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   การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได และ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบท โดยสัมภาษณครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว จํานวน 50 ครัวเรือน และนําขอมูลท่ีไดมาประมาณคาสมการสัดสวนการ

ใชจายในการบริโภคอาหาร โดยใชแบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System (AIDS) ดวยวิธี

ยกกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least  Squares : OLS) จากน้ันนําไปคํานวณหาคาความยืดหยุน

ของอุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชจายของครัวเรือนชนบทท่ี

มีฐานะยากจนจะเนนการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สวนครัวเรือนท่ีมีฐานะดีจะ

บริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตว สัตวปก สัตวนํ้า ไขมัน  นม  เนย  ไข ผัก  ผลไม เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมี

แอลกอฮอล และสินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร ในสัดสวนท่ีสูงกวา ท้ังน้ีในการวิเคราะหความยืดหยุนของ

อุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได พบวา อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวนํ้า ผัก 

ผลไม สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ 

ประเภทสินคาจําเปน สวนอาหารหมวดเน้ือสัตว สัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมี

แอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนมากกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ ประเภทสินคาฟุมเฟอย ดังน้ันผูวิจัยเสนอ

วา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานครและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรรณรงคให

ครัวเรือนตระหนักถึงการบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาครบท้ัง 5 หมู  และสนับสนุนใหครัวเรือนมีอาชีพเสริม

ในการเพาะปลูก หรือขุดบอเล้ียงปลา เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได ใหครัวเรือนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

       ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยนอกเหนือจากท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม 

และยารักษาโรคแลว อาหารถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญอยางยิ่งอีกอยางหน่ึง เน่ืองจากการบริโภค

อาหารจะบงบอกถึงภาวะโภชนาการ ซึ่งอาหารท่ีบริโภคจะตองใหคุณประโยชนท่ีเพียงพอกับความ

ตองการของรางกาย ฉะน้ันผูบริโภคจึงจําเปนตองจัดสรรคาใชจายเพ่ือการบริโภคอาหารใหเหมาะสม

กับความตองการของรางกาย เพ่ือท่ีจะใหรางกายไดรับสารอาหารอยางเพียงพอ สําหรับในประเทศไทย 

ประชากรสวนใหญจะไมประสบปญหาความอดอยากขาดแคลน เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม จึงสามารถผลิตอาหารไดเกินกวาความตองการของประชากรภายในประเทศ แตกลับ

พบวาประชากรมักประสบปญหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีไมไดสัดสวน จึงทําใหรางกายไดรับ

สารอาหารท่ีไมครบถวน ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพตามมา 

ซึ่งอาจเกิดจากความไมเทาเทียมกันในดานความเจริญในแตละทองถิ่น อาทิ โอกาสในการศึกษา 

อาชีพ และรายได 

         ดังเชนจังหวัดสระแกว แมจะเปนจังหวัดท่ีต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศ แตประชากรสวน

ใหญกลับประสบปญหาในเร่ืองความไมเทาเทียมกันของความเจริญ โดยสะทอนไดจากระดับรายได

โดยเฉล่ียของครัวเรือนท่ีมีระดับตํ่ากวาระดับรายไดโดยเฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัดใกลเคียง (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน ป พ.ศ. 2550  

 

จังหวัด รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน (บาท) 

ปทุมธานี 26,107 

ฉะเชิงเทรา 20,665 

นครนายก 15,983 

ปราจีนบุรี 18,263 

สระแกว 13,593 

 

        ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2551).  ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ป 2550.:  ออนไลน.     
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        ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวสวนใหญ มีรายไดมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต

เน่ืองจากสภาพดินในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ประกอบกับขาดแหลงนํ้าในธรรมชาติ 

จึงสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช  ทําใหพืชท่ีเพาะปลูกมีราคาไมสูงนัก (สํานักงานจังหวัดสระแกว. 

2552: ออนไลน) สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่า เมื่อครัวเรือนมีระดับ

รายไดตํ่า จะทําใหระดับการใชจายทุกประเภทตํ่าลง รวมถึงการใชจายเพ่ือการบริโภคอาหารก็ตํ่าลง

ดวย  จนทําใหการบริโภคอาหารของครัวเรือนอาจไมไดสัดสวนดังท่ีกลาวมาแลวขางตน กระทบตอ

ความกินดีอยูดีของครัวเรือน 

        แตอยางไรก็ตาม หากเรามองไปท่ีปจจัยดานคาใชจายก็จะเห็นวา ครัวเรือนยังคงมีคาใชจาย

ในการบริโภคอาหารในปริมาณท่ีมากกวาคาใชจายประเภทอื่น เน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือน

จําเปนตองบริโภคอาหารทุกวัน ทําใหอาหารยังคงเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตมากกวา

ปจจัยอื่น (ตาราง 2) 

 

ตาราง 2  คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนจังหวัดสระแกว จําแนกตามประเภทของคาใชจาย 

      ป พ.ศ. 2550 

 

ประเภทคาใชจาย คาใชจาย 

 บาท รอยละ 

อาหาร เคร่ืองด่ืม 3,737 37.46 

ท่ีอยูอาศัย 1,752 17.56 

เคร่ืองนุงหมและรองเทา    206                  2.07 

คารักษาพยาบาลและรายจายสวนบุคคล     631                  6.33 

เกี่ยวกับการเดินทางและการส่ือสาร 1,838 18.43 

คาใชจายอื่นๆ    485   4.86 

คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1,326 13.29 

       รวม 9,975              100.00 

 

        ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2551).  ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ป 2550. ออนไลน.     
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        จากการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว ยอมสงผลใหเขาใจถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ครัวเรือนชนบท รวมท้ังทําใหทราบวาเมื่อรายไดของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไปจะสงผลตอความยืดหยุน

ของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ของครัวเรือนอยางไร อันจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย

สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนในจังหวัดสระแกวใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 

ความมุงหมายของการวิจยั 

        1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

        2.  เพ่ือประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือน

ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

 

ความสําคัญของการวจิัย 

        จากการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารใน

หมวดตางๆ ตลอดจนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนชนบท

ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนโดยตรงตอ

เกษตรกรและเกษตรอําเภอ ในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการผลิตอาหาร ใหตรง

กับความตองการของชุมชน และเปนประโยชนทางออมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงาน

พัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพ่ือเปนแนวทางในการ

วางแผนและสงเสริมใหครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนดวย 

 

ของเขตของการวิจยั 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

             ในศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในตําบลหนองแวง 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยเลือกกลุมครัวเรือนจาก 2 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 4 บานหนองหลม 

หมูท่ี 6 บานหนองหมู รวมท้ังส้ิน 50 ตัวอยาง เน่ืองจากครัวเรือนท้ัง 2 หมูบานมีรายไดเฉล่ียตอปตํ่า

ท่ีสุด  
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        ตัวแปรที่ศึกษา 

 1.   ตัวแปรอิสระ 

                 รายไดของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวฒันานคร จังหวัดสระแกว 

              2.   ตัวแปรตาม 

        คาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว  ซึ่งสามารถแบงเปนหมวดตางๆ ไดดังน้ี 

         2.1  ขาว และอาหารประเภทแปง 

      2.2  เน้ือสัตว และสัตวปก 

                        2.3  สัตวนํ้า  

       2.4  ไขมัน  นม  เนย  ไข 

                         2.5  ผัก   

                         2.6  ผลไม 

                         2.7  เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 

                         2.8  อื่นๆ ในหมวดอาหาร  เชน  อาหารกึ่งสําเร็จรูป   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

         ครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

       รายไดของครัวเรือน หมายถึง รายไดของครัวเรือนท่ีเปนตัวเงินจากคาแรง เงินเดือน      

เงินโบนัส  กําไรสุทธิในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจอื่นๆ รายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชา

ท่ีดิน  รวมท้ัง เงินท่ีไดรับจากการชวยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ 

       คาใชจายในการบริโภคอาหาร หมายถึง จํานวนเงินท่ีครัวเรือนใชจายไปเพ่ือการบริโภค

อาหาร  รวมถึงมูลคาของอาหารท่ีครัวเรือนผลิตไดเพ่ือบริโภคเอง 

       ขาว และอาหารประเภทแปง หมายถึง ขาวเจา ขาวเหนียว และผลิตภัณฑจากขาวหรือ

พืชอื่นๆ เชน เสนกวยเต๋ียว ขนมจีน แปงมันสําปะหลัง เปนตน 

       เนื้อสัตว และสัตวปก หมายถึง เน้ือสุกร เน้ือโคกระบือ เน้ือสัตวปกทุกประเภท เชน เปด ไก 

นก เปนตน รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีไดจากเน้ือสุกร เน้ือโคกระบือ เน้ือสัตวปก ยกเวนนํ้ามันหมู 

       สัตวน้ํา หมายถึง ปลานํ้าจืด ปลานํ้าเค็ม สัตวนํ้าอื่นๆ รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีไดจากปลาและ

สัตวนํ้าอื่นๆ ยกเวนเคร่ืองปรุงรสท่ีไดจากผลิตภัณฑปลาและสัตวนํ้าอื่นๆ  

       ไขมัน นม เนย ไข หมายถึง ไขมันท่ีไดจากพืชและสัตว ผลิตภัณฑท่ีไดจากไขมันพืชและ

สัตว  นํ้านมและผลิตภัณฑนมทุกชนิด ไขเปด ไขไก ไขนก และผลิตภัณฑจากไขทุกประเภท 
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       ผัก หมายถึง ผักทุกประเภท ท้ังประเภทรับประทานใบและผล รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีไดจากผัก   

       ผลไม หมายถึง ผลไมทุกชนิดท่ียังสดและท่ีสําเร็จรูปในลักษณะอื่นๆ 

       เคร่ืองดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล หมายถึง เคร่ืองด่ืมทุกประเภท รวมท้ังท่ีมีแอลกอฮอล

และไมมีแอลกอฮอล 

       อ่ืนๆ ในหมวดอาหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดนอกจากท่ีกลาวมา 

       ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได หมายถึง อัตราการเปล่ียนแปลงในคาใชจาย

ในการบริโภคอาหาร กับอัตราการเปล่ียนแปลงของรายได ซึ่งทําใหทราบถึงปริมาณคาใชจายในการ

บริโภคอาหารแตละหมวดเมื่อรายไดเปล่ียนแปลงไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                                                                                                      

      

  

 

     

        ประมาณคาความยืดหยุน 

                            ของอุปสงคอาหารตอรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

          

       คาใชจายในการบริโภคอาหาร 

    -  ขาว และอาหารประเภทแปง 

    -  เน้ือสัตว และสัตวปก 

    -  สัตวนํ้า   

    -  ไขมัน นม เนย ไข 

    -  ผัก  

    -  ผลไม 

    -  เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 

    -  อื่นๆ ในหมวดอาหาร  

   
      รายได 

   ของครัวเรือน 

  

 

วิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

        ระดับรายไดของครัวเรือนท่ีตางกัน จะสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน

ตางกัน  และรายไดของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับคาใชจายในการบริโภคอาหารท้ัง 8 

หมวดอาหาร โดยท่ีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง  

เน้ือสัตว และสัตวปก ผัก และผลไม มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ 

(Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สวนอาหารหมวดสัตวนํ้า ไขมัน นม เนย 

ไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล และอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนมากวา 1 จัดเปน

สินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

      ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและไดนําเสนอ

ตามหัวขอตอไปน้ี 

         1.  สถานการณรายไดและคาใชจายของครัวเรือนจังหวัดสระแกวในป พ.ศ. 2550 

          2.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัย 

           3.  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  

 

1.  สถานการณรายไดและคาใชจายของครัวเรอืนจังหวัดสระแกวในป พ.ศ. 2550 

         จังหวัดสระแกวต้ังอยูภาคกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรจํานวน

มาก และสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมีระดับการศึกษาท่ีไมสูงมากนัก จึงทําใหครัวเรือนสวนใหญมี

รายไดมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตเน่ืองจากขาดแหลงนํ้าธรรมชาติ ขาดแหลงกักเก็บนํ้า

ผิวดิน และสภาพดินท่ีไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะดินสวนใหญเปนดินทรายจัดและมีการชะ

ลางพังทลาย ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช  ทําใหพืชท่ีปลูกมีราคาไมสูง จึงสงผลใหครัวเรือน

มีระดับรายไดท่ีคอนขางตํ่า (สํานักงานจังหวัดสระแกว. 2552:  ออนไลน) 

        โดยในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวสวนใหญมีรายไดอยูในระดับ 5,001 – 

10,000 บาทตอเดือน (ตาราง 3) รายไดสวนใหญของครัวเรือนมาจากรายไดประจําจากการทํางาน

เฉล่ีย 9,532 บาทตอเดือน  โดยท่ีอาชีพผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนสูงท่ีสุด  และอาชีพผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่าท่ีสุดเพียง 7,251 

บาท สวนผูท่ีทําอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพท่ีครัวเรือนในจังหวัดสระแกวนิยมทํากันมาก ถา

ครัวเรือนเปนเจาของท่ีดินเองก็จะมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ีประมาณ 12,220 บาท  แตถาครัวเรือน

เชาท่ีดินหรือทําฟรี จะมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 14,287 บาท (ตาราง 4)   

        สวนในดานคาใชจาย ในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวมีคาใชจายเฉล่ียตอ

ครัวเรือนเดือนละ 9,975 บาท  โดยเปนคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 8,649 บาท คิดเปนรอยละ 

86.70  ซึ่งจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ คาใชจายเกี่ยวกับอาหารและยาสูบรอยละ 43.20  กับ

คาใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการรอยละ 56.80  รองลงมาเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและ

การส่ือสารรอยละ 18.40 
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         ในสวนของคาใชจายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม  ในป พ.ศ. 2550 ครัวเรือน

มีการใชจายเปนคาอาหารและเคร่ืองด่ืม (รวมเคร่ืองด่ืมไมมีแอลกอฮอล) เฉล่ียเดือนละ 3,395 บาท 

โดยแยกเปนอาหารปรุงท่ีบานเดือนละ 2,343 บาท และอาหารสําเร็จรูปเดือนละ 1,052 บาท และถา

หากพิจารณาครัวเรือนตามกลุมสถานะทางเศรษฐสังคม จะพบวา ครัวเรือนทุกกลุมมีคาใชจาย

เกี่ยวกับอาหารซื้อมาปรุงท่ีบานสูงกวาอาหารสําเร็จรูปท้ังส้ิน 

         สําหรับหมวดอาหารท่ีซื้อมาปรุงท่ีบานท่ีสําคัญ หมวดอาหารประเภทขาวและอาหารท่ีทํา

จากแปงถือวามีมากท่ีสุดถึงรอยละ 13.70 รองลงมาคืออาหารประเภทเน้ือสัตวและสัตวปกมีรอยละ 

10.00 นม เนยแข็ง และไข รอยละ 10.00  ปลาและสัตวนํ้าอื่นๆ รอยละ 8.50 ผัก รอยละ 6.30 และ

เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล (ท้ังสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป) รอยละ 6.20 (ตาราง 5) 

        จากท่ีกลาวมาขางตนจะสังเกตเห็นไดวา ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวน้ันจะมีคาใชจายใน

หมวดอาหารประเภทขาวและอาหารท่ีทําจากแปงในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีก็อาจเน่ืองมาจาก

ครัวเรือนในจังหวัดสระแกวมีรายไดเฉล่ียของครัวเรือนตอเดือนคอนขางตํ่า สงผลผลทําใหครัวเรือนใน

จังหวัดสระแกวมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีเนนหนักไปท่ีอาหารในหมวดหลักๆ น่ันเอง 

 

ตาราง 3  อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนจังหวัดสระแกว  

      ป พ.ศ. 2550 

 

ระดับรายได (บาท) จํานวนครัวเรือน (รอยละ) 

         ตํ่ากวา            1,500   1.60 

          1,501         -   3,000                                     8.30 

          3,001         -   5,000                                   16.80 

          5,001         - 10,000                                   31.00 

        10,001         - 15,000                                   16.70 

        15,001         - 30,000                                   16.90 

        30,001         - 50,000   5.80 

        50,001         -        100,000   2.80 

        มากกวา  100,000     0.20 

       รวม                                   100.00 

       ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2551).  ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ป 2550.  ออนไลน.    
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ตาราง 4  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2550 

 

       ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2551).  ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550.  ออนไลน.     

 

 

       ผูถือครองทําการเกษตร ผูดําเนินธุรกิจ ลูกจาง 

          ของตนเอง   

       ปลูกพืช/เล้ียงสัตว / เพาะเล้ียง ประมง,ปาไม, 
ที่ไมใช

การเกษตร 
ผูปฏิบัติงาน คนงาน ผูปฏิบัติงาน 

     
รวม

ทั้งส้ิน 
   ลาสัตว,  วิชาชีพ ทั่วไป ในกระบวน 

แหลงที่มาของรายได (บาท)  สวนใหญเปน สวนใหญ หาของปา,บริการ  นักวิชาการ  การผลิต 

       เจาของที่ดนิ เชาที่ดิน / ทําฟรี ทางการเกษตร  และนักบริหาร   

              

รายไดทั้งส้ินตอเดอืน     13,593  14,741 16,906 6,336 22,078 28,469 6,486 9,269 

 รายไดประจํา   13,422  14,576 16,255 6,336 21,743 28,432 6,486 9,144 

       รายไดที่เปนตัวเงิน  11,362  12,220 14,287 3,872 18,988 26,151 4,616 7,251 

  รายไดจากการทํางาน  9,532  11,118 12,536 3,813 17,663 24,222 3,948 6,679 

  เงินไดรับเปนการชวยเหลือ  1,726  1057 1700 46 1265 952 668 571 

  รายไดจากทรัพยสิน  104  44 51 13 60 978 - 1 

       รายไดทีไ่มเปนตัวเงิน   2,060  2,356 1,968 2,464 2,755 2,281 1,870 1,894 

 รายไดไมประจํา (ที่เปนตัวเงิน)  171  165 651 - 336 37 - 125 

                            

9 
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ตาราง 5  คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2550 

 

    ผูถือครองทําการเกษตร ผูดําเนินธุรกิจ ลูกจาง 

       ของตนเอง   

    ปลูกพืช / เล้ียงสัตว / เพาะเล้ียง ประมง,ปาไม, 
ที่ไมใช

การเกษตร 
ผูปฏิบัติงาน คนงาน ผูปฏิบัติงาน 

   รวมทั้งส้ิน   ลาสัตว,  วิชาชีพ ทั่วไป ในกระบวน 

ประเภทของคาใชจาย (บาท) สวนใหญเปน สวนใหญ หาของปา,บริการ  นักวิชาการ  การผลิต 

    เจาของที่ดนิ เชาที่ดิน / ทําฟรี ทางการเกษตร  และนักบริหาร   

คาใชจายทั้งส้ินตอเดือน 9,975 9,141 11,143 6,859 14,345 22,692 5,444 8,248 

      คาใชจายเพือ่การอุปโภคบริโภค 8,649 8,315 10,003 6,577 12,676 16,251 5,275 7,572 

 
อาหาร และเคร่ืองดื่ม (รวมเคร่ืองดื่ม 

ไมมีแอลกอฮอล) 3,395 3,169 3,477 2,922 4,447 5,142 2,251 3,462 

  อาหารปรุงที่บาน 2,343 2,467 2,614 2,092 2,690 2,819 1,515 2,598 

  อาหารสําเร็จรูป 1,052 702 863 830 1,757 2,322 736 864 

          ซื้อมาบริโภคที่บาน 557 303 518 765 1148 820 528 423 

          บริโภคนอกบาน 495 399 345 65 609 1,502 208 441 

 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 255 181 415 1,608 377 71 218 317 

 ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ 87 93 49 6 144 110 38 126 

 
ที่อยูอาศัย เคร่ืองแตงบาน และเคร่ืองใช

ตางๆ 1,752 1,907 1,474 1,293 2,885 2,530 1,107 1,297 

 เคร่ืองนุงหมและรองเทา 206 168 253 - 337 816 81 160 
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ตาราง 5 (ตอ)                

                                                                                                                                                       

       ผูถือครองทําการเกษตร ผูดําเนินธุรกิจ ลูกจาง 

       ของตนเอง   

    ปลูกพืช / เล้ียงสัตว / เพาะเล้ียง ประมง,ปาไม, 
ที่ไมใช

การเกษตร 
ผูปฏิบัติงาน คนงาน ผูปฏิบัติงาน 

   รวมทั้งส้ิน   ลาสัตว,  วิชาชีพ ทั่วไป ในกระบวน 

ประเภทของคาใชจาย (บาท) สวนใหญเปน สวนใหญ หาของปา,บริการ  นักวิชาการ  การผลิต 

    เจาของที่ดนิ เชาที่ดิน / ทําฟรี ทางการเกษตร  และนักบริหาร   

 คาใชจายสวนบุคคล 420 420 415 559 635 801 321 305 

 เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล 210 258 158 45 382 635 727 108 

 การเดินทางและการส่ือสาร 1,838 1,664 3,064 0 2,832 4,866 372 1,201 

 การศึกษา 139 109 83 8 247 770 39 80 

 
การบันเทิง การอานและกิจกรรมทาง

ศาสนา 211 271 109 135 289 446 112 125 

คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1,326 826 1,140 282 1,669 6,441 169 677 

                      

 

        ท่ีมา:   สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2551).  ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550.  ออนไลน.     
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          ครัวเรือนในพ้ืนท่ีอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีรายไดมาจากการทําการเกษตร รายได

จากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และรายไดจากการคาขาย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ  

โดยครัวเรือนมีรายไดจากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนตอเดือนมากท่ีสุดเฉล่ีย 7,782.73 บาท 

รองลงมาคือรายไดจากการทําการเกษตร เชน ปลูกขาว ทําไร เฉล่ียตอเดือนอยูท่ี  4,561.44 บาท และ

รายไดจากการคาขาย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 1,255.88 บาท และสุดทายคือรายได

อื่นๆ เชน คาเชา ลูกหลานสงเงินมาให ดอกเบี้ยเงินฝาก 861.09 บาท (ตาราง 6) 

          สวนในดานคาใชจาย ครัวเรือนในพ้ืนท่ีอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีคาใชจายเฉล่ีย

ตอครัวเรือนเดือนละ 9,391.77 บาท โดยเปนคาใชจายดานอาหาร 6,211.52 บาท คิดเปนรอยละ 

66.14  ซึ่งแบงคาใชจายดานอาหารออกเปน 3 ประเภท คือ คาใชจายเพ่ือซื้อขาวสาร 586.32 บาท 

คาใชจายเพ่ือซื้ออาหารท่ีจําเปน (เชน เน้ือสัตว ไข ผัก ฯลฯ) 4,457.06 บาท คาใชจายเพ่ือซื้อขนมกิน

เลน ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ 1,168.14 บาท รองลงมาเปนคานํ้า คาไฟ 503.57 บาท คิดเปนรอยละ 5.36 

คาใชจายอันดับสามเปนคาใชจายในการเดินทาง (คานํ้ามันรถ คาโดยสาร) 484.56 บาท คิดเปนรอย

ละ 5.16 ของคาใชจายท้ังหมด (ตาราง 7)  

 

ตาราง 6  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามท่ีมาของรายไดของครัวเรือนในพ้ืนท่ี 

      อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2551 

 

ท่ีมาของรายได 

รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือน/

เดือน (บาท) 

ทําการเกษตร 4,561.44 

เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน 7,782.73 

คาขาย  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 1,255.88 

รายไดอื่นๆ  (เชน คาเชา ลูกหลานสงเงินมาให ดอกเบี้ยเงินฝาก)   861.09 

       รวม          14,461.14 

 

       ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว.  (2552?).  รายงานสรุปรายได

ครัวเรือน พ.ศ.2551.  ไมปรากฎเลขหนา.  
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ตาราง 7  คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจายของครัวเรือนใน  

      พ้ืนท่ีอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2551 

 

ประเภทของคาใชจาย 

คาใชจายเฉล่ีย/ครัวเรือน/

เดือน (บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

อาหาร   6,211.52   66.14 

   ขาวสาร      586.32     6.24 

   อาหารท่ีจําเปน   4,457.06   47.46 

   ขนมกินเลน ขนมกรุบกรอบ  1,168.14   12.44 

เส้ือผา  เคร่ืองแตงกาย     288.10     3.07 

ท่ีอยูอาศัย     143.50     1.53 

คารักษาพยาบาล  คายา     130.14     1.39 

การศึกษา     476.12     5.07 

การเดินทาง     484.56     5.16 

คานํ้า  คาไฟ     503.57     5.36 

คาโทรศัพท  โทรศัพทมือถือ  บัตรเติมเงิน     297.94     3.17 

คาใชจายสวนบุคคล (สบู ยาสีฟน ฯลฯ)     252.57     2.69 

บันเทิง  หวย  และการพนัน       89.01     0.95 

บุหร่ี  เหลา  ยาดอง       82.84     0.88 

คาใชจายอื่นๆ     431.98     4.60 

   รวม  9,391.77 100.00 

 

        ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว.  (2552?).  รายงานสรุป

รายรับ-รายจายจากบัญชีครัวเรือน พ.ศ.2551.  ไมปรากฎเลขหนา. 
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2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัย 

         ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เปนการศึกษาถึงรายไดของครัวเรือนและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคครัวเรือนในเร่ืองของการใชจายเพ่ือการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษา

ถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวของกับรายไดและคาใชจายเพ่ือการบริโภคอาหาร โดยมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

คือ ทฤษฎีเสนโคงเอ็งเกล (Engel Curve) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

        เสนโคงเอ็งเกล (Engel Curve) (ชยันต ตันติวัสดาการ.  2550: 24) เปนเสนท่ีแสดง

ความสัมพันธของอุปสงคสินคากับรายไดของผูบริโภค ผูบริโภคท่ีมีเหตุผลจะมุงหวังท่ีจะบริโภคสินคา

เพ่ือใหไดรับความสุข ความพอใจ หรืออรรถประโยชนสูงท่ีสุด โดยการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาตางๆ 

เพ่ือไดรับความสุข หรือความพอใจ หรืออรรถประโยชนสูงสุดจากรายไดท่ีผูบริโภคมีอยูจํากัด โดย

ผูบริโภคท่ัวไปจะมีรายไดคงท่ีจํานวนหน่ึง รวมท้ังความสามารถในการหยิบยืมก็คงท่ีดวย สวนราคา

สินคาน้ันไดสมมติวาถูกกําหนดข้ึนจากตลาดท่ีมีการแขงขัน ดังน้ันผูบริโภคตองยอมรับราคาในตลาด

ดังกลาว และไมอาจจะทําใหราคาสินคาเปล่ียนแปลงดวย จากขอจํากัดในเร่ืองของรายไดของผูบริโภค

และราคาสินคาท่ีผูบริโภคเผชิญอยู น้ัน ผูบริโภคจะตองเลือกบริโภคสินคาเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย 

กลาวคือ  ใหไดรับความพอใจสูงท่ีสุด 

        สมมติใหผูบริโภคจังหวัดสระแกว มีการบริโภคสินคา 2 ชนิด ไดแก อาหารและสินคาท่ีไมใช

อาหาร โดยกําหนดใหราคาสินคาท้ังสองชนิดคงท่ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  เสนการบริโภคตามรายได (Income Consumption Curve : ICC) 

        

 ท่ีมา:  ภราดร ปรีดาศักด์ิ.  (2547).  หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.  หนา 142.    

            สินคาที่ไมใชอาหาร 

อาหาร  
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             รายได (บาท) 
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ภาพประกอบ 3  เสนโคงเอ็งเกลของอาหาร 

 

        ท่ีมา:  ภราดร ปรีดาศักด์ิ.  (2547).  หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.  หนา 142.    

 

         เสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve) เปนเสนท่ีใชวิเคราะหอรรถประโยชนท่ีวัดเปน

หนวยไมไดของอุปสงคของผูบริโภคจังหวัดสระแกว โดยจากภาพประกอบ 1 เสนความพอใจเทากัน 

เปนเสนแสดงจํานวนการบริโภคอาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกวท่ีทําให

ผูบริโภคจังหวัดสระแกวไดรับความพอใจเทากัน โดยเสนความพอใจเทากันของผูบริโภคจังหวัด

สระแกวมีลักษณะเปนเสนโคงท่ีทอดจากซายมาขวา มีความชันเปนลบ (Negative slope) ซึ่งแสดงให

เห็นวาเมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวลดการบริโภคสินคาอยางหน่ึงลง ผูบริโภคจะตองเพ่ิมการบริโภค

สินคาอีกอยางหน่ึง  จึงจะชดเชยใหไดรับความพอใจเทาเดิม นอกจากน้ีเสนความพอใจเทากันของ

ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะมีลักษณะเปนเสนโคงเวาเขาหาจุดกําเนิด (Convex to the origin) ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาอัตราการทดแทนของอาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารมีลักษณะลดนอยถอยลง (Diminishing 

marginal rate of substitution) แสดงวาอาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารทดแทนกันไดไมสมบูรณ     

        เสนงบประมาณ (Budget Line) เปนเสนแสดงใหเห็นถึงจํานวนตางๆ ของอาหารและ  

สินคาท่ีไมใชอาหารซึ่งสามารถซื้อไดดวยรายไดจํานวนหน่ึง 

         จากภาพประกอบ 2  ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะเลือกบริโภคอาหารและสินคาท่ีไมใชอาหาร

จํานวนตางๆ เพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุดภายในรายไดหรืองบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด น่ันคือ 

ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะเลือกบริโภค ณ จุดดุลยภาพ คือจุดท่ีคาความชันของเสนงบประมาณ

เทากับคาความชันของเสนความพอใจเทากัน จากการท่ีผูบริโภคจะแสวงหาความพอใจสูงสุดภายใต

งบประมาณหรือรายไดท่ีมีอยูอยางจํากัด เมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีรายไดเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลใหมี
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อํานาจในการซื้ออาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารเพ่ิมข้ึน มีผลทําใหเสนงบประมาณของผูบริโภคจังหวัด

สระแกวขยับเคล่ือนท่ีไปทางขวามือ และสงผลใหผูบริโภคจังหวัดสระแกวแสวงหาความพอใจเพ่ิมข้ึน

ดวย จนทําใหผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีการบริโภคอาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารในระดับท่ีเพ่ิมข้ึน 

เมื่อลากเสนเชื่อมจุดดุลยภาพของการบริโภคอาหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกวเมื่อระดับรายได

เปล่ียนแปลงไป เสนดังกลาวจะเรียกวา เสนการบริโภคตามรายได (Income Consumption Curve) 

        จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายได ณ ระดับตางๆ และปริมาณการบริโภคอาหาร

และสินคาท่ีไมใชอาหารของผูบริโภคจังหวัดสระแกว จะสามารถหาความสัมพันธระหวางการบริโภค

อาหารและสินคาท่ีไมใชอาหารท่ีจุดดุลยภาพ ณ ระดับรายไดตางๆ โดยสมมติใหระดับราคาอาหารและ

สินคาท่ีไมใชอาหารคงท่ี เสนดังกลาวเรียก เสนโคงเอ็งเกล (Engel Curve) หรือเสนอุปสงคตอรายได  

เพราะฉะน้ัน เสนโคงเอ็งเกลจึงเปนเสนท่ีแสดงความสัมพันธของอุปสงคสินคากับรายไดของผูบริโภค 

        จากภาพประกอบ 3 เสนโคงเอ็งเกลของอาหารมีลักษณะลาดข้ึนจากซายไปขวา  แสดงวา

เมื่อผูบริโภคจังหวัดสระแกวมีระดับรายไดเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคจังหวัดสระแกวจะบริโภคอาหารในปริมาณ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดมีคาเปนบวก (e > o) เพราะฉะน้ัน

อาหารจึงจัดวาเปนสินคาปกติ (Normal Goods) 

       แตถากรณีท่ีผูบริโภคบริโภคสินคานอยลงเมื่อระดับรายไดสูงข้ึน แสดงวาผลของการเพ่ิมรายได

เปนไปในทางลบ (negative income effect) ทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงคสินคาตอรายไดมีคา

เปนลบ (e < o) ดังน้ันสินคาประเภทน้ีจึงจัดวาเปนสินคาดอยคุณภาพ (Inferior Goods) 

       

3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

         ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบง

ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการบริโภคอาหารของ

ผูบริโภคในตางประเทศ โดยใชแบบจําลอง AIDS และสวนท่ีสองเปนการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาการบริโภคอาหารของผูบริโภคในการบริโภคอาหารภายในประเทศ โดยใชแบบจําลอง AIDS 

และแบบจําลองอื่นๆ  ซึ่งการตรวจสอบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ัง 2 สวนน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

         สวนแรก ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการบริโภคอาหารของผูบริโภคใน

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

อาหารตอรายไดเกือบทุกประเภทมีคาความยืดหยุนตอรายไดเปนบวก โดยอาหารประเภทผักและ

เน้ือสัตวเปนสินคาท่ีมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดเขาใกลหน่ึง ยกเวนเน้ือแกะท่ีมีคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดเปนลบ และธัญพืชมีสัดสวนของคาใชจายในการบริโภคอาหารสูงท่ีสุด  

         สวนที่สอง  ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการบริโภคอาหารของผูบริโภค

ภายในประเทศโดยใชแบบจําลอง AIDS และแบบจําลองอื่นๆ 

           พัชรา รัตนวิจักรษณ (2536), จารุวรรณ จันใส (2539), พินพร ยุรยาตร (2543), เกษฎพงษ 

ประเสริฐสังข (2547), อรอนงค ลองพิชัย (2547) และ ชลฤดี โพกรวม (2548) งานวิจัยท้ังหมดน้ีได

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) โดยเกือบทุกงานวิจัยจะนําขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจาก

หนวยงานตางๆ ของรัฐมาใชในการศึกษา เวนแตงานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักรขณ (2536) จะนําขอมูล

ปฐมภูมิจากการสํารวจมาใชในการศึกษา 

           จากทบทวนงานวิจัยพบวาทุกภาคของประเทศไทย  ผูบริโภคมีคาใชจายในการบริโภค

อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเน้ือสัตว หมวดผักและผลไมมากท่ีสุดตามลําดับ โดย

ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย ครัวเรือนในชนบท และครัวเรือนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญจะมี

คาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปงในสัดสวนท่ีสูงกวาหมวดอื่นๆ โดย

งานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักรขณ (2536) ไดมีความเห็นวาคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาว

และอาหารประเภทแปง และเน้ือสัตวของผูบริโภคในครัวเรือนจะมีมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับปริมาณ

อาหารท่ีครัวเรือนสามารถผลิตไดเองดวย   

           คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได พบวา อาหารหมวดขาวและอาหารประเภท

แปง  มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1  แสดงวาอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง

จัดเปนสินคาปกติและสินคาจําเปน ยกเวนงานวิจัยของพินพร ยุรยาตร (2543) ท่ีอาหารหมวดขาวและ

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  ท้ังน้ี

เกิดจากหลายสาเหตุ คือจากการท่ีครัวเรือนมีรายไดตอเดือนสูงข้ึนจึงเปล่ียนไปบริโภคสินคาประเภท

อื่นๆ นอกเหนือจากอาหารแทน รวมท้ังสาเหตุอื่น เชน รสนิยมท่ีเปล่ียนแปลง 

           นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอื่นอีกกลาวถึงการบริโภคอาหารโดยแบงแยกเปนอาหารประเภท

เน้ือสัตวชนิดตางๆ ไดแกงานวิจัยของสุมนา ต้ังจิตวิสุทธิ์ (2541), บวรลักษณ แกวตัน (2546), อารียวรรณ 

สุทธิพงศพันธ (2548) ทุกงานวิจัยจะนําขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากหนวยงานตางๆ ของรัฐมาใชใน

การศึกษา โดยสุมนา ต้ังจิตวิสุทธิ์ (2541) ไดศึกษาการบริโภคเน้ือสัตวโดยอาศัยรูปแบบสมการของ 

Engel Curve  บวรลักษณ แกวตัน (2546) อาศัยรูปแบบของแบบจําลอง AIDS และอารียวรรณ สุทธิ

พงศพันธ (2548) ใชรูปแบบของแบบจําลองการขยายระบบคาใชจายแบบเสนตรง (Extended Linear 

Expenditure System : ELES) โดยผลการศึกษาพบวา คาความยืดหยุนของอุปสงคเน้ือหมูตอรายได

จะมีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาจําเปน  สวนคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคเน้ือวัวตอรายไดในงานวิจัยของสุมนา ต้ังจิตวิสุทธิ์ (2541) มีคาความยืดหยุน

มากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาจําเปน  สวนเน้ือไกมีคาความยืดหยุนของ

อุปสงคตอรายไดมากกวา 1 จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย และงานวิจัยของบวรลักษณ 

แกวตัน เน้ือไกมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดนอยกวา 0 จัดเปนสินคาดอยคุณภาพ สวน

งานวิจัยของบวรลักษณ แกวตัน (2546) สัตวนํ้ามีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดมากกวา 1 

จัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย   

           และงานวิจัยของวีระศักด์ิ คงฤทธิ์ (2543) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชจายของครัวเรือน

ในการบริโภคนมและผลิตภัณฑนม โดยใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษา พบวา สมการสัดสวนคาใชจาย

เพ่ือการบริโภคเนยของครัวเรือนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา รายไดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

บริโภคเนยของครัวเรือน คาความยืดหยุนของอุปสงคนมและผลิตภัณฑนมทุกชนิดตอรายได มีคา

ความยืดหยุนมากกวา 1 แสดงวานมและผลิตภัณฑนมจัดเปนสินคาปกติประเภทสินคาฟุมเฟอย  

           จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา สามารถนําคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารแตละ

ประเภทตอรายไดมาสรุปไดดังน้ี 
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ตาราง 8  คาความยืดหยุนของอปุสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได 

 

ผูวิจัย/ปที่วิจัย 

การ

ประมาณคา 

ปขอมูล

วิจัย พ้ืนที่วิจัย 

คาความยืดหยุนของอาหารหมวดตางๆ 

ตอรายได 

พัชรา รัตนวิจักขณ  LES 2536 สุรินทร ขาว = 0.526,  เนื้อสัตว = 1.827 

(2536)    ผัก,ผลไม = -, อาหารอื่น = 1.281 

   นครราชสีมา ขาว = -,  เนื้อสัตว = 0.525 

    ผัก,ผลไม = 0.674, อาหารอื่น = - 

จารุวรรณ จันใส  ELES 2533 ชนบท ขาว = 0.065, เนื้อสัตว = 0.043 

(2539)    ปลา = 0.036, นม = 0.120 

    ผัก = 0.071, อาหารอื่น = 0.055 

สุมนา ต้ังวิจิตวิสุทธ์ิ  Engel 2533 ไทย เนื้อหมู = 0.908, เนื้อไก = 1.296  

(2541) Curve   เนื้อวัว = 1.175 

พินพร ยุรยาตร  ELES 2539 ไทย ขาว = -0.154, เนื้อสัตว = 0.312 

(2543)    ปลา = 0.295, นม = 0.616 

    ไขมัน = 0.198, ผลไม = 0.723 

    ผัก = 0.269, น้ําตาล = 0.241 

    

เคร่ืองปรุงรส = 0.467,  

เคร่ืองด่ืม = 0.766 

วีระศักด์ิ คงฤทธ์ิ  AIDS 2537 ไทย นม = 1.914, นมสด = 2.096 

(2543)    นมขนหวาน = 1.162, นมผง = 1.851 

    ครีมเทียม = 0.002, ไอศครีม = 0.001 

    นมเปร้ียว = 0.001, เนย = - 

บวรลักษณ แกวตัน  AIDS 2522- ไทย เนื้อวัว = 0.574, เนื้อหมู = 0.784 

(2546)  2543  เนื้อไก = -0.020, เนื้อปลา = 1.799 

เกษฎาพงษ  Double log 2545 ไทย ขาว = 0.016, เนื้อสัตว = 0.055 

ประเสริฐสังข  Equation   ปลา = 0.021, ไขมัน = 0.164 

(2547)    ผลไม = 0.668, ผัก = 0.001 

    เคร่ืองด่ืม = 0.590, อาหารอื่น = 0.502 

อรอนงค  ลองพิชัย  AIDS 2544/45 ภาคกลาง ขาว = 0.056, เนื้อสัตว = 0.745 

(2547)    ปลา = 1.008, ไขมัน = 1.096 
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ตาราง 8  (ตอ) 

 

ผูวิจัย/ปที่วิจัย 

การ 

ประมาณคา 

ปขอมูล

วิจัย พ้ืนที่วิจัย 

คาความยืดหยุน 

ของอาหารหมวดตางๆ ตอรายได 

    

ผักและผลไม = 1.130,  

เคร่ืองปรุงรส = 0.4511 

    เคร่ืองด่ืม = 2.452, อาหารอื่น = 2.712 

ชลฤดี โพกรวม  AIDS 2545 ไทย ขาว = 0.507, เนื้อสัตว = 1.134 

(2548)    ปลา = 0.832, ผลไม = 1.316 

    ผัก = 0.603, เคร่ืองด่ืม = 1.953 

    อาหารอื่น = 1.031 

อารียวรรณ  ELES 2545 กทม.  เนื้อสัตว = 0.109,  

สุทธิพงศพันธ     อาหารทะเล = 0.261 

(2548)     

Halbrendt, Tuan, AIDS 1990 มณฑล ธัญพืช = 0.575, เนื้อ = 1.092 

Gewpesaw; &    กวางตุง ไก = 1.273, ผลไม = 1.841 

Dolk-Etz.   ประเทศจีน ผัก = 0.911, น้ําตาล = 1.193 

(1994)    อาหารอื่น = 1.206 

Wadud  AIDS 1980- บังคลาเทศ เนื้อวัว = 0.509, เนื้อไก = 0.168 

(2006)  2000  เนื้อแกะ = -0.119 

 

         หมายเหตุ:  “ - ” หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

         

 ท่ีมา:  ทบทวนวรรณกรรม. 

 

 

 

 

 

 
 



21 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

         ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือน

ชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

             1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

             3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

             4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
       ประชากร 

           ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแกว จํานวน 997 ครัวเรือน 

       การเลือกกลุมตัวอยาง 

            ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณครัวเรือนในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เน่ืองจากมีความเหมาะสมสําหรับการสุมกลุมตัวอยางขนาดเล็กและมีเวลาในการ

ดําเนินงานจํากัด โดยเลือกครัวเรือนจากกลุมตัวอยางมาจํานวน 2 หมูบานจาก 7 หมูบานในตําบล

หนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว คือ หมูท่ี 4 บานหนองหลม หมูท่ี 6 บานหนองหมู  รวม

ท้ังส้ิน 50 ตัวอยาง เน่ืองจากครัวเรือนท้ัง 2 หมูบานมีรายไดเฉล่ียตอปตํ่าท่ีสุด (ตาราง 9) วิธีการสุม

กลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกใชหลักการสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ผูวิจัยจึงตองเก็บ

รวบรวมกลุมตัวอยางเทาท่ีจะหาไดจนครบตามจํานวนท่ีตองการ ดังภาพประกอบ 4 
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ตาราง 9  กลุมตัวอยางครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 

หมูท่ี/บาน 

รายไดเฉล่ีย/

ครัวเรือน/ป (บาท) จํานวน (ครัวเรือน)    

จํานวนกลุมตัวอยาง      

(ครัวเรือน) 

1   บานหนองแวง 118,025 114 - 

2   บานบุกะสัง 215,000 111 - 

3   บานบุกะสัง 150,000 164 - 

4   บานหนองหลม   35,000 254 25 

5   บานหนองแวง   82,000 131 - 

6   บานหนองหมู   66,310 143 25 

7   บานนอยนาคํา   80,000  80 - 

       รวม         106,332 997 50 

 

 

        ท่ีมา:  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว.  (2552?).  

สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตําบลหนองแวง . หนา 4-5 
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                       แผนท่ีจังหวัดสระแกว                                   แผนท่ีอําเภอวัฒนานคร 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

                    

 แผนท่ีตําบลหนองแวง 

   

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 

การสรางเครือ่งมือท่ีใชในการวิจยั 

       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

            แบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจาย

ในการบริโภคอาหารของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยแบงเปน 2 

สวน ดังน้ี 

              สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน ประกอบดวย สถานภาพในครัวเรือนของผูให

สัมภาษณ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะของครัวเรือน 

  สวนท่ี 2  ขอมูลลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน ประกอบดวย อาชีพหลัก และ

จํานวนบุคคลในครัวเรือนท่ีมีและไมมีอาชีพ 
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  สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของครัวเรือน 

  สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน โดยแบงคาใชจาย

หมวดอาหารออกเปน 8 หมวด  อันไดแก   

- ขาวและอาหารประเภทแปง 

- เน้ือสัตว และสัตวปก 

- สัตวนํ้า   

- ไขมัน นม เนย และไข 

- ผัก 

- ผลไม 

- เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 

- สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร  

  

       ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

          ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

             1.  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองอุปสงค AIDS จากหนังสือ เอกสาร 

บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย และการสรางเคร่ืองมือใน

การวิจัย เพ่ือใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 

                2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณโดยใหครอบคลุมเน้ือหาตามแนวคิดในการวิจัยสู

ประเด็นคําถาม 

                3.  นําแบบสัมภาษณ เสนออาจารย ท่ีปรึกษาสารนิพนธ  เ พ่ือตรวจสอบและให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเร่ืองของสํานวนภาษาใหมีความรัดกุม เขาใจงาย และตรงตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาวิจัย  

       วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

             ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปทดสอบกับกลุมครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแกว จํานวน 10 ราย แลวนํากลับมาทําการแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณครัวเรือน

เพ่ิมเติมอีกคร้ังกอนนําไปใชสัมภาษณครัวเรือนตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

           การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมุงสนใจศึกษาถึงคาความยืดหยุนอุปสงคของอาหารในหมวดตางๆ 

ตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยผูวิจัยจะเก็บ

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก รายไดของครัวเรือน และคาใชจายในการบริโภคอาหาร

หมวดขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเน้ือสัตว และสัตวปก หมวดสัตวนํ้า หมวดไขมัน นม เนย และ

ไข หมวดผัก หมวดผลไม หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล และสินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร ซึ่ง

ขอมูลท้ังหมดน้ีไดจากการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 50 

ตัวอยางจากครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการดังน้ี 

           1.  ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแกว   

           2.  ดําเนินการเก็บขอมูลจากครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

ตามข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยาง  

  

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

      การจัดกระทําขอมลู 
             1.  ทําการตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ

สัมภาษณ ท่ีไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ และทําการแยกแบบสัมภาษณท่ีไมสมบูรณออก 

             2.  ทําการลงรหัส (Coding) นําแบบสัมภาษณท่ีสมบูรณเรียบรอยแลว มาลงรหัสท่ี

กําหนดไวลวงหนา 

             3.  ทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอ 

 

        การวิเคราะหขอมูล 

              1.  การศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบล

หนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะทําการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

                 1.1   การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน โดยการนําคําตอบจากแบบสัมภาษณมา

ทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลดังน้ี คือ สถานภาพในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
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สมรสของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือนใน

ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

                1.2   การวิเคราะหขอมูลดานรายไดและคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ 

ของผูบริโภคในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ดวยสถิติพ้ืนฐาน โดยการนําคําตอบ

จากแบบสัมภาษณมาทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 

(Mean)  

               2.  การประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของ

ครัวเรือนในพื้นท่ีตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative  Method)  ประมาณคาแบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการประมาณคา

สมการสัดสวนการใชจายอาหารดวยวิธียกกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

จากน้ันจะนําคาพารามิเตอรท่ีประมาณไดจากสมการสัดสวนการใชจายไปคํานวณหาคาความยืดหยุน

ของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได 

 

       แบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System (AIDS) ที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล 

         แบบจําลองอุปสงค Almost Ideal Demand System เปนแบบจําลองสมการอุปสงคของ 

Deaton และ Muellbauer (1980) ท่ีพิจารณาเง่ือนไขความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีเรียกวา Price – 

independent , generalize – logarithmicหรือ PIGLOG ซึ่งเปนท่ียอมรับของนักเศรษฐศาสตรวาเปน

เง่ือนไขความพอใจของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมสมเหตุสมผล (Retional Behavior) สามารถใชเปน

ตัวแทนของผูบริโภคท้ังหมดในตลาดได ดังน้ันอุปสงคท่ีปรากฎจึงเปนอุปสงคของตลาด โดยขอดีของ

แบบจําลองอุปสงค AIDS ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ มีความสามารถในการรวมอุปสงคของผูบริโภค

ท้ังหมดได รูปแบบสมการสอดคลองกับขอมูลคาใชจายของครัวเรือนท่ีใชวิจัย และมีความงายในการ

ประมาณการเชิงเสน โดยสามารถแสดงไดดังสมการ 

  

 

                 wi    =       αi  + ∑
j

 γij  log p j    + β i  log  ( p
x

)              (1) 

        และ 

     log p       =        αi  + ∑
k
αk log pk  + 2

1  ∑
k

 ∑
j
γkj log pk                                     

       log p j                                                                             (2) 
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         โดยท่ี   

  wi  =  สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารในแตละหมวด 

  p j  =       ราคาของอาหารหมวด j  

  x   =  คาใชจายในการบริโภคอาหารท้ังหมด 

  p   =  ดัชนีราคา 

 

  แตเน่ืองจากในการศึกษาขอมูลทางดานรายไดและคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวด

ตางๆ ของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวในคร้ังน้ี ไดจากการสัมภาษณ

ครัวเรือน ซึ่งเปนขอมูลภาคตัดขวาง (Cross section data) ทําใหไมมีการเปล่ียนแปลงในราคาอาหาร  

ดังน้ัน ปจจัยราคาจึงถูกกําหนดใหคงท่ี 

        เมื่อกําหนดใหราคาคงท่ี จะไดรูปแบบสมการของสัดสวนคาใชจายอาหารในการบริโภค

อาหารในหมวดตางๆ ดังน้ี 

       

           wi
            =       αi

 + β i
 log x                                   (3) 

                        

       เมือ่ 

            wi
        =      สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ 

                        x         =     คาใชจายในการบริโภคอาหารท้ังหมดท่ีเปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค) 

                                                และไมเปนตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารท่ีไดมาโดยไมตองซื้อ)           

  αi   , β i           =       คาสัมประสิทธิ์   

            i            =       1,2,3,………,8  ; 1   =   อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง    

      2      =    อาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก 

            3     =    อาหารหมวดสัตวนํ้า 

      4      =    อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข 

                        5      =    อาหารหมวดผัก 

           6      =    อาหารหมวดผลไม 

           7      =    อาหารหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 

           8      =    อาหารหมวดสินคาอื่นๆ 
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        จากรูปแบบสมการของสัดสวนคาใชจายอาหารในหมวดตางๆ ในสมการท่ี (3) จะนําไปใช

วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ เพ่ือหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ 

ตอรายได (ηi ) ดังน้ี 

 

       ηi              =     1  +  
w

β

i

i
                            (4) 

 

เมื่อ 

    ηi              =    คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดตางๆ ตอรายได              

    wi
             =      สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ 

          β i               =      คาสัมประสิทธิ์   

            i                =      1,2,3,………,8  ;   1    =    อาหารหมวดขาวและอาหาร 

              ประเภทแปง   

            2    =    อาหารหมวดเน้ือสัตวและ 

              สัตวปก 

                     3    =    อาหารหมวดสัตวนํ้า 

            4    =    อาหารหมวดไขมัน นม  

              เนย และไข 

            5    =    อาหารหมวดผัก 

                     6    =    อาหารหมวดผลไม 

                    7    =    อาหารหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและ 

              ไมมีแอลกอฮอล 

                     8    =    อาหารหมวดสินคาอื่นๆ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและนําเสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูล 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การวิเคราะหขอมูล 

        ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

                สวนที่ 1 คุณลักษณะของครัวเรือนตัวอยางประกอบดวย ลักษณะครัวเรือนของผูให

สัมภาษณ เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะ

ครัวเรือน  ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน 

            สวนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของ

ครัวเรือนตัวอยางประกอบดวย รายไดและคาใชจายของครัวเรือนตัวอยาง และพฤติกรรมการใชจายใน

การบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง อันไดแก คาใชจายในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง 

เน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล และ

สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร   

            สวนที่ 3 ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนตัวอยาง  

 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

         สวนที่ 1 คุณลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง  

          หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางาน มีอายุนอยกวา 50 ป สถานภาพ

สมรส มีบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานาป) 

จํานวนบุคคลท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนไมเกิน 4 คน มีเด็กท่ีตํ่ากวา 13 ป และผูใหญท่ีมีอายุเกิน 

60 ป ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือน จํานวน 1 คน มีลักษณะเปนครอบครัวเด่ียว (ตาราง 10 และ11) 
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ตาราง 10  คุณลักษณะครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

 

หัวหนาครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

     ชาย 34 68.000 

     หญิง 16 32.000 

อายุ   

     นอยกวา  50 ป 29 58.000 

     50 ป ข้ึนไป   21 42.000 

สถานภาพสมรส   

     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 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

     1 - 4 คน 41 82.000 

     4 - 8 คน  9 18.000 

จํานวนเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 13 ป และผูใหญ  

ที่มีอายุเกิน 60 ป ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือน  

     0 - 1 คน 38 76.000 

     2 - 3 คน 12 24.000 
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ตาราง 10  (ตอ) 

 

หัวหนาครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

ลักษณะครัวเรือน   

     ครัวเรือนเด่ียว 33 66.000 

     ครัวเรือนขยาย 17 34.000 

           รวม 50                        100.000 

 

   ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

 

ตาราง 11  ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร  

     จังหวัดสระแกว 

 

ครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพหลัก    

     เกษตรกรรม 38 76.000 

     คาขาย / รับจาง 10 20.000 

     อื่น ๆ  2   4.000 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอาชีพ   

     1 - 2 คน 34 68.000 

     3 - 4 คน 16 32.000 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไมมีอาชีพ   

     0 - 2 คน 44 88.000 

     3 คน ข้ึนไป  6 12.000 

          รวม 50             100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 
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         สวนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของ

ครัวเรือนตัวอยาง              

           รายไดและคาใชจายของครัวเรือนตัวอยาง   

                 จากการสํารวจ พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีรายไดตอเดือนเฉล่ียคอนขางตํ่าคือนอยกวา 

5,000 บาท เน่ืองจากครัวเรือนตัวอยางสวนใหญจะมีอาชีพหลักในการทํานา และเน่ืองจากสภาพดิน

ในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก ประกอบกับขาดแหลงนํ้าในธรรมชาติ จึงสามารถทํานาไดเพียงป

ละ 1 คร้ัง สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่า (ตาราง 12) 

               สวนคาใชจาย ครัวเรือนสวนใหญมีคาใชจายประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนอันดับหน่ึง 

รอยละ 65.010 ลงมาคือคาใชจายอื่นๆ รอยละ 13.663 สวนคารักษาพยาบาลและคาใชจายสวน

บุคคลเปนรายจายท่ีนอยท่ีสุด รอยละ 1.059 เน่ืองจากครัวเรือนสวนใหญใชสิทธิ์ประกันสุขภาพถวน

หนาในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (ตาราง 13) 

 

ตาราง 12  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด 

      สระแกว 

 

ระดับรายได จํานวนครัวเรือน   รอยละ 

นอยกวา 5,000 บาท 36 72.000 

5,001-10,000 บาท 13 26.000 

มากกวา 10,000 บาท   1   2.000 

          รวม 50              100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552.) 

        

 หมายเหตุ:  รายไดเฉล่ียตอเดือน = รายไดท้ังป ÷12 เดือน 
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ตาราง 13  คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร  

     จังหวัดสระแกว 

 

ประเภทคาใชจาย คาใชจายเฉล่ีย (บาท) สัดสวน คาใชจาย (รอยละ) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 3,092.711  65.010 

ท่ีอยูอาศัย    362.800    7.626 

เคร่ืองนุงหม และรองเทา    154.370    3.245 

คารักษาพยาบาลและคาใชจายสวนบุคคล      50.400    1.059 

การเดินทางและการส่ือสาร    447.000     9.396 

คาใชจายอื่น ๆ    650.000   13.663 

          รวม 4,757.281 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552.) 

        

 หมายเหตุ:  คาใชจายประเภทท่ีอยูอาศัย ไดแก คาเชาบาน คานํ้าประปา คาไฟฟา ฯลฯ 

                           คาใชจายประเภทคารักษาพยาบาลและคาใชจายสวนบุคคล ไดแก คาใชจาย 

     ในการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล และคาใชจายดานเวชภัณฑ 

         

           พฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง 

                 จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลัก ผลผลิต

สวนใหญท่ีไดถูกนําไปขาย และอีกสวนหน่ึงจะนํามาใชบริโภคภายในครัวเรือน แตเน่ืองจากครัวเรือน

สามารถผลิตขาวเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนไดเพียงอยางเดียว จึงทําใหความสามารถในการผลิต

อาหารเองของครัวเรือนสวนใหญไมเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนตอง

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากแหลงอื่นดวย โดยครัวเรือนสวนใหญจะเลือกซื้ออาหารจากรถขายของท่ี

เขามาขายภายในหมูบาน รองลงมาคือ รานคาภายในหมูบาน และตลาด (ตาราง 14) โดยจะเลือกซื้อ

อาหารในระยะเวลา 1 วัน/คร้ัง รองลงมาคือ 2 วัน/คร้ัง (ตาราง15) ท้ังน้ีบุคคลท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจในการ

เลือกซื้ออาหารของครัวเรือนสวนใหญก็คือ ภรรยาของหัวหนาครัวเรือน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมากท่ีสุด ไดแก ราคาอาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และ

คุณคาของอาหาร ตามลําดับ (ตาราง 16)      
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ตาราง 14   แหลงเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร       

     จังหวัดสระแกว 

 

แหลงเลือกซื้ออาหาร คาเฉล่ีย อันดับท่ี 

รถขายอาหาร 39.400 1 

รานคาในหมูบาน 28.600 2 

ตลาด 19.000 3 

อื่นๆ 13.000 4 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

 

ตาราง 15  ระยะเวลาในการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนา 

      นคร จังหวัดสระแกว 

 

ระยะเวลาในการซื้ออาหาร จํานวน (ครัวเรือน) รอยละของครัวเรือนตัวอยาง 

1 วัน / คร้ัง 34 68.000 

2 วัน / คร้ัง 10 20.000 

3 วัน / คร้ัง   6 12.000 

          รวม 50                100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 
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ตาราง 16  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง     

      อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้ออาหาร คาเฉล่ีย อันดับท่ี 

ราคาอาหาร 35.600 1 

รสนิยมของครัวเรือน 33.600 2 

รายไดของครัวเรือน 20.600 3 

คุณคาของอาหาร 10.200 4 

 

       ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

 

           คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดตางๆ ของครัวเรือนตัวอยาง 

              จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนมีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและ

อาหารประเภทแปงมากท่ีสุด รอยละ 32.987 เน่ืองมาจากขาวถือเปนอาหารหลักของครัวเรือน และ

ครัวเรือนตัวอยางสามารถผลิตขาวไวบริโภคเองได จึงมีการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหาร

ประเภทแปงคอนขางมาก รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก เชน เน้ือหมู เน้ือไก รอยละ 28.38 ผัก เชน 

หนอไมดอง ผักสด รอยละ 14.873 สัตวนํ้า เชน ปลารา รอยละ 8.595 ซึ่งครัวเรือนตัวอยางจะมีการทํา

ปลาราไวบริโภคเองทุกครัวเรือน ไขมัน นม เนย และไข รอยละ 6.580 เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมี

แอลกอฮอล เชน เคร่ืองด่ืมชูกําลัง เหลาขาว นํ้าอัดลม รอยละ 3.833 ผลไม รอยละ 3.069 และอื่นๆ ใน

หมวดอาหาร เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส นํ้าปลา นํ้าตาล รอยละ 1.677 ตามลําดับ (ตาราง 17) 

 

ตาราง 17  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง      

      อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือน (บาท) สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 

ขาวและอาหารประเภทแปง                1,020.183                 32.987  

เน้ือสัตวและสัตวปก     877.955 28.388 

ผัก     459.969 14.873 
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือน (บาท) สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 

สัตวนํ้า    265.811     8.595 

ไขมัน นม เนย และไข    203.500     6.580 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล    118.532     3.833 

ผลไม      94.901      3.069 

อื่นๆ ในหมวดอาหาร      51.860      1.677 

     รวม 3,092.711 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552.) 

  

             ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 3,214.786  

บาท มากกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงท่ีมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม

2,833.180 บาท และมีสัดสวนคาใชจายในสามหมวดแรกเหมือนกัน คือ หมวดขาวและอาหารประเภท

แปงมากท่ีสุด รอยละ 33.264 และ 32.320 รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก รอยละ 28.338 และ 

28.507 ผัก รอยละ 14.749 และ 15.171 ตามลําดับ ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมี

สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และไข 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 33.264 6.848 3.918 1.764 สูงกวา

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงจะมีสัดสวน

คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ผัก ผลไม รอยละ 28.507 8.990 

15.171 3.982  เน่ืองจากครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศหญิงนิยมรับประทานนํ้าพริกปลารา

กับผักมากกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศชาย สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีสัดสวน

คาใชจายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 3.918 สูงกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศ

หญิงซึ่งมีสัดสวนคาใชจายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 3.628 เน่ืองจากสมาชิก

เพศชายในครัวเรือนชนบทยังมีการด่ืมเคร่ืองด่ืม เชน เหลาขาว มากเมื่อมีการพบปะสังสรรค (ตาราง18) 
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ตาราง 18  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง 

     อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และเพศของหัวหนาครัวเรือน 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือนแบงตามเพศ  

                     ชาย                     หญงิ 

  คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

ขาวและอาหารประเภทแปง   1,069.358    33.264       915.688     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 

เคร่ืองด่ืมที่มีและไมมีแอลกอฮอล     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 

          รวม  3,214.786 100.000 2,833.180 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

 

               ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 

3,270.739 บาท มากกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปข้ึนไป) ท่ีมีคาใชจายในการ

บริโภคอาหารรวม 2,380.596 บาท โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางานจะมีสัดสวน

คาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมี

และไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 33.535 7.017 4.068 1.760  สูงกวาครัวเรือนท่ีมี

หัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา  เน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูในวัยทํางานจะเนนการบริโภค

อาหารหลักท่ีใหพลังงาน สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชราจะมีสัดสวนคาใชจายในการ

บริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า  ผัก ผลไม รอยละ 31.768 8.879 17.865 3.571 สูงกวา

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (ตาราง 19) 
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ตาราง 19  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง  

     อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และอายุของหัวหนาครัวเรือน 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือนแบงอายุ  

 วัยทํางาน (25-60 ป) วัยชรา (มากกวา60 ป ) 

 คาใชจายเฉล่ีย 

(บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจายเฉล่ีย 

(บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

ขาวและอาหารประเภทแปง    1,096.842     33.535    713.550    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 

เคร่ืองด่ืมที่มีและไมมีแอลกอฮอล      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 

          รวม 3,270.739 100.000 2,380.596 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

 

            ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีคาใชจายในการ

บริโภคอาหารรวม 3,596.330 บาท สูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา และสูงกวาอาชีวศึกษา ท่ีมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 3,053.708 บาท และ 

2,290.670 บาท โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/

อาชีวศึกษามีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปงมากท่ีสุดรอย

ละ 32.823 และ 35.358 รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก รอยละ 28.436 และ 29.530 ผัก รอยละ 

14.755 และ 15.244 โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จะมี

สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงสูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนา

ครัวเรือนมีการศึกษาระดับอื่น สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงกวาอาชีวศึกษา  

จากกลุมตัวอยางมีเพียง 1 ครัวเรือนเทาน้ัน โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 3 คน ประกอบดวย หัวหนา

ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนมีสัดสวนการ
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บริโภคอาหารท่ีหลากหลายในหมวดผัก สัตวนํ้า ไขมัน นม เนย และไข ผลไม ในสัดสวนท่ีสูง คือรอยละ 

18.845  9.386 10.041 10.477 (ตาราง 20) 

 

ตาราง 20  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง  

     อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือนแบงตามระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา สูงกวาอาชีวศึกษา 

 คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(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 

เคร่ืองด่ืมที่มีและไมมี

แอลกอฮอล 

   120.264     3.938     83.000     2.308   220.000     9.604 

ผลไม      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 

          รวม 3,053.708 100.000 3,596.330 100.000 2,290.670 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

  

            ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสจะมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 

3,251.507 บาท สูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายท่ีมีคาใชจายในการบริโภค

อาหารรวม 2,369.304 บาท โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสจะมีสมาชิกในครัวเรือน

ท่ีอยูในหลายวัย ดังน้ันครัวเรือนจึงเนนการบริโภคอาหารหมวดหลักๆ ท่ีใหพลังงานสูง จึงทําใหมี

สัดสวนคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง เน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม 

เนย และไข รอยละ 33.504 28.942 6.792 สูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมาย    ท่ีมี
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สัดสวนคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง เน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม 

เนย และไข รอยละ 29.751 24.926 5.252 สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายจะมี

สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตวนํ้า ผลไม รอยละ 18.556 10.726 5.135 สูงกวา

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสท่ีมีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตว

นํ้า ผลไม รอยละ 14.283 8.254 2.738 เน่ืองจากครัวเรือนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/

หมายจะมีสมาชิกครอบครัวท่ีอยูในวัยชรารวมอยูดวย โดยจะเนนการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ มี

ความหลากหลายและใหพลังงานไมสูงมาก (ตาราง 21) 

                   

ตาราง 21  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง  

     อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และสถานภาพสมรสของหัวหนา 

     ครัวเรือน 

 

หมวดอาหาร คาใชจายเฉล่ียตอเดือนแบงตามสถานภาพสมรส  

 โสด/หมาย สมรส 

  คาใชจายเฉล่ีย 

(บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจายเฉล่ีย 

(บาท) 

สัดสวนคาใชจาย 

(รอยละ) 

ขาวและอาหารประเภทแปง       704.889        29.751  1,089.394   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 

เคร่ืองด่ืมที่มีและไมมีแอลกอฮอล       108.289           4.570     120.780     3.715 

ผลไม       121.667           5.135       89.024     2.738 

อื่น ๆ ในหมวดอาหาร         25.667           1.083       57.610      1.772 

          รวม    2,369.304      100.000  3,251.507 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 
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               ครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท จะมีปริมาณคาใชจายในการ

บริโภคอาหารรวม 3,911.075 บาท มากกวาครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท 

และมากกวา 10,000 บาท ท่ีมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม 2,950.103 บาท และ 2,290.670 

บาท ตามลําดับ โดยครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท จะมีสัดสวนการบริโภค

อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง รอยละ 35.506 สูงกวาครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 5,000 – 10,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท ท่ีมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภท

แปง รอยละ 29.376 และ 23.967 ครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท มี

สัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 31.223 

9.431 และ 1.967 สูงกวาครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 5,000 บาท และมากกวา10,000 บาท  

ท่ีมีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก รอยละ 26.193 และ 16.589 สัตว

นํ้า รอยละ 8.190 และ 9.386 อื่นๆ ในหมวดอาหาร รอยละ 1.606 และ1.091 ตามลําดับ สวนครัวเรือน

ท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 10,000 บาท มีสัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก 

ไขมัน นม เนย และไข ผลไม เคร่ืองด่ืมทีมีและไมมีแอลกอฮอล รอยละ 18.845 10.041 10.477 และ 

9.604  สูงกวาครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีเพียงครัวเรือน

เดียวท่ีมีระดับรายไดมากกวา 10,000 บาท โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 3 คน  ประกอบดวยหัวหนา

ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือนท่ีอยูในวัยชรา จะมีรายไดท่ีสูง

กวาครอบครัวตัวอยางอื่น จึงทําใหครัวเรือนมีสัดสวนการบริโภคอาหารในหมวดไขมัน นม เนย และไข 

ผัก ผลไม และเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล ในสัดสวนท่ีสูงกวาครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดนอยกวา 

10,000 บาท พูดงายๆ ก็คือครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดสูงจะคํานึงถึงสุขภาพมากยิ่งข้ึน จึงทําใหมี

โครงสรางการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหาร

ประเภทแปงลง แลวหันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ อาหารหมวดไขมัน 

นม เนย และไข ผัก ผลไม เคร่ืองด่ืม แตท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงคือ ถึงแมวาครัวเรือนจะมีรายไดท่ี

แตกตางกันออกไป แตคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวดผัก และสัตวนํ้า กลับมีสัดสวนท่ีใกลเคียง

กัน เหตุท่ีเปนเชนน้ีก็เน่ืองมาจากวาครัวเรือนในพ้ืนท่ีนิยมรับประทานนํ้าพริกปลารากับผัก ซึ่งถือวาเปน

อาหารพ้ืนเมืองของพ้ืนท่ีน้ี (ตาราง 22) 
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ตาราง 22  คาใชจายในการบริโภคอาหารเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง  

     อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามหมวดอาหาร และระดับรายไดครัวเรือน 

 

หมวดอาหาร                                  คาใชจายเฉล่ียตอเดือนแบงตามระดับรายได    

 นอยกวา 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท มากกวา 10,000 บาท 

  คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(รอยละ) 

คาใชจาย

เฉล่ีย (บาท) 

สัดสวน

คาใชจาย 

(รอยละ) 

ขาวและอาหารประเภทแปง 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 

เคร่ืองด่ืมที่มีและไมมี

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 

รวม 2,950.103 100.000 3,911.075 100.000 2,290.670 100.000 

 

        ท่ีมา:  จากการสํารวจ. (2552). 

                  

        สวนที่ 3 ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนตัวอยาง   

             ในสวนน้ีผูวิจัยไดศึกษาสัดสวนการใชจายเพ่ือการบริโภคอาหารในหมวดตางๆ และทราบ

ถึงคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอ

รายไดของครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะใชวิธีการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Method) โดยประมาณคาแบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการ

ประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายดวยวิธียกกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) โดยแบบจําลองท่ีใชในการศึกษามีดังน้ี 
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           wi
            =       αi  + β i

 log x                         

                        

       เมือ่ 

            wi
             =      สัดสวนของคาใชจายในบริโภคอาหารหมวดตางๆ 

                        x               =       คาใชจายในการบริโภคอาหารท้ังหมดท่ีเปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค) 

                                                 และไมเปนตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารท่ีไดมาโดยไมตองซื้อ) 

  αi   , β i               =      คาสัมประสิทธิ์   

            i                =      1,2,3,………,8    ;    1    =   อาหารหมวดขาวและอาหาร 

                                                                               ประเภทแปง    

                2   =    อาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก 

                                3   =    อาหารหมวดสัตวนํ้า 

                4   =    อาหารหมวดไขมัน นม เนย  

              และไข 

      5   =    อาหารหมวดผัก 

                                                                  6   =    อาหารหมวดผลไม 

                                                                  7   =    อาหารหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมม ี

                                                                              แอลกอฮอล 

                                                                  8   =    อาหารหมวดสินคาอื่นๆ 

           จากน้ันจะนําคาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณการไดจากสมการสัดสวนการใชจาย ไปคํานวณหา

คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได ไดผลการศึกษาเปนดังน้ี 
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ตาราง 23  ผลการประมาณแบบจําลองการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบทตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 

ตัวแปรอิสระ หมวดอาหาร 

  

ขาวและ

อาหาร

ประเภทแปง 

เน้ือสัตว 

และสัตวปก 

สัตวนํ้า ไขมัน นม 

 เนย และไข 

ผัก ผลไม เคร่ืองด่ืมท่ีมี

และไมมี

แอลกอฮอล 

อื่นๆ ใน

หมวดอาหาร 

Intercept (αi ) 0.677 -0.548  0.391 -0.191 0.694 0.106       -0.149  0.021 

 (2.248) (-1.791) (2.473) (-1.366) (3.801) (1.301) (-1.426) (0.553) 

log x -0.043 0.103 -0.038 0.032 -0.067 -0.009 0.023 -0.001 

 (-2.733) (2.681) (-2.911) (1.808) (-2.933) (-0.916) (2.757) (-0.114) 

R2 0.026 0.130 0.071 0.064 0.152  0.017 0.060 0.027 

Adj. R2 0.006 0.112 0.051 0.044 0.134       0.003 0.041      0.021 

F-statistic  8.284 7.190 9.652 3.267 8.600 0.839 8.087 0.013 

       

        หมายเหตุ: ตัวเลขใน () หมายถึงคา t-statistic 

         

 ท่ีมา:  จากการคํานวณ.

44 

 



45 
 

        เมื่อไดผลการประมาณสมการสัดสวนการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนชนบทใน

ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว (ตาราง 23)  จึงนําคาสัมประสิทธิ์ β i ของสมการ

สัดสวนคาใชจายในการบริโภคอาหารท้ัง 8 หมวดอาหาร อันไดแก อาหารหมวดขาวและอาหาร

ประเภทแปง เน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมี

แอลกอฮอล สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มาหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอ

รายได โดยคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได (ηi ) สามารถหาไดดังน้ี 
 

                                                 ηi        =     1 + 

w

β

i

i   

 

         ผลของการคํานวณหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได (ηi )  

พบวา คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวนํ้า 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 เมื่อรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จะทําใหครัวเรือนมีคาใชจายในการบริโภคอาหารใน

หมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวนํ้า ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวดอาหาร เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวา

รายไดของครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก 

ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนมากกวา 1 คือ มีคาความ

ยืดหยุนเทากับ 1.363 1.485 1.605 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคา

ฟุมเฟอย (Luxury Goods) กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จะทําใหครัวเรือนมีคาใชจายใน

การบริโภคหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล เพ่ิมข้ึน

ในสัดสวนท่ีมากกวารายไดของครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน (ตาราง 24) 
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ตาราง 24  คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของครัวเรือนตัวอยางใน 

      ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว   

    

หมวดอาหาร คาตัวแปรตางๆ  

     

ขาวและอาหารประเภทแปง 0.330 -0.043 0.870 

เน้ือสัตวและสัตวปก 0.284  0.103 1.363 

สัตวนํ้า 0.086 -0.038 0.558 

ไขมัน นม เนย และไข 0.066  0.032 1.485 

ผัก 0.149 -0.067 0.550 

ผลไม 0.031 -0.009 0.710 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 0.038  0.023 1.605 

อื่นๆ ในหมวดอาหาร 0.016 -0.001 0.938 

 

        ท่ีมา:  จากการคํานวณ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηiβ iwi
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

สังเขปความมุงหมายและวิธีการดําเนินการวิจัย 

        ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน

ชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทําใหทราบถึงสัดสวนคาใชจายในการ

บริโภคอาหารในหมวดตางๆ รวมท้ังคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายไดของ

ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอเกษตรกร

และเกษตรอําเภอในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการผลิตอาหารใหตรงกับความ

ตองการของชุมชน และเปนประโยชนทางออมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและ

สงเสริมใหครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนมีความเปนอยูท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

        ในการศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบทในตําบลหนอง

แวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อาศัยขอมูลจากการสัมภาษณดวยแบบสอบถามกับกลุม

ครัวเรือนในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยเลือกกลุมครัวเรือนจาก 2 หมูบาน 

ไดแก หมูท่ี 4 บานหนองหลม หมูท่ี 6 บานหนองหมู รวมท้ังส้ิน 50 ตัวอยาง โดยจะเปนการสัมภาษณ

ขอมูลเกี่ยวกับรายไดของครัวเรือน และคาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน ไดแก อาหารหมวด

ขาวและอาหารประเภทแปง หมวดเน้ือสัตวและสัตวปก หมวดสัตวนํ้า หมวดไขมัน นม เนย และไข 

หมวดผัก  หมวดผลไม หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล และสินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร 

จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิมาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน โดยการนํา

คําตอบจากแบบสัมภาษณมาทําการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และ

คาเฉล่ีย (Mean) และวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Method) โดยประมาณคา

แบบจําลองอุปสงค AIDS โดยทําการประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายดวยวิธียกกําลังสองนอย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) จากน้ันจะนําคาพารามิเตอรท่ีประมาณไดจากสมการสัดสวน

การใชจายไปคํานวณหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได 
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สรุปผลการวจิัย 

        สวนที่ 1  การวิเคราะหสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือนชนบท 

ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

             จากการสํารวจพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางาน มีอายุนอย

กวา 50 ป สถานภาพสมรส มีบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีลักษณะ

เปนครอบครัวเด่ียว  

        สวนที่ 2  การวิเคราะหสภาพทั่วไปของรายไดและคาใชจายของครัวเรือนชนบท

ตัวอยาง  และพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง  

           จากการสํารวจ พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีระดับรายไดอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่า โดยมี

รายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน สําหรับคาใชจายครัวเรือนน้ัน พบวาสวนใหญใชไปในหมวด

อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยครัวเรือนจะเลือกซื้ออาหารจากรถขายของท่ีเขามาขายภายในหมูบาน 

รองลงมา คือ รานคาภายในหมูบาน และตลาด ท้ังน้ีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมาก

ท่ีสุด ไดแก ราคาอาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และคุณคาของอาหาร ตามลําดับ 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของคาใชจายในการบริโภคอาหาร พบวา ครัวเรือนมีคาใชจาย

ในการบริโภคอาหารประเภทขาว และอาหารประเภทแปงมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก เน้ือสัตวและสัตว

ปก เชน เน้ือไก เน้ือหมู ผัก เชน หนอไมดอง ผักสด สัตวนํ้า ไดแก ปลารา ไขมัน นม เนย และไข 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล เชน เคร่ืองด่ืมชูกําลัง เหลาขาว นํ้าอัดลม ผลไม ตามลําดับ 

            เมื่อพิจารณาคาใชจายในการบริโภคอาหารตามสภาพเศรษฐกิจสังคมไดผลดังตอไปน้ี 

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมมากกวาครัวเรือนท่ีมี

หัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง และมีสัดสวนการบริโภคอาหารในสามหมวดแรกเหมือนกัน คือ หมวด

ขาวและอาหารประเภทแปงมากท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก ผัก ตามลําดับ ครัวเรือนท่ีมี

หัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน นม เนย และ

ไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ สวนครัวเรือนท่ีมี

หัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ผัก 

ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ  

          ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหาร

รวมมากกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปข้ึนไป) โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือน

อยูในวัยทํางานจะมีสัดสวนการบริโภคอาหาร อันไดแก อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง 

ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ 

สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชราจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารซึ่งไดแก อาหารหมวด

เน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ   
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         ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีคาใชจายในการ

บริโภคอาหารรวมสูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาอื่น โดยครัวเรือนท่ีหัวหนา

ครัวเรือนมีการศึกษานอยหรือระดับอาชีวศึกษาลงมา จะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารในหมวดขาว

และอาหารประเภทแปงโดยเปรียบเทียบสูงท่ีสุด สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูง

กวาอาชีวศึกษา มีสัดสวนการบริโภคอาหารในหมวดไขมัน นม เนย และไข สัตวนํ้า ผัก ผลไม ใน

สัดสวนท่ีสูงกวาโดยเปรียบเทียบ   

         ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส หรือครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูหลาย

วัยและมีจํานวนสมาชิกมาก รวมท้ังมีเด็กอยูในครอบครัวดวย จะคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมสูง

กวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายท่ีมีจํานวนสมาชิกนอยกวา โดยครัวเรือนท่ีมี

หัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรสหรือครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูหลายวัยและมีจํานวนสมาชิก

มากกวา จะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง เน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และ

ไข อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบกับครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมาย

ท่ีมีจํานวนสมาชิกนอยกวา ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพโสด/หมายท่ีมีจํานวนสมาชิก

นอยกวา และมีความหลากหลายของวัยนอยกวา จะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดผัก สัตวนํ้า ผลไม 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล ท่ีสูงกวาโดยเปรียบเทียบ          

           ประเด็นสุดทายซึ่งนับเปนขอคนพบท่ีนาสนใจ คือ ครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่า

กวา 5,000 บาท หรือครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจนจะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง สูง

กวาโดยเปรียบเทียบกับครัวเรือนท่ีฐานะรํ่ารวย ขณะท่ีครัวเรือนท่ีรายไดมากวา 5,000 บาท หรือมี

ฐานะรํ่ารวยกวาจะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข ผัก 

ผลไม สัตวนํ้า เคร่ืองด่ืมทีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ 

เน่ืองจากครัวเรือนท่ีมีฐานะรํ่ารวยจะมีการคํานึงถึงเร่ืองของสุขภาพมากยิ่งข้ึน จึงทําใหมีโครงสรางการ

บริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงลง แลว

หันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก 

ผลไม เคร่ืองด่ืม  

        สวนที่ 3   ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือน

ชนบทตัวอยาง  

            จากผลการศึกษาหาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดตางๆ ตอรายได พบวา คา

ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวนํ้า ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวด

อาหาร มีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคา

จําเปน (Necessity Goods) กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จะทําใหครัวเรือนมีการบริโภค
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อาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง สัตวนํ้า ผัก ผลไม อื่นๆ ในหมวดอาหาร เพ่ิมข้ึนในสัดสวน

ท่ีนอยกวารายไดของครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากขาวเปนอาหารหลักของครัวเรือน และนํ้าพริกปลารา

กับผัก เปนอาหารพ้ืนเมืองท่ีครัวเรือนสวนใหญนิยมบริโภค สวนคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหาร

หมวดเน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุน

มากกวา 1 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods)  

กลาวคือ เมื่อรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จะทําใหครัวเรือนมีการบริโภคเน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม 

เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล เชน เหลาขาว เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวารายไดของ

ครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน (ตาราง 25) 

 

ตาราง 25  ประเภทของสินคาปกติในหมวดอาหารของครัวเรือนตัวอยางในตําบลหนองแวง อําเภอ  

     วัฒนานคร จังหวัดสระแกว   

 

หมวดอาหาร ประเภทสินคา 

ขาวและอาหารประเภทแปง            สินคาปกติ  ประเภทสินคาจําเปน 

เน้ือสัตวและสัตวปก สินคาปกติ  ประเภทสินคาฟุมเฟอย 

สัตวนํ้า            สินคาปกติ  ประเภทสินคาจําเปน 

ไขมัน นม เนย และไข สินคาปกติ  ประเภทสินคาฟุมเฟอย 

ผัก            สินคาปกติ  ประเภทสินคาจําเปน 

ผลไม            สินคาปกติ  ประเภทสินคาจําเปน 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล            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 จึงสงผลใหตนทุนของภาคการเกษตรสูง ประกอบกับไมมีอาชีพรอง สงผลให

ครัวเรือนมีรายไดอยูในระดับตํ่า    

        สวนที่ 2  การวิเคราะหสภาพทั่วไปของรายไดและคาใชจายของครัวเรือนชนบท

ตัวอยาง  และพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตัวอยาง  

           จากผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนชนบทตัวอยางสวนใหญจะมีอาชีพหลักในการทํานา   โดย

สามารถทํานาไดเพียงปละ 1 คร้ัง สงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่า 

คือนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน สวนคาใชจาย ครัวเรือนจะมีคาใชจายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากท่ีสุด และเน่ืองจากครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลัก ผลผลิตสวนใหญท่ี

ผลิตไดถูกนําไปขาย และอีกสวนหน่ึงจะนํามาใชบริโภคภายในครัวเรือน แตเน่ืองจากครัวเรือนสามารถ

ผลิตขาวเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนไดเพียงอยางเดียว จึงทําใหความสามารถในการผลิตอาหาร

เองของครัวเรือนสวนใหญไมเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนตองตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารจากแหลงอื่นดวย โดยครัวเรือนสวนใหญจะเลือกซื้ออาหารจากรถขายของท่ีเขามาขาย

ภายในหมูบาน รองลงมาคือ รานคาภายในหมูบาน และจะเลือกซื้ออาหารในระยะเวลา 1 วัน/คร้ัง 

รองลงมาคือ 2 วัน/คร้ัง โดยบุคคลท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนสวนใหญก็คือ 

ภรรยาของหัวหนาครัวเรือน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมากท่ีสุด ไดแก ราคา

อาหาร รสนิยมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และคุณคาของอาหารตามลําดับ 

            สวนคาใชจายในการบริโภคอาหาร พบวา ครัวเรือนมีคาใชจายในการบริโภคอาหารหมวด

หลักๆ ประเภทขาวและอาหารประเภทแปงมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากขาวเปนอาหารหลักของครัวเรือน 

และครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพทํานา จึงมีการบริโภคอาหารในหมวดขาวคอนขางมาก 

รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก เชน เน้ือไก เน้ือหมู ผัก เชน หนอไมดอง ผักสด สัตวนํ้า ไขมัน นม 

เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล เชน  เหลาขาว เคร่ืองด่ืมชูกําลัง นํ้าอัดลมผลไม อื่นๆ ใน

หมวดอาหาร ตามลําดับ 

           เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายในการบริโภคอาหาร โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพสมรส ระดับรายไดของหัวหนาครัวเรือน ไดผลดังตอไปน้ี   
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          ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมมากกวา

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิง และมีสัดสวนการบริโภคอาหารในสามหมวดแรกเหมือนกัน 

คือ หมวดขาวและอาหารประเภทแปงมากท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือสัตวและสัตวปก ผัก ตามลําดับ 

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายมีการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง ไขมัน 

นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดยเปรียบเทียบ สวน

ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก 

สัตวนํ้า ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศหญิงนิยม

รับประทานนํ้าพริกปลารากับผักมากกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศชาย ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือน

เปนเพศชายมีสัดสวนในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล เชน เหลาขาว สูงกวาโดยเปรียบเทียบ

เน่ืองจากสมาชิกเพศชายในครัวเรือนชนบทยังมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมมากเมื่อมีการพบปะสังสรรค   

         ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยทํางาน (25-60 ป) มีคาใชจายในการบริโภคอาหาร

รวมมากกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชรา (60 ปข้ึนไป) โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือน

อยูในวัยทํางานจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารท่ีใหพลังงานสูง อันไดแก หมวดขาวและอาหารประเภท

แปง  ไขมัน นม เนย และไข เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล อื่นๆ ในหมวดอาหาร สูงกวาโดย

เปรียบเทียบ สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนอยูในวัยชราจะมีสัดสวนการบริโภคอาหารท่ีใหพลังงาน

ไมสูงมากนัก ซึ่งไดแก อาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก สัตวนํ้า ผัก ผลไม สูงกวาโดยเปรียบเทียบ   

        ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามีคาใชจายในการบริโภคอาหารรวม

สูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาอื่น โดยครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนมีการศึกษา

นอยหรือระดับอาชีวศึกษาลงมา จะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารในหมวดขาวและอาหารประเภทแปง

โดยเปรียบเทียบสูงท่ีสุด สวนครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงกวาอาชีวศึกษา จาก

กลุมตัวอยางมีเพียง 1 ครัวเรือนเทาน้ัน โดยมีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 3 คน  ประกอบดวยหัวหนา

ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพรับราชการครู และบิดา มารดาของหัวหนาครัวเรือน จึงทําใหครัวเรือนมีการบริโภค

อาหารท่ีหลากหลายท่ีใหคุณคาแกรางกาย อันไดแก อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข สัตวนํ้า ผัก 

ผลไม ในสัดสวนท่ีสูงโดยเปรียบเทียบ  

         ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส หรือครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูหลาย

วัยและมีจํานวนสมาชิกมาก จะคาใชจายในการบริโภคอาหารรวมสูงกวาครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือน

สถานภาพโสด/หมายท่ีมีจํานวนสมาชิกนอยกวา โดยครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพสมรส

หรือครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูหลายวัยและมีจํานวนสมาชิกมากกวารวมท้ังมีเด็กอยูใน

ครอบครัวดวย จะมีสัดสวนการบริโภคขาวและอาหารประเภทแปง เน้ือสัตวและสัตวปก ไขมัน นม เนย 

และไข สูงกวาโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากอาหารเหลาน้ีเปนอาหารท่ีมีประโยชน จําเปนตอการ
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เจริญเติบโตของรางกายและเปนอาหารใหพลังงานสูง ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนสถานภาพ

โสด/หมายท่ีมีจํานวนสมาชิกนอยกวา และมีความหลากหลายของวัยนอยกวา และมีสมาชิกครัวเรือน

ท่ีอยูในวัยชรารวมอยูดวย จะมีสัดสวนการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ มีความหลากหลายและให

พลังงานไมสูงมาก อันไดแก อาหารหมวดผัก สัตวนํ้า ผลไม ท่ีสูงกวาโดยเปรียบเทียบ          

           ครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท หรือครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจนจะ

เนนการบริโภคอาหารหมวดหลักคืออาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง  ขณะท่ีครัวเรือนท่ีรายได

มากวา 5,000 บาท หรือมีฐานะรํ่ารวยกวาจะมีสัดสวนในการบริโภคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก 

อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก ผลไม สัตวนํ้า เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอลสูงกวาโดย

เปรียบเทียบ โดยครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดสูงจะคํานึงถึงสุขภาพมากยิ่งข้ึน จึงทําใหมีโครงสรางการ

บริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะลดการบริโภคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงลง แลว

หันมาบริโภคอาหารหมวดอื่นๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข ผัก 

ผลไม เคร่ืองด่ืม  

        สวนที่ 3   ประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือน

ชนบทตัวอยาง  

            อาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปง มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายได

เทากับ 0.870 จัดเปนจัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods)  

สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา รัตนวิจักขณ (2536) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของ

ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดสุรินทร อรอนงค ลองพิชัย (2547) ศึกษาครัวเรือนเกษตรกรไทย และชลฤดี 

โพกรวม (2548) ท่ีศึกษาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุป

สงคอาหารหมวดขาวและอาหารประเภทแปงตอรายไดเทากับ 0.526 0.243 และ 0.507 ตามลําดับ  

          อาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปก มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 1.363 

จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) สอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรา รัตนวิจักขณ (2536) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนเกษตรใน

จังหวัดสุรินทร และชลฤดี โพกรวม (2548) ท่ีศึกษาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมี

คาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดเน้ือสัตวและสัตวปกตอรายไดเทากับ 1.827 และ 1.134  

           อาหารหมวดสัตวนํ้า มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.558 จัดเปน

สินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods)  สอดคลองกับงานวิจัยของ

จารุวรรณ จันใส (2539) พินพร ยุรยาตร (2543) เกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) และอารียวรรณ 

สุทธิพงศพันธ(2548) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนไทย และชลฤดี โพกรวม 
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(2548) ศึกษาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหาร

หมวดสัตวนํ้าตอรายไดเทากับ 0.036 0.295 0.021 0.261 และ 0.832 ตามลําดับ 

           อาหารหมวดไขมัน นม เนย และไข มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 

1.485 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) สอดคลองกับ

งานวิจัยของวีระศักด์ิ คงฤทธิ์ (2543) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนอุปสงคอาหารหมวดผลิตภัณฑนม โดย

มีคาความยืดหยุนของอุปสงคนมสด นมขนหวาน นมผลตอรายไดเทากับ 2.096 1.162 1.851 และ   

อรอนงค ลองพิชัย (2547) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนเกษตรไทย โดยมีคา

ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดไขมันตอรายไดเทากับ 1.096 

           อาหารหมวดผัก มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.550 จัดเปนสินคา

ปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods)  สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ 

จันใส (2539) พินพร ยุรยาตร (2543) เกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของ

อุปสงคอาหารของครัวเรือนไทย ชลฤดี โพกรวม (2548) ศึกษาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

การเกษตร ฮารลเบิรท และคนอื่นๆ (1994) ท่ีศึกษาครัวเรือนชนบทในมณฑลกวางตุง 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 

รัตนวิจักขณ (2536) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของครัวเรือนเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา พินพร ยุรยาตร (2543) และเกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุน

ของอุปสงคอาหารของครัวเรือนไทย  โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดผลไมตอรายได

เทากับ 0.674 0.723 และ 0.668 ตามลําดับ 

           อาหารหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอ

รายไดเทากับ 1.605 จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาฟุมเฟอย (Luxury Goods) 

สอดคลองกับงานวิจัยของอรอนงค ลองพิชัย (2547) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารของ

ครัวเรือนเกษตรกรไทย และชลฤดี โพกรวม (2548) ท่ีศึกษาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

การเกษตร โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอลตอรายได

เทากับ 2.130 และ 1.031  

           สินคาอื่นๆ ในหมวดอาหาร มีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดเทากับ 0.938 

จัดเปนสินคาปกติ (Normal Goods) ประเภทสินคาจําเปน (Necessity Goods) สอดคลองกับงานวิจัย

ของจารุวรรณ จันใส (2539) และเกษฎาพงษ ประเสริฐสังข (2547) ท่ีศึกษาคาความยืดหยุนของอุป
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สงคอาหารของครัวเรือนไทย โดยมีคาความยืดหยุนของอุปสงคอาหารหมวดสินคาอื่นๆ ในหมวด

อาหารตอรายไดเทากับ 0.055 และ 0.502 

  

ขอเสนอแนะ 

        1.  จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร  จังหวัด

สระแกว มีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานาป) โดยสภาพดินในพ้ืนท่ีมีลักษณะท่ีไมเหมาะสมสําหรับการ

เพาะปลูก  ขาดแหลงนํ้าในธรรมชาติ  สามารถทํานาไดเพียงปละ 1 คร้ังเทาน้ัน จึงสงผลใหครัวเรือน

ชนบทมีรายไดอยูในระดับตํ่า มีฐานะยากจน และครัวเรือนสามารถผลิตขาวไวเพ่ือบริโภคไดเพียงอยาง

เดียว จึงทําใหไมสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน ทําใหพฤติกรรมในการ

บริโภคอาหารของครัวเรือนไมหลากหลาย ประกอบกับผลการศึกษาพบวาอาหารหมวดสัตวนํ้า และผัก 

จัดเปนสินคาจําเปน ดังน้ันเกษตรอําเภอควรเขามาสงเสริมใหครัวเรือนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ

การเกษตรในการเพาะปลูก หรือขุดบอเล้ียงปลา เพ่ือนําไปจําหนายและเก็บไวบริโภคเองภายใน

ครัวเรือน ซึ่งจะเปนการเพ่ิมรายไดและลดภาระรายจายของครัวเรือน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

วัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรแนะนําอาชีพเสริมใหแกครัวเรือน เพ่ือให

ครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนดวย 

        2.  จากการสํารวจพบวา ครัวเรือนชนบทในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว มีรายไดตํ่า และยังพบอีกวา เคร่ืองด่ืมท่ีมีและไมมีแอลกอฮอลมีคาความยืดหยุนของอุปสงค

อาหารตอรายไดท่ีมากกวา 1 จัดเปนสินคาฟุมเฟอย เพราะสมาชิกในครัวเรือนชนบทยังมีการด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลมากเมื่อมีการพบปะสังสรรค ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพ ดังน้ันสํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอวัฒนานคร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว ควรรณรงคใหครัวเรือนชนบท

ตระหนักถึงการบริโภคอาหารท่ีมีคุณคา และใหความรูถึงโทษของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมี

ตอสุขภาพของผูบริโภคใหมากยิ่งข้ึน ประกอบกับควรสงเสริมใหครัวเรือนชนบทตระหนักถึง

ความสําคัญและประโยชนใหการบริโภคอาหารครบท้ัง 5 หมู โดยการลงพ้ืนท่ีไปใหความรูแกครัวเรือน

โดยตรง และควรมีการติดตามประเมินผลเพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 

        1.  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไมไดคํานึงถึงความแตกตางทางดานราคา ดังน้ันในการวิจัยคร้ัง

ตอไป ควรนําอิทธิพลของราคาอาหารเขามาพิจารณาดวย เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการใชจายในการ

บริโภคอาหารท่ีมีตอราคาอาหาร และอาจจะสงผลใหการประมาณคาสมการสัดสวนการใชจายในการ

บริโภคอาหารมีความถูกตองมากข้ึน  

        2.  ควรพิจารณาคาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนโดยเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

คาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีเปนตัวเงิน (ซื้อมาบริโภค) และคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีไมเปน

ตัวเงิน (ผลิตไดเองหรืออาหารท่ีไดมาโดยไมตองซื้อ) เพ่ือท่ีจะไดเห็นถึงความแตกตางของพฤติกรรม

การใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนไดชัดเจนยิ่งข้ึน            

        3.  เน่ืองจากแตละพ้ืนท่ีจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังน้ัน

จึงควรจะศึกษาโดยเพ่ิมประเภทของอาหารทองถิ่นหรืออาหารพ้ืนเมืองเขาไปดวย 
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ตัวอยางแบบสัมภาษณ 
ความยืดหยุนของอุปสงคอาหารตอรายไดของครัวเรือนชนบท 

ในตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 

หมายเลขแบบสัมภาษณ 
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ชื่อผู Edit........................................................................................... 

****************************************************************************************************** 

โปรดกาเคร่ืองหมาย    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.  บานท่ีอยูอาศัยในปจจุบันเปนของใคร 

           � 1 ของหัวหนาครัวเรือน             � 2 ของบุคคลในครัวเรือน   

           � 3  อื่น ๆ ระบ.ุ............................... 

8.  จํานวนบุคคลท้ังหมด (รวมตัวทาน) ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือน .............................คน 

9.  จํานวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 13 ปและผูใหญท่ีมีอายุเกิน 60 ป ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือน..........คน     
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10. ลักษณะครัวเรือน 

           � 1 ครัวเรือนเด่ียว               � 2 ครัวเรือนขยาย 

 

สวนที่ 2 ลักษณะการประกอบอาชพีของครัวเรือน 

1.  อาชีพหลัก (ทําประจาํ) เรียงตามลําดับความสําคัญ สําคัญท่ีสุดคือ 1 รองลงมา คือ 2  และ 3   

     และ 4 ตามลําดับ 

            � 1 เกษตรกรรม      ประเภท     � 1 ทํานาป  � 2 นาปรัง  � 3 ทําไร                  

            � 2 ประกอบธุรกจิ    ประเภท    � 1 คาขาย  � 2 อื่นๆ ระบุ..................................   

            � 3 รับจาง  ระบ.ุ.......................................... 

            � 4 อื่นๆ  ระบ.ุ........................................ 

2.  จํานวนบุคคลในครัวเรือนท่ีมีอาชีพ................................. คน 

3.  จํานวนบุคคลในครัวเรือนท่ีไมมีอาชีพ............................. คน 

 

สวนที่ 3 รายไดและคาใชจายของครัวเรือน 

1.  รายไดของครัวเรือนตอเดือน  ....................................บาท  

2. คาใชจายของครัวเรือนตอเดือน   

           

ประเภทคาใชจาย คาใชจายเฉล่ียตอเดือน (บาท) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม    

ท่ีอยูอาศัย    

เคร่ืองนุงหม และรองเทา     

คารักษาพยาบาลและรายจายสวนบุคคล  

การเดินทางและการส่ือสาร     

คาใชจายอื่นๆ   

      รวม   
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สวนที่ 4  การใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน 

1.  รายไดของครัวเรือนมีผลตอการใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนหรือไม 

          � 1 ม ี                       � 2 ไมม ี

2.  ครัวเรือนสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับความตองการของครัวเรือนตนเองหรือไม 

          � 1 เพียงพอ               � 2 ไมเพียงพอ 

3.  บุคคลใดในครัวเรือนเปนผูตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร 

          � 1 หัวหนาครัวเรือน 

          � 2 บุคคลในครัวเรือน มีความพันธกับหัวหนาครัวเรือนเปน......................... 

4.  ครัวเรือนมีการเลือกซื้ออาหารจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใหหมายเลข 1 แกขอท่ี 

    สําคัญท่ีสุด  และ 2, 3... แกขอท่ีสําคัญรองลงมา) 

           � 1 ตลาด        � 2 รานคาในหมูบาน      � 3 รถขายอาหาร       

           � 4 อื่นๆ ระบ.ุ...................................    

5.  ระยะเวลาการซือ้อาหารตอคร้ัง 

           � 1  1 วัน/คร้ัง        � 2  2 วัน/คร้ัง        � 3  3 วัน/คร้ัง         

           � 4  มากกวา 3 วัน/คร้ัง                        � 5  อื่นๆ ระบุ...........................   

 

6.  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซือ้อาหารแตละประเภทของครัวเรือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยให 

    หมายเลข 1 แกขอท่ีสําคัญท่ีสุด  และ 2, 3... แกขอท่ีสําคัญรองลงมา) 

           � 1 รายไดของครัวเรือน          � 2 ราคาอาหาร        � 3 คุณคาของอาหาร     

           � 4 รสนิยมของครัวเรือน         � 5 อื่นๆ ระบุ....................................    

7. คาใชจายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนตอเดือน 

    (ชองท่ีมาของคาใชจาย  ใสหมายเลข 1 กรณีซื้ออาหาร  และ 2 กรณีผลิตอาหารไดเอง)
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รายการคาใชจาย ที่มาของ                    จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา ระยะเวลาที่ใช จํานวนซื้อ จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค 

  คาใชจาย ปริมาณ หนวย (บาท) (บาท) บริโภค (วัน) ตอเดือน (คร้ัง) เฉล่ียตอเดือน (บาท) 

1. ขาว และอาหารประเภทแปง                 

      ขาวเจา (ขาวสาร)                 

      ขาวเหนียว (ขาวสาร)                 

      แปงขาวเจา และอืน่ๆ                 

      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                   จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา ระยะเวลาที่ใช จํานวนซื้อ จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค 

  คาใชจาย ปริมาณ หนวย (บาท) (บาท) บริโภค (วัน) ตอเดือน (คร้ัง) เฉล่ียตอเดือน (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                    จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา ระยะเวลาที่ใช จํานวนซื้อ จํานวนเงิน/มูลคาบริโภค 

  คาใชจาย ปริมาณ หนวย (บาท) (บาท) บริโภค (วัน) ตอเดือน (คร้ัง) เฉล่ียตอเดือน (บาท) 

      กระเทียมแหง                 

      พริกแหง                 

      หนอไมตม                 

      ผัก (ตากแหง/ดอง)                 

      อื่นๆ (ระบุ.............)                 

                รวม                 

6. ผลไม                 
      ผลไมสด                 

      ผลไมดอง/แชอิ่ม/กวน/ตากแหง                 

      ผลไมกระปอง                 

      อื่นๆ (ระบุ.............)                 

               รวม                 

7. เคร่ืองดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล                   

      น้ําดื่มบริสุทธิ์ (บรรจุขวด)                 

      น้ําอัดลม                 

      น้ําผัก/ผลไม                 

      กาแฟ/ชา                 

      เคร่ืองดื่มชอกโกแลต                 

      เคร่ืองดื่มชูกําลัง                 
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รายการคาใชจาย ที่มาของ                   จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน/มูลคา ระยะเวลาที่ใช จํานวนซื้อ     จํานวนเงนิ/บริโภค 

  คาใชจาย ปริมาณ หนวย (บาท) (บาท) บริโภค (วัน) ตอเดือน (คร้ัง)   เฉล่ียตอเดือน (บาท) 

      ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มสําเร็จรูป                 

      โซดา                 

      เบียร                 

      สุรา                 

      ไวน                 
      อื่นๆ (ระบุ.............)                 
                รวม                 
8. อื่น ๆ ในหมวดอาหาร                 
      อาหารกึง่สําเร็จรูป                 
      อื่นๆ (ระบุ.............)                 
               รวม                 
               รวมทั้งหมด                 
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