา สงผลผลทําใหครัวเรือนใน
จังหวัดสระแกวมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เนนหนักไปที่อาหารในหมวดหลักๆ นั่นเอง
ตาราง 3 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนจังหวัดสระแกว
ป พ.ศ. 2550
ระดับรายได (บาท)
ต่ํากวา
1,501
3,001
5,001
10,001

-

1,500
3,000
5,000
10,000
15,000

15,001
30,001

-

30,000
50,000

50,001
มากกวา 100,000
รวม

100,000

จํานวนครัวเรือน (รอยละ)
1.60
8.30
16.80
31.00
16.70
16.90
5.80
2.80
0.20
100.00

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2551). ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ป 2550. ออนไลน.
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ตาราง 4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2550
ผูถือครองทําการเกษตร
ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว / เพาะเลี้ยง

แหลงที่มาของรายได

รายไดทั้งสิ้นตอเดือน
รายไดประจํา
รายไดที่เปนตัวเงิน
รายไดจากการทํางาน
เงินไดรับเปนการชวยเหลือ
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดทไี่ มเปนตัวเงิน
รายไดไมประจํา (ที่เปนตัวเงิน)

รวม
ทั้งสิ้น
(บาท)

13,593
13,422
11,362
9,532
1,726
104
2,060
171

สวนใหญเปน
เจาของที่ดนิ
14,741
14,576
12,220
11,118
1057
44
2,356
165

สวนใหญ
เชาที่ดิน / ทําฟรี
16,906
16,255
14,287
12,536
1700
51
1,968
651

ประมง,ปาไม,

ผูดําเนินธุรกิจ
ของตนเอง
ที่ไมใช
การเกษตร

ลูกจาง
ผูปฏิบัติงาน

คนงาน

ผูปฏิบัติงาน

ลาสัตว,

วิชาชีพ

ทั่วไป

ในกระบวน

หาของปา,บริการ
ทางการเกษตร

นักวิชาการ
และนักบริหาร

6,336
6,336
3,872
3,813
46
13
2,464
-

22,078
21,743
18,988
17,663
1265
60
2,755
336

28,469
28,432
26,151
24,222
952
978
2,281
37

การผลิต

6,486
6,486
4,616
3,948
668
1,870
-

9,269
9,144
7,251
6,679
571
1
1,894
125

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2551). ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550. ออนไลน.
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ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2550
ผูถือครองทําการเกษตร
ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว / เพาะเลี้ยง
ประเภทของคาใชจาย
คาใชจายทั้งสิ้นตอเดือน
คาใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค
อาหาร และเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล)
อาหารปรุงที่บาน
อาหารสําเร็จรูป
ซื้อมาบริโภคที่บาน
บริโภคนอกบาน
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ
ที่อยูอาศัย เครื่องแตงบาน และเครื่องใช
ตางๆ
เครื่องนุงหมและรองเทา

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ประมง,ปาไม,

ผูดําเนินธุรกิจ
ของตนเอง
ที่ไมใช
การเกษตร

9,975
8,649

สวนใหญเปน
เจาของที่ดนิ
9,141
8,315

สวนใหญ
เชาที่ดิน / ทําฟรี
11,143
10,003

ลาสัตว,
หาของปา,บริการ
ทางการเกษตร
6,859
6,577

3,395
2,343
1,052
557
495
255
87

3,169
2,467
702
303
399
181
93

3,477
2,614
863
518
345
415
49

2,922
2,092
830
765
65
1,608
6

4,447
2,690
1,757
1148
609
377
144

1,752
206

1,907
168

1,474
253

1,293
-

2,885
337

ลูกจาง
ผูปฏิบัติงาน

คนงาน

ผูปฏิบัติงาน

ทั่วไป

ในกระบวน
การผลิต

14,345
12,676

วิชาชีพ
นักวิชาการ
และนักบริหาร
22,692
16,251

5,444
5,275

8,248
7,572

5,142
2,819
2,322
820
1,502
71
110

2,251
1,515
736
528
208
218
38

3,462
2,598
864
423
441
317
126

2,530
816

1,107
81

1,297
160
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ตาราง 5 (ตอ)
ผูถือครองทําการเกษตร
ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว / เพาะเลี้ยง
ประเภทของคาใชจาย
คาใชจายสวนบุคคล
เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล
การเดินทางและการสื่อสาร
การศึกษา
การบันเทิง การอานและกิจกรรมทาง
ศาสนา
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
420
210
1,838
139

สวนใหญเปน
เจาของที่ดนิ
420
258
1,664
109

สวนใหญ
เชาที่ดิน / ทําฟรี
415
158
3,064
83

211
1,326

271
826

109
1,140

ผูดําเนินธุรกิจ
ประมง,ปาไม,
ลาสัตว,
หาของปา,บริการ
ทางการเกษตร
559
45
0
8
135
282

ของตนเอง
ที่ไมใช
การเกษตร

ลูกจาง
ผูปฏิบัติงาน

คนงาน

ผูปฏิบัติงาน

ทั่วไป

ในกระบวน
การผลิต

635
382
2,832
247

วิชาชีพ
นักวิชาการ
และนักบริหาร
801
635
4,866
770

289
1,669

446
6,441

321
727
372
39

305
108
1,201
80

112
169

125
677

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2551). ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550. ออนไลน.
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ครัวเรือนในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีรายไดมาจากการทําการเกษตร รายได
จากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และรายไดจากการคาขาย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ
โดยครั ว เรื อ นมี ร ายได จ ากเงิ น เดื อ น ค า จ า ง ค า ตอบแทนต อ เดื อ นมากที่ สุ ด เฉลี่ ย 7,782.73 บาท
รองลงมาคือรายไดจากการทําการเกษตร เชน ปลูกขาว ทําไร เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 4,561.44 บาท และ
รายไดจากการคาขาย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 1,255.88 บาท และสุดทายคือรายได
อื่นๆ เชน คาเชา ลูกหลานสงเงินมาให ดอกเบี้ยเงินฝาก 861.09 บาท (ตาราง 6)
สวนในดานคาใชจาย ครัวเรือนในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีคาใชจายเฉลี่ย
ตอครัวเรือนเดือนละ 9,391.77 บาท โดยเปนคาใชจายดานอาหาร 6,211.52 บาท คิดเปนรอ ยละ
66.14 ซึ่งแบงคาใชจายดานอาหารออกเปน 3 ประเภท คือ คาใชจายเพื่อซื้อขาวสาร 586.32 บาท
คาใชจายเพื่อซื้ออาหารที่จําเปน (เชน เนื้อสัตว ไข ผัก ฯลฯ) 4,457.06 บาท คาใชจายเพื่อซื้อขนมกิน
เลน ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ 1,168.14 บาท รองลงมาเปนคาน้ํา คาไฟ 503.57 บาท คิดเปนรอยละ 5.36
คาใชจายอันดับสามเปนคาใชจายในการเดินทาง (คาน้ํามันรถ คาโดยสาร) 484.56 บาท คิดเปนรอย
ละ 5.16 ของคาใชจายทั้งหมด (ตาราง 7)
ตาราง 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามที่มาของรายไดของครัวเรือนในพื้นที่
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2551

ที่มาของรายได
ทําการเกษตร
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
คาขาย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ
รายไดอื่นๆ (เชน คาเชา ลูกหลานสงเงินมาให ดอกเบี้ยเงินฝาก)
รวม

รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/
เดือน (บาท)
4,561.44
7,782.73
1,255.88
861.09
14,461.14

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว. (2552?). รายงานสรุปรายได
ครัวเรือน พ.ศ.2551. ไมปรากฎเลขหนา.
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ตาราง 7 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจายของครัวเรือนใน
พื้นที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2551

ประเภทของคาใชจาย
อาหาร
ขาวสาร
อาหารที่จําเปน
ขนมกินเลน ขนมกรุบกรอบ
เสื้อผา เครื่องแตงกาย
ที่อยูอาศัย
คารักษาพยาบาล คายา
การศึกษา
การเดินทาง
คาน้ํา คาไฟ
คาโทรศัพท โทรศัพทมือถือ บัตรเติมเงิน
คาใชจายสวนบุคคล (สบู ยาสีฟน ฯลฯ)
บันเทิง หวย และการพนัน
บุหรี่ เหลา ยาดอง
คาใชจายอื่นๆ
รวม

คาใชจายเฉลี่ย/ครัวเรือน/
เดือน (บาท)
6,211.52
586.32
4,457.06
1,168.14
288.10
143.50
130.14
476.12
484.56
503.57
297.94
252.57
89.01
82.84
431.98
9,391.77

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
66.14
6.24
47.46
12.44
3.07
1.53
1.39
5.07
5.16
5.36
3.17
2.69
0.95
0.88
4.60
100.00

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว. (2552?). รายงานสรุป
รายรับ-รายจายจากบัญชีครัวเรือน พ.ศ.2551. ไมปรากฎเลขหนา.

14

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อํา เภอวั ฒนานคร จั งหวัด สระแกว เปน การศึก ษาถึง รายไดข องครั วเรือ นและพฤติก รรมของ
ผูบริโภคครัวเรือนในเรื่องของการใชจายเพื่อการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษา
ถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของกับรายไดและคาใชจายเพื่อการบริโภคอาหาร โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ
คือ ทฤษฎีเสนโคงเอ็งเกล (Engel Curve) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เสนโคง เอ็งเกล (Engel Curve) (ชยันต ตันติวัสดาการ. 2550: 24) เปนเสนที่แสดง
ความสัมพันธของอุปสงคสินคากับรายไดของผูบริโภค ผูบริโภคที่มีเหตุผลจะมุงหวังที่จะบริโภคสินคา
เพื่อใหไดรับความสุข ความพอใจ หรืออรรถประโยชนสูงที่สุด โดยการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาตางๆ
เพื่อ ไดรับความสุข หรือ ความพอใจ หรือ อรรถประโยชนสูงสุดจากรายไดที่ผูบริโภคมีอ ยูจํากัด โดย
ผูบริโภคทั่วไปจะมีรายไดคงที่จํานวนหนึ่ง รวมทั้งความสามารถในการหยิบยืมก็คงที่ ดวย สวนราคา
สินคานั้นไดสมมติวาถูกกําหนดขึ้นจากตลาดที่มีการแขงขัน ดังนั้นผูบริโภคตองยอมรับราคาในตลาด
ดังกลาว และไมอาจจะทําใหราคาสินคาเปลี่ยนแปลงดวย จากขอจํากัดในเรื่องของรายไดของผูบริโภค
และราคาสิ น ค าที่ ผู บ ริ โ ภคเผชิ ญอยู นั้ น ผูบ ริ โ ภคจะต อ งเลื อ กบริโ ภคสิ นค า เพื่ อ ให บ รรลุจุ ด หมาย
กลาวคือ ใหไดรับความพอใจสูงที่สุด
สมมติใหผูบริโภคจังหวัดสระแกว มีการบริโภคสินคา 2 ชนิด ไดแก อาหารและสินคาที่ไมใช
อาหาร โดยกําหนดใหราคาสินคาทั้งสองชนิดคงที่
สินคาที่ไมใชอาหาร

IC1

IC2

IC3

7
5
3

เสนการบริโภคตามรายได
(Income Consumption Curve : ICC)
I = 15,000 บาท
I = 11,000 บาท
I = 7,000 บาท

15 22 25

อาหาร

ภาพประกอบ 2 เสนการบริโภคตามรายได (Income Consumption Curve : ICC)
ที่มา: ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2547). หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา 142.
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รายได (บาท)

เสนโคงเอ็งเกล (Engel Curve)

15,000
11,000
7,000

15 22 25

อาหาร

ภาพประกอบ 3 เสนโคงเอ็งเกลของอาหาร
ที่มา: ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2547). หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา 142.
เสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve) เปนเสนที่ใชวิเคราะหอรรถประโยชนที่วัดเปน
หนวยไมไดของอุปสงคของผูบริโภคจังหวัดสระแกว โดยจากภาพประกอบ 1 เสนความพอใจเทากัน
เปนเสนแสดงจํานวนการบริโภคอาหารและสินคาที่ไมใชอ าหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกวที่ทําให
ผูบ ริโ ภคจัง หวั ดสระแกว ได รับ ความพอใจเทา กัน โดยเส น ความพอใจเท ากั น ของผู บริ โภคจั งหวั ด
สระแกวมีลักษณะเปนเสนโคงที่ทอดจากซายมาขวา มีความชันเปนลบ (Negative slope) ซึ่งแสดงให
เห็นวาเมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวลดการบริโภคสินคาอยางหนึ่งลง ผูบริโภคจะตองเพิ่มการบริโภค
สินคาอีกอยางหนึ่ง จึงจะชดเชยใหไดรับความพอใจเทาเดิม นอกจากนี้เสนความพอใจเทากันของ
ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะมีลักษณะเปนเสนโคงเวาเขาหาจุดกําเนิด (Convex to the origin) ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาอัตราการทดแทนของอาหารและสินคาที่ไมใชอาหารมีลักษณะลดนอยถอยลง (Diminishing
marginal rate of substitution) แสดงวาอาหารและสินคาที่ไมใชอาหารทดแทนกันไดไมสมบูรณ
เสนงบประมาณ (Budget Line) เป นเสน แสดงใหเ ห็นถึ งจํานวนต างๆ ของอาหารและ
สินคาที่ไมใชอาหารซึ่งสามารถซื้อไดดวยรายไดจํานวนหนึ่ง
จากภาพประกอบ 2 ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะเลือกบริโภคอาหารและสินคาที่ไมใชอาหาร
จํานวนตางๆ เพื่อ ใหไดรับความพอใจสูงสุด ภายในรายไดหรืองบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด นั่นคือ
ผูบริโภคจังหวัด สระแกว จะเลือ กบริโภค ณ จุด ดุลยภาพ คือ จุด ที่คาความชันของเสนงบประมาณ
เทากับคาความชันของเสนความพอใจเทากัน จากการที่ผูบริโภคจะแสวงหาความพอใจสูงสุดภายใต
งบประมาณหรือรายไดที่มีอยูอยางจํากัด เมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีรายไดเพิ่มขึ้น ยอมสงผลใหมี
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อํานาจในการซื้ออาหารและสินคาที่ไมใชอาหารเพิ่มขึ้น มีผลทําใหเสนงบประมาณของผูบริโภคจังหวัด
สระแกวขยับเคลื่อนที่ไปทางขวามือ และสงผลใหผูบริโภคจังหวัดสระแกวแสวงหาความพอใจเพิ่มขึ้น
ดวย จนทําใหผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีการบริโภคอาหารและสินคาที่ไมใชอาหารในระดับที่เพิ่มขึ้น
เมื่อ ลากเสนเชื่อ มจุดดุลยภาพของการบริโภคอาหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกวเมื่อ ระดับรายได
เปลี่ยนแปลงไป เสนดังกลาวจะเรียกวา เสนการบริโภคตามรายได (Income Consumption Curve)
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายได ณ ระดับตางๆ และปริมาณการบริโภคอาหาร
และสินคาที่ไมใชอาหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกว จะสามารถหาความสัมพันธระหวางการบริโภค
อาหารและสินคาที่ไมใชอาหารที่จุดดุลยภาพ ณ ระดับรายไดตางๆ โดยสมมติใหระดับราคาอาหารและ
สินคาที่ไมใชอาหารคงที่ เสนดังกลาวเรียก เสนโคง เอ็งเกล (Engel Curve) หรือเสนอุปสงคตอรายได
เพราะฉะนั้น เสนโคงเอ็งเกลจึงเปนเสนที่แสดงความสัมพันธของอุปสงคสินคากับรายไดของผูบริโภค
จากภาพประกอบ 3 เสนโคงเอ็งเกลของอาหารมีลักษณะลาดขึ้นจากซายไปขวา แสดงวา
เมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีระดับรายไดเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะบริโภคอาหารในปริมาณ
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดมีคาเปนบวก (e > o) เพราะฉะนั้น
อาหารจึงจัดวาเปนสินคาปกติ (Normal Goods)
แตถากรณีที่ผูบริโภคบริโภคสินคานอยลงเมื่อระดับรายไดสูงขึ้น แสดงวาผลของการเพิ่มรายได
เปนไปในทางลบ (negative income effect) ทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงคสินคาตอรายไดมีคา
เปนลบ (e < o) ดังนั้นสินคาประเภทนี้จึงจัดวาเปนสินคาดอยคุณภาพ (Inferior Goods)

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบง
ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปน การทบทวนงานวิจัยที่เ กี่ยวขอ งกับการศึกษาการบริ โภคอาหารของ
ผูบริโภคในตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง AIDS และสวนที่สองเปนการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาการบริโภคอาหารของผูบริโภคในการบริโภคอาหารภายในประเทศ โดยใชแบบจําลอง AIDS
และแบบจําลองอื่นๆ ซึ่งการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง 2 สวนนี้ มีรายละเอียดดังนี้
สว นแรก ทบทวนงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ กษาการบริ โ ภคอาหารของผูบ ริ โ ภคใน
ตางประเทศโดยใชแบบจําลอง AIDS
ฮาลเบิรท และคนอื่นๆ (Halbrendt; et al. 1994) และวาดัด (Wadud. 2006) ได
ทําการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดในการบริโภคอาหารหมวดตางๆ ในระดับประเทศโดย
อาศัยแบบจําลอง AIDS โดยงานวิจัยของฮาลเบิรท และคนอื่นๆ (Halbrendt; et al. 1994) ศึกษาการ
บริโภคอาหารในมณฑลกวางตุงประเทศจีน และวาดัด (Wadud. 2006) ศึกษาการบริโภคอาหารใน
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ประเทศบังคลาเทศ จะใชขอมูลแบบอนุกรมเวลา จากผลการศึกษาพบวา คาความยืดหยุนของอุปสงค
อาหารตอ รายไดเกือ บทุกประเภทมีคาความยืดหยุนตอรายไดเปนบวก โดยอาหารประเภทผักและ
เนื้อสัตวเปนสินคาที่มีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดเขาใกลหนึ่ง ยกเวนเนื้อแกะที่มีคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดเปนลบ และธัญพืชมีสัดสวนของคาใชจายในการบริโภคอาหารสูงที่สุด
สว นที่ ส อง ทบทวนงานวิจั ย ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการศึ กษาการบริ โ ภคอาหารของผู บ ริ โ ภค
ภายในประเทศโดยใชแบบจําลอง AIDS และแบบจําลองอื่นๆ
พัชรา รัตนวิจักรษณ (2536), จารุวรรณ จันใส (2539), พินพร ยุรยาตร (2543), เกษฎพงษ
ประเสริฐสังข (2547), อรอนงค ลองพิชัย (2547) และ ชลฤดี โพกรวม (2548) งานวิจัยทั้งหมดนี้ได
ศึกษาถึงการบริโภคอาหารของผูบริโภค โดยงานวิจัยของอรอนงค ลองพิชัย (2547) และชลฤดี โพกรวม
(2548) ไดศึกษาการบริโภคอาหารโดยอาศัยรูปแบบของแบบจําลอง AIDS พัชรา รัตนวิจักรขณ (2536)
ใชรูปแบบของแบบจําลองระบบคาใชจายแบบเสนตรง (Linear Expenditure System : LES) จารุวรรณ
จันใส (2539) และ พินพร ยุรยาตร (2543) ใชรูปแบบของแบบจําลองการขยายระบบคาใชจายแบบ
เสนตรง (Extended Linear Expenditure System : ELES) เกษฎพงษ ประเสริฐสังข (2547) ใช
รูปแบบสมการในรูปล็อคคู (Double log Equation) โดยเกือบทุกงานวิจัยจะนําขอมูลทุติยภูมิที่ไดจาก
หนวยงานตางๆ ของรัฐมาใชในการศึกษา เวนแตงานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักรขณ (2536) จะนําขอมูล
ปฐมภูมิจากการสํารวจมาใชในการศึกษา
จากทบทวนงานวิจั ยพบวา ทุกภาคของประเทศไทย ผูบ ริโภคมีคาใช จายในการบริโภค
อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเนื้อสัตว หมวดผักและผลไมมากที่สุดตามลําดับ โดย
ครัวเรือนที่มีรายไดนอย ครัวเรือนในชนบท และครัวเรือนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญจะมี
คาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปงในสัดสวนที่สูงกวาหมวดอื่นๆ โดย
งานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักรขณ (2536) ไดมีความเห็นวาคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาว
และอาหารประเภทแปง และเนื้อสัตวของผูบริโภคในครัวเรือนจะมีมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับปริมาณ
อาหารที่ครัวเรือนสามารถผลิตไดเองดวย
คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได พบวา อาหารหมวดขาวและอาหารประเภท
แปง มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 แสดงวาอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง
จัดเปนสินคาปกติและสินคาจําเปน ยกเวนงานวิจัยของพินพร ยุรยาตร (2543) ที่อาหารหมวดขาวและ
อาหารประเภทแปงมีคาความยืดหยุนนอยกวา 0 จึงจัดเปนสินคาดอยคุณภาพ
สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดในหมวดผักและผลไมในงานวิจัยของอร
อนงค ลองพิชัย (2547), จารุวรรณ จันใส (2539), พินพร ยุรยาตร (2543), เกษฎพงษ ประเสริฐสังข
(2547) จะมีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาจําเปน และ
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งานวิจัยของชลฤดี โพกรวม (2548) ผลไมมีคาความยืดหยุนมากกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภท
สินคาฟุมเฟอย
พินพร ยุรยาตร (2543) ไดขอสรุปจากการทําวิจัยวา เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมคาความ
ยืดหยุนของรายไดในชวง 10 ปของการทําวิจัย ผูบริโภคจะลดการบริโภคสินคาหมวดอาหารลง ทั้งนี้
เกิดจากหลายสาเหตุ คือจากการที่ครัวเรือนมีรายไดตอเดือนสูงขึ้นจึงเปลี่ยนไปบริโภคสินคาประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากอาหารแทน รวมทั้งสาเหตุอื่น เชน รสนิยมที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นอีกกลาวถึงการบริโภคอาหารโดยแบงแยกเปนอาหารประเภท
เนื้อสัตวชนิดตางๆ ไดแกงานวิจัยของสุมนา ตั้งจิตวิสุทธิ์ (2541), บวรลักษณ แกวตัน (2546), อารียวรรณ
สุ ท ธิ พ งศ พั น ธ (2548) ทุ ก งานวิ จั ย จะนํ า ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด จ ากหน ว ยงานต า งๆ ของรั ฐ มาใช ใ น
การศึกษา โดยสุมนา ตั้งจิตวิสุทธิ์ (2541) ไดศึกษาการบริโภคเนื้อสัตวโดยอาศัยรูปแบบสมการของ
Engel Curve บวรลักษณ แกวตัน (2546) อาศัยรูปแบบของแบบจําลอง AIDS และอารียวรรณ สุทธิ
พงศพันธ (2548) ใชรูปแบบของแบบจําลองการขยายระบบคาใชจายแบบเสนตรง (Extended Linear
Expenditure System : ELES) โดยผลการศึกษาพบวา คาความยืดหยุนของอุปสงคเนื้อหมูตอรายได
จะมีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาจําเปน สวนคาความ
ยืดหยุน ของอุป สงคเนื้ อ วัวตอ รายได ในงานวิจัยของสุมนา ตั้งจิต วิสุทธิ์ (2541) มีค าความยืดหยุ น
มากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาจําเปน สวนเนื้อไกมีคาความยืดหยุนของ
อุปสงคตอรายไดมากกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย และงานวิจัยของบวรลักษณ
แกวตัน เนื้อ ไกมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ รายไดนอยกวา 0 จัดเปนสินคาดอยคุณภาพ สวน
งานวิจัยของบวรลักษณ แกวตัน (2546) สัตวน้ํามีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ รายไดมากกวา 1
จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย
และงานวิจัยของวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ (2543) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชจายของครัวเรือน
ในการบริโภคนมและผลิตภัณฑนม โดยใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษา พบวา สมการสัดสวนคาใชจาย
เพื่อการบริโภคเนยของครัวเรือนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา รายไดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
บริโภคเนยของครัวเรือ น คาความยืดหยุนของอุปสงคนมและผลิตภัณฑนมทุกชนิดตอ รายได มีคา
ความยืดหยุนมากกวา 1 แสดงวานมและผลิตภัณฑนมจัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา สามารถนําคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารแตละ
ประเภทตอรายไดมาสรุปไดดังนี้
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ตาราง 8 คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได

ผูวิจัย/ปที่วิจัย
พัชรา รัตนวิจักขณ

การ
ประมาณคา

ปขอมูล
วิจัย

พื้นที่วิจัย

LES

2536

สุรินทร

(2536)

คาความยืดหยุนของอาหารหมวดตางๆ
ตอรายได
ขาว = 0.526, เนื้อสัตว = 1.827
ผัก,ผลไม = -, อาหารอื่น = 1.281

นครราชสีมา ขาว = -, เนื้อสัตว = 0.525
ผัก,ผลไม = 0.674, อาหารอื่น = จารุวรรณ จันใส

ELES

2533

ชนบท

(2539)

ขาว = 0.065, เนื้อสัตว = 0.043
ปลา = 0.036, นม = 0.120
ผัก = 0.071, อาหารอื่น = 0.055

สุมนา ตั้งวิจิตวิสุทธิ์

Engel

(2541)

Curve

พินพร ยุรยาตร

ELES

2533

ไทย

เนื้อหมู = 0.908, เนื้อไก = 1.296
เนื้อวัว = 1.175

2539

ไทย

(2543)

ขาว = -0.154, เนื้อสัตว = 0.312
ปลา = 0.295, นม = 0.616
ไขมัน = 0.198, ผลไม = 0.723
ผัก = 0.269, น้ําตาล = 0.241
เครื่องปรุงรส = 0.467,
เครื่องดื่ม = 0.766

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์

AIDS

2537

ไทย

(2543)

นม = 1.914, นมสด = 2.096
นมขนหวาน = 1.162, นมผง = 1.851
ครีมเทียม = 0.002, ไอศครีม = 0.001
นมเปรี้ยว = 0.001, เนย = -

บวรลักษณ แกวตัน

AIDS

(2546)

2522-

ไทย

2543

เกษฎาพงษ

Double log

ประเสริฐสังข

Equation

2545

เนื้อวัว = 0.574, เนื้อหมู = 0.784
เนื้อไก = -0.020, เนื้อปลา = 1.799

ไทย

ขาว = 0.016, เนื้อสัตว = 0.055
ปลา = 0.021, ไขมัน = 0.164

(2547)

ผลไม = 0.668, ผัก = 0.001
เครื่องดื่ม = 0.590, อาหารอื่น = 0.502

อรอนงค ลองพิชัย
(2547)

AIDS

2544/45

ภาคกลาง

ขาว = 0.056, เนื้อสัตว = 0.745
ปลา = 1.008, ไขมัน = 1.096
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ตาราง 8 (ตอ)

ผูวิจัย/ปที่วิจัย

การ
ประมาณคา

ปขอมูล
วิจัย

พื้นที่วิจัย

คาความยืดหยุน
ของอาหารหมวดตางๆ ตอรายได
ผักและผลไม = 1.130,
เครื่องปรุงรส = 0.4511
เครื่องดื่ม = 2.452, อาหารอื่น = 2.712

ชลฤดี โพกรวม

AIDS

2545

ไทย

(2548)

ขาว = 0.507, เนื้อสัตว = 1.134
ปลา = 0.832, ผลไม = 1.316
ผัก = 0.603, เครื่องดื่ม = 1.953
อาหารอื่น = 1.031

อารียวรรณ

ELES

2545

กทม.

สุทธิพงศพันธ

เนื้อสัตว = 0.109,
อาหารทะเล = 0.261

(2548)
Halbrendt, Tuan,

AIDS

1990

Gewpesaw; &
Dolk-Etz.

มณฑล

ธัญพืช = 0.575, เนื้อ = 1.092

กวางตุง

ไก = 1.273, ผลไม = 1.841

ประเทศจีน

ผัก = 0.911, น้ําตาล = 1.193

(1994)
Wadud

อาหารอื่น = 1.206
AIDS

(2006)

1980-

บังคลาเทศ

2000

หมายเหตุ: “ - ” หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่มา: ทบทวนวรรณกรรม.

เนื้อวัว = 0.509, เนื้อไก = 0.168
เนื้อแกะ = -0.119
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอ าหารตอ รายได ของครัวเรือ น
ชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว จํานวน 997 ครัวเรือน
การเลือกกลุมตัวอยาง
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครัวเรือ นในตําบลหนอง
แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่อ งจากมีค วามเหมาะสมสํ า หรั บการสุ ม กลุ ม ตัว อย า งขนาดเล็ก และมีเ วลาในการ
ดําเนินงานจํากัด โดยเลือ กครัวเรือ นจากกลุมตัวอยางมาจํานวน 2 หมูบานจาก 7 หมูบานในตําบล
หนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว คือ หมูที่ 4 บานหนองหลม หมูที่ 6 บานหนองหมู รวม
ทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง เนื่องจากครัวเรือนทั้ง 2 หมูบานมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ําที่สุด (ตาราง 9) วิธีการสุม
กลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกใชหลักการสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ผูวิจัยจึงตองเก็บ
รวบรวมกลุมตัวอยางเทาที่จะหาไดจนครบตามจํานวนที่ตองการ ดังภาพประกอบ 4
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ตาราง 9 กลุมตัวอยางครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

1
2
3
4
5
6
7

หมูที่/บาน
บานหนองแวง
บานบุกะสัง
บานบุกะสัง
บานหนองหลม
บานหนองแวง
บานหนองหมู
บานนอยนาคํา
รวม

รายไดเฉลี่ย/
ครัวเรือน/ป (บาท)
118,025
215,000
150,000
35,000
82,000
66,310
80,000
106,332

จํานวน (ครัวเรือน)
114
111
164
254
131
143
80
997

จํานวนกลุมตัวอยาง
(ครัวเรือน)
25
25
50

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว. (2552?).
สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตําบลหนองแวง . หนา 4-5
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แผนที่จังหวัดสระแกว

แผนที่อําเภอวัฒนานคร

แผนที่ตําบลหนองแวง

ภาพประกอบ 4 การกําหนดประชากรและการสุม กลุมตัวอยาง

การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจาย
ในการบริโภคอาหารของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยแบงเปน 2
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอ มู ล พื้น ฐานของครั ว เรื อ น ประกอบด ว ย สถานภาพในครั ว เรื อ นของผู ใ ห
สัมภาษณ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะของครัวเรือน
สวนที่ 2 ขอมูลลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน ประกอบดวย อาชีพหลัก และ
จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่มีและไมมีอาชีพ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของครัวเรือน
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน โดยแบงคาใชจาย
หมวดอาหารออกเปน 8 หมวด อันไดแก
- ขาวและอาหารประเภทแปง
- เนื้อสัตว และสัตวปก
- สัตวน้ํา
- ไขมัน นม เนย และไข
- ผัก
- ผลไม
- เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
- สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีแ ละแนวคิ ดเกี่ย วกั บแบบจํา ลองอุ ปสงค AIDS จากหนัง สือ เอกสาร
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย และการสรางเครื่องมือใน
การวิจัย เพื่อใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ
เพื่ อ ใช เป นแนวทางในการสรา งแบบสัม ภาษณโ ดยใหค รอบคลุ ม เนื้ อ หาตามแนวคิ ด ในการวิจั ย สู
ประเด็นคําถาม
3. นํ า แบบสั ม ภาษณ เ สนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ เพื่ อ ตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเรื่องของสํานวนภาษาใหมีความรัดกุม เขาใจงาย และตรงตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปทดสอบกับกลุมครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว จํานวน 10 ราย แลวนํากลับมาทําการแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณครัวเรือ น
เพิ่มเติมอีกครั้งกอนนําไปใชสัมภาษณครัวเรือนตัวอยาง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงสนใจศึกษาถึงคาความยืดหยุนอุปสงคของอาหารในหมวดตางๆ
ตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยผูวิจัยจะเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก รายไดของครัวเรือน และคาใชจายในการบริโภคอาหาร
หมวดขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเนื้อสัตว และสัตวปก หมวดสัตวน้ํา หมวดไขมัน นม เนย และ
ไข หมวดผัก หมวดผลไม หมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล และสินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร ซึ่ง
ขอ มูลทั้งหมดนี้ไดจ ากการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอ มูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 50
ตัวอยางจากครัว เรือ นในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
2. ดําเนินการเก็บขอมูลจากครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ตามขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. ทําการตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ
สัมภาษณ ที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ และทําการแยกแบบสัมภาษณที่ไมสมบูรณออก
2. ทําการลงรหัส (Coding) นํา แบบสัมภาษณ ที่สมบูรณ เรีย บรอ ยแล ว มาลงรหัส ที่
กําหนดไวลวงหนา
3. ทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอ
การวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอ าหารตอ รายไดของครัวเรือ นชนบทในตําบล
หนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน โดยการนําคําตอบจากแบบสัมภาษณมา
ทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อ อธิบาย
ขอมูลดังนี้ คือ สถานภาพในครัวเรือ นของผูใหสัมภาษณ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
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สมรสของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือนใน
ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
1.2 การวิเคราะหขอ มูลดานรายไดและคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ
ของผูบริโภคในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ดวยสถิติพื้นฐาน โดยการนําคําตอบ
จากแบบสัมภาษณมาทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย
(Mean)
2. การประมาณค า ความยื ด หยุ น ของอุ ป สงค อ าหารในหมวดต า งๆ ต อ รายได ข อง
ครัวเรือ นในพื้นที่ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒ นานคร จัง หวัดสระแกว ใชวิธีก ารวิเคราะหขอ มูลเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Method) ประมาณคาแบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการประมาณคา
สมการสัดสวนการใชจายอาหารดวยวิธียกกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)
จากนั้นจะนําคาพารามิเตอรที่ประมาณไดจากสมการสัดสวนการใชจายไปคํานวณหาคาความยืดหยุน
ของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได

ขอมูล

แบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System (AIDS) ที่ใชในการวิเคราะห
แบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System เปนแบบจําลองสมการอุปสงคของ
Deaton และ Muellbauer (1980) ที่พิจารณาเงื่อนไขความพึงพอใจของผูบริโภคที่เรียกวา Price –
independent , generalize – logarithmicหรือ PIGLOG ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักเศรษฐศาสตรวาเปน
เงื่อ นไขความพอใจของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมสมเหตุสมผล (Retional Behavior) สามารถใชเปน
ตัวแทนของผูบริโภคทั้งหมดในตลาดได ดังนั้นอุปสงคที่ปรากฎจึงเปนอุปสงคของตลาด โดยขอดีของ
แบบจําลองอุปสงค AIDS ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ มีความสามารถในการรวมอุปสงคของผูบริโภค
ทั้งหมดได รูปแบบสมการสอดคลองกับขอมูลคาใชจายของครัวเรือนที่ใชวิจัย และมีความงายในการ
ประมาณการเชิงเสน โดยสามารถแสดงไดดังสมการ

wi

=

x
αi + ∑j γij log p j + β i log ( p )

(1)

และ
log p

=

αi + ∑k α k log pk + 1 2 ∑k ∑j γkj log pk
log p j

(2)
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โดยที่
wi =
pj =
x
p

=
=

สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารในแตละหมวด
ราคาของอาหารหมวด j
คาใชจายในการบริโภคอาหารทั้งหมด
ดัชนีราคา

แตเนื่องจากในการศึกษาขอมูลทางดานรายไดและคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวด
ตางๆ ของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวในครั้งนี้ ไดจากการสัมภาษณ
ครัวเรือน ซึ่งเปนขอมูลภาคตัดขวาง (Cross section data) ทําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาอาหาร
ดังนั้น ปจจัยราคาจึงถูกกําหนดใหคงที่
เมื่อ กําหนดใหราคาคงที่ จะไดรูปแบบสมการของสัดสวนคาใชจายอาหารในการบริโภค
อาหารในหมวดตางๆ ดังนี้
wi

=

αi + β i log x

(3)

เมือ่
wi
x
αi , β i
i

2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ
คาใชจายในการบริโภคอาหารทั้งหมดที่เปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค)
และไมเปนตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารที่ไดมาโดยไมตองซื้อ)
คาสัมประสิทธิ์
1,2,3,………,8 ; 1 = อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง
อาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก
อาหารหมวดสัตวน้ํา
อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข
อาหารหมวดผัก
อาหารหมวดผลไม
อาหารหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
อาหารหมวดสินคาอื่นๆ
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จากรูปแบบสมการของสัดสวนคาใชจายอาหารในหมวดตางๆ ในสมการที่ (3) จะนําไปใช
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ เพื่อหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ
ตอรายได ( ηi ) ดังนี้
ηi

= 1+

βi
wi

(4)

เมื่อ
ηi

wi
βi

i

=
=
=
=

คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได
สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ
คาสัมประสิทธิ์
1,2,3,………,8 ;
1 = อาหารหมวดขาวและอาหาร
ประเภทแปง
2 = อาหารหมวดเนื้อสัตวและ
สัตวปก
3 = อาหารหมวดสัตวน้ํา
4 = อาหารหมวดไขมัน นม
เนย และไข
5 = อาหารหมวดผัก
6 = อาหารหมวดผลไม
7 = อาหารหมวดเครื่องดื่มที่มีและ
ไมมีแอลกอฮอล
8 = อาหารหมวดสินคาอื่นๆ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 คุณลักษณะของครัวเรือ นตัวอยางประกอบดวย ลักษณะครัวเรือ นของผูให
สัมภาษณ เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือ น ลักษณะ
ครัวเรือน ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน
สว นที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิ จและพฤติก รรมการใชจ า ยในการบริ โ ภคอาหารของ
ครัวเรือนตัวอยางประกอบดวย รายไดและคาใชจายของครัวเรือนตัวอยาง และพฤติกรรมการใชจายใน
การบริโภคอาหารของครั วเรือ นตัวอยาง อันไดแ ก คาใชจายในหมวดขา วและอาหารประเภทแป ง
เนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล และ
สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร
สวนที่ 3 ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนตัวอยาง

2. ผลการวิเคราะหขอมูล

สวนที่ 1 คุณลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง
หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางาน มีอายุนอยกวา 50 ป สถานภาพ
สมรส มีบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานาป)
จํานวนบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยูในครัวเรือนไมเกิน 4 คน มีเด็กที่ต่ํากวา 13 ป และผูใหญที่มีอายุเกิน
60 ป ที่อาศัยอยูในครัวเรือน จํานวน 1 คน มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว (ตาราง 10 และ11)
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ตาราง 10 คุณลักษณะครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หัวหนาครัวเรือน

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

34

68.000

หญิง

16

32.000

นอยกวา 50 ป

29

58.000

50 ป ขึ้นไป

21

42.000

สมรส

41

82.000

โสด/หมาย

9

18.000

การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา

44

88.000

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

5

10.000

สูงกวาอาชีวศึกษา

1

2.000

จํานวนบุตร
0 – 3 คน

40

80.000

4 - 7 คน

10

20.000

1 - 4 คน

41

82.000

4 - 8 คน

9

18.000

0 - 1 คน

38

76.000

2 - 3 คน

12

24.000

เพศ

อายุ

สถานภาพสมรส

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

จํานวนเด็กที่อายุต่ํากวา 13 ป และผูใหญ
ที่มีอายุเกิน 60 ป ที่อาศัยอยูในครัวเรือน
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ตาราง 10 (ตอ)
หัวหนาครัวเรือน

จํานวน (คน)

รอยละ

ครัวเรือนเดี่ยว

33

66.000

ครัวเรือนขยาย

17

34.000

50

100.000

ลักษณะครัวเรือน

รวม

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
ตาราง 11 ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
ครัวเรือน

จํานวน (คน)

รอยละ

38
10
2

76.000
20.000
4.000

34
16

68.000
32.000

44
6
50

88.000
12.000
100.000

อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
คาขาย / รับจาง
อื่น ๆ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอาชีพ
1 - 2 คน
3 - 4 คน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไมมีอาชีพ
0 - 2 คน
3 คน ขึ้นไป
รวม
ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
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สว นที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิ จ และพฤติก รรมการใชจ า ยในการบริ โ ภคอาหารของ
ครัวเรือนตัวอยาง
รายไดและคาใชจายของครัวเรือนตัวอยาง
จากการสํารวจ พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยคอนขางต่ําคือนอยกวา
5,000 บาท เนื่องจากครัวเรือนตัวอยางสวนใหญจะมีอาชีพหลักในการทํานา และเนื่องจากสภาพดิน
ในพื้นที่ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก ประกอบกับขาดแหลงน้ําในธรรมชาติ จึงสามารถทํานาไดเพียงป
ละ 1 ครั้ง สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนอยูในระดับที่คอนขางต่ํา (ตาราง 12)
สวนคาใชจาย ครัวเรือนสวนใหญมีคาใชจายประเภทอาหารและเครื่องดื่มเปนอันดับหนึ่ง
รอยละ 65.010 ลงมาคือคาใชจายอื่นๆ รอ ยละ 13.663 สวนคารักษาพยาบาลและคาใชจายสวน
บุคคลเปนรายจายที่นอยที่สุด รอยละ 1.059 เนื่องจากครัวเรือนสวนใหญใชสิทธิ์ประกันสุขภาพถวน
หนาในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (ตาราง 13)
ตาราง 12 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว
ระดับรายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
มากกวา 10,000 บาท
รวม

จํานวนครัวเรือน

รอยละ

36
13
1

72.000
26.000
2.000

50

100.000

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552.)
หมายเหตุ: รายไดเฉลี่ยตอเดือน = รายไดทั้งป ÷12 เดือน

33
ตาราง 13 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
ประเภทคาใชจาย

คาใชจายเฉลี่ย (บาท)

สัดสวน คาใชจาย (รอยละ)

อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม และรองเทา
คารักษาพยาบาลและคาใชจายสวนบุคคล
การเดินทางและการสื่อสาร
คาใชจายอื่น ๆ

3,092.711
362.800
154.370
50.400
447.000
650.000
4,757.281

65.010
7.626
3.245
1.059
9.396
13.663
100.000

รวม
ที่มา: จากการสํารวจ. (2552.)

หมายเหตุ: คาใชจายประเภทที่อยูอาศัย ไดแก คาเชาบาน คาน้ําประปา คาไฟฟา ฯลฯ
คาใชจายประเภทคารักษาพยาบาลและคาใชจา ยสวนบุคคล ไดแก คาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และคาใชจายดานเวชภัณฑ
พฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง
จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลัก ผลผลิต
สวนใหญที่ไดถูกนําไปขาย และอีกสวนหนึ่งจะนํามาใชบริโภคภายในครัวเรือน แตเนื่องจากครัวเรือน
สามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนไดเพียงอยางเดียว จึงทําใหความสามารถในการผลิต
อาหารเองของครัวเรือ นสวนใหญไมเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือ นตอ ง
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากแหลงอื่นดวย โดยครัวเรือนสวนใหญจะเลือกซื้ออาหารจากรถขายของที่
เขามาขายภายในหมูบาน รองลงมาคือ รานคาภายในหมูบาน และตลาด (ตาราง 14) โดยจะเลือกซื้อ
อาหารในระยะเวลา 1 วัน/ครั้ง รองลงมาคือ 2 วัน/ครั้ง (ตาราง15) ทั้งนี้บุคคลที่มีหนาที่ตัดสินใจในการ
เลือ กซื้ อ อาหารของครัว เรื อ นสวนใหญก็ คือ ภรรยาของหั วหนา ครัว เรื อ น โดยปจ จัย ที่มี ผลตอ การ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมากที่สุด ไดแก ราคาอาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และ
คุณคาของอาหาร ตามลําดับ (ตาราง 16)
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ตาราง 14 แหลงเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
แหลงเลือกซื้ออาหาร
รถขายอาหาร
รานคาในหมูบาน
ตลาด
อื่นๆ

คาเฉลี่ย

อันดับที่

39.400
28.600
19.000
13.000

1
2
3
4

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
ตาราง 15 ระยะเวลาในการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว
ระยะเวลาในการซื้ออาหาร
1 วัน / ครั้ง
2 วัน / ครั้ง
3 วัน / ครั้ง
รวม
ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).

จํานวน (ครัวเรือน)

รอยละของครัวเรือนตัวอยาง

34
10
6
50

68.000
20.000
12.000
100.000
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ตาราง 16 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหาร
ราคาอาหาร
รสนิยมของครัวเรือน
รายไดของครัวเรือน
คุณคาของอาหาร

คาเฉลี่ย

อันดับที่

35.600
33.600
20.600
10.200

1
2
3
4

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดตางๆ ของครัวเรือนตัวอยาง
จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนมีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและ
อาหารประเภทแปงมากที่สุด รอยละ 32.987 เนื่องมาจากขาวถือเปนอาหารหลักของครัวเรือน และ
ครัวเรือ นตัวอยางสามารถผลิตขาวไวบริโภคเองได จึงมีการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหาร
ประเภทแปงคอนขางมาก รองลงมาคือ เนื้อสัตวและสัตวปก เชน เนื้อหมู เนื้อไก รอยละ 28.38 ผัก เชน
หนอไมดอง ผักสด รอยละ 14.873 สัตวน้ํา เชน ปลารา รอยละ 8.595 ซึ่งครัวเรือนตัวอยางจะมีการทํา
ปลาร า ไว บ ริโ ภคเองทุ ก ครั ว เรื อ น ไขมัน นม เนย และไข ร อ ยละ 6.580 เครื่อ งดื่ม ที่ มีแ ละไม มี
แอลกอฮอล เชน เครื่องดื่มชูกําลัง เหลาขาว น้ําอัดลม รอยละ 3.833 ผลไม รอยละ 3.069 และอื่นๆ ใน
หมวดอาหาร เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส น้ําปลา น้ําตาล รอยละ 1.677 ตามลําดับ (ตาราง 17)
ตาราง 17 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หมวดอาหาร
ขาวและอาหารประเภทแปง
เนื้อสัตวและสัตวปก
ผัก

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาท) สัดสวนคาใชจาย (รอยละ)
1,020.183
877.955
459.969

32.987
28.388
14.873

36
ตาราง 17 (ตอ)
หมวดอาหาร
สัตวน้ํา
ไขมัน นม เนย และไข
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
ผลไม
อื่นๆ ในหมวดอาหาร
รวม

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาท) สัดสวนคาใชจาย (รอยละ)
265.811
203.500
118.532
94.901
51.860

8.595
6.580
3.833
3.069
1.677

3,092.711

100.000

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552.)
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 3,214.786
บาท มากกว า ครั วเรื อ นที่ มีหั ว หน า ครั ว เรื อ นเป น เพศหญิ ง ที่ มี คา ใช จ า ยในการบริ โ ภคอาหารรวม
2,833.180 บาท และมีสัดสวนคาใชจายในสามหมวดแรกเหมือนกัน คือ หมวดขาวและอาหารประเภท
แปงมากที่สุด รอยละ 33.264 และ 32.320 รองลงมาคือ เนื้อสัตวและสัตวปก รอยละ 28.338 และ
28.507 ผัก รอ ยละ 14.749 และ 15.171 ตามลําดับ ครัวเรือ นที่มีหัวหนาครัวเรือ นเปนเพศชายมี
สัด สว นคา ใช จ ายในการบริโ ภคอาหารหมวดขา วและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และไข
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 33.264 6.848 3.918 1.764 สูงกวา
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงจะมีสัดสวน
คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ผัก ผลไม รอยละ 28.507 8.990
15.171 3.982 เนื่องจากครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงนิยมรับประทานน้ําพริกปลารา
กับผักมากกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศชาย สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีสัดสวน
คาใชจายในหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 3.918 สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศ
หญิงซึ่งมีสัดสวนคาใชจายในหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 3.628 เนื่องจากสมาชิก
เพศชายในครัวเรือนชนบทยังมีการดื่มเครื่องดื่ม เชน เหลาขาว มากเมื่อมีการพบปะสังสรรค (ตาราง18)
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ตาราง 18 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และเพศของหัวหนาครัวเรือน
หมวดอาหาร

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนแบงตามเพศ
ชาย

ขาวและอาหารประเภทแปง

คาใชจาย
เฉลี่ย (บาท)
1,069.358

หญิง

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
33.264

คาใชจาย
เฉลี่ย (บาท)
915.688

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
32.320

เนื้อสัตวและสัตวปก

911.003

28.338

807.664

28.507

ผัก

474.153

14.749

429.828

15.171

สัตวน้ํา

271.007

8.430

254.711

8.990

ไขมัน นม เนย และไข

220.147

6.848

168.125

5.934

เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล

125.941

3.918

102.788

3.628

ผลไม

86.471

2.690

112.813

3.982

อื่น ๆ ในหมวดอาหาร

56.706

1.764

41.563

1.467

3,214.786

100.000

2,833.180

100.000

รวม

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม
3,270.739 บาท มากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปขึ้นไป) ที่มีคาใชจายในการ
บริโภคอาหารรวม 2,380.596 บาท โดยครัวเรือ นที่มีหัวหนาครัวเรือ นอยูในวัยทํางานจะมีสัดสวน
คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มี
และไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 33.535 7.017 4.068 1.760 สูงกวาครัวเรือนที่มี
หัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูในวัยทํางานจะเนนการบริโภค
อาหารหลักที่ใหพลังงาน สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชราจะมีสัดสวนคาใชจายในการ
บริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ผัก ผลไม รอยละ 31.768 8.879 17.865 3.571 สูงกวา
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (ตาราง 19)
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ตาราง 19 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และอายุของหัวหนาครัวเรือน
หมวดอาหาร

ขาวและอาหารประเภทแปง

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนแบงอายุ
วัยทํางาน (25-60 ป)
วัยชรา (มากกวา60 ป )
คาใชจายเฉลี่ย
(บาท)
1,096.842

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
33.535

คาใชจายเฉลี่ย
(บาท)
713.550

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
29.974

เนื้อสัตวและสัตวปก

908.378

27.773

756.263

31.768

ผัก

468.636

14.328

425.299

17.865

สัตวน้ํา

279.418

8.543

211.384

8.879

ไขมัน นม เนย และไข

229.500

7.017

99.500

4.180

เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล

133.040

4.068

60.500

2.541

ผลไม

97.375

2.977

85.000

3.571

อื่น ๆ ในหมวดอาหาร

57.550

1.760

29.100

1.222

3,270.739

100.000

2,380.596

100.000

รวม

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีคาใชจายในการ
บริ โ ภคอาหารรวม 3,596.330 บาท สู ง กว า ครั ว เรื อ นที่ มี หั ว หน า ครั ว เรื อ นมี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา และสูงกวาอาชีวศึกษา ที่มีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 3,053.708 บาท และ
2,290.670 บาท โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษามีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปงมากที่สุดรอย
ละ 32.823 และ 35.358 รองลงมาคือ เนื้อสัตวและสัตวปก รอยละ 28.436 และ 29.530 ผัก รอยละ
14.755 และ 15.244 โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จะมี
สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงสูงกวาครัวเรือ นที่มีหัวหน า
ครัวเรือนมีการศึกษาระดับอื่น สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงกวาอาชีวศึกษา
จากกลุมตัวอยางมีเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 3 คน ประกอบดวย หัวหนา
ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนมีสัดสวนการ
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บริโภคอาหารที่หลากหลายในหมวดผัก สัตวน้ํา ไขมัน นม เนย และไข ผลไม ในสัดสวนที่สูง คือรอยละ
18.845 9.386 10.041 10.477 (ตาราง 20)
ตาราง 20 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน
หมวดอาหาร

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนแบงตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

สูงกวาอาชีวศึกษา

คาใชจาย
สัดสวน
คาใชจาย
สัดสวน
คาใชจาย
สัดสวน
เฉลี่ย (บาท) คาใชจาย เฉลี่ย (บาท) คาใชจาย เฉลี่ย (บาท) คาใชจาย
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
ขาวและอาหารประเภทแปง 1,002.320

32.823 1,271.600

35.358

549.000

23.967

เนื้อสัตวและสัตวปก

868.358

28.436 1,062.000

29.530

380.000

16.589

ผัก

450.582

14.755

548.230

15.244

431.670

18.845

สัตวน้ํา

268.479

8.792

252.500

7.021

215.000

9.386

ไขมัน นม เนย และไข

199.091

6.520

237.000

6.590

230.000

10.041

เครื่องดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล
ผลไม

120.264

3.938

83.000

2.308

220.000

9.604

90.341

2.958

106.000

2.947

240.000

10.477

อื่นๆ ในหมวดอาหาร

54.273

1.777

36.000

1.001

25.000

1.091

3,053.708

100.000

3,596.330

100.000

2,290.670

100.000

รวม

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
ครั ว เรือ นที่ มีหั ว หนา ครั วเรื อ นสถานภาพสมรสจะมี ค า ใช จ า ยในการบริ โ ภคอาหารรวม
3,251.507 บาท สูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายที่มีคาใชจายในการบริโภค
อาหารรวม 2,369.304 บาท โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสจะมีสมาชิกในครัวเรือน
ที่อ ยูในหลายวัย ดั งนั้นครัวเรือ นจึงเนนการบริโ ภคอาหารหมวดหลั กๆ ที่ ใหพลัง งานสู ง จึง ทําให มี
สัดสวนคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง เนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม
เนย และไข รอยละ 33.504 28.942 6.792 สูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมาย ที่มี
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สัดสวนคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง เนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม
เนย และไข รอยละ 29.751 24.926 5.252 สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายจะมี
สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตวน้ํา ผลไม รอยละ 18.556 10.726 5.135 สูงกวา
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสที่มีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตว
น้ํา ผลไม รอยละ 14.283 8.254 2.738 เนื่องจากครัวเรือนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/
หมายจะมีสมาชิกครอบครัวที่อยูในวัยชรารวมอยูดวย โดยจะเนนการบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ มี
ความหลากหลายและใหพลังงานไมสูงมาก (ตาราง 21)
ตาราง 21 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และสถานภาพสมรสของหัวหนา
ครัวเรือน
หมวดอาหาร

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนแบงตามสถานภาพสมรส
โสด/หมาย

ขาวและอาหารประเภทแปง

คาใชจายเฉลี่ย
(บาท)
704.889

สมรส

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
29.751

คาใชจายเฉลี่ย
(บาท)
1,089.394

สัดสวนคาใชจาย
(รอยละ)
33.504

เนื้อสัตวและสัตวปก

590.570

24.926

941.040

28.942

ผัก

439.649

18.556

464.429

14.283

สัตวน้ํา

254.129

10.726

268.376

8.254

ไขมัน นม เนย และไข

124.444

5.252

220.854

6.792

เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล

108.289

4.570

120.780

3.715

ผลไม

121.667

5.135

89.024

2.738

25.667

1.083

57.610

1.772

2,369.304

100.000

3,251.507

100.000

อื่น ๆ ในหมวดอาหาร
รวม

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
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ครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท จะมีปริมาณคาใชจายในการ
บริโภคอาหารรวม 3,911.075 บาท มากกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
และมากกวา 10,000 บาท ที่มีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 2,950.103 บาท และ 2,290.670
บาท ตามลําดับ โดยครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท จะมีสัดสวนการบริโภค
อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง รอยละ 35.506 สูงกวาครัวเรือ นที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000 – 10,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท ที่มีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภท
แปง รอยละ 29.376 และ 23.967 ครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท มี
สัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 31.223
9.431 และ 1.967 สูงกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท และมากกวา10,000 บาท
ที่มีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก รอยละ 26.193 และ 16.589 สัตว
น้ํา รอยละ 8.190 และ 9.386 อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 1.606 และ1.091 ตามลําดับ สวนครัวเรือน
ที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 10,000 บาท มีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก
ไขมัน นม เนย และไข ผลไม เครื่องดื่มทีมีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 18.845 10.041 10.477 และ
9.604 สูงกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท เนื่องจากกลุมตัวอยางมีเพียงครัวเรือน
เดียวที่มีระดับรายไดมากกวา 10,000 บาท โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 3 คน ประกอบดวยหัวหนา
ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยชรา จะมีรายไดที่สูง
กวาครอบครัวตัวอยางอื่น จึงทําใหครัวเรือนมีสัดสวนการบริโภคอาหารในหมวดไขมัน นม เนย และไข
ผัก ผลไม และเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล ในสัดสวนที่สูงกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดนอยกวา
10,000 บาท พูดงายๆ ก็คือ ครัวเรือ นที่มีระดับรายไดสูงจะคํานึงถึงสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมี
โครงสรางการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหาร
ประเภทแปงลง แลวหันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ อาหารหมวดไขมัน
นม เนย และไข ผัก ผลไม เครื่องดื่ม แตที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ถึงแมวาครัวเรือนจะมีรายไดที่
แตกตางกันออกไป แตคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก และสัตวน้ํา กลับมีสัดสวนที่ใกลเคียง
กัน เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากวาครัวเรือนในพื้นที่นิยมรับประทานน้ําพริกปลารากับผัก ซึ่งถือวาเปน
อาหารพื้นเมืองของพื้นที่นี้ (ตาราง 22)
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ตาราง 22 คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และระดับรายไดครัวเรือน
หมวดอาหาร

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนแบงตามระดับรายได
นอยกวา 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท

มากกวา 10,000 บาท

คาใชจาย
เฉลี่ย (บาท)

สัดสวน
คาใชจาย
(รอยละ)

1,047.449

35.506

1,148.923

29.376

549.000

23.967

เนื้อสัตวและสัตวปก

772.716

26.193

1,221.154

31.223

380.000

16.589

ผัก

471.392

15.979

459.230

11.742

431.670

18.845

สัตวน้ํา

241.613

8.190

368.845

9.431

215.000

9.386

ไขมัน นม เนย และไข

169.444

5.744

297.308

7.602

230.000

10.041

ผลไม

122.600

4.156

188.692

4.825

220.000

9.604

เครื่องดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล

77.500

2.627

150.000

3.835

240.000

10.477

อื่น ๆ ในหมวดอาหาร

47.389

1.606

76.923

1.967

25.000

1.091

2,950.103

100.000

3,911.075

100.000

2,290.670

100.000

ขาวและอาหารประเภทแปง

รวม

คาใชจาย
สัดสวน
คาใชจาย
สัดสวน
เฉลี่ย (บาท) คาใชจาย เฉลี่ย (บาท) คาใชจาย
(รอยละ)
(รอยละ)

ที่มา: จากการสํารวจ. (2552).
สวนที่ 3 ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนตัวอยาง
ในสวนนี้ผูวิจัยไดศึกษาสัดสวนการใชจายเพื่อการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ และทราบ
ถึงคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอ
รายไดของครัวเรือนในพื้นที่ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยประมาณคาแบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการ
ประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายดวยวิธียกกําลังสองนอ ยที่สุด (Ordinary Least Squares :
OLS) โดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษามีดังนี้
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wi

=

αi + β i log x

เมือ่
สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ
คาใชจายในการบริโภคอาหารทั้งหมดที่เปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค)
และไมเปนตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารที่ไดมาโดยไมตองซื้อ)
= คาสัมประสิทธิ์
αi , β i
= 1,2,3,………,8 ; 1 = อาหารหมวดขาวและอาหาร
i
ประเภทแปง
2 = อาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก
3 = อาหารหมวดสัตวน้ํา
4 = อาหารหมวดไขมัน นม เนย
และไข
5 = อาหารหมวดผัก
6 = อาหารหมวดผลไม
7 = อาหารหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล
8 = อาหารหมวดสินคาอื่นๆ
จากนั้นจะนําคาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการไดจากสมการสัดสวนการใชจาย ไปคํานวณหา
คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได ไดผลการศึกษาเปนดังนี้
wi
x

=
=
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ตาราง 23 ผลการประมาณแบบจําลองการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบทตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ตัวแปรอิสระ
ขาวและ
อาหาร
ประเภทแปง

เนื้อสัตว
และสัตวปก

สัตวน้ํา

หมวดอาหาร
ไขมัน นม
ผัก
เนย และไข

0.677
(2.248)
-0.043
(-2.733)

-0.548
(-1.791)
0.103
(2.681)

0.391
(2.473)
-0.038
(-2.911)

-0.191
(-1.366)
0.032
(1.808)

R2

0.026

0.130

0.071

Adj. R2
F-statistic

0.006
8.284

0.112
7.190

0.051
9.652

Intercept ( αi )
log x

ผลไม

เครื่องดื่มที่มี
และไมมี
แอลกอฮอล

อื่นๆ ใน
หมวดอาหาร

0.694
(3.801)
-0.067
(-2.933)

0.106
(1.301)
-0.009
(-0.916)

-0.149
(-1.426)
0.023
(2.757)

0.021
(0.553)
-0.001
(-0.114)

0.064

0.152

0.017

0.060

0.027

0.044
3.267

0.134
8.600

0.003
0.839

0.041
8.087

0.021
0.013

หมายเหตุ: ตัวเลขใน () หมายถึงคา t-statistic
ที่มา: จากการคํานวณ.
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เมื่อไดผลการประมาณสมการสัดสวนการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบทใน
ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว (ตาราง 23) จึงนําคาสัมประสิทธิ์ β i ของสมการ
สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารทั้ง 8 หมวดอาหาร อันไดแก อาหารหมวดขาวและอาหาร
ประเภทแปง เนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม เครื่อ งดื่มที่มีและไมมี
แอลกอฮอล สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มาหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอ
รายได โดยคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได ( ηi ) สามารถหาไดดังนี้

ηi

β
= 1+ i
wi

ผลของการคํานวณหาคา ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอ รายได ( ηi )
พบวา คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวน้ํา ผัก ผลไม อื่นๆ
ในหมวดอาหาร มีคามีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 คือ มีคาเทากับ 0.870 0.558 0.550
0.710 0.938 ตามลําดับ จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity
Goods) กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะทําใหครัวเรือนมีคาใชจายในการบริโภคอาหารใน
หมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวน้ํา ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวดอาหาร เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวา
รายไดของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดเนื้อ สัตวและสัตวปก
ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนมากกวา 1 คือ มีคาความ
ยืดหยุนเทากับ 1.363 1.485 1.605 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคา
ฟุมเฟอย (Luxury Goods) กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะทําใหครัวเรือนมีคาใช จายใน
การบริโภคหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เพิ่มขึ้น
ในสัดสวนที่มากกวารายไดของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ตาราง 24)
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ตาราง 24 คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนตัวอยางใน
ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หมวดอาหาร

คาตัวแปรตางๆ
wi

βi

ηi

ขาวและอาหารประเภทแปง
เนื้อสัตวและสัตวปก
สัตวน้ํา
ไขมัน นม เนย และไข
ผัก
ผลไม

0.330
0.284
0.086
0.066
0.149
0.031

-0.043
0.103
-0.038
0.032
-0.067
-0.009

0.870
1.363
0.558
1.485
0.550
0.710

เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล

0.038

0.023

1.605

อื่นๆ ในหมวดอาหาร

0.016

-0.001

0.938

ที่มา: จากการคํานวณ.
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
สังเขปความมุงหมายและวิธีการดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน
ชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทําใหทราบถึงสัดสวนคาใชจายในการ
บริโภคอาหารในหมวดตางๆ รวมทั้งคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของ
ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอเกษตรกร
และเกษตรอําเภอในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการผลิตอาหารใหตรงกับความ
ตองการของชุมชน และเปนประโยชนทางออมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและ
สงเสริมใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีความเปนอยูที่ดีเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง
แวง อําเภอวัฒ นานคร จังหวัด สระแกว อาศัย ขอ มูลจากการสั มภาษณดวยแบบสอบถามกับกลุ ม
ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยเลือกกลุมครัวเรือนจาก 2 หมูบาน
ไดแก หมูที่ 4 บานหนองหลม หมูที่ 6 บานหนองหมู รวมทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง โดยจะเปนการสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดของครัวเรือน และคาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน ไดแก อาหารหมวด
ขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเนื้อ สัตวและสัตวปก หมวดสัตวน้ํา หมวดไขมัน นม เนย และไข
หมวดผัก หมวดผลไม หมวดเครื่ อ งดื่ มที่ มีแ ละไมมี แอลกอฮอล และสิ น คา อื่น ๆ ในหมวดอาหาร
จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน โดยการนํา
คําตอบจากแบบสัมภาษณมาทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean) และวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยประมาณคา
แบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายดวยวิธียกกําลังสองนอย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) จากนั้นจะนําคาพารามิเตอรที่ประมาณไดจากสมการสัดสวน
การใชจายไปคํานวณหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได
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สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือนชนบท
ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
จากการสํารวจพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางาน มีอายุนอ ย
กวา 50 ป สถานภาพสมรส มีบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีลักษณะ
เปนครอบครัวเดี่ยว
สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพทั่วไปของรายไดและคาใชจายของครัวเรือนชนบท
ตัวอยาง และพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง
จากการสํารวจ พบวา ครัวเรือ นสวนใหญมี ระดับรายไดอ ยูในระดับที่คอ นขางต่ํา โดยมี
รายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน สําหรับคาใชจายครัวเรือ นนั้น พบวาสวนใหญใชไปในหมวด
อาหารและเครื่อ งดื่ม โดยครัวเรือ นจะเลื อ กซื้ อ อาหารจากรถขายของที่เ ขามาขายภายในหมูบา น
รองลงมา คือ รานคาภายในหมูบาน และตลาด ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมาก
ที่สุด ไดแก ราคาอาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และคุณคาของอาหาร ตามลําดับ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของคาใชจายในการบริโภคอาหาร พบวา ครัวเรือนมีคาใชจาย
ในการบริโภคอาหารประเภทขาว และอาหารประเภทแปงมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อสัตวและสัตว
ปก เชน เนื้อ ไก เนื้อ หมู ผั ก เชน หนอ ไมด อง ผักสด สัต วน้ํา ได แก ปลารา ไขมัน นม เนย และไข
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เชน เครื่องดื่มชูกําลัง เหลาขาว น้ําอัดลม ผลไม ตามลําดับ
เมื่อ พิ จารณาคาใชจายในการบริโ ภคอาหารตามสภาพเศรษฐกิ จสังคมไดผ ลดังต อ ไปนี้
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือ นเปนเพศชายมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมมากกวาครัวเรือนที่มี
หัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง และมีสัดสวนการบริโภคอาหารในสามหมวดแรกเหมือนกัน คือ หมวด
ขาวและอาหารประเภทแปงมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อสัตวและสัตวปก ผัก ตามลําดับ ครัวเรือนที่มี
หัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และ
ไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ สวนครัวเรือนที่มี
หัวหนาครัวเรือ นเปนเพศหญิงจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดเนื้อ สัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ผัก
ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหาร
รวมมากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปขึ้นไป) โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือน
อยูในวัยทํางานจะมีสัดสวนการบริโภคอาหาร อันไดแก อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง
ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือ นอยูในวัยชราจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารซึ่งไดแก อาหารหมวด
เนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
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ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีคาใชจายในการ
บริโภคอาหารรวมสูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับ การศึกษาอื่น โดยครัวเรือ นที่หัวหนา
ครัวเรือนมีการศึกษานอยหรือระดับอาชีวศึกษาลงมา จะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารในหมวดขาว
และอาหารประเภทแปงโดยเปรียบเทียบสูงที่สุด สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูง
กวาอาชีวศึกษา มีสัดสวนการบริโ ภคอาหารในหมวดไขมัน นม เนย และไข สัตวน้ํา ผัก ผลไม ใน
สัดสวนที่สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวอยูหลาย
วัยและมีจํานวนสมาชิกมาก รวมทั้งมีเด็กอยูในครอบครัวดวย จะคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมสูง
กวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายที่มีจํานวนสมาชิกนอยกวา โดยครัวเรือนที่มี
หัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสหรือครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวอยูหลายวัยและมีจํานวนสมาชิก
มากกวา จะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง เนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และ
ไข อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมาย
ที่มีจํานวนสมาชิกนอยกวา ขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายที่มีจํานวนสมาชิก
นอยกวา และมีความหลากหลายของวัยนอยกวา จะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตวน้ํา ผลไม
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล ที่สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ประเด็นสุดทายซึ่งนับเปนขอคนพบที่นาสนใจ คือ ครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวา 5,000 บาท หรือครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง สูง
กวาโดยเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่ฐานะร่ํารวย ขณะที่ครัวเรือนที่รายไดมากวา 5,000 บาท หรือ มี
ฐานะร่ํารวยกวาจะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข ผัก
ผลไม สั ต ว น้ํ า เครื่ อ งดื่ ม ที มี แ ละไม มี แ อลกอฮอล อื่ น ๆ ในหมวดอาหาร สู ง กว า โดยเปรี ย บเที ย บ
เนื่องจากครัวเรือนที่มีฐานะร่ํารวยจะมีการคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีโครงสรางการ
บริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงลง แลว
หันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก
ผลไม เครื่องดื่ม
สวนที่ 3 ประมาณคา ความยืดหยุ นของอุปสงคอาหารต อรายไดของครัว เรือ น
ชนบทตัวอยาง
จากผลการศึกษาหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได พบวา คา
ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวน้ํา ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวด
อาหาร มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคา
จําเปน (Necessity Goods) กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะทําใหครัวเรือนมีการบริโภค

50
อาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวน้ํา ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวดอาหาร เพิ่มขึ้นในสัดสวน
ที่นอยกวารายไดของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขาวเปนอาหารหลักของครัวเรือน และน้ําพริกปลารา
กับผัก เปนอาหารพื้นเมืองที่ครัวเรือนสวนใหญนิยมบริโภค สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคอ าหาร
หมวดเนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุน
มากกวา 1 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods)
กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะทําใหครัวเรือนมีการบริโภคเนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม
เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เชน เหลาขาว เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวารายไดของ
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ตาราง 25)
ตาราง 25 ประเภทของสินคาปกติในหมวดอาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หมวดอาหาร

ประเภทสินคา

ขาวและอาหารประเภทแปง
เนื้อสัตวและสัตวปก
สัตวน้ํา
ไขมัน นม เนย และไข
ผัก
ผลไม
เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล

สินคาปกติ ประเภทสินคาจําเปน
สินคาปกติ ประเภทสินคาฟุมเฟอย
สินคาปกติ ประเภทสินคาจําเปน
สินคาปกติ ประเภทสินคาฟุมเฟอย
สินคาปกติ ประเภทสินคาจําเปน
สินคาปกติ ประเภทสินคาจําเปน
สินคาปกติ ประเภทสินคาฟุมเฟอย

อื่นๆ ในหมวดอาหาร

สินคาปกติ ประเภทสินคาจําเปน
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อภิปรายผล
สวนที่ 1 การวิเคราะหสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือนชนบท
ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ผลการศึกษาพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 50 ป สถานภาพ
สมรส มีบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพ
เกษตรกรรม ทําใหหัวหนาครัวเรือนบางรายขาดความรู ขาดเงินทุน และขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ในภาคการเกษตร จึง สง ผลใหต นทุ น ของภาคการเกษตรสูง ประกอบกั บไมมี อ าชี พรอง ส ง ผลให
ครัวเรือนมีรายไดอยูในระดับต่ํา
สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพทั่วไปของรายไดและคาใชจายของครัวเรือนชนบท
ตัวอยาง และพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง
จากผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนชนบทตัวอยางสวนใหญจะมีอาชีพหลักในการทํานา โดย
สามารถทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้ง สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับที่คอนขางต่ํา
คือนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน สวนคาใชจาย ครัวเรือนจะมีคาใชจายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มากที่สุด และเนื่องจากครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลัก ผลผลิตสวนใหญที่
ผลิตไดถูกนําไปขาย และอีกสวนหนึ่งจะนํามาใชบริโภคภายในครัวเรือน แตเนื่องจากครัวเรือนสามารถ
ผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนไดเพียงอยางเดียว จึงทําใหความสามารถในการผลิตอาหาร
เองของครัวเรือนสวนใหญไมเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนตองตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารจากแหลงอื่นดวย โดยครัวเรือนสวนใหญจะเลือกซื้ออาหารจากรถขายของที่เขามาขาย
ภายในหมูบาน รองลงมาคือ รานคาภายในหมูบาน และจะเลือกซื้ออาหารในระยะเวลา 1 วัน/ครั้ง
รองลงมาคือ 2 วัน/ครั้ง โดยบุคคลที่มีหนาที่ตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนสวนใหญก็คือ
ภรรยาของหัวหนาครัวเรือ น โดยปจ จัยที่มีผลตอ การตัดสินใจเลือ กซื้อ อาหารมากที่สุด ไดแก ราคา
อาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และคุณคาของอาหารตามลําดับ
สวนคาใชจายในการบริโภคอาหาร พบวา ครัวเรือนมีคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวด
หลักๆ ประเภทขาวและอาหารประเภทแปงมากที่สุด อาจเนื่องมาจากขาวเปนอาหารหลักของครัวเรือน
และครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพทํานา จึงมีการบริ โภคอาหารในหมวดขาวคอ นขางมาก
รองลงมาคือ เนื้อสัตวและสัตวปก เชน เนื้อไก เนื้อหมู ผัก เชน หนอไมดอง ผักสด สัตวน้ํา ไขมัน นม
เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เชน เหลาขาว เครื่องดื่มชูกําลัง น้ําอัดลมผลไม อื่นๆ ใน
หมวดอาหาร ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายในการบริโภคอาหาร โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพสมรส ระดับรายไดของหัวหนาครัวเรือน ไดผลดังตอไปนี้
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ครัวเรือ นที่มีหัวหนาครั วเรือ นเปนเพศชายมี คาใชจายในการบริโ ภคอาหารรวมมากกว า
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง และมีสัดสวนการบริโภคอาหารในสามหมวดแรกเหมือนกัน
คือ หมวดขาวและอาหารประเภทแปงมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อ สัตวและสัตวปก ผัก ตามลําดับ
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน
นม เนย และไข เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ สวน
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือ นเปนเพศหญิงจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก
สัตวน้ํา ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงนิยม
รับประทานน้ําพริกปลารากับผักมากกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศชาย ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือน
เปนเพศชายมีสัดสวนในหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล เชน เหลาขาว สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
เนื่องจากสมาชิกเพศชายในครัวเรือนชนบทยังมีการดื่มเครื่องดื่มมากเมื่อมีการพบปะสังสรรค
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหาร
รวมมากกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปขึ้นไป) โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือน
อยูในวัยทํางานจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูง อันไดแก หมวดขาวและอาหารประเภท
แปง ไขมั น นม เนย และไข เครื่อ งดื่ม ที่มีแ ละไมมี แอลกอฮอล อื่ นๆ ในหมวดอาหาร สูง กวา โดย
เปรียบเทียบ สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชราจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารที่ใหพลังงาน
ไมสูงมากนัก ซึ่งไดแก อาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก สัตวน้ํา ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม
สูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาอื่น โดยครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนมีการศึกษา
นอยหรือระดับอาชีวศึกษาลงมา จะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง
โดยเปรียบเทียบสูงที่สุด สวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงกวาอาชีวศึกษา จาก
กลุมตัวอยางมีเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือ น 3 คน ประกอบดวยหัวหนา
ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนมีการบริโภค
อาหารที่หลากหลายที่ใหคุณคาแกรางกาย อันไดแก อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข สัตวน้ํา ผัก
ผลไม ในสัดสวนที่สูงโดยเปรียบเทียบ
ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวอยูหลาย
วัยและมีจํานวนสมาชิกมาก จะคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมสูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือน
สถานภาพโสด/หมายที่มีจํานวนสมาชิกนอยกวา โดยครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส
หรือ ครัวเรือ นที่ มีสมาชิกในครอบครัวอยูหลายวั ยและมีจํานวนสมาชิกมากกวารวมทั้งมีเด็กอยูใ น
ครอบครัวดวย จะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง เนื้อสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย
และไข สู ง กว า โดยเปรี ยบเที ย บ เนื่ อ งจากอาหารเหล า นี้ เ ป น อาหารที่ มี ประโยชน จํ า เป น ต อ การ
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เจริญเติบโตของรางกายและเปนอาหารใหพลังงานสูง ขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพ
โสด/หมายที่มีจํานวนสมาชิกนอยกวา และมีความหลากหลายของวัยนอยกวา และมีสมาชิกครัวเรือน
ที่อ ยูในวัยชรารวมอยูดวย จะมีสัดสวนการบริโภคอาหารที่ดีตอ สุขภาพ มีความหลากหลายและให
พลังงานไมสูงมาก อันไดแก อาหารหมวดผัก สัตวน้ํา ผลไม ที่สูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ครัวเรือนที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท หรือครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจะ
เนนการบริโภคอาหารหมวดหลักคืออาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ขณะที่ครัวเรือนที่รายได
มากวา 5,000 บาท หรือมีฐานะร่ํารวยกวาจะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก
อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม สัตวน้ํา เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอลสูงกวาโดย
เปรียบเทียบ โดยครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูงจะคํานึงถึงสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีโครงสรางการ
บริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงลง แลว
หันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก
ผลไม เครื่องดื่ม
สวนที่ 3 ประมาณคา ความยืดหยุ นของอุปสงคอาหารต อรายไดของครัว เรือ น
ชนบทตัวอยาง
อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได
เทากับ 0.870 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods)
สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักขณ (2536) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดสุรินทร อรอนงค ลองพิชัย (2547) ศึกษาครัวเรือนเกษตรกรไทย และชลฤดี
โพกรวม (2548) ที่ศึกษาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุป
สงคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงตอรายไดเทากับ 0.526 0.243 และ 0.507 ตามลําดับ
อาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปก มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 1.363
จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) สอดคลองกับงานวิจัย
ของพัช รา รัตนวิจักขณ (2536) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอ าหารของครัวเรือ นเกษตรใน
จังหวัดสุรินทร และชลฤดี โพกรวม (2548) ที่ศึกษาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมี
คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดเนื้อสัตวและสัตวปกตอรายไดเทากับ 1.827 และ 1.134
อาหารหมวดสัตวน้ํา มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.558 จัดเปน
สินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สอดคลองกับงานวิจัยของ
จารุวรรณ จันใส (2539) พินพร ยุรยาตร (2543) เกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) และอารียวรรณ
สุทธิพงศพันธ(2548) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนไทย และชลฤดี โพกรวม
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(2548) ศึกษาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหาร
หมวดสัตวน้ําตอรายไดเทากับ 0.036 0.295 0.021 0.261 และ 0.832 ตามลําดับ
อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอ าหารตอรายไดเทากับ
1.485 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) สอดคลองกับ
งานวิจัยของวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ (2543) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนอุปสงคอาหารหมวดผลิตภัณฑนม โดย
มีคาความยืดหยุนของอุปสงคนมสด นมขนหวาน นมผลตอรายไดเทากับ 2.096 1.162 1.851 และ
อรอนงค ลองพิชัย (2547) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนเกษตรไทย โดยมีคา
ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดไขมันตอรายไดเทากับ 1.096
อาหารหมวดผัก มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.550 จัดเปนสินคา
ปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ
จันใส (2539) พินพร ยุรยาตร (2543) เกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของ
อุปสงคอ าหารของครัวเรือ นไทย ชลฤดี โพกรวม (2548) ศึกษาครัวเรือ นที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกั บ
การเกษตร ฮารลเบิรท และคนอื่นๆ (1994) ทีศ่ ึกษาครัวเรือนชนบทในมณฑลกวางตุง ประเทศจีน โดย
มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดผักตอรายไดเทากับ 0.071 0.269 0.001 0.603 และ 0.911
ตามลําดับ
อาหารหมวดผลไม คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.710 จัดเปนสินคา
ปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา
รั ต นวิ จั ก ขณ (2536) ที่ ศึ ก ษาค า ความยื ด หยุ น ของอุ ป สงค อ าหารของครั ว เรื อ นเกษตรในจั ง หวั ด
นครราชสีมา พินพร ยุรยาตร (2543) และเกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ที่ศึกษาคาความยืดหยุน
ของอุปสงคอาหารของครัวเรือนไทย โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดผลไมตอรายได
เทากับ 0.674 0.723 และ 0.668 ตามลําดับ
อาหารหมวดเครื่อ งดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอ
รายไดเทากับ 1.605 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods)
สอดคลองกับงานวิจัยของอรอนงค ลองพิชัย (2547) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของ
ครั ว เรื อ นเกษตรกรไทย และชลฤดี โพกรวม (2548) ที่ ศึ ก ษาครั ว เรื อ นที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ
การเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอลตอรายได
เทากับ 2.130 และ 1.031
สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.938
จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สอดคลองกับงานวิจัย
ของจารุวรรณ จันใส (2539) และเกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ที่ศึกษาคาความยืดหยุนของอุป
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สงคอ าหารของครัวเรือ นไทย โดยมีคาความยืด หยุนของอุปสงคอ าหารหมวดสินคาอื่นๆ ในหมวด
อาหารตอรายไดเทากับ 0.055 และ 0.502

ขอเสนอแนะ

1. จากการสํารวจพบวา ครัวเรือ นชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒ นานคร จังหวั ด
สระแกว มีอ าชีพเกษตรกรรม (ทํานาป) โดยสภาพดินในพื้นที่มีลักษณะที่ไมเหมาะสมสําหรับการ
เพาะปลูก ขาดแหลงน้ําในธรรมชาติ สามารถทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น จึงสงผลใหครัวเรือน
ชนบทมีรายไดอยูในระดับต่ํา มีฐานะยากจน และครัวเรือนสามารถผลิตขาวไวเพื่อบริโภคไดเพียงอยาง
เดียว จึงทําใหไมสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน ทําใหพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารของครัวเรือนไมหลากหลาย ประกอบกับผลการศึกษาพบวาอาหารหมวดสัตวน้ํา และผัก
จั ด เป น สิ น ค า จํ า เป น ดั ง นั้ น เกษตรอํ า เภอควรเข า มาส ง เสริ ม ให ค รั ว เรื อ นในพื้ น ที่ ป ระกอบอาชี พ
การเกษตรในการเพาะปลูก หรือ ขุดบ อ เลี้ยงปลา เพื่ อ นําไปจําหนา ยและเก็ บ ไวบริ โภคเองภายใน
ครัวเรือน ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดและลดภาระรายจายของครัวเรือน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
วัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรแนะนําอาชีพเสริมใหแกครัวเรือน เพื่อให
ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความเปนอยูที่ดีขึ้นดวย
2. จากการสํา รวจพบว า ครัว เรือ นชนบทในตําบลหนองแวง อํา เภอวัฒ นานคร จัง หวั ด
สระแกว มีรายไดต่ํา และยังพบอีกวา เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอลมีคาความยืดหยุนของอุปสงค
อาหารตอ รายไดที่มากกวา 1 จัดเปนสินคา ฟุมเฟอย เพราะสมาชิกในครัวเรือนชนบทยังมีการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมากเมื่อมีการพบปะสังสรรค ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพ ดังนั้นสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรรณรงคใหครัว เรือนชนบท
ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณคา และใหความรูถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่มี
ต อ สุ ข ภาพของผู บ ริ โ ภคให ม ากยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกั บ ควรส ง เสริ ม ให ค รั ว เรื อ นชนบทตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและประโยชนใหการบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู โดยการลงพื้นที่ไปใหความรูแกครัวเรือน
โดยตรง และควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จมากขึ้น
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ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดคํานึงถึงความแตกตางทางดานราคา ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรนําอิทธิพลของราคาอาหารเขามาพิจารณาดวย เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชจายในการ
บริโภคอาหารที่มีตอราคาอาหาร และอาจจะสงผลใหการประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายในการ
บริโภคอาหารมีความถูกตองมากขึ้น
2. ควรพิ จ ารณาคา ใชจ ายในการบริโ ภคอาหารของครัวเรือ นโดยเปน 2 ประเภท ดัง นี้
คาใชจายในการบริโภคอาหารที่เปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค) และคาใชจายในการบริโภคอาหารที่ไมเปน
ตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารที่ไดมาโดยไมตองซื้อ) เพื่อที่จะไดเห็นถึงความแตกตางของพฤติกรรม
การใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
3. เนื่องจากแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้น
จึงควรจะศึกษาโดยเพิ่มประเภทของอาหารทองถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองเขาไปดวย
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ตัวอยางแบบสัมภาษณ
ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบท
ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
หมายเลขแบบสัมภาษณ
บานเลขที่.............หมูบาน.................................ตําบล.............................อําเภอ.......................
วันเวลา......../......../........ เริ่มเวลา................................น. สิ้นสุด....................................น.
ชื่อผูสัมภาษณ...................................................................................
ชื่อผูใหสัมภาษณ...............................................................................
ชื่อผู Edit...........................................................................................
******************************************************************************************************
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน และเติมคําตอบลงในชองวาง............
สวนที่ 1 ลักษณะของครัวเรือน
1. ตําแหนงในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ
1 หัวหนาครัวเรือน
2 บุคคลในครัวเรือน มีความพันธกับหัวหนาครัวเรือนเปน.....................................
2. ชื่อ สกุล หัวหนาครัวเรือน........................................................................................................
เพศ 1 ชาย
2 หญิง
3. อายุหัวหนาครัวเรือน.......................................... ป
4. สถานภาพการสมรสของหัวหนาครัวเรือน
1 โสด
2 สมรส
3 หมาย / หยา
5. จํานวนบุตรของหัวหนาครัวเรือน..............................คน
6. การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนสูงสุดระดับ
1 ประถมศึกษา
2 มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
3 สูงกวาอาชีวศึกษา
7. บานที่อยูอาศัยในปจจุบันเปนของใคร
1 ของหัวหนาครัวเรือน
2 ของบุคคลในครัวเรือน
3 อื่น ๆ ระบุ................................
8. จํานวนบุคคลทั้งหมด (รวมตัวทาน) ที่อาศัยอยูในครัวเรือน .............................คน
9. จํานวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 13 ปและผูใหญที่มีอายุเกิน 60 ป ที่อาศัยอยูในครัวเรือน..........คน
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10. ลักษณะครัวเรือน
1 ครัวเรือนเดี่ยว

2 ครัวเรือนขยาย

สวนที่ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน
1. อาชีพหลัก (ทําประจํา) เรียงตามลําดับความสําคัญ สําคัญที่สุดคือ 1 รองลงมา คือ 2 และ 3
และ 4 ตามลําดับ
1 เกษตรกรรม ประเภท
1 ทํานาป 2 นาปรัง 3 ทําไร
2 ประกอบธุรกิจ ประเภท
1 คาขาย 2 อื่นๆ ระบุ..................................
3 รับจาง ระบุ...........................................
4 อื่นๆ ระบุ.........................................
2. จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่มีอาชีพ................................. คน
3. จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไมมีอาชีพ............................. คน
สวนที่ 3 รายไดและคาใชจายของครัวเรือน
1. รายไดของครัวเรือนตอเดือน ....................................บาท
2. คาใชจายของครัวเรือนตอเดือน
ประเภทคาใชจาย
อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม และรองเทา
คารักษาพยาบาลและรายจายสวนบุคคล
การเดินทางและการสื่อสาร
คาใชจายอื่นๆ
รวม

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
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สวนที่ 4 การใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน
1. รายไดของครัวเรือนมีผลตอการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนหรือไม
1 มี
2 ไมมี
2. ครัวเรือนสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับความตองการของครัวเรือนตนเองหรือไม
1 เพียงพอ
2 ไมเพียงพอ
3. บุคคลใดในครัวเรือนเปนผูตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร
1 หัวหนาครัวเรือน
2 บุคคลในครัวเรือน มีความพันธกับหัวหนาครัวเรือนเปน.........................
4. ครัวเรือนมีการเลือกซื้ออาหารจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใหหมายเลข 1 แกขอที่
สําคัญที่สุด และ 2, 3... แกขอที่สําคัญรองลงมา)
1 ตลาด
2 รานคาในหมูบาน
3 รถขายอาหาร
4 อื่นๆ ระบุ....................................
5. ระยะเวลาการซือ้ อาหารตอครั้ง
1 1 วัน/ครั้ง
2 2 วัน/ครั้ง
3 3 วัน/ครั้ง
4 มากกวา 3 วัน/ครั้ง
5 อื่นๆ ระบุ...........................
6. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือ้ อาหารแตละประเภทของครัวเรือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยให
หมายเลข 1 แกขอที่สําคัญที่สุด และ 2, 3... แกขอที่สําคัญรองลงมา)
1 รายไดของครัวเรือน
2 ราคาอาหาร
3 คุณคาของอาหาร
4 รสนิยมของครัวเรือน
5 อื่นๆ ระบุ....................................
7. คาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตอเดือน
(ชองที่มาของคาใชจาย ใสหมายเลข 1 กรณีซื้ออาหาร และ 2 กรณีผลิตอาหารไดเอง)
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รายการคาใชจาย

ที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
ปริมาณ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา
หนวย

(บาท)

(บาท)

ระยะเวลาที่ใช

จํานวนซื้อ

จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค

บริโภค (วัน)

ตอเดือน (ครั้ง)

เฉลี่ยตอเดือน (บาท)

1. ขาว และอาหารประเภทแปง
ขาวเจา (ขาวสาร)
ขาวเหนียว (ขาวสาร)
แปงขาวเจา และอืน่ ๆ
เสนตางๆ
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
2. เนื้อสัตว และสัตวปก
เนื้อสุกร
เนื้อโคกระบือ
เนื้อสัตวปก (ระบุ...........)
หมู/เนื้อเค็มตากแหง
กุนเชียง
เนื้อสัตวแปรรูป (ระบุ...........)
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
3. สัตวน้ํา
ปลาสด
ปลาแหง ปลาเค็ม
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รายการคาใชจาย

ที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
ปริมาณ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา
หนวย

(บาท)

(บาท)

ระยะเวลาที่ใช

จํานวนซื้อ

จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค

บริโภค (วัน)

ตอเดือน (ครั้ง)

เฉลี่ยตอเดือน (บาท)

กุงแหง
ปูเค็ม
ปลารา
สัตวน้ําแปรรูป (ระบุ...........)
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
4. ไขมัน นม เนย และไข
นมสด
นมขนหวาน
นมผง
ครีมเทียม
เนย
ไขสด
ไขเค็ม
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
5. ผัก
ผักสด
หัวหอมแดง
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รายการคาใชจาย

ที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
ปริมาณ

หนวย

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน/มูลคา

ระยะเวลาที่ใช

จํานวนซื้อ

จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค

(บาท)

(บาท)

บริโภค (วัน)

ตอเดือน (ครั้ง)

เฉลี่ยตอเดือน (บาท)

กระเทียมแหง
พริกแหง
หนอไมตม
ผัก (ตากแหง/ดอง)
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
6. ผลไม
ผลไมสด
ผลไมดอง/แชอิ่ม/กวน/ตากแหง
ผลไมกระปอง
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
7. เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล
น้ําดื่มบริสุทธิ์ (บรรจุขวด)
น้ําอัดลม
น้ําผัก/ผลไม
กาแฟ/ชา
เครื่องดื่มชอกโกแลต
เครือ่ งดื่มชูกําลัง
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รายการคาใชจาย

ที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
ปริมาณ

หนวย

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน/มูลคา

ระยะเวลาที่ใช

จํานวนซื้อ

จํานวนเงิน/บริโภค

(บาท)

(บาท)

บริโภค (วัน)

ตอเดือน (ครั้ง)

เฉลี่ยตอเดือน (บาท)

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสําเร็จรูป
โซดา
เบียร
สุรา
ไวน
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
8. อื่น ๆ ในหมวดอาหาร
อาหารกึง่ สําเร็จรูป
อื่นๆ (ระบุ.............)
รวม
รวมทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมที่ไดจากการสัมภาษณ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554

นางสาวมนัสจิรา ธารีลาภ
16 ตุลาคม พ.ศ. 2526
กรุงเทพมหานคร
100/25 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

